ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Értelmező rendelkezések

1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és
szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő módon értendőek:
1.1

Általános Szerződési Feltételek: a RE’LEM Nonprofit Kft. jelen általános szerződési
feltételei (továbbiakban: ÁSZF);

1.2

Üzletszabályzat: a RE’LEM Nonprofit Kft. Üzletszabályzata

1.3

Hulladéktörvény: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:
Ht.);

1.4

Kormányrendelet: a Kormány elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012 (XII. 29.) Korm. rendelete;

1.5

Gyártó: 2012. évi CLXXXV. törvény valamint a Kormányrendelet 2. § 9. pontja szerinti
gyártó, aki az értékesítési módszertől függetlenül – beleértve a távollevők között kötött
szerződést is – elemet, illetve akkumulátort, akár gépjármű vagy elektromos berendezés
alkotórészeként vagy tartozékaként Magyarország területén először hoz üzletszerűen
forgalomba;

1.6

Forgalmazó: a Ht. 2. § (1) 14. pontja szerint terméket, árut, szolgáltatást viszonteladónak,
illetve felhasználónak, fogyasztónak átadó, értékesítő, gazdálkodó szervezet.

1.7

Közvetítő szervezet (2013. január 1. előtt koordináló szervezet): a RE’LEM Nonprofit
Kft. (Székhely: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A. III. em. 4.; Nyilvántartásba vételi szám:
(1/2005/EaK), mint a Kormányrendelet 2.§ 14. pontjában meghatározott, a gyártók által
létrehozott és a környezetvédelmi hatóság által nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági
társaság,
amely
törvényben
vagy
kormányrendeletben
meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a
környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá tartozó
termékdíjköteles termékekre vonatkoznak;

1.8

Gyűjtőpontot működtető szervezet:
-

1.9

Kereskedő, illetve kereskedelmi egység;
oktatási intézmény;
települési önkormányzat vagy annak tulajdonában álló vagy megbízásából
tevékenykedő szolgáltató;
üzleti felhasználó;
már működő visszagyűjtő rendszert működtető szervezet;
minden olyan egyéb szervezet, amely Hulladék begyűjtési megállapodás aláírásával
vállalja gyűjtőpont működtetését.

Elem- és akkumulátor-fogalmazó: a Kormányrendelet 2.§ 5. pontja szerint, bárki, aki
vagy amely a fogyasztó részére üzletszerűen biztosít elemet, akkumulátort;

1.10 Alvállalkozó: a közvetítő szervezet által az átvállalt kötelezettségek ellátására igénybe
vett vállalkozó, aki rendelkezik az átvállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges
érvényes hatósági engedéllyel;
1.11 Elem, illetve akkumulátor: elektromos áramforrás, mely kémiai energiát közvetlenül
elektromos energiává alakít át, és egy vagy több elsődleges (nem újratölthető) vagy
másodlagos (újratölthető) részegységből (cellából) áll (a továbbiakban együtt:
akkumulátor);
1.12 Hordozható elem, illetve akkumulátor: a kormányrendelet 2.§ 11. pontjában
meghatározott zárt burkolattal ellátott, kézben szállítható elem, illetve akkumulátor,
kivéve az ipari elemet, illetve az akkumulátort, valamint a gépjárműelemet, illetve
akkumulátort;
1.13 Gombakkumulátor: kis méretű, lapos korong alakú, teljesen zárt lúgos akkumulátor,
amelynek elektrolitja lúg, fémtartalma általában ezüst, cink vagy higany;
1.14 Gombelem: különleges célokra, így különösen hallókészülékekben, karórákban,
kisméretű, hordozható berendezésekben, valamint tartalék áramforrásként felhasznált,
kisméretű és kerekalakú hordozható elem, illetve akkumulátor, amelynek átmérője
nagyobb, mint vastagsága;
1.15 Hulladék: a hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor, illetve a hordozható
elem, illetve akkumulátor hulladéka;
1.16 Gyűjtőedény: hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor gyűjtésére szolgáló,
a közvetítő szervezet által a gyűjtőpontot működtető szervezet rendelkezésére bocsátott
edény;
1.17 Átvételi kötelezettség: a gyártónak a Kormányrendelet 5. §-ban meghatározott
kötelezettsége, melynek értelmében köteles a hulladékká vált elemet és akkumulátort
visszavenni;
1.18 Gyűjtési kötelezettség: a gyártónak a Kormányrendelet 5. §-ban meghatározott
kötelezettsége, melynek értelmében köteles a hordozható elem és akkumulátor
gyűjtéséről gondoskodni;
1.19 Kezelési kötelezettség: a gyártónak a Kormányrendelet 6. §-ban meghatározott
kötelezettsége, melynek értelmében köteles az átvett és gyűjtött hulladéknak a vonatkozó
jogszabályok előírása szerinti kezeléséről gondoskodni;
1.20 Átvállalt kötelezettségek: a közvetítő szervezet által a gyártótól átvállalt gyűjtési és
kezelési és a Kormányrendelet 7.§-a szerinti tájékoztatási kötelezettség;
1.21 Átvállalási megállapodás: a hordozható elem illetve akkumulátor gyártója és a közvetítő
szervezet között létrejött megállapodás, melyben a közvetítő szervezet a gyártó gyűjtési,
kezelési és tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítését átvállalja;
1.22 Hulladék begyűjtési megállapodás: a közvetítő szervezet és a gyűjtőpontot működtető
szervezet között a gyűjtőedény elhelyezése és működtetése érdekében létrejött, a hulladék
gyűjtésével kapcsolatos megállapodást jelenti;
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1.23 Alvállalkozói szerződés: a közvetítő szervezet és az alvállalkozók között a hulladék
gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek konkrét teljesítésére létrejött
szerződés;
1.24 Kormányhivatal: az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi Főfelügyelőség
jogutódja
1.25 Tárgyév: 2013 január 1-től 2014 december 31-ig az akkor hatályos Kormányrendelet 2.
§ 16.pontja szerint szeptember 27-től a következő naptári év szeptember 26-ig terjedő
időszak. 2015. január 1-től a tárgyév megegyezik a naptári évvel.
1.26 Fogyasztó: aki a kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, illetve akkumulátort saját
célra, továbbértékesítési cél nélkül történő felhsználásra vesz, kap, használ.
2.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

2.1

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a közvetítő szervezet által a gyártóval kötött
átvállalási megállapodásra, a gyűjtőpontot működtető szervezetekkel kötött hulladék
begyűjtési megállapodásra, valamint a gyártótól átvállalt kötelezettségek teljesítéséhez
igénybe vett alvállalkozókkal kötött alvállalkozói szerződésekre.

2.2

Az ÁSZF vonatkozó rendelkezései kötelezőek a közvetítő szervezetre, a gyártókra, a
gyűjtőpontot működtető szervezetekre és az alvállalkozókra is. Az ÁSZF rendelkezéseitől
a felek kölcsönös egyetértéssel a közöttük fennálló egyes megállapodásokban illetve
szerződésekben rögzített módon eltérhetnek.

2.3

Amennyiben az egyes átvállalási megállapodások, hulladék begyűjtési megállapodások,
illetve alvállalkozói szerződések, és az ÁSZF, vagy az üzletszabályzat rendelkezései
között eltérés van, mindig az egyes konkrét szerződés/megállapodás adott rendelkezései
irányadóak. Amennyiben az ÁSZF és az üzletszabályzat között van eltérés, az ÁSZF
rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az átvállalási megállapodások, hulladék
begyűjtési megállapodások, illetve alvállalkozói szerződések valamely kérdést nem
szabályoznak, ebben az esetben a jelen ÁSZF, valamint a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.

