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 CREATON Zöld Projekt 
Veszélyes hulladék elszállítási szolgáltatás 

Általános részvételi feltételek 
 
 
 
A CREATON a tetőcserép gyártók közül 2015 eleje óta elsőként bevezetett és máig 
egyedülálló szolgáltatást kínál Vásárlói és Partnerei részére. 

Az új szolgáltatás lényege, hogy a CREATON egy veszélyes hulladék begyűjtéssel, 
szállítással és ártalmatlanítással foglalkozó céggel (Design Kft.) együttműködve biztosítja a 
felújítás során keletkező veszélyes hulladékok elszállítását.  

A szolgáltatás tartalmazza a veszélyes hulladék elszállítását, ártalmatlanítását és 
dokumentációját, mindezt Magyarország területén egységesen a legkedvezőbb áron, 
egyszerűsített adminisztrációval. 

Veszélyes hulladéknak minősülő tetőfedő anyagok: 

EWC 17 06 05 - azbeszttartalmú pala (síkpala és hullámpala) 
EWC 17 09 03 - bitumen zsindely, bitumen hullámlemez 

A szolgáltatás igénybevétele során a CREATON közvetítőként vesz részt, vagyis a hulladék 
ártalmatlanító cég szolgáltatásait és kiemelten kedvező díjait közvetíti Vásárlói és Partnerei 
részére. A szolgáltatás megrendelése és a díjfizetés közvetlenül a hulladék ártalmatlanító cég 
felé történik. 

A kedvezményes díjú szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a CREATON South-
East Europe Kft. által gyártott ill. forgalmazott tetőfedő anyagok (CREATON kerámia 
tetőcserép és/vagy  ETERNIT sík- vagy hullámpala) kerülnek beépítésre, a vásárlást 
számlával kell igazolni. 

Amennyiben más – nem CREATON termék – kerül beépítésre vagy a megrendelő nem tudja 
igazolni számlával a vásárlást, akkor a CREATON jogosult az elszállított veszélyes hulladék 
után kg-ként 50 Ft + ÁFA további díj kiszámlázására. 

A szolgáltatás igénybevételére a www.creaton.hu oldalon elérhető regisztrációs felületen 
keresztül van lehetőség.  
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Kedvezményes kiszállási díj 

9.000 Ft  + ÁFA/alkalom 

EWC-szám Veszélyes hulladék Kedvezményes díj Csomagolás módja Szállítás módja 

17 06 05 azbeszttartalmú építőanyag 60 Ft + ÁFA 
big-bag zsákban 

raklapra helyezve vagy 
raklapon körbefóliázva 

emelőhátfalas autóval¹ 

17 06 05 azbeszttartalmú építőanyag 75 Ft + ÁFA 
big-bag zsákban 

raklapra helyezve vagy 
raklapon körbefóliázva 

önrakodós autóval² 

17 09 03 
bitumenes zsindely/bitumenes 
hullámlemez 

60 Ft + ÁFA 
big-bag zsákban 

raklapra helyezve vagy 
raklapon körbefóliázva 

emelőhátfalas autóval¹ 

17 09 03 
bitumenes zsindely/bitumenes 
hullámlemez 

75 Ft + ÁFA 
big-bag zsákban 

raklapra helyezve vagy 
raklapon körbefóliázva 

önrakodós autóval² 

Megjegyzés: 

¹ Emelőhátfalas autóval történő szállítás esetén, a munkaterületen sima, szilárd 
burkolatú felületnek kell lenni, ahová a gépjármű vezetője le tudja engedni az 
emelőhátfalat, és egy kézi békaemelővel a raklapokat rá tudja húzni az emelőhátfalra. 
 
² Amennyiben nincs szilárd felület, úgy önrakodós autóval történik a szállítás. Ebben az 
esetben kb. 3-4 m-re meg kell tudnia közelítenie a raklapokat/big-bag zsákokat az 
autónak. 

Nagyobb projektek, felújítások esetén, 5.000 m² veszélyes hulladék felett egyedi ajánlat 
kérhető a Design Kft.-től, Opris Imolától (oprisimola@designkft.hu). 

