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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 
1.1. Jelen dokumentum tartalmazza az NHSZ Zounok Zrt., mint bérbeadó (továbbiakban: 

Bérbeadó) által alkalmazott, a tulajdonát képező 3. pontban meghatározott mobil 
illemhelyek (továbbiakban, együttesen: Mobil WC) bérbeadására és az azokhoz 
kapcsolódó szolgáltatásaira vonatozó Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: 
ÁSZF), melyek a Bérleti Szerződés részét képezik és azzal együtt értelemezendőek. 

 

2. BÉRBEADÓ ÁLTALÁNOS ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE: 

Cégnév: NHSZ Zounok Zártkörű Részvénytársaság 

Székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 85. 

Cégjegyzékszám: Cg.16-10-001550 

Adószám:11264783-2-16 

Képviseli: Lits László és Papp László ügyvezető igazgatók 

 

Ügyfélszolgálat: 

Telefon: +36-20/489-9144 

E-mail: mobilwc.szolnok@nhsz.hu 

5000 Szolnok, József Attila út 85. 

 

3. A BÉRLET TÁRGYA: 

Az ÁSZF hatálya a Bérlő által bérbe vehető alábbi tárgyakra terjed ki: 

3.1. Mobil WC alap, 

3.2. Mobil WC kézmosóval, 

3.3. Mozgássérültek részére kialakított mobil WC, 

3.4. Kézmosó sziget 

3.5. Mobil pelenkázó  

3.6. Mobil pissoir 

melyek telepítését, tisztítását, karbantartását és elszállítását a Bérbeadó a Bérleti Szerződésben 
és az ÁSZF-ben meghatározottak szerint végzi. 

 

4. A BÉRLETI JOGVISZONY TARTALMA: 

4.1. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleti Szerződésben meghatározott Mobil 
WC-t, a meghatározott helyszínre, időpontban és időtartamra bérbe adja Bérlő részére 
és a Bérleti Szerződésben meghatározott gyakoriság szerinti tisztítását és karbantartását 
elvégzi. 

4.2. Mobil WC kitelepítése 

mailto:mobilwc.szolnok@nhsz.hu


3 

 

4.2.1. Bérbeadó a Bérlő által kiválasztott típusú és darabszámú Mobil WC-t kiszállítja és 
letelepít a Bérlővel előzetesen egyeztetett helyszínre. Bérbeadó vállalja, hogy a bérbe 
adott Mobil WC-t a tisztítási gyakoriságnak megfelelő mennyiségű vegyszerrel, WC 
papírral feltöltve, rendeltetésszerű használatra megfelelő állapotban adja át.  

4.2.2. Bérlő felelősségi körébe tartozik annak eldöntése, hogy a tervezett igénybevételnek 
megfelelő mennyiségű, típusú és darabszámú Mobil WC kerül kiszállításra a 
megadott helyszínre. 

4.2.3. Bérbeadó a Bérlő által bérbe vett Mobil WC telepítési címre történő kihelyezését 
követően, külön díj ellenében, vállalja más címre, helyszínre történő 
áthelyezését., melynek mértékét Bérbeadó jogosult meghatározni. Bérlő a Mobil 
WC-t kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével mozgathatja. 

4.2.4. A Mobil WC telepítésekor Bérlő köteles azt jegyzőkönyvvel átvenni. Amennyiben 
Bérlő a teljesítéssel kapcsolatban, jegyzőkönyvben nem emel kifogást, vagy nem 
képviselteti magát a telepítéskor, ezzel elfogadja a Bérbeadó által felvett 
jegyzőkönyvben foglaltakat. 

4.2.5. Bérlő képviselőjének távolléte esetén Bérbeadó a telepítésről felvett jegyzőkönyv és 
a szállítólevél megküldésével értesíti Bérlőt. 

