ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Re‐Bat Nonprofit Kft., mint 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.
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.
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.
Jelen ÁSZF a közzététel napján lép hatályba.
II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A felek kötelesek haladéktalanul egymást értesíteni a közöttük fennálló kapcsolat szempontjából
jelentős valamennyi körülményről, tényről. A felek jelentős ténynek, körülménynek minősítik
különösen:
- elérhetőségük megváltozását
- a közöttük hatályban lévő megállapodásokkal kapcsolatos engedélyek, jogosítványok
módosulását, vagy elvesztését
- a gazdálkodásukban beállt olyan jelentős változást, amely a közöttük hatályban lévő
megállapodások teljesítését veszélyeztetik
- csőd‐, felszámolás‐, vagy végelszámolási eljárás megindítását
A felek közötti kapcsolattatásra a Re‐Bat Nonprofit Kft. Üzletszabályzatának III/1. 2. pontjai irányadóak.
2. Valamennyi fél és megbízottjai kötelesek a szerződéses kapcsolatukra vonatkozó információkat
üzleti titokként kezelni.
3. Szerződő fél köteles továbbá megadni minden, az adott szolgáltatás igénybevételével vagy
szerződés, megállapodás teljesítésével összefüggő adatot és felvilágosítást, amely a közvetítő
szervezet kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.
4. A felek az adatszolgáltatás hitelességéért és pontosságáért teljes polgári és büntető jogi
felelősséget vállalnak.
5. A másik fél általi tájékoztatási kötelezettség nem teljesítése valamennyi a közvetítő szervezettel
kötött szerződés, megállapodás tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül. A tájékoztatási és
értesítési kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő mindennemű kárt a mulasztó fél viseli.

III. AZ ÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A gyártó átvállalási megállapodással kapcsolatos kötelezettségei
1. A gyártó köteles a hulladék visszavételéről, begyűjtéséről és külön jogszabály szerinti kezeléséről
gondoskodni. A gyártó a visszavételi, begyűjtési és kezelési kötelezettségeinek, valamint
esetlegesen tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését az elem‐ és
akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 445/2012.
(XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 8.§ (1) b) pontja szerint megkötött
átvállalási megállapodással a közvetítő szervezetre ruházhatja át. A gyártó nem ruházhatja át a
biztosítékadási kötelezettséget.
2.

A gyártó az átvállalt kötelezettségek teljesítésének ellenértékeként köteles a közvetítő szervezet
részére számla ellenében hulladékkezelési díjat (továbbiakban: Hulladékkezelési díj), az
esetlegesen átvállalt egyéb kötelezettségek teljesítése fejében pedig a felek megállapodásában
foglalt ellenértéket fizetni.

3.

A gyártó, aki a tárgyévet megelőző évben már forgalmazott elemet, és/vagy akkumulátort, köteles
az átvállalási megállapodás megkötését megelőzően, de legkésőbb az átvállalási megállapodás
aláírásával egyidejűleg, ezt követően pedig minden tárgyévet követő év január 8. napjáig a
közvetítő szervezet részére választása szerint e‐mail útján vagy postai úton elküldeni az Éves
Jelentését (a továbbiakban: Éves Jelentés). Az Éves Jelentésre vonatkozó formanyomtatvány az
Üzletszabályzat 1. számú mellékletét képezi. Az elemek és elemméretű akkumulátorok Éves
Jelentése a gyártó által a tárgyévet megelőző évben belföldön forgalomba hozott termékeinek
mennyiségét tartalmazza.

4.

Amennyiben a gyártó, a tárgyévet megelőző évben nem hozott forgalomba elemet és/vagy
akkumulátort, köteles az átvállalási megállapodás megkötését megelőzően, de legkésőbb az
átvállalási megállapodás aláírásával egyidejűleg a közvetítő szervezet részére a tervezett
értékesítésről éves tervezett Előzetes Jelentést (a továbbiakban: Előzetes Jelentés, 3. számú
melléklet) adni az adott tárgyévre vonatkozóan. Az Éves Jelentés, illetve az Előzetes Jelentés
szolgál alapjául (12 arányos részben) a díjfizetésnek. A gyártó Éves Jelentésében 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.

