HULLADÉKKEZELÉSI MEGÁLLAPODÁS
HASZNÁLT FÉNYFORRÁS TERMÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA 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.em1.;
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-918085; adószám: 22102227-2-41; KSH törzsszám: 22102227-7022-57201; 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:; képviseli:; telefon:;
fax:), mint szerződéses partner („Szerződéses Partner”) (külön-külön: „Fél”, együttesen:
„Felek”) között,
I.

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 197/2014. (VIII.1.) Korm. r. (Továbbiakban: Kormányrendelet) állapítja meg. A
Kötelezett, mint gyártó a gyűjtési és kezelési kötelezettségeinek teljesítését – kivéve a
környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény hatálya alá tartozó
termékdíjköteles elektromos, elektronikus berendezésből képződött hulladék gyűjtésére és
kezelésére vonatkozó kötelezettségének teljesítését – a Ht.29.§-a és a Kormányrendelet 9.§
(2) bekezdésének b./ pontja szerinti, a 16. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő közvetítő
szervezetre ruházhatja át. Ezen kötelezettségeket a gyártó – a visszavételi és átvételi
kötelezettség kivételével a Ht.29.§-a és a Kormányrendelet 9.§ (2) bekezdésének b./ pontja
szerinti, a 16.§-ban foglalt feltételeknek megfelelő közvetítő szervezetre ruházhatja át.

(B)

A Felek rögzítik, hogy a Társaság a Ht. 29.§-a, valamint a Kormányrendelet 9.§ (2)
bekezdésének b./ pontja szerint, és a 16.§-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 és 5. sz. mellékletében rögzített
nyilatkozat a jelen Megállapodás 1. sz. és 2. sz. mellékleteként elválaszthatatlan részét
képezik.

II.

A MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEI

1.

A jelen Megállapodás tárgya

1.1

A jelen érvényes és hatályos Megállapodás 2018. január 01-től kezdődően 2018. december 31ig határozott időre szólóan jött létre a Felek között 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.
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1.2 A Társaság köteles minimum 30 t leszállítandó és garantált mennyiségű de legfeljebb 90 t
mennyiségű nem garantált mennyiségű Vegyes F-terméket a jelen Megállapodás aláírását
követően a Szerződéses Partner telephelyére újrahasznosítás céljából saját költségén és
fuvareszközével vagy megbízottjának fuvareszközével leszállítani/leszállíttatni, a
Szerződéses Partner pedig köteles a beszállítást követően a beszállított Vegyes Ftermékeket súly szerint lemérni, átvenni (azaz amennyiben szükséges kézi vagy targoncás
rakodás útján a szállítójárműről lerakodni) és ezt követően a szükséges bizonylatokat és
anyagmérleg igazolásokat kiállítani és azokat haladéktalanul a Társaságnak megküldeni,
azzal hogy a használt és hulladékká vált Vegyes F-termékek tulajdonjogát és birtokát a
tagok és szerződő partnerek képviseletében eljáró Társaság semmilyen körülmények
között nem szerzi meg. A Szerződéses Partner kifejezetten vállalja, hogy a Vegyes Ftermékek kezelése során legalább 60%-os újrahasznosítási és feldolgozási arányt ér el,
ellenkező esetben a Társaság jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal
felmondani, melyet követően a Felek kötelesek egymással tételesen elszámolni. A Felek a
jelen pontban meghatározott elszámolásra figyelemmel 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.

A használt F-termékek újrahasznosításáért fizetendő díj és megfizetésének feltételei

2.1

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodás hatálya alatt a telephelyen
történő ártalmatlanítás és újrahasznosítás és Szerződéses Partner általi lerakodás
ellenértékeként az ún. egyenes fénycsövek (LFL lamps) esetén ….. EUR/tonna, kompakt
fénycsövek és törött lámpák (CFL lamps and broken lamps) kezelése esetén …. EUR/tonna, a
HID lámpák (HID lamps) kezelése esetén …. EUR/tonna összegű díjat („Díj”) fizet a
Szerződéses Partnernek. A Szerződéses Partner a Díjon felül egyéb költség és bonus díj
megfizetésére nem tarthat igényt.