4.2.6. A Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj a Bérbeadó által meghatározott 
időpontban heti rendszerességgel alkalmazott körjárat keretében történő kiszállítás 
díját foglalja magában. Körjárati kiszállítás esetén a szolgáltatási kezdőnapot 
megelőző heti körjárat alkalmával kerül sor a kiszállításra. Amennyiben ettől eltérő 
időpontban kéri Bérlő a Mobil WC kiszállítását, úgy Bérlő Szolnok város 
belterületén hétköznap 5.000,- Ft + ÁFA, hétvégén 10.000,- Ft + ÁFA, míg 
Szolnok város területén kívül ezen felül további 250,- Ft + ÁFA/km összegű 
kiszállási díjat köteles fizetni, az oda és visszautat is számítva.  

4.3. Mobil WC tisztítása, karbantartása 

4.3.1. Tisztítás fogalma: Mobil WC tartályának kiszippantása (ürítése), fertőtlenítő 
folyadékkal történő átmosása annak belső, szükség esetén, külső részén. 

4.3.2. Bérbeadó a Mobil WC tisztításával egyidejűleg elvégzi a szükséges, illetve igény 
szerinti, rendeltetésszerű használatból eredő, azzal összefüggő karbantartási és 
hibajavítási munkálatokat, valamint a Mobil WC-t feltölti a tisztítási gyakoriságnak 
megfelelő mennyiségű vegyszerrel, WC papírral. 

4.3.3. Amennyiben tisztításkor Bérbeadó a rendeltetésszerű használattal össze nem 
egyeztethető hulladékot talál Mobil WC-ben, erről jegyzőkönyvet vesz fel és 
Bérbeadó jogosult megtagadni a Mobil WC tisztítását. A hulladék eltávolításáról 
Bérlő köteles gondoskodni, oly módon, hogy az késedelmet ne okozzon a Bérbeadó 
teljesítésében. Amennyiben Bérlő ezen kötelezettségét nem vagy késedelmesen 
teljesíti, úgy Bérbeadó a Bérlő költségére jogosult a hulladékot 
elszállítani/elszállítatni és a Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a 
Mobil WC-t elszállítani, továbbá Bérlő köteles a bérleti időszak hátralévő részére – 
határozatlan bérleti szerződés esetén legalább 8 napra - számított bérleti díjat 
megfizetni.  

4.3.4. Amennyiben a tisztítás során Bérbeadó azt tapasztalja, hogy a Mobil WC erősen 
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szennyezett, az a szokásos ráfordítással megfelelően nem tisztítható, úgy 
jegyzőkönyv, esetlegesen fotók készítése mellett, jogosult plusz szolgáltatási – 
tisztítási - díjat kiszámlázni Bérlőnek, melyről Bérlőt egyidejűleg tájékoztatni 
köteles. A plusz szolgáltatási – tisztítási - díj mértéke 5.000,- Ft + ÁFA. Felek 
elfogadják a Bérbeadó által készített dokumentációt, mely az elszámolás alapját 
képezi. 

4.3.5. A Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj a Bérbeadó által meghatározott 
időpontban heti rendszerességgel alkalmazott körjárat keretében történő tisztítás és 
karbantartás díját foglalja magában. Amennyiben ettől eltérő időpontban kéri Bérlő 
a Mobil WC tisztítását és/vagy karbantartását, úgy Bérlő Szolnok város belterületén 
hétköznap 5.000,- Ft + ÁFA, hétvégén 10.000,- Ft + ÁFA, míg Szolnok város 
területén kívül ezen felül további 250,- Ft + ÁFA/km összegű kiszállási díjat köteles 
fizetni, az oda és visszautat is számítva. 

4.4. Mobil WC ellenőrzése 

4.4.1. Bérbeadó jogosult a Mobil WC állapotát előzetesen bejelentett időpontban 
ellenőrizni. Bérlő köteles az ellenőrzés elvégzését lehetővé tenni, ellenkező esetben 
Bérbeadó jogosult a Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondani, a Mobil WC-t 
azonnali hatállyal elszállítani, továbbá Bérlő köteles a bérleti időszak hátralévő 
részére – határozatlan bérleti szerződés esetén legalább 8 napra - számított bérleti 
díjat megfizetni. 