2.4

Jelen ÁSZF azon a napon lép hatályba, amikor a Főfelügyelőség a közvetítő szervezetet
nyilvántartásba veszi.

3.

Általános Szabályok

3.1

A felek a polgári jogi alapelveknek megfelelően, egymás érdekeit a lehető legteljesebb
mértékben figyelembe véve kötelesek eljárni. Ennek keretében a felek egymást
késedelem nélkül értesítik a közöttük fennálló kapcsolat szempontjából jelentős
valamennyi körülményről, tényről; továbbá az egymáshoz intézett kérdésekre – ha az ügy
jellegéből, vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik –
haladéktalanul válaszolnak, valamint felhívják a figyelmet az esetleges változásokra,
tévedésekre és mulasztásokra, illetve – amennyiben a körülmények lehetővé teszik –
orvosolják azokat.
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3.2

A felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni elnevezésük, címük, telefonszámuk,
faxszámuk, e-mail címük és képviselőjük megváltozásáról, a gyártó, a gyűjtőpontot
működtető szervezet és az alvállalkozó pedig köteles a közvetítő szervezetet a
személyüket, jogi státusukat, vagyoni helyzetüket érintő minden egyéb, az
Üzletszabályzatban, az ÁSZF-ben, illetve a szerződés(ek)ben foglaltak teljesítése
szempontjából lényeges változásról.

3.3

A közvetítő szervezet köteles írásban – szükség szerint rövid úton (faxon, e-mailben, stb.)
– értesíteni a másik felet, ha nem érkezett meg időben valamely, általa a másik féltől várt
értesítés, különösen, ha az a gyűjtési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos.

3.4

Valamennyi fél és megbízottjai kötelesek a szerződéses kapcsolatukra vonatkozó
információkat üzleti titokként kezelni.

3.5

A közvetítő szervezet jogosult az általa vállalt kötelezettségek teljesítése és a másik fél
kötelezettségeinek ellenőrzése érdekében a másik féltől tájékoztatást, és információkat
tartalmazó dokumentumokat kérni. Ilyen dokumentumok különösen: az éves beszámoló,
mérleg és eredmény kimutatás. A másik fél köteles továbbá megadni minden, az adott
szolgáltatás igénybevételével vagy szerződés, megállapodás teljesítésével összefüggő
adatot és felvilágosítást, amely a közvetítő szervezet kötelezettségének teljesítéséhez
szükséges.

3.6

A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet fél köteles
haladéktalanul értesíteni a közvetítő szervezetet az átalakulási, kiválási, szétválási,
egyesülési és beolvadási döntéséről, vagyonának eldöntött megosztásáról, ezek megtörténtéről, valamint arról, ha csődeljárást szándékozik indítani maga ellen,
végelszámolását kezdeményezi vagy vele szemben felszámolási eljárást
kezdeményeztek, illetve ezeknek a jogszabályi feltételei fennállnak.

3.7

A felek által szolgáltatott dokumentumoknak eredetinek, vagy közjegyző által hitelesített
másolatoknak kell lenniük. A külföldön kiállított okiratokkal kapcsolatban a közvetítő
szervezet további hitelesítési kellékeket is előírhat. Minden fél jogosult saját ügykörében
általa készített okiratokról készült másolatokat hitelesíteni.

3.8

A felek felelősek azért, hogy a közvetítő szervezet részére nyújtott információk pontosak
és helytállóak legyenek, és nem vezethetnek a közvetítő szervezet megtévesztésére. A
közvetítő szervezet jogosult a másik fél által szolgáltatott adatok valódiságát a
rendelkezésre álló törvényes, a jelen ÁSZF-ben szereplő, illetőleg a vele kötött
szerződésekben, megállapodásokban biztosított eszközökkel ellenőrizni.

3.9

A másik fél általi tájékoztatási kötelezettség nem teljesítése valamennyi a közvetítő
szervezettel kötött szerződés, megállapodás tekintetében súlyos szerződésszegésnek
minősül.

3.10 A tájékoztatási és értesítési kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő
mindennemű kárt a mulasztó fél viseli.
AZ ÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
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4.

A gyártó átvállalási megállapodással kapcsolatos kötelezettségei

4.1

A gyártó köteles a hulladék átvételéről, gyűjtéséről és külön jogszabály szerinti
kezeléséről gondoskodni.

4.2

A gyártó a gyűjtési és kezelési kötelezettségeinek teljesítését a kormányrendelet 8.§ (1)
b) pontja szerint megkötött átvállalási megállapodással a közvetítő szervezetre ruházza
át.

4.3

A gyártó az átvállalt kötelezettségek teljesítésének ellenértékeként köteles a közvetítő
szervezet részére számla ellenében hulladékkezelési díjat (továbbiakban:
hulladékkezelési díj) fizetni.

4.4

A gyártó, az átvállaló és a közvetítő szervezet a Kormányrendelet 14. § alapján általa
nyilvántartott adatokról a tárgyévet követő év február 20-ig az OKTF részére adatot
szolgáltat. A jelen pont szerinti gyártói adatszolgáltatást a gyártó a
www.magyarorszag.hu Ügyfélkapun keresztül bejelentkezve az Általános
Nyomtatványkitöltő programon keresztül köteles benyújtani. A közvetítő szervezet a
gyártó adatszolgáltatásához a szükséges adatokat .enyk, .pdf vagy xml formtumú
elektronikus dokumentumban adja át és a gyártó az adatokat az állami rendszerbe maga
tölti fel a 445/2012 Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése szerint.

4.5

A gyártó köteles az átvállalási megállapodás megkötését megelőzően, de legkésőbb az
átvállalási megállapodás aláírásával egyidejűleg, ezt követően pedig minden tárgyév
lezárultát követően január 15-ig a közvetítő szervezet részére átadni Éves Jelentését (a
továbbiakban: Éves Jelentés, az ÁSZF 1. sz. melléklete). Az Éves Jelentésre vonatkozó
formanyomtatványt – on-line kitölthető formában - a gyártó minden naptári évben
megkapja a közvetítő szervezettől. Az elemek és akkumulátorok Éves Jelentése a gyártó
által a Kormányrendelet szerint meghatározott időszakban valamennyi, a gyártó által
belföldön forgalomba hozott elem és hordozható akkumulátor mennyiségét tartalmazza
a formanyomtatvány szerinti bontásban.

4.6

Az Átvállalási megállapodás hatálya alatt a gyártó nulla forgalmazott mennyiség esetén
is köteles az Éves Jelentést a 4.5 pont szerint benyújtani.

4.7

Amennyiben a gyártó elmulasztja a 4.5 pont szerinti határidőre átadni Éves Jelentését,
annak pótlólagos benyújtása – három naptári nap türelmi idő után - 10 000,- Ft, azaz
tízezer Ft +ÁFA késedelmi díj megfizetése után lehetséges. A díjat számla ellenében a
közvetítő szervezet bankszámlájára kell megfizetni. Az Éves Jelentésnek a tárgyévet
követő február 20-a utáni pótlását a közvetítő szervezet egyedi mérlegelés után
elutasíthatja.

