HULLADÉKKEZELÉSI MEGÁLLAPODÁS 2017. ÉVRE
VILÁGÍTÓTEST-HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
(„Megállapodás”)
mely létrejött egyrészről az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai
Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132
Budapest, Váci út 12. I.em.1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-918085; KSH törzsszám: 22102227-7022572-01; adószám: 22102227-2-41; képviselő: Dr. Kovács Béla ügyvezető; telefon: +36 1 224 77 30;
fax: +36 1 224 77 39) („Társaság”),
másrészről a (székhely:, cégjegyzékszám:; adószám:; KSH törzsszám:; képviseli: ügyvezető; telefon:; fax:),
mint szerződéses partner („Szerződéses Partner”) (külön-külön: „Fél”, együttesen: „Felek”) között

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
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.

A MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEI
1.

A jelen Megállapodás hatályba lépése és tárgya

1.1

A jelen érvényes Megállapodás – figyelemmel az. 1.4.4. pontban meghatározott felfüggesztő
feltételre is - legkorábban 2018. január 1. napján lép hatályba, és 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.
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1.2

A Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság tagjaitól és kötelezetti partnereitől a Társaság
által átvállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, jelen Megállapodás feltételei szerint
szerződéses jogviszonyt létesítenek „Világítótest” (Lámpatestek) elektromos és elektronikai
berendezések hulladékainak („Világítótest-hulladék”) hulladékkezelésére.

1.2.1. A Szerződéses Partner hulladékkezelési engedélyét 3. sz. mellékletként csatoljuk a jelen
szerződéshez.
1.2.2.

A Társaság a „Világítótest” hulladék kezelésének teljesítését folyamatosan ellenőrizni
jogosult.

1.2.3.

A Szerződéses Partner köteles garantálni, hogy a Világítótest-hulladékoknak legalább az
elektromos
és
elektronikus
berendezésekkel
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott arányának a
hasznosítása (és nem a feldolgozása) a vonatkozó jogszabályi és jelen Megállapodás
követelményeinek megfelelően megoldott legyen. A Kormányrendelet szerinti hasznosítás
százalékát a Társaság minden negyedév végén ellenőrzi.

1.2.4. Felek a megosztott felelősség elve alapján kötelesek a Világítótest-hulladék teljes életciklusát
végig kísérni és e folyamat során együttműködni. Ennek keretében különösen köteles a
Szerződéses Partner minden, a Társaság rendszerében kezelt ártalmatlanított, hasznosított
anyag tételes (kg) végigkövetésére a hasznosítóhoz illetve az ártalmatlanítóhoz.

2.

A Világítótest-hulladék kezelésért fizetendő díj és megfizetésének feltételei

2.1

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodás hatálya alatt, a Szerződéses
Partner által kötelezően vállalt Világítótest-hulladék után jelen Megállapodás feltételei szerint
a szolgáltatás ellenértékeként hulladékkezelési díjat („Díj”) fizet a Szerződéses Partnernek. A
Díj mértéke … Ft/kg+Áfa.

2.2

A Szerződéses Partner Díjának számlázása és fizetésének alapvető feltételei a következők:

2.2.1. A hasznosítóval és/vagy ártalmatlanítóval megkötött megállapodás megléte;
2.2.2. A hasznosító és/vagy ártalmatlanító érvényes telep - és kezelési engedélyeinek megléte;
2.2.3. A hasznosító és/vagy ártalmatlanító részére történő
dokumentumnak a Társaság részére történő átadása;

átadást

igazoló

valamennyi

2.2.4.

A Társaság által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványok, táblázatok, és Társaság
adatcsere szoftveren keresztül történő jelentések megfelelő, időben történő kitöltése és
elektronikus úton, illetve a nyomtatványok tekintetében postai úton történő elküldése a
Társaságnak.

2.2.5.

