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HULLADÉKKEZELÉSI MEGÁLLAPODÁS 

F-HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN 

(„Megállapodás”)     

        
mely létrejött egyrészről az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai 

Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 12.I.em.1.; 

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-918085; adószám: 22102227-2-41; KSH törzsszám: 22102227-7022-572-

01; bankszámlaszám: CIB Bank 10700024-44951809-52000001; Telefon: Tel: +36 1 224 7730 és Fax: 

+36 1 224 7739; képviselő: Dr. Kovács Béla ügyvezető) (továbbiakban: „Társaság”), 

 

másrészről a (székhely:.., cégjegyzékszám: ; adószám:; KSH törzsszám:, aláírásra jogosultként 

képviseli: ; telefon: ; fax:, mint szerződéses partner („Szerződéses Partner”) (külön-külön: 

„Fél”, együttesen: „Felek”) között 

 

ELŐZMÉNYEK 

 
(A)  A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXLV. törvény (a továbbiakban: „Ht.”) 22-28.§-ai 

rendelkeznek a  gyártót terhelő gyártói kötelezettségekről: a gyártó visszavételi, átvételi, 

gyűjtési és kezelési kötelezettségéről azzal, hogy a részletes szabályokat az elektromos és 

elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek végzéséről 

szóló 443/2012.(XII.29.) Korm. r. (Továbbiakban: Kormányrendelet) állapítja meg.  Ezen 

kötelezettségeket a  gyártó – a visszavételi és átvételi kötelezettség kivételével  a Ht.29.§-a és 

a Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének b./ pontja szerinti, a 13 §-ban foglalt feltételeknek 

megfelelő közvetítő szervezetre ruházhatja át. 

 

(B) A Felek rögzítik, hogy a Társaság a Ht. 29.§-a, valamint a Kormányrendelet 8.§ (1) 

bekezdésének b./ pontja szerint, és a 13. §-ban rögzített feltételeknek megfelelően 

létrejött közvetítő szervezet.  
 

 

(C) A Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Partner a Társaság által kiírt nyílt pályázaton 

eredményesen indult, a pályázati feltételeket megfelelően igazolta, és a szükséges 

nyilatkozatokat megtette. A pályázat mellékletét képező nyilatkozatok, valamint a 

pályázat 6. sz. mellékletében rögzített műszaki leírása a jelen Megállapodás 

elválaszthatatlan részét képezik. 

 

 

A MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEI 

 

1. A jelen Megállapodás hatályba lépése és tárgya 

 

1.1 A jelen érvényes Megállapodás 2018. január 1-től 2018. december 31-ig szólóan 

határozott időre jött létre a Felek között, azzal hogy a Felek kapcsolatukat és az 

elvégzett tevékenységeket a határozott idő letelte előtt közösen kiértékelik és 

kölcsönös megelégedésük esetén a jelen Megállapodást további egy naptári évvel 

meghosszabbíthatják. 

 

1.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság tagjaitól és szerződéses partnereitől a 

Társaság által átvállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, jelen Megállapodás 

feltételei szerint szerződéses jogviszonyt létesítenek „fénycső” és „gázkisüléses 

lámpa” és berendezéseinek hulladékainak („F-hulladék”) Hulladékkezelésére. A Jelen 
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Megállapodásban definiált F-hulladék mennyiséget a Szerződéses Partner az alábbi 1.3 

(i) és (ii) alpontokban rögzítettek szerint vállalta teljesíteni.  

 

1.3 A Szerződéses Partner Hulladékkezelési kötelezettségét (i) részben a jelen 

Megállapodás aláírása előtt majd az aláírást követően saját tevékenységi körében 

begyűjtött F-hulladék megfelelő gyűjtésével és kezelésével, (ii) részben a Társaság 

(vagy tagjai és szerződéses partnerei) által begyűjtött és a Szerződéses Partner által 

elszállított és jogszabályi követelményeknek megfelelő kezelt F-hulladék jogszabályi 

követelményeknek megfelelő szállításával és gyűjtésével teljesíti. Amennyiben a 

Társaság felhatalmazása és megbízása alapján a Szerződéses Partner kereskedelemi 

visszavételből származó hulladékok begyűjtésére is kötelezettséget vállal a 

Társasággal és/vagy a Társaság által jóváhagyott egyéb személyekkel/cégekkel kötött 

külön megállapodások alapján, akkor az így kezelt hulladék mennyiségét a Felek a 

Szerződéses Partner hulladékkezelési kötelezettségének teljesítéseként kezelik. 