 

5. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

5.1. A kiszállítástól a visszaszállításig, azaz a Mobil WC Bérlő általi birtoklásának időtartama 
alatt, a Mobil WC-ért, annak őrzésért, állapotáért, harmadik személyek általi használatért, 
a Mobil WC-t a nem rendeltetésszerű használatból eredően ért károkért, 
meghibásodásokért, rongálásából eredő károkért a Bérlő felel.  

5.2. Bérlő minden veszélyforrásra köteles felhívni a Bérbeadó figyelmét, melyből a 
Bérbeadónak kára származhat, ideértve a harmadik félnek okozott kárt is, melynek 
elmaradásából eredő károk a Bérlőt terhelik. 

5.3. Bérlő vállalja, hogy a Bérleti Szerződés tárgyát képező Mobil WC-ben a bérleti 
jogviszony időtartama alatt a nem rendeltetésszerű használat következtében 
bekövetkezett sérülések, károk, vagy rongálások miatt szükséges javítási és helyreállítási 
költségeket a Bérbeadó részére megtéríti. Felek a károkról jegyzőkönyvet vesznek fel. 
Amennyiben a Bérlő képviselője a káresemény rögzítésekor nincs jelen, úgy kell 
tekinteni, hogy Bérlő elfogadja a Bérbeadó által felmért károkat. Ebben az esetben 
Bérbeadó a jegyzőkönyv megküldésével értesíti Bérlőt a káresemény rögzítéséről. 

5.4. Mobil WC eltűnése, megsemmisülése esetén a Bérlő köteles Bérbeadó részére 
megfizetni annak aktuális, új beszerzési értékét, árát megfizetni, kártérítés jogcímén. 

5.5. A Bérlőnek felróható tisztítás akadályoztatása, elmaradása miatt keletkezett károkért 
Bérlőt terheli a felelősség.  

5.6. A Mobil WC-ben a dohányzás és a nyílt láng használata, valamint tűz és 
robbanásveszélyes anyagok tárolása, használata tilos, melyről Bérlő a Mobil WC-t 
használókat köteles tájékoztatni. 
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6. SZÁLLÍTÓLEVÉL, KAPCSOLATTARTÁS 

6.1. Bérbeadó a Bérleti Szerződésben foglaltak teljesítéséről és a kapcsolódó szolgáltatásokról 
(telepítés, tisztítás, áthelyezés, elszállítás stb.) szállítólevelet állít ki, mely a teljesítés 
igazolásaként mindkét fél által aláírásra kerül. 

6.2. Bérlő vállalja, hogy a Bérbeadó munkájának megfelelő minőségben történt elvégzésének 
igazolására a helyszínen, a bérleti jogviszonnyal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal 
kapcsolatos tevékenység elvégzése alkalmával kapcsolattartót biztosít. Amennyiben 
Bérlő ilyen személyt nem biztosít, ezt a tényt a Bérbeadó jegyzőkönyvben rögzíti, és 
ebben az esetben Bérlő utólag nem jogosult kifogást előterjeszteni a teljesítéssel 
kapcsolatban. Bérbeadó a jegyzőkönyvet és a szállítólevelet megküldi Bérlő részére. 

6.3. Bérbeadó és Bérlő a Bérleti Szerződés teljes időtartamára köteles egy állandó 
kapcsolattartót megjelölni, akivel a másik fél kapcsolatba tud lépni.  

 

7. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

7.1. A Bérleti Szerződés a Bérbeadó részéről teljesítettnek tekintendő, ha a Bérbeadó a 
Bérlő által igényelt Mobil WC telepítését és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a 
Bérleti Szerződésben meghatározott feltételek szerint határidőre teljesítette, és a Bérlő 
részéről sem minőségi, sem mennyiségi kifogás nem merült fel, vagy ha a kifogását 
annak felmerülésekor írásban jelezte, és a hibát a Bérbeadó az általa vállalt időre 
kijavította. 