4.8

A gyártó által az Éves Jelentéseiben foglalt, adott tárgyévre vonatkozó adatok korrekciója
legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig, a korrigált Éves Jelentés
könyvvizsgáló által hitelesített példányának egyidejű megküldésével lehetséges.
Amennyiben az Éves Jelentés gyártó általi módosítására a tárgyévet követő január 15-e
és január 31-e között kerül sor, a módosítást a köszvetítő szervezet tudomásul veszi. Ha
az Éves Jelentés gyártó általi módosítására a tárgyévet követő február 1. és május 31-e
között kerül sor, a gyártó által téves adatokkal benyújtott adatszolgáltatás miatt a
közvetítő szervezetet ért kárt a gyártó köteles teljes egészében megtéríteni. A közvetítő
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szervezetet ért kár kiterjed, de nem korlátozódik az eredeti és a módosított Éves jelentés
alapján számára járó éves Hulladékkezelési díj különbözetének teljes összegére.
4.9

Amennyiben a gyártó, a tárgyévet megelőző évben nem hozott forgalomba elemet és
akkumlátort, köteles az átvállalási megállapodás megkötését megelőzően, de legkésőbb
az átvállalási megállapodás aláírásával egyidejűleg a közvetítő szervezet részére a
tervezett értékesítésről Előzetes Jelentést ( a továbbiakban Előzetes Jelentés), és a
tényleges értékesítésekről minden negyedévet követő hónap 15-ig Negyedéves
Tényjelentést (a továbbiakban: Negyedéves Tényjelentés) adni. A negyedévek a
kormányrendelet „tárgyév“ fogalmából kiindulva értelmezendők.

4.10 A Negyedéves Jelentések alapján a tárgyvre vonatkozó Éves Jelentést a közvetítő
szervezet a Negyedéves jelentések alapján a tárgyévet követő év január 10. napjáig
összeállítja, és a gyártónak megküldi. A gyártó jogosult a közvetítő szervezet által
megküldött Éves Jelentésre – 5 napon belül – megfelelő indokokkal és dokumentumokkal
alátámasztott észrevételeket tenni. A közvetítő szervezet a gyártó észrevételeit köteles
megvizsgálni, és a vizsgálat eredményére tekintettel az esetleg szükséges módosításokat
elvégezni.
4.11 A közvetítő szervezet 4.9 pont szerinti Előzetes Jelentés és a Negyedéves Tényjelentés
bekérésétől egyedi mérlegelés alapján eltekinteni.
4.12 Amennyiben a gyártó külön jogszabály szerint könyvvizsgálatra kötelezett gazdálkodó
szervezet, úgy az Éves Jelentését tárgyévet követő év május 31-ig könyvvizsgálóval
hitelesített záradékkal köteles kiegészíteni. Az a gyártó, aki könyvvizsgálatra egyebekben
nem kötelezett, az Éves Jelentést az illetékes minisztérium vagy hatóság által regisztrált,
mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező személlyel kell ellenjegyeztetnie,
legkésőbb a tárgyévet követő május 31. napjáig. A hitelesítés, illetve az ellenjegyzés
költségei a gyártót terhelik. A gyártó köteles az Éves Jelentés fentiek szerint hitelesített
példányát a közvetítő szervezet részére haladéktalanul eljuttatni.
4.13 A gyártó felel az általa szolgáltatott jelentések teljességéért, az adatok valódiságáért és
pontosságáért és a jelentés határidőben történő leadásáért valamint az adatszolgáltatás
során az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai
rendszerrel, valamint a saját nyilvántartási rendszereivel, mérési megfigyelési adataival
való egyezésért. A közvetítő szervezet a gyártó által szolgáltatott téves vagy valótlan
adatokból eredő következmények tekintetében felelősségét teljeskörűen kizárja.
4.14 Valamennyi adatszolgáltatásra irányuló jelentést elektronikus úton - a közvetítő szervezet
által meghatározott formában - illetve cégszerűen aláírva írásbeli formában a 4.5 pont
szerinti határnapig kell benyújtani.
4.15 Amennyiben a gyártó elmulasztaná határidőben átadni a közvetítő szervezet részére az
Előzetes Jelentést, Negyedéves Jelentéseket vagy az Éves Jelentést, a közvetítő szervezet
1 munkanap késedelem után határidő tűzésével írásbeli felszólítást küld a gyártónak.
Amennyiben az írásbeli felszólítás eredménytelen marad, a közvetítő szervezet választása
szerint jogosult az átvállalási megállapodást felmondani, és a Kormányhivatalnál a
mulasztás tényét, a megállapodás megszűnését bejelenteni és/vagy a gyártó
hulladékkezelési díj fizetési kötelezettségét legutolsó beérkezett Éves, Előzetes vagy
Negyedéves jelentése alapján megállapítani. Amennyiben a határidő lejárta után érkezett
Éves, Előzetes vagy Negyedéves jelentés forgalmi adatai meghaladják a hulladékkezelési
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díj megállapításánál figyelembe vett legutolsó beérkezett jelentés adatait, a közvetítő
szervezet ennek alapján módosítja a gyártó hulladékkezelési díj fizetési kötelezettségét és
az ebből adódó hulladékkezelési díj különbözet tekintetében a közvetítő szervezet az
Üzletszabályzat VIII. 5. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
4.16 Amennyiben a gyártó az Átvállalási megállapodás hatálya alatt a Felek jogviszonyába az
Átvállalási megállapodásban, az Üzletszabályzatban és az Általános szerződési
feltételekben nem szereplő bármilyen új kikötést, rendelkezést kíván beemelni – ide értve
de nem kizárólag a hazai üzleti kultúrában nem szokásos gyermek- és rabszolgamunka
elleni kikötések, korrupcióellenes záradékok, stb. - a közvetítő szervezet az erre irányuló
kéréseket egyedileg bírálja el. Az elbírására egyszeri 100 000,- Ft azaz egyszáz-ezer
forint + ÁFA elbírálási díj ellenében, annak megfizetése után kerül sor. A közvetítő
szervezet valamennyi hatályos magyar jogszabály betartásával végzi tevékenységét, ezért
kifejezetten fenntartja a jogot a gyártó által kezdeményezett új kikötésnek,
rendelkezésnek a Felek hatályos jogviszonyába való beemelése elutasítására. A
megfizetett elbírálási díj elutasító döntés esetén is megilleti a közvetítő szervezetet.
5.

A közvetítő szervezet átvállalási megállapodással kapcsolatos kötelezettségei

5.1

A közvetítő szervezet a kormányrendelet 8. § (1) b) pontja szerint átvállalja a gyártó
gyűjtési, kezelési és tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítését. A közvetítő szervezet az
átvállalási megállapodást nyilvántartásba vétel céljából benyújtja a Kormányhivatal
részére.
Az egyes (be)gyűjtési kötelezettségeket az alábbi időszakokben kell teljesíteni:

5.2

Kötelezettég
7%
10%
13%
18%
19%
21%
23%
25%
30%

Teljesítés időszaka
2005. VIII, 22, - 2005. XII. 31,
2006. I. 1. – 2006. XII. 31.
2007. I. 1. – 2007. XII.31.
2008. I. 1. – 2008. XII.31.
2009. I. 1. – 2009. XII.31.
2010. I. 1. – 2010. XII.31.
2011. I. 1. – 2011. XII.31.
2012. I. 1. – 2012. IX. 26.
2012. IX. 27. – 2013. IX. 26.

35%
40%
45%

2013. IX. 27. – 2014. IX. 26.
2014. IX. 27. – 2015. IX. 26.
2015. IX. 27. –

Hatályos joganyag
109/2005 (VI. 23) Korm. r.
109/2005 (VI. 23) Korm. r.
109/2005 (VI. 23) Korm. r.
181/2008 (VII. 8.) Korm. r.
181/2008 (VII. 8.) Korm. r.
181/2008 (VII. 8.) Korm. r.
181/2008 (VII. 8.) Korm. r.
181/2008 (VII. 8.) Korm. r.
181/2008 (VII. 8.) Korm. r.
és
445/2012 (XII. 29) Korm. r.
445/2012 (XII. 29) Korm. r.
445/2012 (XII. 29) Korm. r.
445/2012 (XII. 29) Korm. r.