 

2. Az F-hulladék kezelésért fizetendő díj és megfizetésének feltételei 

 

2.1 A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodás hatálya alatt, a 

Szerződéses Partner által a kötelezően vállalt F-hulladék után jelen Megállapodás 

feltételei szerint a szolgáltatás ellenértékeként különböző jogcímen hulladékkezelési 

díjakat (együttesen és továbbiakban „Díj” a szerződés további részében függetlenül 

attól, hogy azt egybe vagy külön-külön kerül számlázásra) fizet a Szerződéses 

Partnernek. A Szerződéses Partner tudomásul veszi és jelen Megállapodás aláírásával 

elfogadja, hogy a Társaság tevékenységének előírt és elvárt követelményei, valamint 

működési elvei alapján alakította ki a különböző tevékenységekhez és F-hulladék 

frakciókhoz tartozó teljesítmények után fizetett szolgáltatási díjakat.  

 

 A Szerződéses Partner a következő jogcímeken jogosult tevékenységéért a 

Társaságnak számlázni: 

 

  2.1.1. az F- hulladékok Társaság által a gazdaságossági szempontok 

figyelembevételével és alkalmanként a Szerződéses Partnernek írásban megküldött 

értesítésével kijelölt gyártóktól/termelőktől/ forgalmazóktól/ fogyasztóktól  telephelyre 

történő beszállításáért, a saját gyűjtésért és az F-hulladékok gyártók/termelők/ 

forgalmazók/ fogyasztók által történő beszállításáért  (mely tartalmazza a Szerződéses 

Partner teljes logisztikai, fuvarozási, tárolási és rakodási költségét is) … Ft/kg + ÁFA 

díjazásra jogosult (számlán feltüntetendő: SZ 90.02.14.6 veszélyes hulladék 

begyűjtése) a begyűjtött és telephelyre elszállított mennyiség után; 

 

 

 2.1.2 a telephelyi tárolást követően a Társaság által írásban előre meghatározott un. 

konszolidációs pontokra történő szállításért a Szerződéses Partner az F-hulladékok 

továbbításáért … Ft/kg+ÁFA díjra jogosult (számlán feltüntetendő: SZJ 90.02.14.8 

veszélyes hulladék szállítása). 

 

 

 2.1.3 A fentieken túlmenően a Szerződéses Partner köteles a telephelyén 

térítésmentesen a lakosságtól, gazdasági szervezetektől és az egyéb közszolgáltatóktól 

és közüzemektől az általuk beszállított minden F-hulladékot átvenni, mely esetben a 

Szerződéses Partner 2.1.1 és 2.1.2 pont szerinti díjazásra jogosult.  
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2.2  A Szerződéses Partner Díjának számlázása és fizetésének alapvető feltételei a 

következők: (i) a környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, hatósági előírások 

maradéktalan betartása a Hulladékkezelés során, (ii) A Társaság által rendelkezésre 

bocsátott formanyomtatványok és táblázatok megfelelő kitöltése és elektronikus úton 

történő elküldése a Társaságnak, (iii) a hulladék gyűjtéséhez, ártalmatlanításra történő 

továbbszállításhoz szükséges dokumentáció Szerződéses Partnernél történő 

rendelkezésre tartása. A Szerződéses Partner köteles a Társaság számára rendelkezésre 

tartani a szállításra/fuvarozásra átadott/átvett átadás/átvételét igazoló 

dokumentumokat, amelyeknek tartalmazniuk kell az F-hulladék fajtájának pontos 

megnevezését, besorolását és mennyiségét az eszerint részletezett számlák alapján.  

 

 2.3.  A Társaság a Szerződéses Partner tárgyhónapról szóló jelentését – az elektronikus 

jelentéssel együtt amit a Társaság előre elkészített formában és tartalommal bocsát a 

Szerződéses Partner részére – a tárgyhónapot, követő hónap 5-éig megkapja, majd 

tárgyhónapot követő hónap hatodik (6.) napjáig ellenőrzi. A Szerződéses Partner 

számlájának fizetési határideje a számla kiállítását követő negyvenöt (azaz 45) naptári 

nap. 

 

2.4 A Szerződéses Partner a számláján köteles feltüntetni a számlázandó 

tevékenységet és a hozzá tartozó SZJ számot, anyag fajtánként és összességében, az 

elfogadott mennyiséget kilogrammban, a nettó egységárat, a nettó értéket, az ÁFÁ-t és 

a bruttó értéket.  A Felek nem állapodnak meg az ÁFA Tv. 58. § (1) 

bekezdésében meghatározott elszámolásban. Ugyanakkor a Szerződéses Partnernek 

jogában áll az ÁFA tv. 164. § (1) bekezdése b.) pontjában meghatározott 

gyűjtőszámlát kibocsátani, az ott meghatározott szabályok szerint. Amennyiben a 

Szerződéses Partner nem él ezen jogával, úgy a számla kibocsátására az ÁFA  tv. 163. 