5.

Amennyiben a közvetítő szervezet a gyártótól átvállalja a tájékoztatási és adatszolgáltatási
kötelezettséget, a gyártó köteles a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti tartalommal az adott
tárgyévet követő év január 8. napjáig tájékoztatást (jelentést) küldeni a közvetítő szervezetnek
választása szerint e‐mail útján vagy postai úton.

6.

A gyártó felel az általa szolgáltatott jelentések teljességéért, az adatok valódiságáért és
pontosságáért és a jelentés határidőben történő leadásáért. Valamennyi adatszolgáltatásra
irányuló jelentést cégszerűen aláírva ‐ a közvetítő szervezet által meghatározott formában ‐
elektronikus úton, illetve írásbeli formában kell benyújtani.

7.

Amennyiben a gyártó elmulasztaná határidőben elküldeni a közvetítő szervezet részére az Éves
Jelentést, az Előzetes Jelentést, illetve a 6. pontban foglalt tájékoztatást, a közvetítő szervezet 5
2

munkanap késedelem után határidő tűzésével e‐mail útján felszólítást küld a gyártónak.
Amennyiben a felszólítás eredménytelen marad, a közvetítő szervezet jogosult az átvállalási
megállapodást azonnali hatállyal felmondani, és a Főfelügyelőségnél a megállapodás
megszűnését bejelenteni. A gyártó ebben az esetben köteles megtéríteni a közvetítő szervezetnek
a szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerült kárait.
A közvetítő szervezet átvállalási megállapodással kapcsolatos kötelezettségei
1. A közvetítő szervezet a Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja szerint átvállalja a gyártó
gyűjtési és kezelési kötelezettségeit, illetve erre irányuló megállapodás esetén a gyártó
tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében a jogszabályoknak
megfelelő formátumú és tartalmú okiratok elkészítését. A közvetítő szervezet kötelezettséget
vállal arra, hogy az okiratokat tárgyévet követő év február 17. napjáig választása szerint e‐mail
útján vagy postai úton elküldi a gyártónak. Az okiratok Főfelügyelőség részére történő benyújtása
a gyártó kötelezettsége.
2. A közvetítő szervezet az átvállalási megállapodást köteles jóváhagyásra benyújtani a
Főfelügyelőség részére. 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.
3. Amennyiben a közvetítő szervezet nem tesz eleget az átvállalási megállapodásban vállalt
kötelezettségeinek, vagy az átvállalási megállapodás nem szerződésszerű teljesítésével
kapcsolatban a gyártót bármely hátrány, kár éri, a közvetítő szervezet köteles a gyártó felmerült
és igazolt kárát megtéríteni.
Az átvállalási megállapodás megszüntetésére vonatkozó szabályok
1. Az átvállalási megállapodást a felek megszüntethetik rendes felmondással az adott naptári
negyedév utolsó napjára szóló felmondással, de legalább 90 napos felmondási idő betartásával,
vagy közös megegyezéssel.
2. A felek, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak az átvállalási megállapodást
azonnali hatállyal is felmondani.
A közvetítő szerv súlyos szerződésszegésének minősül különösen:
‐ a hulladék elszállításának a gyártó erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől
számított 90 napot meghaladó késedelmes teljesítése.
A gyártó súlyos szerződésszegésének minősül különösen:
‐ a közvetítő szerv által átvállalt kötelezettség ellenértékének, az ÁSZF IV/6. pontjában
meghatározott felszólítások ellenére történő meg nem fizetése
‐ a jelen ÁSZF‐ben, illetve a hatályos jogszabályokban előírt adatszolgáltatási
kötelezettségének elmulasztása, vagy a közvetítő szerv erre irányuló írásbeli
felszólításának kézhezvételétől számított 15 napot meghaladó késedelmes teljesítése
‐ az III. pontban meghatározott kötelezettségeivel összefüggő tájékoztatási kötelezettség
elmulasztása, vagy nem a valóságnak megfelelő teljesítése
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3. A felek legkésőbb a megszűnés napján elszámolnak egymással. Az átvállalási megállapodás