7.2. A teljesítés érdekében a Bérlő köteles Bérbeadóval együttműködni, így köteles a 
telepítéshez, elszállításhoz és tisztításhoz szükséges feltételeket a Bérbeadó számára 
biztosítani. 

7.3. Bejutás a telepítés helyszínére, a helyszín megközelítése 

7.3.1. Bérlő köteles gondoskodni a Mobil WC telepítési helyszínére történő bejutásról, 
beléptetésről, a telepítési helyszínnek a kiszállítást végző gépjárművel történő 
legalább 5 méterre való közvetlen megközelíthetőségéről.  

7.3.2. A tisztítás, karbantartás során a Mobil WC-t a Bérbeadónak legalább 10 méterre 
teherautóval meg kell tudnia közelítenie.  

7.3.3. Amennyiben a helyszínre történő bejutást, a helyszín megközelíthetőségét a Bérlő 
nem tette lehetővé vagy egyéb okból nem lehetséges, Bérbeadó jogosult a Bérleti 
Szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és a teljesítést 
megtagadni, Mobil WC-t elszállítani, továbbá a Bérbeadót megilleti a kiszállási díj, 
melynek összege Szolnok város belterületén hétköznapokon 5.000,- Ft + ÁFA, 
hétvégén 10.000,- Ft + ÁFA, illetve Szolnok város területén kívül ezen felül 250,- Ft 
+ ÁFA/km, az oda és visszautat is számítva.  

7.3.4. Amennyiben Bérlő ezen feltételt nem teljesíti, vagy egyéb okból nem lehetséges és 
emiatt Bérbeadónak plusz költségei merülnek fel, Bérlő köteles a Bérbeadónak az 
akadályoztatásból eredő plusz költségeket megtéríteni.  

7.3.5. Bérlő köteles viselni a tisztítás és/vagy karbantartás Bérlőnek felróható okból, illetve 
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bármely a Bérbeadón kívülálló okból történő elmaradásának minden 
következményét. 

7.3.6. Bérlő köteles minden olyan körülményről írásban haladéktalanul tájékoztatni 
Bérbeadót, amely a telepítés, illetve a tisztítás és karbantartás elvégzését 
befolyásolhatja, annak érdekében, hogy a Bérbeadó nyilatkozni tudjon arra 
vonatkozóan, hogy az adott körülmények között vállalni tudja-e a Bérleti Szerződés 
teljes vagy részbeni teljesítését. 

7.4. Kiszállítás, tisztítás, karbantartás, elszállítás  

7.4.1. Bérbeadó a kiszállítást, tisztítást és elszállítást a Bérlő igénye szerint, előzetesen 
egyeztetett időpontban végzi el. 

7.4.2. Az eszközök tisztítása abban az esetben nem von maga után külön díjat, 
amennyiben Bérbeadó körjáratába a fenti tevékenységek ideje Bérlő igénye alapján 
beilleszthető.  

7.5. Egyéb 

7.5.1. Amennyiben a Mobil WC szeles időjárás, vagy egyéb hatás következtében felborul, a 
kiszállási és tisztítási költségeit a Felek 50-50%-ban viselik. 

7.5.2. Hosszú távú időszakra vonatkozó bérleti jogviszony esetén Bérbeadó 1 db Mobil 
WC-t, törvényi előírás szerint maximum 10 fő részére biztosít heti használatra. A 
nem megfelelő mennyiségű Mobil WC igényléséből eredő következményekért 
felelősséget nem vállal. Bérbeadó fertőzésveszély esetén a szakhatóságot értesíti. 

