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Tárgy: Göngyölegeinkre vonatkozó tájékoztató 
 
 
 
Tisztelt Partnerünk! 
 
A Brenntag Hungária Kft-nél elsődleges szempont a jogszabályok szerinti, biztonságos 
vegyianyag-kezelés. Ennek egyik meghatározó pontja a göngyöleg-, ezen belül is a betétdíjas 
göngyölegek rendszere. 
 
A vegyi anyagokra vonatkozó törvények és rendeletek, a hatályos környezetvédelmi 
előírások, valamint nemzetközi ISO minőségirányítási rendszer betartásával és ADR szerinti 
szállítmányozással végezzük tevékenységeinket. 
 
Göngyöleg rendszerünk egy az ügyfeleink felé nyújtott összetett szolgáltatás. Fontos 
számunkra, hogy közösen profitáljunk, ezért képzi kalkulációnk alapját a 30 napos ingyenes 
használat. 
 
A Brenntag Hungária Kft. modern megoldásokat sorakoztat fel, hogy levegyük ügyfeleinkről 
a visszaszállítás, tisztítás, címkézés, megsemmisítés terheit. Göngyöleg rendszerünkkel 
jelentős mennyiségű hulladéktól kíméljük meg környezetünket. 
 
A kiszállított/kiadott göngyöleget az értékesített árutól elkülönítve, önálló számlán terheljük. 
A göngyöleget tartalmazó számla a hatályos jogszabályoknak mindenkor megfelelő adóügyi 
bizonylat, melyet a Vevő köteles számviteli nyilvántartásban rögzíteni. A göngyölegszámlán 
30 napos fizetési határidő szerepel, mely időtartam alatt a Vevő díjtalanul használhatja a 
Szállító tulajdonát képező göngyölegeket.  
 
A göngyölegeket a Szállító az alábbiak szerint számlázza le a Vevő részére: 
 
1m3 tartály     70.000 Ft 
1m3 elektrosztatikus tartály  90.000 Ft 
1m3 AdBlue tartály   90.000 Ft 
220l elektrosztatikus hordó  20.000 Ft 
200 – 220l műanyag hordó  10.000 Ft 
60l műanyag ballon       3.500 Ft 
30l elektrosztatikus ballon    7.000 Ft 
30l ballon        3.500 Ft 
raklap         3.000 Ft 
 
Amennyiben az üres és tiszta göngyöleget 30 napon belül telephelyünkre visszajuttatják, 
vagy írásban jelzik részünkre, hogy az Önök telephelyén az üres göngyölegek átvehetők, úgy 
visszaszállításkor a göngyölegszámlát az Önök részére jóváírjuk. 
 
Az üres göngyölegek visszaszállítása minden esetben szállítólevélen történik, amit a Vevő 
köteles kiállítani és a göngyöleg átadást – átvételt olvasható aláírással és bélyegzővel kell 
igazolni!  
 



 

 

Amennyiben Önök a rendelkezésükre bocsátott göngyölegeket több mint 30 napig 
használják, úgy a göngyöleg számlák jóváírásával egy időben az alábbi bérleti díjak kerülnek 
számlázásra. 
 
(31-40 nap közötti időszak a visszaszállításra és adminisztratív lerendezésre fenntartott 
türelmi idő. Ezen időszakra nem számlázunk bérleti díjat). 
 
 
41 és 60 nap közötti visszaszállítás esetén: 
1m3 tartály     23.100 Ft 
1m3 elektrosztatikus tartály  29.700 Ft 
1m3 AdBlue tartály   29.700 Ft 
220l elektrosztatikus hordó    6.600 Ft 
200 – 220l műanyag hordó    3.300 Ft 
60l műanyag ballon       1.150 Ft 
30l elektrosztatikus ballon    2.310 Ft 
30l ballon        1.155 Ft 
raklap            990 Ft 
 
61 és 90 nap közötti visszaszállítás esetén : 
1m3 tartály     46.200 Ft 
1m3 elektrosztatikus tartály  59.400 Ft 
1m3 AdBlue tartály   59.400 Ft 
220l elektrosztatikus hordó  13.200 Ft 
200 – 220l műanyag hordó    6.600 Ft 
60l műanyag ballon       2.310 Ft 
30l elektrosztatikus ballon    4.620 Ft 
30l ballon        2.310 Ft 
raklap         1.980 Ft 
 
90 és 180 nap közötti visszaszállítás esetén : 
1m3 tartály     70.000 Ft 
1m3 elektrosztatikus tartály  90.000 Ft 
1m3 AdBlue tartály   90.000 Ft 
220l elektrosztatikus hordó  20.000 Ft 
200 – 220l műanyag hordó  10.000 Ft 
60l műanyag ballon       3.500 Ft 
30l elektrosztatikus ballon    7.000 Ft 
30l ballon        3.500 Ft 
raklap         3.000 Ft 
 
180 nap után a göngyölegeket nem áll módunkban visszavenni!  
 
Tisztelettel: 

 
 
 
 
 
 

Szakolczai András      Szendy Viktor 
Ügyvezető igazgató      Ügyvezető igazgató 