A Társaság adatcsere szoftverében található részletes EWC kód lista használata a kezelési és
kiszállítási jelentések leadásakor;

2.2.6. A hulladék gyűjtéséhez, feldolgozásához, hasznosításra és ártalmatlanításra történő
továbbszállításhoz szükséges dokumentáció eljuttatása a Társaság részére;
2.2.7. Negyedévenként történő jelentés a berendezésekből kikerülő veszélyes anyagok mennyiségéről
kategóriánként a Társaság részére;
2.2.8

A környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, hatósági előírások maradéktalan betartása a jelen
Megállapodás teljesítése során.
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2.2.9. A végső hasznosítás és/vagy ártalmatlanítás technológiai leírásának átadása, új technológia
alkalmazása esetén az új technológiai leírás haladéktalan átadása a Társaság részére;
2.2.10. Negyedévente hasznosítói igazolás átadása a Társaság részére.
2.3.

2.4.1

A Szerződéses Partner a hasznosítóval és/ vagy ártalmatlanítóval kötött megállapodás, továbbá a
hasznosító és/vagy ártalmatlanító telep- és kezelési engedélyeinek érvényességét és hatályát a
jelen Megállapodás fennállása alatt folyamatosan köteles igazolni. Külföldi hasznosító/
ártalmatlanító esetén az engedélyek meglétét a külföldi telephely szerinti jogszabályok
rendelkezései szerint kell igazolni eredeti és magyar nyelven.
A kiszállítási/ átadási dokumentációra (szállítólevél, fuvarlevél stb.) rá kell vezetni szövegesen
azt a megjelölést, hogy a kiszállított mennyiség - illetve annak kilogrammban meghatározott
része - az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. rendszerébe tartozik.

2.4.2. A berendezésekben található akkumulátorok és elemek kiszállítását tételesen is fel kell tüntetni
a kiszállított frakciók között, mivel ezek külön gyűjtése jogszabályi kötelezettség.
2.4.3. A berendezésekben található veszélyes hulladékok kiszállítását illetve készletét legalább
minden negyedév végén jelenteni kell a Társaság felé. Ennek elmaradása esetén a Társaság
nem tudja figyelembe venni a negyedév utolsó hónapjára vonatkozó jelentést.
2.5.1. A Szerződéses Partner köteles az adott teljesítési hónapban továbbítani a kezelésről és a
kiszállításról szóló adatokat elektronikusan a Társaság felé a hasznosítóhoz, illetve az
ártalmatlanítóhoz történt szállítás és teljesítés dokumentumaival együtt megküldeni a Társaság
részére.
2.5.2

A Társaság a Szerződéses Partner tárgyhónapról szóló elektronikus jelentését – az ElectroCoord Magyarország Nonprofit Kft által megadott ECM online adatcsere szoftveren keresztül
kapja meg.

2.5.3. A Szerződéses Partner a számláján köteles feltüntetni a számlázandó tevékenységet (kezelés,)
és a hozzá tartozó SZJ számot, az elfogadott mennyiséget kilogrammban, a nettó egységárat, a
nettó értéket, az ÁFÁ-t és a bruttó értéket. Szerződéses Partner továbbá köteles a számla
mellékleteként csatolni az ECM online adatcsere rendszer által, a jóváhagyást követően
generált pro-forma számlát.
2.6

Az alvállalkozók közreműködésével begyűjtött, szállított, és hasznosított Világítótest-hulladék
után Díj abban az esetben igényelhető, amennyiben az alvállalkozók megfelelnek
mindazoknak a szerződéskötési követelményeknek, melyeknek a Szerződéses Partner
megfelel. A megosztott felelősség elve alapján a Szerződéses Partner jelen Megállapodás
szerint az esetlegesen 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.

2.7

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy – ha a jogszabályi háttér vagy a gazdasági
környezet jelentős változása azt elkerülhetetlenné teszi – a szolgáltatási Díjat a Szerződéses
Partner legalább harminc (30) napos előzetes írásbeli értesítése és ezt követő tárgyalások,
valamint módosító szerződés aláírásával módosítsa. Amennyiben a Szerződő felek között a
tárgyalás kezdeményezésétől számított 30. napig nem jön létre megegyezés a díjmódosítás
tárgyában, úgy a jelen Megállapodás a 30. napon megszűnik. (bontó feltétel)

3.