A közvetítő szervezet – ha a gyártó az Éves jelentését a 4.5 pont szerinti határidőre a
közvetítő szervezetnek megkülte - a gyártónak a Kormányrendelet szerinti
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokat legkésőbb az
adatszolgáltatás határidejét megelőzően három munkanappal .enyk, .pdf vagy .xml
formátumú elektronikus dokumentumként a gyártónak a közvetítő szervezetnél
nyilvántartott e-mail címére elküldi.
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5.3

A közvetítő szervezet kizárja minden felelősségét, amely gyártó levelező rendszerének
üzemzavarából, levelezési címének vagy domain nevének érvénytelenségéből,
megváltozásából vagy egyéb távközlési üzemzavarból ered.

5.4

A gyártó köteles a közvetítő szervezetnek e-mailben vagy telefonon bejelenteni, ha az
adatszolgáltatás határidejét 48 órával megelőzően az adatokat tartalmazó elektronikus
dokumentumot nem kapta meg. A közvetítő szervezet ekkor gondoskodik a
dokumentumnak egy a gyártó által a bejelentéskor közölt, további elektronikus
levélcímre való elküldéséről.

5.3

A közvetítő szervezet tudomásul veszi, hogy az átvállalt kötelezettségek tekintetében rá
a gyártóra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

5.4

A közvetítő szervezet kijelenti, hogy az átvállalt kötelezettségek teljesítése során csak
olyan alvállalkozókat alkalmaz, akik érvényes hatósági engedéllyel rendelkeznek. Az
alvállalkozók tevékenységéért a közvetítő szervezet úgy felel, mintha maga járt volna el.

5.5

A közvetítő szervezet köteles a jelentésben szereplő adatokról nyilvántartást vezetni, és
jogosult azokat a kormányrendelet előírásai teljesítése érdekében feldolgozni.

6.

Az átvállalási megállapodás megszüntetésére vonatkozó szabályok

6.1

Az átvállalási megállapodást a felek megszüntethetik közös megegyezéssel. A jogviszony
folyamatosságára tekintettel a felek az azonnali hatályú rendkívüli felmondás és a rendes
felmondás jogát oly módon korlátozzák, hogy arra, csak a jelen ÁSZF-ben meghatározott
esetekben van lehetőség. A megszűnés napjáig a felek kötelesek az átvállalási
megállapodásban foglalt kötelezettségeiket teljesíteni. Az átvállalási megállapodás
megszűnését a közvetítő szervezet haladéktalanul bejelenti a Kormányhivatalnak.

6.2

Az átvállalási megállapodást a közvetítő szervezet évente egyszer, a tárgyév utolsó
napjára szóló felmondással, legalább 30 napos felmondási idő betartásával szüntetheti
meg.

6.3

Az átvállalási megállapodást a gyártó megszüntetheti rendes felmondással az adott
naptári év utolsó napjára szóló felmondással, amely évben a Közvetítő szervezet
hulladékkezelési díj módosítását közzétette, a módosított díj közzétételétől számított 15
napon belül.

6.4

A felmondás illetve a megállapodás megszüntetésének napjáig terjedő időszakra a
közvetítő szervezet kalkulált ráfordításai és költségei vagy a hatályos hulladékkezelési díj
alapján állít ki számlát, és legkésőbb a megszűnés napján a felek elszámolnak egymással.

6.5

Az átvállalási megállapodás bármely okból történő megszűnése / megszüntetése esetén a
gyártó köteles az Éves Jelentés jelen ÁSZF rendelkezései szerint hitelesített példányát a
közvetítő szervezet részére haladéktalanul, de legkésőbb a megszűnés előtti utolsó napon
/ felmondási idő utolsó napján eljuttatni. Amennyiben a gyártó az Éves Jelentés
hitelesített példányát nem juttatja el határidőben a közvetítő szervezet részére, a gyártó
köteles a közvetítő szervezet részére 250 000 Ft összegű kötbért megfizetni, az átvállalási
megállapodás megszűnésétől számított 8 banki napon belül.
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6.6

A gyártó tudomásul veszi, hogy a közvetítő szervezet jelen ÁSZF rendelkezései szerinti
ellenőrzési joga az átvállalási megállapodás megszűnése esetén a megszűnésre tekintettel
elkészített és hitelesített Éves Jelentés / Negyedéves Jelentés tekintetében az átvállalási
megállapodás megszűnését követően is fennáll, amennyiben a megszűnésig az
ellenőrzésre nem került sor. Amennyiben a gyártó legkésőbb az átvállalási megállapodás
megszűnését követő 90 napon belül nem biztosítja a közvetítő szervezet számára, hogy a
8. pont szerinti ellenőrzési jogát gyakorolja, a gyártó köteles a közvetítő szervezet részére
250 000 Ft összegű kötbért megfizetni, a határidő lejártától számított 8 banki napon belül.

7.

A hulladékkezelési díj

7.1

A közvetítő szervezet az átvállalt kötelezettségek teljesítéséért hulladékkezelési díjra
jogosult. Eltérő rendelkezés (közvetítő szervezet számlája, Felek megállapodása, ÁSZF,
Üzletszabályzat) hiányában a hulladékkezelési díjat a gyártó legkésőbb a közvetítő
szervezet által kiállított számla kézhezvételét követő nyolc napon belül fizeti meg.

7.2

Az adott évre vonatkozó éves hulladékkezelési díjat a közvetítő szervezet legkésőbb
minden év február 15-ig legalább 1 naptári évre előre állapítja meg, a gyártó által a
Negyedéves Jelentésben, illetve Éves Jelentésben rendelkezésére bocsátott adatok és az
átvállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kalkulált költségei alapján az 2. számú
melléklet szerinti képlet segítségével. A gyártók díjérvényesítésének elősegítése, a
gazdasági körülmények vagy a jogszabályi környezet lényeges megváltozása esetén a
közvetítő szervezet a Hulladékkezelési díjat az e pontban megjelölt dátumtól eltérő
időpontban is megállapíthatja. A gazdasági körülmények vagy a jogszabályi környezet
lényeges változása miatt a hulladékkezelési díj egy évnél rövidebb időszakra is
megállapítható.

7.3

A közvetítő szervezet - figyelembe véve költségeit és a visszagyűjtendő mennyiséget jogosult év közben módosítani a hulladékkezelési díj mértékét, ha a gazdálkodás
körülményei jelentősen változnak. A díjszabás módosítása az ÁSZF módosításának
minősül, melynek közlésére és hatályosulására az ÁSZF módosításának szabályai
alkalmazandók.

7.4

Az éves hulladékkezelési díj aktuális összegét a közvetítő szervezet honlapján és
ügyfélszolgálati irodájában teszi közzé. A közvetítő szervezet a vele átvállalási
megállapodást kötő gyártók részére regisztrált levélpostai küldeményként is megküldi a
hulladékkezelési díj aktuális mértékét.

7.5

A hulladékkezelési díj változása esetén a gyártó jogosult az éves hulladékkezelési díj
összegének közzétételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül közölt, az adott naptári
év utolsó napjára szóló felmondással, de legalább 15 napos felmondási idő betartásával
az átvállalási megállapodást felmondani, amely a tárgyévi jelentéstételi kötelezettségét
nem érinti.