§-ában meghatározott szabályok szerint köteles. 

 

 

2.5 A Felek a Ht- ben meghatározott megosztott felelősség elve alapján kötelesek az F-

hulladék teljes életciklusát végig kísérni és e folyamat során együttműködni. A 

megosztott felelősség elve alapján a Szerződéses Partner jelen Megállapodás alapján 

esetleges igénybe vett alvállalkozók és egyéb teljesítési segédek bevonása során 

fokozott figyelemmel köteles eljárni valamint kifejezetten vállalja, hogy az 

alvállalkozók és teljesítési segédek magatartásáért és az általuk okozott károkért, 

korlátlanul, mint sajátjáért fog felelni és helytállni.  

 

2.6 Az alvállalkozók közreműködésével begyűjtött, szállított, és hasznosított F-hulladék 

után Díj abban az esetben igényelhető, amennyiben az alvállalkozók megfelelnek 

mindazoknak a szerződéskötési követelményeknek, melyeknek a Szerződéses Partner 

megfelel.  

 

2.7 A Szerződéses Partner tudomásul veszi és jelen Megállapodás aláírásával elfogadja, 

hogy nem fizet a Társaság semmilyen Díjat az importált hulladék és gyártási-

technológiai hulladék (például selejt termékek) után, továbbá a Társaság fenntartja 

magának a jogot, hogy – ha a jogszabályi háttér vagy a gazdasági környezet jelentős 

változása azt elkerülhetetlenné teszi – szolgáltatási Díjat a Szerződéses Partner 

legalább harminc (30) napos előzetes írásbeli értesítése és ezt követő tárgyalások 

valamint módosító szerződés aláírásával módosítsa.  
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3. A késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések 

 

 Amennyiben a Társaság a jogos és nem vitatott Díj fizetésével késedelembe esik, a 

Szerződéses Partnert a késedelmes fizetéssel érintett Díj után a mindenkor hatályos 

jegybanki alapkamat kétszeresének (2X-nek) megfelelő késedelmi kamat illeti meg.  

 

4. A jelen Megállapodás megszűnése 

 

4.1 A jelen Megállapodás a Felek által bármikor, közösen írásba foglalt megállapodása 

alapján megszüntethető. 

 

4.2 A Társaság/Szerződéses Partner azonnali hatályú felmondását megelőzően legalább 

tizenöt (15) napos póthatáridővel tűzött írásos felhívást intéz a Szerződéses 

Partner/Társaság felé, melyben a felmondási ok megszüntetésére hívja fel a 

Szerződéses Partnert/Társaságot.  Amennyiben a Szerződéses Partner/Társaság a 

szerződésszegést határidőben nem orvosolja, úgy a Társaság/Szerződéses Partner a 

jelen Megállapodást részben vagy egészben azonnali hatállyal felmondhatja, az alábbi 

de nem kizárólagosan nevesített esetekben: 

 

a) a Szerződéses Partner szándékos vagy súlyos gondatlanságból fakadó helytelen 

havi/negyedéves/éves adatszolgáltatása, továbbá a havi/negyedéves/éves 

adatszolgáltatási kötelezettség részleges vagy teljes elmulasztása; 

b) a Szerződéses Partner havi/negyedéves/éves vagy egyéb jogszabályi előírás 

szerinti jelentéstételi és tájékoztatási kötelezettsége tekintetében késedelembe esik; 

c) a Szerződéses Partner bíróság által jogerősen megállapított fizetésképtelensége, 

vagy csődeljárása vagy végelszámolás végzéssel történő elrendelése esetén; 

d) a Társaság vagy bármely illetékes hatóság által előzetesen bejelentett ellenőrzés 

Szerződéses Partner általi indokolatlan megtagadása vagy szándékos hátráltatása 

miatt, 

e) a Szerződéses Partner ismételt fizetési és adatszolgáltatási késedelme, illetve 

ismételt nem szándékos helytelen adatközlése; 

f) a Szerződéses Partner a jelen Megállapodásba foglalt kötelezettségeit súlyosan 

megszegi; 

g) a Szerződéses Partner a jelen Megállapodásban foglalt tevékenységéhez szükséges 

engedélyeket, biztosításokat stb. nem tartja fenn, nem tartja be, nem hosszabbítja 

meg, vagy a hatóság által megkövetelt működési, tevékenységvégzési és egyéb 

feltételeket nem tartja be, vagy felhívásra azokat nem pótolja, vagy azok 

teljesítését megtagadja; 

h) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Szerződéses Partner a jelen 