A kötbérre és késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezések
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3.1

Amennyiben a Társaság a jogos és nem vitatott Díj fizetésével késedelembe esik, a
Szerződéses Partnert a késedelmes fizetéssel érintett Díj után a Polgári Törvénykönyv szerinti
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 azonnali hatályú felmondását megelőzően legalább nyolc (8) 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 határidőn belül nem orvosolja, úgy a Társaság a jelen Megállapodást részben
vagy egészben azonnali hatállyal felmondhatja, az alábbi, de nem kizárólagosan nevesített
esetekben:
a) a Szerződéses Partner helytelen és/vagy késedelmes jelentése, adatszolgáltatása, vagy
tájékoztatása;
b) a Szerződéses Partner bíróság által jogerősen megállapított fizetésképtelensége, vagy
csődeljárása, vagy végelszámolás végzéssel történő elrendelése esetén;
c) a Társaság vagy bármely illetékes hatóság által előzetesen bejelentett ellenőrzés
Szerződéses Partner általi indokolatlan megtagadása vagy szándékos hátráltatása miatt,
d) a Szerződéses Partner a jelen Megállapodásban foglalt tevékenységéhez szükséges
engedélyeket nem tartja fenn, 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, ideértve az alvállalkozók, teljesítési
segédek, hasznosítók és/vagy ártalmatlanítókra vonatkozó előírásokat is;
e) 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;
f) 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 Világítótest-hulladékot magasabb szolgáltatási díjkategóriába sorolt
Világítótest-hulladékként próbál elszámolni;
g) amennyiben a környezetvédelmi ellenőrzés során olyan eltérést, hibát találnak, mely
veszélyezteti a Társaság teljesítését.
h) egyéb, súlyos szerződésszegés esetén
azzal, hogy 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.

4.4.

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
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egymással, azzal, hogy a Felek a megszűnés időpontjáig kötelesek teljesíteni a
megállapodásból eredő kötelezettségeiket. A jelen pontban meghatározott okból történő
megszűnés esetén a Társaságot a megszűnés időpontját követően nem terheli a hasznosítási
fizetési kötelezettség átvállalása.
5.

A Szerződéses Partner és a Társaság egyéb jogai és kötelezettségei

5.1

A Szerződéses Partner köteles a veszélyes anyagokat szakemberek alkalmazásával és
bevonásával az Világítótest-hulladékból eltávolítani, valamint köteles a 164/2003. (X. 18.)
Korm. Rendeletben meghatározott naprakész nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget tenni a rendeletben és mellékleteiben meghatározott formában,
rendszerességgel és tartalommal. Amennyiben a Szerződéses Partner jelen Megállapodás
hatálya alatt veszélyes Világítótest-hulladéknak minősülő hulladékot is kezel, úgy
kötelezettséget vállal arra, hogy a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 25§ (1) bek. d). pontja
szerinti megkövetelt pénzügyi biztosítékot fenntartja.

5.2

Amennyiben a Társaságot a hulladékbírságról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet
rendelkezései alapján a jelen Megállapodásban érintett Szerződéses Partner miatt
szerződésszegés, adat- és információ szolgáltatási kötelezettségének nem vagy részbeni
teljesítése okán hulladékbírsággal vagy a Hgt-ben meghatározott egyéb fizetési
kötelezettséggel járó jogkövetkezménnyel 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 tevékenységeket 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 a hatályba lépő rendeletek által
előírt, hatósági és önkormányzati követelményeknek megfelelő igazolásokat, engedélyeket
beszerezni és azokat haladéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátani.

5.4

A Szerződéses Partner köteles a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvnek megfelelő
késedelmi kamatot fizetni a Társaság részére, amennyiben a Társaságnak nem fizeti meg
határidőben a hulladékbírságot vagy az 5.2. pontban meghatározott egyéb, fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, 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, valamint a Szerződésese Partner jelen Megállapodásban vállalt
kötelezettségei teljesítését elősegítő lényeges információkat és saját fejlesztésű adatlapjait
írásos vagy elektronikus formában annak 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.

6.

A Társaság védjegyének használata

6.1

A Társaság kijelenti, hogy kizárólagos használati jogosultja a jelen Megállapodás 4. sz.
Mellékletében megjelölt és a védjegylajstromi bejegyzés alatt 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.
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7.

Egyéb rendelkezések

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 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 Nonprofit Korlátolt Felelősségű
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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