7.6

Az éves hulladékkezelési díj – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik negyedévente esedékes. A negyedéves hulladékkezelési díj - teljes naptári év alapulvétele
esetén évente négy részletben, az egyes naptári negyedévek első hónapjában esedékes –
az éves hulladékkezelési díj ¼-ed része, amely a gyártó Éves jelentésében szolgáltatott,
kg-ban kifejezett forgalomba hozatali tömeg adatának és a tárgyévre megállapított
hulladékkezelési díj negyedének szorzata.
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7.7

Az éves hulladékkezelési díj évente egyszer egyösszegben esedékes azon gyártók
esetében, amelyek éves nettó hulladékkezelési díja nem haladja meg a 250.000,- azaz
kettőszázötven-ezer Forintot.

7.8

Az éves hulladékkezelési díj 50 000 Ft azaz ötvez-ezer Forint/év + ÁFA azon gyártók
esetében, amelyeknek éves hulladékkezelési díja az éves adatszolgáltatásban közölt
forgalomba hozatali adataik alapján a 7.6 pont szerinti számítás alapján nem érné el az
50 000 Ft + ÁFA összeget.

7.9

A hulladékkezelési díj első részletéről - melynek összege nem teljes negyedév esetén az
adott időszak arányában kerül megállapításra - a közvetítő szervezet a
Kormányhivatalnak a gyártót nyilvántartásba vevő határozatának kézhezvételét követő
hónap 5. napjáig állítja ki az első Számlát.

7.10 Éves díjfizetés esetén (7.7) a közvetítő szervezet az éves Számlát az adott naptári év 2.
negyedévének 15. napjáig állítja ki és küldi meg a gyártónak.
7.11 Késedelmes fizetés esetén a közvetítő szervezet 5 banki napos fizetési határidő
megjelölésével kétszeri írásbeli fizetési felszólítást küld a gyártónak, az esedékesség
lejártától számított 8. és 22. napon. A második felszólítás határidejének eredménytelen
eltelte után a közvetítő szervezet jogosult az átvállalási megállapodást azonnali hatállyal
rendkívüli felmondással felmondani, és a Kormányhivatalnál a megállapodás
megszűnését bejelenteni, és/vagy a hátralékos összeg behajtása iránt intézkedni.
7.12 Azon gyártók esetében, amelyek a 7.11 pontba foglalt fizetési felszőlításokat kézhez
vették, de hátralékukat az azokban folalt legutolsó határnapig nem rendezték, a közvetítő
szervezet az adatszolgáltatás benyújtását megtagadhatja mindaddig, amig a gyártó
valamennyi lejárt tartozását nem rendezi. Ebben az esetben a közvetítő szervezet az
adatszolgáltatás hatóságnak való benyújtásának elmaradásáből fakadó valamennyi
következmény tekintetében felelősségét teljes körűen kizárja.
7.13 Amennyiben olyan gyártó esik fizetési késedelembe, aki a közvetítő szervezet alapító
tagja, a közvetítő szervezet 5 banki napos fizetési határidő megjelölésével kétszeri írásbeli
fizetési felszólítást küld a gyártónak, az esedékesség lejártától számított 30. és 45. napon.
A második felszólítás határidejének eredménytelen eltelte után, az esedékesség lejártától
számított 60. napon a közvetítő szervezet jogosult az átvállalási megállapodást azonnali
hatállyal rendkívüli felmondással felmondani, a hátralékos összeg behajtása iránt
intézkedni, és a Kormányhivatalnál a megállapodás megszűnését bejelenteni.
7.14 Felek a közvetítő szervezet által folyamatosan végzett szolgáltatás kapcsán határozott
idejű elszámolásban állapodnak meg.
7.15 Amennyiben a Közvetítő szervezet az átvállalási megállapodást a gyártó fizetési vagy
jelentéstételi kötelezettségének elmulasztása miatt szüntette meg, ugyanezen gyártóval
átvállalási megállapodást csak azonnali beszedési megbízás benyújtására való
felhatalmazással köt.
7.16 Amennyiben olyan gyártó kíván Átvállalási megállapodást kötni a közvetítő szervezettel,
amelynek tulajdonsa vagy tulajdonosainak egyike megegyezik olyan vállalkozás
tulajdonosával amelynek más vállalkozása a közvetítő szervezet felé fennálló tartozását
nem rendezte, az Átvállalási megállapodás megkötéséig a tartozás teljes összegét
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rendeznie kell. E rendelkezés szerint kell eljárni abban az esetben is, ha az érintett
tulajdonos korábbi vállalkozása felszámolással vagy egyéb okból időközben megszűnt.
7.17 Amennyiben a gyártónak a közvetítő szervezettel szemben más jogviszonyból vitatott
vagy bíróság által jogerősen meg nem állapított ellenkövetelése van, úgy az esedékes
hulladékkezelési díjakkal szemben ezen követelés nem számítható be.
7.18 A közvetítő szervezet jogosult egyes gyártók részére díjvisszatérítést adni / jóváírni, vagy
regisztrációs díjfizetési kötelezettséget előírni a 2. számú mellékletben rögzített feltételek
szerint.
7.19 A közvetítő szervezet – a használtelem begyűjtő rendszer a hatályos európai uniós és
hazai jogszabályok által előírt hosszútávú céloknak megfelelő lehető legteljesebb
kiépítése valamint a begyüjtő rendszer működtetése során a lehető legjobb
költséghatékonyság elérése érdekében – jogosult kétoldalú megállapodásokat kötni.
7.20 A közvetítő szervezet az átvállalt kötelezettségek kapcsán köteles a gyártó által
értékesített hordozható elem, illetve akkumulátor mennyiségéről, valamint a visszavett,
begyűjtött és kezelt hulladék mennyiségéről nyilvántartást vezetni. A beérkezett és
feldolgozott adatokat a közvetítő szervezet bizalmasan kezeli és arról a
Kormányhivatalnak a jogszabályban előírt mértékig és tartalommal szolgáltat
információt.
7.21 A közvetítő szervezet felel azért, hogy a gyűjtési kötelezettség a kormányrendeletben
előírt mértékben teljesüljön. Amennyiben a gyűjtés az előírt mértékben nem teljesül, a
Kormányhivatal gondoskodik annak ellátásáról a közvetítő szervezet költségére, és az
esetlegesen megállapított hulladékgazdálkodási bírságot is a közvetítő szervezet köteles
viselni. A közvetítő szervezet nem vállal felelősséget azért, ha a gyűjtés előírt mértékben
történő teljesülésének meghiúsulása a gyártó által leadott Jelentés hibájára (teljesség,
valódiság, pontosság) vagy késedelmére vezethető vissza.
7.22 A 2014. évben fizetendő Hulladékkezelési díj számításánál a gyártó által 2012.
szeptember 27-e és a 2013. szeptember 26-a között forgalomba hozott áramforrások
tömegét kell figyelembe venni.
7.23 A 2015. évben fizetendő Hulladékkezelési díj számításánál a gyártó által 2014. január 1e és a 2014. december 31-e között forgalomba hozott áramforrások tömegét kell
figyelembe venni.

8.