megszűnésének tényét a közvetítő szervezet haladéktalanul bejelenti a Főfelügyelőségnek. A
gyártó köteles a vonatkozó elektronikus űrlap beküldésével jelezni a változásokat a
Főfelügyelőségnek.
4. 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 15 banki napon belül.
IV. A HULLADÉKKZELÉSI DÍJ
1. A közvetítő szervezet az átvállalt kötelezettségek teljesítéséért Hulladékkezelési díjra jogosult. A
hulladékkezelési díjat a gyártó a közvetítő szervezet által kiállított számla ellenében fizeti meg.
2. A következő időszakra (január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra) vonatkozó éves
hulladékkezelési díjat a közvetítő szervezet legkésőbb adott év december 15. napjáig közli,
amennyiben a gyártó által leadásra került ezen időpontig a kötelezettség alapjául szolgáló
Előzetes Éves Jelentés. A közvetítő szervezet a Hulladékkezelési díjat a gyártó által az Előzetes
Éves Jelentésben rendelkezésére bocsátott adatok és az átvállalt kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges költségei alapján a Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott képlet
segítségével határozza meg. A gazdasági körülmények vagy a jogszabályi környezet lényeges
változása miatt a Hulladékkezelési díj egy évnél rövidebb időszakra is megállapítható.
3. A közvetítő szervezet ‐ figyelembe véve költségeit és a visszagyűjtendő mennyiséget ‐ a
tevékenységével vagy az átvállalt kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok, hatósági előírások
változásakor, a gyártók pénzügyi viszonyainak, valamint a koordinálási tevékenység költségeinek
jelentős változásakor jogosult év közben módosítani a Hulladékkezelési díj mértékét. A díjszabás
módosítása az ÁSZF módosításának minősül, melynek közlésére és hatályosulására az ÁSZF
módosításának szabályai alkalmazandók.
4. Az éves Hulladékkezelési díj aktuális összegét a közvetítő szervezet minden szerződött fél részére
e‐mail útján megküldi. Amennyiben a szerződött fél a megküldött hulladékkezelési díj
kézhezvételétől számított követő 8 napon belül írásban nem tiltakozik, a díjat általa elfogadottnak
kell tekinteni. A közvetítő szervezet a vele átvállalási megállapodást kötő gyártók részére e‐mail
útján küldi meg a Hulladékkezelési díj aktuális mértékét. Amennyiben a díjváltozást a gyártó nem
fogadja el, a felek jogosultak a módosítás tekintetében egymással egyeztetni. A díjak változása
miatt – amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre ‐ a gyártó jogosult az éves
hulladékkezelési díj összegéről, illetve a Hulladékkezelési díj módosításáról szóló értesítés
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül közölt, az adott naptári negyedév utolsó
napjára szóló felmondással, de legalább 90 napos felmondási idő betartásával az átvállalási
megállapodást felmondani, amely a tárgyévi jelentéstételi kötelezettségét nem érinti.
5. A Hulladékkezelési díj megfizetése havonta esedékes (a tárgyhó 10. napjáig kibocsátott, és gyártó
részére postázott, 8 napos fizetési határidejű számla ellenében), mértéke az éves díj 1/12‐ed
része (a 2. számú mellékletben részletezett: fizetendő hulladékkezelési díj alap).
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6. Késedelmes fizetés esetén a közvetítő szervezet e‐mail útján fizetési felszólítást küld a gyártónak,
az esedékesség lejártától számított 15. és (ha szükséges) 30. napon. A második felszólítás
határidejének eredménytelen eltelte után a közvetítő szervezet jogosult az átvállalási
megállapodást azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani, a hátralékos összeg
behajtása iránt intézkedni, és a Főfelügyelőségnél a megállapodás megszűnését bejelenteni.
7. 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.
8. A közvetítő szervezet jogosult egyes gyártók részére, egyedi megállapodás alapján
díjkedvezményt adni.
9. A közvetítő szervezet a Hulladékról szóló 2012. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Htv.) 66. § (3)