 

8. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

8.1. A Mobil WC bérleti díjáról és a plusz szolgáltatási díjról, kiszállási díjról Bérbeadó 
havonta egy alkalommal, tárgyhót követő hónap 10. napjáig számlát állít ki, melyet postai 
úton megküld Bérlő részére. 

8.2. Bérlő köteles a számlán szereplő összeget a számla kiállításától számított 15 napon belül 
megfizetni Bérbeadó részére. 

8.3. Bérlő nem fizetése, vagy részleges fizetése esetén Bérbeadó jogosult a teljesítést 
megtagadni és Bérleti Szerződést 8 napos határidővel felmondani, a Mobil WC-t 
elszállítani és a felmerült költségeit követelni, továbbá Bérlő köteles a bérleti időszak 
hátralévő részére – határozatlan bérleti szerződés esetén legalább 8 napra - számított 
bérleti díjat megfizetni. 

8.4. Bérlő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, Bérbeadó jogosult 
késedelmi kamatra, melynek mértéke évi 20 %. 

8.5. Amennyiben Bérlő fizetési kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, úgy a 
követelést érvényesítésének költségei is a Bérlőt terhelik. 
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9. SZERZŐDÉS, ÁSZF MÓDOSÍTÁSA 

9.1. Szerződő felek a Bérleti Szerződést kizárólag írásban, Felek által cégszerűen aláírt 
okiratban módosíthatják. Bérbeadó jogosult egyoldalúan a bérleti és szolgáltatási díjakat 
módosítani, mely esetleges díjváltoztatási szándékáról köteles Bérlőt írásban a 
díjváltozás bevezetését megelőzően 15 nappal e-mailben vagy levélben tájékoztatni. 
Bérlő a tájékoztatás kézbesítését követő 8 napon belül nyilatkozni köteles, ha nem 
fogadja el az új díjakat. Ebben az esetben a Bérleti Szerződés a tárgyhó végével, 
változatlan díjak mellett automatikusan megszűnik. Amennyiben Bérlő a fenti 
határidőben nem nyilatkozik, azzal Bérlő a Bérbeadó által közölt árakat elfogadja.  

9.2. Bérbeadó jogosult egyoldalúan módosítani jelen ÁSZF-t, mely módosítást köteles 
annak hatályba lépésétől számított 30 napon belül e-mailben vagy levélben közölni 
Bérlővel. Bérlő köteles a tájékoztatás kézbesítését követő 15 napon belül nyilatkozni, 
hogy elfogadja-e a módosítást. Az új ÁSZF elfogadásával, annak módosított szabályait 
Bérlő magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben Bérlő a módosított ÁSZF-et 
nem fogadja el, a Bérleti Szerződés a tárgyhó végével, változatlan díjak és feltételek 
mellett automatikusan megszűnik. Amennyiben Bérlő a fenti határidőben nem 
nyilatkozik, azzal Bérlő a Bérbeadó által közölt ÁSZF módosítást elfogadja. 

 

10. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 

10.1. Ha a teljesítést a Bérbeadó már megkezdte, Bérlő 8 napos felmondási idővel jogosult a 
Bérleti Szerződést indoklás nélkül írásban felmondani, a Bérleti Szerződés a felmondás - 
Bérbeadó általi - kézhezvételét követő 8. napon szűnik meg. Amennyiben Bérbeadó a 8 
napos felmondási idő lejárta előtt a Bérlővel egyeztetve el tudja szállítani a Mobil WC-t, 
akkor a Bérleti Szerződés az elszállítás napjával szűnik meg.  

10.2. Bérbeadó a Bérleti Szerződés megszűnésének napjáig jogosult a bérleti díjra.  

10.3. Bérlő a Bérleti Szerződés megszűnése esetén köteles az elszállítást Bérbeadó számára 
lehetővé tenni. Amennyiben Bérlőnek felróható okból vagy a Bérlő érdekkörében 
felmerülő okból nem lehet elszállítani a Mobil WC-t, úgy Bérlő köteles a bérleti díj 3 
szorosának megfelelő mértékű használati díjat fizetni Bérbeadó részére a Mobil WC 
elszállításának időpontjáig. Bérbeadó külön kiszállási díj megfizetése nélkül nem köteles a 
körjáraton kívüli időpontban elszállítást elvégezni. 