A szolgáltatott adatok ellenőrzésére vonatkozó szabályok

8.1

A közvetítő szervezet jogosult a gyártóval előzetesen egyeztetett időpontban az általa
kiválasztott és megbízott könyvvizsgálóval az Éves Jelentések / Negyedéves Jelentések
adatainak ellenőriztetésére. Amennyiben az ellenőrzés olyan eltérést állapít meg, amely
a közvetítő szervezet részére hátrányt vagy kárt okozott, a gyártó köteles a közvetítő
szervezet részére a hulladékkezelési díj eltérés másfélszeresének megfelelő összegű
kötbért megfizetni; a közvetítő szervezet jogosult ezt meghaladó kárainak érvényesítésére
is. Ha a gyártó a közvetítő szervezet kétszeri felhívására nem jelöl meg időpontot a
megbízott könyvvizsgáló fogadására, vagy az ellenőrzést nem teszi lehetővé, a közvetítő
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szervezet jogosult az átvállalási megállapodást azonnali hatállyal rendkívüli felmondással
felmondani, és a Kormányhivatalnál a megállapodás megszűnését bejelenteni.
8.2

A közvetítő szervezet által – és a gyártóval történt egyeztetést követően – megbízott és
titoktartási nyilatkozatot tett könyvvizsgáló a gyártó elem és akkumulátor
forgalmazásával kapcsolatos és a hulladékkezelési díj megállapítása érdekében
lefolytatott ellenőrzés eredményességéhez szükséges iratokat, egyéb, ezzel összefüggő
könyveket, dokumentumokat megtekintheti, továbbá a gyártótól felvilágosítást kérhet. A
gyártó az iratokba való betekintési lehetőséget a közvetítő szervezetnek illetve az általa
megbízott könyvvizsgálónak köteles biztosítani, és a szükséges felvilágosítást megadni.

8.3

A közvetítő szervezet köteles bármely gyártó által benyújtott, megfelelő indokokkal
alátámasztott olyan kérelmét, amely egy másik gyártó által fizetett hulladékkezelési díj
összetételére és nagyságának felülvizsgálatára irányul, alaposan kivizsgálni. A vizsgálat
elvégzésére a közvetítő szervezet szakértő igénybevételére jogosult. A szakértő eljárása
során tudomására jutott üzleti titok megőrzéséről gondoskodni köteles. Amennyiben a
felülvizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy az eljárást kezdeményező gyártó
kérelme indokolatlan volt és a megvizsgált gyártó valamennyi jogszabályi, és szerződéses
kötelezettségét jogszerűen teljesíti a felülvizsgálat költségeit az indokolatlan kérelmet
előterjesztő gyártó viseli.

8.4

Amennyiben a felülvizsgálat során kétségtelenül bebizonyosodik, hogy a forgalmazott
elem és elemméretű akkumulátor fajtái illetőleg annak mennyisége, tömege tekintetében
a gyártó szándékosan vagy súlyos gondatlanságból a közvetítő szervezet részére hamis
adatokat szolgáltatott, úgy a felmerült vizsgálati költségeket a gyártó köteles megtéríteni.
A gyártó mindezen felül a módosított adatoknak megfelelően megállapított, és a befizetett
hulladékkezelési díj különbözetét, továbbá kötbért köteles fizetni. A kötbér összege a
hulladékkezelési díj különbözetének másfélszerese. A kötbért a közvetítő szervezet akkor
is követelheti, ha kára nem merült fel. Érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A gyártó szerződésszegéssel okozott kárának
megtérítését azonban akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

8.5

A közvetítő szervezet garantálja, hogy munkatársai és az általa megbízott szakértők,
könyvvizsgálók mindarról, amit tevékenységük, eljárásuk során tapasztalnak, a
tudomásukra jutott titkot megőrzik, és gondoskodik arról, hogy az harmadik személy
tudomására semmilyen esetben se juthasson. Mindezen személyek kötelesek titoktartási
nyilatkozatot tenni, amely a közvetítő szervezet ügyfélszolgálati irodájában betekintésre
a gyártó rendelkezésre áll.

A HULLADÉK BEGYŰJTÉSI MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
9.

A gyűjtőpontot működtető szervezetek kötelezettségei

9.1

A gyűjtőpontot működtető szervezet köteles a fogyasztó által visszavitt hulladékká vált
hordozható elemet, illetve akkumulátort átvenni. A gyűjtőpontot működtető szervezet
átvételi kötelezettségének teljesítésért a fogyasztótól díjat nem követelhet, azonban a
fogyasztó ösztönzése érdekében díjat fizethet, továbbá nem kötheti a hulladékká vált
hordozható elem illetve akkumulátor átvételét új termék vásárlásához.
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9.2

A gyűjtőpontot működtető szervezet köteles gondoskodni a visszavett hulladék
gyártónak, vagy arra feljogosított hulladékkezelőnek történő átadásáról, ennek érdekében
hulladékbegyűjtési megállapodást köt a közvetítő szervezettel.

9.3

A gyűjtőpontot működtető szervezet jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a
gyártó és a közvetítő szervezet között átvállalási megállapodás jött létre, így a
gyűjtőpontot működtető szervezet az átvett és gyűjtött hulladék a közvetítő szervezet
tulajdona (Korm. r. 18. § (5)). E rendelkezés megszegése esetén a gyűjtőpontot működtető
szervezetet kártérítési felelősség terheli.

9.4

A gyűjtőpontot működtető szervezet köteles a közvetítő szervezet által biztosított
gyűjtőedényeket a hulladékbegyűjtési megállapodásban meghatározott helyen elhelyezni,
és azt folyamatosan tisztán, jó állapotban tartani, rendelkezésre állását megszakítás nélkül
biztosítani. A gyűjtőpontot működtető szervezet köteles a gyűjtőedényt oly módon
elhelyezni, hogy az a fogyasztók számára látható és könnyen megközelíthető legyen.

9.5

A gyűjtőpontot működtető szervezet köteles jelen szerződés hatálya alatt a gyűjtőedény
elérhetőségét nyitvatartási illetve ügyfélfogadási ideje alatt folyamatosan biztosítani,
kérdésre annak helyéről felvilágosítást adni. A gyűjtőpontot működtető szervezet köteles
a gyűjtőedény rendeltetésszerű használatát felügyelni és betartatni, és annak használható
állapota megőrzéséről és rendszeres ellenőrzéséről gondoskodni. A gyűjtőedény
használhatóságát és/vagy esztétikai megjelenését érintő megsérülését a gyűjtőpontot
működtető szervezet köteles haladéktalanul jelenteni a közvetítő szervezet vagy
megbízott alvállalkozója felé.

9.6

Amennyiben a gyűjtőpontot működtető szervezet a 9.4 és 9.5 pontba foglalt
kötelezettségeinek nem, vagy csak részben tesz eleget, a közvetítő szervezet a
Hulladékbegyűjtési megállapodást felbonthatja és a gyűjtőedényt bevonja. Amennyiben
az e pontban foglaltak miatt a gyűjtőpontot működtető szervezet bírságolást vagy
forgalmazási jogosultságának megszűnését szenvedi el, a közvetítő szervezettel szemben
semmilyen követeléssel nem léphet fel, a közvetítő szervezet e tekintetben felelősségét
teljes körűen kizárja.

9.7

Amennyiben a gyűjtőedény megtelt, a gyűjtőpontot működtető szervezet köteles ezt a
közvetítő szervezetnek, vagy megbízott alvállalkozójának jelenteni. A jelentés a
gyűjtőpontot működtető szervezet technikai lehetőségeitől függően telefonon, a 06 20 56
33 333-as számon, faxon vagy e-mail útján történik, melyet a közvetítő szervezet vagy az
alvállalkozó lehetőség szerint írásban visszaigazol. Az elszállításig a gyűjtőpontot
működtető szervezet köteles a hulladékot a jogszabályoknak megfelelően tárolni.