2.2

A Szerződéses Partner csak a pályázati kiírásban meghatározott átvétel és igazolások
kiállítását követően jogosult a Díjra és a számla kibocsátására. A Szerződéses Partner
számlájának fizetési határideje számla keltét követő harminc (30) nap.

2.3

A Szerződéses Partner a számláján köteles feltüntetni a számlázandó tevékenységet és a hozzá
tartozó SZJ számot, a nettó értéket, az ÁFÁ-t és a bruttó értéket.

2.4

A Felek a Hgt. 4.§-nak d) pontjában meghatározott megosztott felelősség elve alapján
kötelesek a használt majd hulladékká vált F-termék 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
és felróhatóságtól függetlenül, mint sajátjáért fog felelni és helytállni.

3.

A késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések
Amennyiben a Társaság a jogos és nem vitatott Díj megfizetésével 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 közös megegyezéssel, rendes és azonnali hatályú
felmondással
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4.1

A jelen Megállapodás a Felek által bármikor, közösen írásba foglalt megállapodása alapján
megszüntethető.

4.2

A Társaság azonnali hatályú felmondását megelőzően legalább tíz (10) napos póthatáridővel
tűzött írásos felhívást intéz a Szerződéses Partner felé, melyben a felmondási ok
megszüntetésére hívja fel a Szerződéses Partnert. Amennyiben a Szerződéses Partner a
szerződésszegést határidőben nem orvosolja, úgy a Társaság a jelen Megállapodást részben
vagy egészben azonnali hatállyal felmondhatja, az alábbi esetekben:
a) a Szerződéses Partner bíróság által jogerősen megállapított fizetésképtelensége, vagy
csődeljárása vagy végelszámolás végzéssel történő elrendelése esetén;
b) a Társaság vagy bármely illetékes hatóság által előzetesen bejelentett ellenőrzés
Szerződéses Partner általi indokolatlan megtagadása vagy szándékos hátráltatása miatt,
c) a Szerződéses Partner adatszolgáltatási késedelme, illetve ismételt nem szándékos
helytelen adatközlése esetén;
d) a Szerződéses Partner a jelen Megállapodásba foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi;
e) 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; és
f) 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;
azzal, hogy a Társaság azonnali hatályú felmondási jogának gyakorlása nem zárja ki 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 tizenöt (15) napos felmondási
idővel indokolás nélkül felmondhatja.

5.

A Szerződéses Partner és a Társaság jogai és kötelezettségei

5.1

A Szerződéses Partner úgy köteles Telephelyén tárolni, lerakodni, ártalmatlanítani és
újrahasznosítani a használt F-termékeket, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék.
Szállításból és rakodásból eredő szennyeződés esetén a Szerződéses Partner a hulladék
eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról saját költségén maga köteles haladéktalanul gondoskodni.

5.2

A Szerződéses Partner köteles 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 követelményeknek
megfelelő igazolásokat, engedélyeket beszerezni és azokat haladéktalanul a Társaság
rendelkezésére bocsátani.

5.3

A Társaság köteles a jelen Megállapodás tárgyát érintő, a Szerződéses Partner
tevékenységének ellátását (de értve különösen speciális F-termékek hulladéktárolására
alkalmas dobozok és edények biztosítását), jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségei
teljesítését elősegítő lényeges információkat és saját fejlesztésű adatlapjait írásos vagy
elektronikus formában tudomására hozni/átadni/megküldeni valamint általa kezeltetni kívánt
mennyiségek vonatkozásában folyamatos koordinációval elősegíteni a Szerződéses Partner
munkáját.
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6.

Egyéb rendelkezések

6.1

A Felek az esetleges vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik peren kívül, egyezséggel
rendezni, ennek eredménytelensége esetére és pertárgy értékétől függően pedig kikötik a Pesti
Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

6.2

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.

6.3

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 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 év …………….hónap …………..nap

______________________________
Társaság

_____________________________
Szerződéses Partner

ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási
Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást
Koordináló Közhasznú Társaság

Mellékletek:
1. Nyilatkozat (Ld. Pályázati felhívás 4. és 5. sz. melléklet)
2. Műszaki leírás (Ld. Pályázati felhívás 6. sz. melléklet)
3. A Szerződéses Partner hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó és jogerős valamint
végrehajtható tevékenységi engedélyei (Ld. „Electro-Coord pályázat 2018” )
4. A Társaság védjegye
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