10.4. Bérlő a Bérleti Szerződést a Mobil WC kiszállítása előtt, a telepítését megelőző 14. napig 
fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja. A telepítést megelőző 13. naptól 8. nap között 
történő felmondás esetén a Bérlő a Bérleti Szerződésben foglalt teljes bérleti díj 50%-át 
köteles bánatpénzként Bérbeadó részére megfizetni. A telepítést megelőző 7 napon belül 
történő felmondás esetén a bánatpénz a teljes bérleti díj 70%-a, míg a teljesítés napját 
megelőző 3 napon belül történt felmondás esetén ez az összeg a teljes bérleti díj 100%-a. 

10.5. Amennyiben Bérlő a Bérleti Szerződés megszűnésekor a kihelyezett Mobil WC-t bármely 
okból nem adja vissza Bérbeadónak, köteles annak aktuális, új beszerzési értékét 
megtéríteni. 

10.6. Bérbeadó jogosult a Bérleti Szerződést indoklás nélkül írásban 8 napos határidővel 
írásban indoklás nélkül felmondani. A Bérleti Szerződés a felmondás - Bérlő általi - 
kézhezvételét követő 8. napon szűnik meg. Amennyiben Bérbeadó a 8 napos felmondási 
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idő lejárta előtt a Bérlővel egyeztetve el tudja szállítani a Mobil WC-t, akkor a Bérleti 
Szerződés az elszállítás napjával szűnik meg.  

10.7. Bérbeadó a Bérleti Szerződést a Mobil WC kiszállítása előtt, a telepítését megelőző napig 
fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja, a teljesítéstől, szerződéstől elállhat. 

 

11. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS 

11.1. Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a jelen jogügylethez kapcsolódó személyesadat-
kezelés részletes szabályait a szerződés aláírásának időpontjában papír alapon 
rendelkezésre álló, illetve a https://nhszszolnok.hu/adatvedelem/#ScrollToContent 
oldalon található adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Jelen szerződés aláírásával a Bérlő 
nyilatkozik, hogy azt megismerte. 

11.2. Felek a Bérleti Szerződésben szereplő adataik változása esetén 15 napon belül írásban 
kötelesek értesíteni egymást, melynek elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél 
köteles viselni a felelősséget. 

11.3. Szerződő felek az egymással kapcsolatban tudomásukra jutott mindennemű információt 
kötelesek üzleti titokként megőrizni.  

 

12. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

12.1. A bérleti jogviszonnyal kapcsolatos értesítés akkor minősül joghatályosnak, ha azt 
személyesen vagy ajánlott postai küldeményként vagy e-mailben felek a Bérleti 
Szerződésben megjelölt címre írásban küldték el. Felek haladéktalanul kötelesek értesítési 
címük megváltozásáról a másik Felet értesíteni. A fentiek szerint elküldött értesítés az 
elküldéstől számított 5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, illetve az átvételt megtagadta, vagy 
az értesítési címet bármely Fél a másik Fél előzetes írásos értesítése nélkül változtatta 
meg és a küldemény ezért nem jut el hozzá. 

12.2. A Bérleti Szerződésben és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a jogviszonyra, tevékenységre 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

12.3. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással 
tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, érdekeiket peres úton 
a hatáskörtől függően a Szolnoki Törvényszék, illetve a Szolnoki Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét kikötve érvényesítik. 

12.4. Az ÁSZF a Bérbeadó (www.nhszszolnok.hu) honlapján és az ügyfélszolgálatán elérhető. 

 

NHSZ ZOUNOK ZRT. 

https://nhszszolnok.hu/adatvedelem/#ScrollToContent
http://www.nhszszolnok.hu/