9.8

Ha a gyűjtőpontot működtető szervezet a hulladék elszállítását kérte, de a gyűjtőedény az
elszállítás napjáig térfogatának 80%-nál kisebb mértékben telt meg, a közvetítő szervezet
vagy az alvállalkozó az elszállítással kapcsolatos költségeinek megtérítését kérheti a
gyűjtőpontot működtető szervezettől. A gyűjtőpontot működtető szervezet ebben az
esetben köteles a felmerült költségek megtérítésére.

9.9

A gyűjtőpontot működtető szervezet tudomásul veszi, hogy az összegyűlt hulladék a
közvetítő szervezet kizárólagos tulajdonát képezi, azt a gyűjtőpontot működtető szervezet
a közvetítő szervezeten és annak megbízott alvállalkozóján kívül másnak át nem adhatja,
és azzal egyéb módon sem rendelkezhet, azt más lakossági hulladékkal nem keverheti. A
gyűjtőpontot működtető szervezet köteles az összegyűlt hulladékot annak elszállításáig a
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lezárt gyűjtőedényben tárolni, és a közvetítő szervezetnek vagy megbízott
alvállalkozójának elszállításra átadni. A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék illetéktelen
személynek vagy szervezetnek történő átadása veszélyes hulladékkal való visszaélésnek
minősül. Ilyen esetekben a közvetítő szervezet minden esetben bejenetést tesz az illetékes
hatóságoknál, amely magában foglalhatja a büntető feljelntést is.
9.10 A gyűjtőpontot működtető szervezet a gyűjtőedény elhelyezéséért, a hulladék tárolásáért
és átadásáért, vagy egyéb a hulladék átvételével, gyűjtésével vagy kezelésével
kapcsolatos hasonló jogcímen térítésre vagy egyéb előnyre a közvetítő szervezettől igényt
nem tarthat.
9.11 A gyűjtőpontot működtető szervezet a gyűjtőedényt használatra kapja, annak
tulajdonjogával nem rendelkezik. A hulladékgyűjtési megállapodás megszűnése vagy
kihasználatlansága miatt más típusú gyűjtőedényre cserélése esetén a gyűjtőpontot
működtető szervezet köteles a gyűjtőedényt a közvetítő szervezetnek vagy
alvállalkozójának visszaszolgáltatni, ellenkező esetben a gyűjtőedény beszerzési értékét
a közvetítő szervezetnek számla ellenében megtéríteni.
10.

A közvetítő szervezet hulladékbegyűjtési megállapodással kapcsolatos jogai és
kötelezettségei

10.1 A közvetítő szervezet a gyártóval kötött átvállalási megállapodásban foglalt
kötelezettségei teljesítésére a gyűjtőpontot működtető szervezettel hulladékgyűjtési
megállapodást köt.
10.2 Azokon a településeken, ahol a közvetítő szervezet három vagy annál kevesebb helyen
üzemeltet gyűjtőpontot, a gyűjtőpontot működtető szervezet a hulladékgyűjtési
megállapodást írásban, 45 napos felmondási idő betartásával mondhatja fel.
10.3 A Kormányrendelet 5. § (7) és 18. § (1) szerinti gyűjtőpontot működtető szervezetek a
hulladékbegyűjtési megállapodás egyoldalú felmondására nem jogosultak.
10.4 A közvetítő szervezet a hulladék gyűjtési megállapodásban vállalt kötelezettségek
teljesítésére alvállalkozókat alkalmaz. Az alvállalkozók tevékenységéért a közvetítő
szervezet úgy felel, mintha maga járt volna el.
10.5 A közvetítő szervezet köteles a gyűjtőpontot működtető szervezet részére a hordozható
elemek és akkumulátorok hulladékainak visszagyűjtéséhez megfelelő gyűjtőedényt
biztosítani. A gyűjtőedény a közvetítő szervezet vagy az általa igénybe vett alvállalkozó
tulajdonát képezi.
10.6 Ha a gyűjtőpontot működtető szervezet jelenti a közvetítő szervezet részére, hogy a
gyűjtőedény megtelt, a közvetítő szervezet vagy megbízott alvállalkozója köteles a
jelentés felvételét a gyűjtőpontot működtető szervezet részére lehetőség szerint írásban
visszaigazolni,
és
a
hulladék
üzleti
nyitvatartási
időben
történő
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni.
10.7 A közvetítő szervezet a gyűjtőedény elhelyezését, kezelését használatát üzleti
nyitvatartási időben ellenőrizheti.
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10.8 A gyűjtőedényt és az összegyűjtött hulladék elszállítását a közvetítő szervezet
térítésmentesen biztosítja.
10.9 A közvetítő szervezet köteles a gyűjtőedényekről, azok helyéről, számáról,
elérhetőségéről nyilvántartást vezetni. A közvetítő szervezet jogosult ezen
nyilvántartásában szereplő adatokat – a gyűjtési kötelezettségek maradéktalan teljesítése
érdekében - harmadik személyek – így általában a lakosság - számára is hozzáférhetővé
tenni.
AZ ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
11.

Az alvállalkozó jogai és kötelezettségei

11.1 Az alvállalkozónak rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes
hatósági engedéllyel, és köteles gondoskodni arról, hogy ezen engedélye fennmaradjon,
illetve amennyiben ezek a feltételek megszűnnek, ezt haladéktalanul köteles jelenteni a
közvetítő szervezet részére.
11.2 Ha a gyűjtőpontot működtető szervezet jelenti az alvállalkozó részére, hogy a
gyűjtőedény megtelt, az alvállalkozó köteles a jelentés felvételét a közvetítő szervezet és
a gyűjtőpontot működtető szervezet részére lehetőség szerint írásban visszaigazolni, és a
hulladék
üzleti
nyitvatartási
illetve
ügyfélfogadási
időben
történő
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni.
11.3 Az alvállalkozó köteles feladatát a közvetítő szervezettel kötött megállapodás
rendelkezései, a jelen ÁSZF-ben foglaltak és a közvetítő szervezet utasításainak
megfelelően ellátni.
11.4 Az alvállalkozó az alvállalkozási szerződés szerint vállalkozói díjra jogosult.
KÖZÖS SZABÁLYOK
12.

Fizetések teljesítése

12.1 A közvetítő szervezet az általa teljesítendő kifizetéseket az Üzletszabályzatban és az
egyes megállapodásokban, szerződésekben meghatározott módon teljesíti.
12.2 A közvetítő szervezet a részére történő kifizetéseket az Üzletszabályzatban meghatározott
módon tekinti teljesítettnek.
12.3 A közvetítő szervezet részére átutalással történő kifizetéseket a 10918001-0000001992360008 számú bankszámlára kell teljesíteni.
12.4 A közvetítő szervezet részére devizában vagy külföldről teljesített banki átutalások
költségét a gyártó viseli. A közvetítő szervezet a hulladékkezelési díj megfizetése kapcsán
rá terhelt banki költségeket a gyártónak kiszámlázza, és a kiszámlázott összeget annak
megfizetéséig hulladékkezelési díj hátralékként kezeli.
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13.