A hulladékszállítás lebonyolításával kapcsolatban kérdés esetén forduljon bizalommal a 
Design Kft. munkatársához:  
Név: Puskás Júlia, e-mail: puskasjulia@designkft.hu , telefonszám: +36 30 399 2712.  
A Design Kft. Általános szerződéses feltételeit itt megtekintheti: www.designkft.hu/aszf.pdf  
 

Az egyedülállóan kedvező díjazás az alábbiakat foglalja magába: 

- A hulladék elszállításához szükséges Big-bag zsákok biztosítását 

- A gépjárműre történő felrakodás és elszállítás költségeit (csak megfelelően, 
előkészített hulladékok esetében) 

- A elszállított veszélyes hulladékok ártalmatlanítását 

- A szükséges kísérő dokumentumok biztosítását (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, 
mérlegjegy) 
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A szolgáltatás igénybevételének menete 
 
1.  A honlapon ki kell tölteni a regisztrációs űrlapot, amellyel egyúttal megtörténik a big-bag 
zsákok igénylése is. A regisztráció csak az összes adat kitöltése esetén válik érvényessé. 
Amennyiben valótlan adatok kerülnek megadásra (beépített tetőfedő anyag típusa), úgy 
Creaton jogosult kg-ként 50 Ft+ÁFA díj kiszámlázására. 
Amennyiben az igényelt big-bag zsákok felhasználása nem történik meg az igénylést 
követően, úgy Creaton jogosult az igénybe vevő részére 4.000 Ft+ÁFA díjat kiszámlázni 
zsákonként. 
 
Amennyiben a keletkező hulladék azbesztet tartalmazó hullámpala, úgy nem szükséges 
bigbag zsák igénylése, mivel ezen hulladékot elegendő fa rakodólapra egymásra 
szabályszerűen, szállításra alkalmas állapotban elhelyezni (zsugorfóliával körbetekerni vagy 
pántoló szalaggal lefogatni). 
 
1. A regisztráció visszaigazolása megtörténik mail útján, ahol elérhetővé válik a szerződés, a 
megrendelőlap és a kitöltési útmutató. Amennyiben rendelkezik már szerződéssel (jellemzően 
tetőfedők esetében), úgy csak a megrendelőlapot kell kitölteni. A szállítást követően 
megtörténik a hulladék elszállítása és az elszámolás a veszélyes hulladék ártalmatlanító 
céggel. 
A szerződést a Creaton részére kell megküldeni (email: info@creaton.hu, postacím: 
8960 Lenti Cserépgyár u. 1) 
 
2. Az igénylést követően a Creaton megküldi az igényelt mennyiségű big-bag zsákot. 
 
3. A hulladék elhelyezése kizárólag ezen zsákokba lehetséges (kivéve azbesztet tartalmazó 
hullámpala, lsd. 1-es pont), amely alá fa rakodólapot kell elhelyezni a mozgathatóság 
végett. Az elhelyezés során kérjük betartani a vonatkozó munkavédelmi szabályokat. 
A fa rakodólapot az igénylőnek kell biztosítani! 
 
4. Az elhelyezést követően (azaz síkpala és bitumen zsindely esetén big-bag zsák (alatta fa 
rakodólap, hullámpala esetén fa rakodólap) egy külön Megrendelőlapon kell igénybe venni a 
szolgáltatást. Ezen Megrendelőlap tartalmazza az elszállítás helyszínét, a hulladék típusát és 
mennyiségét is. A Megrendelőlap kitöltése minden esetben szükséges, a Szerződés aláírása 
nem mentesít! Ennek oka, hogy a Szerződés az általános jogi feltételeket szabályozza, míg a 
Megrendelőlap az adott épülethez tartozó feltételeket tartalmazza. A megrendelőlapot a 
Design Kft. részére kell megküldeni, amelynek adatai a megrendelő lapon 
megtalálhatóak. 
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A megrendelőlapon kitöltendő mezők: 
 
1.oldal: azon partner adatai, aki a szolgáltatást igénybe veszi (tetőfedő vagy megrendelő). 
A partnernek rendelkeznie kell aláírt szerződéssel is (lsd. 6-os pont) 
 
2. oldalon 
Hulladéktermelő: Az építkezés helyszín adatai, tulajdonos neve 
Költségviselő: aki részére a számla kiállítása történik (megegyezik az első oldalon megadott 
partner adatokkal) 
Kért szállítási dátum 
Hulladék adatai: EWC kód, megnevezés, súly, göngyöleg típusa (fa rakodólap v. big-bag 
zsák), száma 
A megrendelőlapot az azon szereplő címre (fax v email) szükséges eljuttatni. 
 
 
5. A Design Kft.  a megrendelést visszaigazolja, s ezt követően a megrendelés becsült 
értékének 50%-t kell előre elutalni. 
 
6. A hulladék elszállítása az előleg megfizetését követő 14 munkanapon belül megtörténik. 
 
7. Az elszállítást követően a Design Kft. telephelyén megtörténik az elszállított veszélyes 
hulladék mennyiségének pontos mérése, amelyről a Design Kft. az elszámoló számlát 
elkészíti és megküldi a Megrendelő felé. 
 
8. A szolgáltatás utolsó fázisaként a Design Kft. megküldi a Megrendelő részére a hulladék 
ártalmatlanítását igazoló SZ jegyet. 