Megállapodás előkészítése, megkötése illetve teljesítése során annak szakmai, 

pénzügyi és engedélyezési tartamát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis adatot 

szolgáltatott; 

i) amennyiben a Díj érvényesítése során a Szerződéses Partner részéről akár 

szándékos megtévesztés, akár vezetői ellenőrzés elmulasztása, akár saját belső 

szabályozásának hiányára vagy hiányosságára, vagy gondatlanságára 

visszavezethető ok miatt hitelt érdemlően bizonyítást nyer, hogy a Szerződéses 

Partner alacsonyabb szolgáltatási díjkategóriába eső F-hulladékot magasabb 

szolgáltatási díjkategóriába sorolt F-hulladékként próbál elszámolni; 
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j) amennyiben a Társaság a Szerződéses Partner díjának megfizetésével a jelen 

Megállapodásban rögzítettektől elérően késedelembe esik, 

k) amennyiben a Társaság a fenti 2.1.1 pontban foglalt F-hulladék elszállítási 

kötelezettségének nem tesz szerződésszerűen eleget. 

 

A Társaság azonnali hatályú felmondási jogának gyakorlása nem zárja ki egyéb 

kötbér, valamint a kötbér összegét meghaladó vagy attól függetlenül keletkező egyéb 

vagyoni és nem vagyoni kárigényének érvényesítését. 

 

4.3 A jelen Megállapodást bármely Fél rendes felmondással – az írásbeli egyoldalú 

felmondó nyilatkozat másik Fél részére történt megküldésével, legalább három (3) 

hónapos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja. 

 

4.4.     Amennyiben a jelen megállapodás hatálya alatt bármely jogszabályi változás, vagy új 

jogi szabályozás miatt a hasznosítási kötelezettség átvállalására vonatkozó 

jogszabályok akként változnak, vagy bármely hatóság úgy határoz, hogy 

(i) megszűnik bármely okból a Társaság hasznosítási kötelezettség átvállalási 

lehetősége, vagy  

(ii) a Társaságot a nyilvántartásból törlik, vagy  

(iii) jogszabály vagy annak hiánya megszünteti vagy többé nem teszi lehetővé a 

hasznosítási kötelezettség átvállalásának lehetőségét,  

a megállapodás a jogszabályban megjelölt időpontban vagy a törlés időpontjában vagy 

a kötelezettség átvállalása lehetősége megszűnése időpontjában ( a három esemény 

közül a legkorábban bekövetkező időpontjában) minden külön jognyilatkozat nélkül 

megszűnik. (bontó feltétel) A  megállapodásnak a jelen pontban meghatározott okból 

történő megszűnése esetén a megszűnés napján a Felek elszámolnak egymással, azzal, 

hogy a Felek a megszűnés időpontjáig kötelesek teljesíteni a megállapodásból eredő 

kötelezettségeiket..  

 

 

 

5. A Szerződéses Partner és a Társaság jogai és kötelezettségei 

 

5.1 Mivel a Szerződéses Partner jelen Megállapodás hatálya alatt veszélyes F-hulladéknak 

minősülő hulladékot kezel, úgy kötelezettséget vállal arra, hogy a Ht-ben és annak 

végrehajtási rendeleteiben  megkövetelt pénzügyi biztosítékot fenntartja. 

 

5.2 Amennyiben a Társaságot a hulladékbírságról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. 

rendelet rendelkezései alapján a jelen Megállapodás Szerződéses Partner általi 

szerződésszegése, adat- és információ szolgáltatási kötelezettségének nem vagy 

részbeni teljesítése miatt hulladékbírsággal sújtják, úgy a Szerződéses Partner 

haladéktalanul köteles a bírság összegét a Társaságnak megfizetni. Ha a Társaságot 

sújtó bírság összegét a Szerződéses Partner annak kiszabását követő tizenöt (15) napon 

belül sem fizeti meg, a Társaság jogosult a bírság összegét a Díjba beszámítani.  

 

5.3 A Szerződéses Partner köteles a jelen Megállapodásban vállalt tevékenységét 

teljesíteni és a jelen Megállapodás teljes időtartama alatt a mindenkor érvényes, 

tevékenységével összefüggő, vonatkozó jogszabályokat, környezetvédelmi és hatósági 

előírásokat és követelményeket betartani illetve jelen Megállapodás hatályba lépését 

követően hatályba lépő rendeletek által előírt, hatósági és önkormányzati 
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követelményeknek megfelelő igazolásokat, engedélyeket beszerezni és azokat 

haladéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátani. 