Értesítések, kézbesítés

13.1 A Közvetítő szervezet a gyártók, gyűjtőpontot működtető szervezetek, alvállalkozók
(továbbiakban: Szerződő fél/felek) részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat,
értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet a Szerződő fél megadott a részére.
Ilyen cím hiányában a közvetítő szervezet a Szerződő fél általa ismert címére küldi az
iratokat. A közvetítő szervezet nem felel azért, ha a Szerződő fél által megadott név, cím,
vagy a kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt,
vagy más, a közvetítő szervezeten kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy
eredménytelen. A Szerződő fél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó
többletköltségek a Szerződő felet terhelik, és azonnal esedékessé válnak.
13.2 A közvetítő szervezet a Szerződő fél részére szóló iratokat, értesítéseket indokolt esetben
köteles regisztráltan megküldeni. A közvetítő szervezet ilyen formában értesíti a
Szerződő felet különösen abban az esetben, ha az ÁSZF vagy az Üzletszabályzat
valamely rendelkezése megváltozik.
13.3 A közvetítő szervezet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés
útján is értesítheti a Szerződő felet abban az esetben, ha az értesítésben foglaltak a
Szerződő felek széles körét érintik. Az ilyen értesítéseket, az üzleti órák alatt történt
kifüggesztésüket követő munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A kifüggesztés nem
tekinthető kézbesítésnek, amennyiben a jelen ÁSZF szerint regisztrált küldemény
megküldése szükséges.
13.4 A közvetítő szervezet részére szóló írásbeli küldeményeket a Közvetítő szervezet
székhelyére kell címezni.
13.5 A közvetítő szervezet a Szerződő fél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. Az
átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a közvetítő szervezet az erre
rendszeresített bélyegzőlenyomatával és aláírásával látja el.
14.

A kapcsolattartás formája, írásbeliség

14.1 A Szerződő fél a közvetítő szervezet által használt értesítési csatornákon keresztül tartja
a közvetítő szervezettel a kapcsolatot. Ilyen értesítési csatornának minősülnek különösen
a következők: ügyfélszolgálat (személyes kapcsolat), telefax, telefon, elektronikus levél
(közvetlen számítógépes) kapcsolat.
14.2 Mind a közvetítő szervezet, mind a Szerződő fél az egymásnak szóló értesítéseket,
megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket, megállapodásokat, továbbá minden
pénzügyi következménnyel járó dokumentumot kötelesek írásba foglalni, illetve írásban
megerősíteni.
14.3 Írásbelinek minősül az egymásnak levélben, telefaxon vagy elektronikus úton küldött
értesítés, üzenet. A nem írásbeli formában tett közléseket egyidejűleg írásban kell
megerősíteni, azok az írásbeli megerősítéssel válnak hatályossá. Az Átvállalási
megállapodás bármely fél általi felmondása regisztrált (tértivevényes) levélpostai
küldemény útján lehetséges a jelen ÁSZ-ben meghatározott szabályok szerint.
14.4 A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik
fél haladéktalanul köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.
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14.5 A Szerződő fél felel minden olyan kárért, amely a telefon-, telefaxkapcsolat, továbbá
számítógép-hálózaton történő kommunikáció során előforduló tévedés, félreértés vagy
hiba, továbbá mindennemű visszaélés eredménye, hacsak a kár nem egyértelműen a
közvetítő szervezet hibájából ered.
14.6 Ha a közvetítő szervezet a Szerződő fél figyelmét felhívta arra, hogy az értesítésre
észrevételt tehet - amennyiben a felek másként nem állapodnak meg - a közvetítő
szervezet jogosult úgy tekinteni, hogy a Szerződő fél tudomásul vette és elfogadta a
közvetítő szervezet értesítésében foglaltakat, ha arra a Szerződő fél részéről a
kézhezvételtől számított tizenöt napon belül nem érkezett írásbeli észrevétel vagy kifogás
a közvetítő szervezethez.
15.

Az ÁSZF módosításának szabályai

15.1 A közvetítő szervezet jogosult a koordinálási tevékenység költségeinek változásakor, a
tevékenységével vagy az átvállalt kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok, hatósági
előírások változásakor, valamint a gyártók üzletpolitikájának, pénzügyi viszonyainak
megváltozásakor vagy egyéb indokolt esetekben az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan
módosítani.
15.2 A közvetítő szervezet a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően köteles a
módosított ÁSZF-et ügyfélfogadási helyiségeiben kifüggeszteni, a közvetítő szervezet
honlapján elhelyezni, és szerződéses partnereit közvetlenül is értesíteni a változásról.
15.3 Azon gyártók, gyűjtőpontot működtető szervezetek, alvállalkozók megállapodását,
szerződését, akik a módosított ÁSZF rendelkezéseit nem fogadják el és ezt a közvetítő
szervezet felé jelzik, a közvetítő szervezet úgy tekinti, hogy ez a szerződő fél a közvetítő
szervezettel kötött megállapodását, szerződését a módosítás hatálybalépésének napjával
felmondta. Ebben az esetben a közvetítő szervezet jogosult a Kormányhivatalnál a
megállapodás megszűnését bejelenteni. Amennyiben a szerződő fél a módosítás hatályba
lépésének időpontjáig a módosítás ellen írásban nem tiltakozik, a módosítást általa
elfogadottnak kell tekinteni.
16.

Védjegyhasználati megállapodás; a közvetítő szervezethez való tartozásra vonatkozó
jelölés

16.1 A közvetítő szervezet jelölésére az alábbi védjegy szolgál, amely a közvetítő szervezet
Magyar Szabadalmi Hivatalnál 198 381 lajstromszám alatt bejegyzett védjegye (a
továbbiakban: védjegy).

16.2 A közvetítő szervezettel szerződést kötő gyártó, gyűjtőpontot működtető szervezet vagy
alvállalkozó, a külön szerződésben, megállapodásban részletezettek szerint, azzal
összefüggésben, a szerződés, megállapodás hatálya alatt, külön térítés fizetése nélkül
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jogosult a fenti védjegy változatlan formában történő feltüntetésére, használatára a
Magyarország területén.
16.3 Védjegybitorlást követ el, aki a védjegyet jogosulatlanul használja. A közvetítő szervezet,
mint védjegyjogosult a bitorlóval szemben - az eset körülményeihez képest - a következő
polgári jogi igényeket támaszthatja:
a) követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a védjegybitorlás abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve
szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről,
valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról;
d) követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt,
és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő
nyilvánosságot biztosítsanak;
e) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és
anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett termékek, illetve csomagolóanyagok
lefoglalását.
16.4 A bíróság a közvetítő szervezet, mint védjegyjogosult kérésére elrendelheti, hogy a
lefoglalt eszközöket, anyagokat, termékeket és csomagolóanyagokat - elsősorban a
védjegy eltávolításával - fosszák meg jogsértő mivoltuktól, vagy - ha az nem lehetséges semmisítsék meg. A bíróság indokolt esetben a megsemmisítés helyett elrendelheti a
lefoglalt eszközöknek és anyagoknak a bírósági végrehajtás szabályai szerint történő
értékesítését is; ebben az esetben a befolyó összeg felől ítéletben határoz. A
védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett
termékek és csomagolóanyagok lefoglalásának helye van akkor is, ha azok nincsenek a
bitorló tulajdonában, de a tulajdonos a védjegybitorlásról tudott, vagy kellő körültekintés
mellett tudhatott volna.
16.5 Védjegybitorlás esetén a közvetítő szervezet, mint védjegyjogosult a polgári jogi
felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.
16.6 Bitorlás esetén a közvetítő szervezet, mint védjegyjogosult - külön jogszabály
rendelkezései szerint - követelheti a vámhatóság intézkedését a bitorlással érintett
vámáruk forgalomba kerülésének megakadályozására.
17.

Vitarendezés

17.1 Felek a felmerült esetleges vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján békésen kívánják
rendezni. Jogvita esetén hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság az illetékes.
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Jelen ÁSZF közzétételének napja: 2017. december 15.
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