 

5.4 A Szerződéses Partner 5.2 pont szerinti fizetési késedelme esetén köteles a mindenkor 

hatályos jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot fizetni a 

Társaságnak amennyiben a Társaságnak nem fizeti meg határidőben az adott kötbér 

vagy hulladékbírság összegét, továbbá köteles megtéríteni a Társaságnak a 

követeléskezeléssel és rendezéssel kapcsolatos költségeit (eljárási- és ügyvédi 

munkadíjak, költségek, illetékek, perköltség stb.). 

 

5.5 A Társaság köteles a jelen Megállapodás tárgyát érintő, a Szerződéses Partner 

tevékenységének ellátását, jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítését 

elősegítő lényeges információkat és saját fejlesztésű adatlapjait írásos vagy 

elektronikus formában tudomására hozni/átadni/megküldeni valamint általa kezelni 

kívánt hulladékmennyiségek vonatkozásában folyamatos koordinációval elősegíteni a 

Szerződéses Partner és az egyéb begyűjtők és hasznosítók közötti szállítási 

szerződések megkötését. 

 

5.6 A Társaság vállalja, hogy a Ht. szerinti közelség elve alapján a F-hulladék 

hasznosítására, ártalmatlanítására a környezeti és gazdasági hatékonyság 

figyelembevételével kiválasztott, lehető legközelebbi arra alkalmas begyűjtőt és 

hasznosítót választ valamint nem magyarországi hasznosító helyekkel csak akkor köt 

hulladékkezelési szerződést, ha a Magyarországon található hasznosítói kapacitások 

elégtelenek, illetve a leszerződött hulladékmennyiségek hasznosítói szerződéssel 

nincsenek lekötve, illetve a hasznosító illetve begyűjtő közötti szerződés nem tud 

létrejönni, vagy nem teljesül. 

 

6. A Társaság védjegyének használata  

 

6.1 A Társaság kijelenti, hogy kizárólagos használati jogosultja a jelen Megállapodás 3. 

sz. Mellékletében megjelölt lévő védjegynek, melynek tekintetében licencia adására 

jogosult. A Társaság a Szerződéses Partner javára a jelen Megállapodás hatálya alatt 

használati jogot enged a védjegyre, azaz konténereken, hulladékedényeken, tartály- és 

szállítójárműveken jogosult a Szerződéses Partner a Társaság védjegyét jelen 

Megállapodás hatálya alatt használni. 

 

6.2 A jelen Megállapodás megszűnését követően a Szerződéses Partner haladéktalanul 

jogosult a védjegyeket az előbb felsorolt eszközökről eltávolítani. A védjegyet a 

Szerződéses Partner a Magyar Köztársaság területén jogosult (a 2. sz. melléklet 

szerinti formában és nem módosítva vagy kiegészítve) használni és a Szerződéses 

Partner a védjegy használatára harmadik személynek engedélyt nem adhat illetve a 

védjegyet sem önmagában, sem más elemekkel kombinálva semmilyen 

védjegylajstromba nem jegyeztetheti be. 

6.3 A Szerződéses Partnert a védjegy – jelen Megállapodás szerinti – használata után 

külön díjfizetési kötelezettség nem terheli. 

7. Egyéb rendelkezések 
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7.1 A Felek az esetleges vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik peren kívül, 

egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig kikötik a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos 

illetékességét, melynek döntését magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

7.2 Jelen Megállapodás kizárólag írásban módosítható vagy egészíthető ki. A Felek 

kötelesek minden egymásnak szóló értesítésüket írásban a Megállapodás elején 

rögzített címekre és faxszámokra, faxon, ajánlott tértivevényes levél tartalmaként vagy 

futár útján megküldeni. 

 

7.3 A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben – ide értve de nem kizárólagosan - 

a védjegyekről és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi. XI. törvény, a Ht. és 

a Korm.r., továbbá a kapcsolódó és mindenkor hatályos magyar anyagi és eljárásjogi 

jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 

A Felek a Megállapodást elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt – cégszerűen és jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2017………..hó…napja  

 

______________________________ _____________________________ 

Társaság 

 

ELECTRO-COORD Magyarország 

Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék 

Hasznosítást Koordináló Nonprofit Kft. 

Szerződéses Partner 

 

___________________________ 

 

Mellékletek: 

1. sz. Melléklet: A Szerződéses Partner hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó és jogerős 

valamint végrehajtható tevékenységi engedélyei (Ld. „Electro-Coord pályázat 2018” ) 

2. sz. Melléklet: A Társaság védjegye 

 