bekezdése értelmében a visszavételi kötelezettség alá tartozó termék forgalmáról, az át‐, illetve
visszavett használt termékről és az abból származó hulladékról, továbbá a Htv. 24‐27. §‐ban
foglalt, a gyártóra és a forgalmazóra vonatkozó kötelezettségek teljesítéséről az át‐, illetve
visszavétellel érintett gyártó, forgalmazó, kereskedő, közvetítő és hulladékkezelő ‐ a Htv. 65. §‐
ban foglaltakon túlmenően ‐ az adott termékre és az abból származó hulladékra vonatkozó
jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet, és adatot szolgáltat a
környezetvédelmi hatóságnak. A beérkezett és feldolgozott adatokat a közvetítő szervezet
bizalmasan kezeli és arról a Főfelügyelőségnek a jogszabályban előírt mértékig és tartalommal
szolgáltat információt.
10. A közvetítő szervezet felel azért, hogy a visszavételi, illetve begyűjtési kötelezettség a
jogszabályban előírt mértékben teljesüljön. Amennyiben a visszavétel illetve begyűjtés az előírt
mértékben nem teljesül, a Főfelügyelőség 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 visszavétel, illetve
begyűjtés előírt mértékben történő teljesülésének meghiúsulása a gyártó által leadott jelentés
hibás voltára (hiányos, valótlan, pontatlan voltára) vagy késedelmére vezethető vissza.
Adatellenőrzésre vonatkozó szabályok
1. Amennyiben kétségtelenül bebizonyosodik, hogy a gyártó szándékosan vagy 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, valamint a közvetítő szervezetet
ezzel kapcsolatban ért összes kárt köteles megtéríteni.
2. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük hatályban lévő megállapodásokkal
összefüggésben tudomásukra jutott adatokat üzleti titoknak minősítik, és amennyiben azt
hatósági előírás vagy kényszerítő eszköz nem teszi kötelezővé, harmadik személyeknek ezen
adatokról semminemű információt nem szolgáltatnak.
V. A HULLADÉK BEGYŰJTÉSI MEGÁLLAPODÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
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A gyűjtőpontot működtető szervezetek kötelezettségei
1. A gyűjtőpontot működtető szervezet köteles a fogyasztó által visszavitt azon hulladékká vált
hordozható elemet, illetve akkumulátort átvenni, amelyek gyártójával a közvetítő szervezet
átvállalási megállapodást kötött. A gyűjtőpontot működtető szervezet átvételi és gyűjtési
kötelezettsége a nála elhelyezett gyűjtőedény tárolókapacitásáig terjed. 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.
2. A gyűjtőpontot működtető szervezet köteles gondoskodni a visszavett hulladék gyártónak, vagy
arra feljogosított hulladékkezelőnek történő átadásáról, ennek érdekében hulladék begyűjtési
megállapodást köt a közvetítő szervezettel.
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 a visszavett hulladékot a gyártó helyett a közvetítő szervezet vagy annak megbízott
alvállalkozója részére jogosult és köteles átadni.
4. A gyűjtőpontot működtető szervezet köteles a közvetítő szervezet által biztosított
gyűjtőedényeket a hulladék begyűjtési megállapodásban meghatározott helyen elhelyezni. A
gyűjtőpontot működtető szervezet köteles a gyűjtőedényt oly módon elhelyezni, hogy az a
fogyasztók számára könnyen észrevehető és könnyen megközelíthető legyen.
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 érintő
megsérülését a gyűjtőpontot működtető szervezet köteles haladéktalanul jelenteni a közvetítő
szervezet vagy megbízott alvállalkozója felé, azonban annak javítására, cseréjére a közvetítő
szervezet térítés mentesen nem köteles.
6. 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, faxon vagy e‐mail útján
történik, melyet a közvetítő szervezet vagy az alvállalkozó lehetőség szerint írásban visszaigazol.
A jelentéstétel pontos módját a felek a hulladék begyűjtési megállapodásban rögzítik. Az
elszállításig a gyűjtőpontot működtető szervezet köteles a hulladékot a jogszabályoknak
megfelelően tárolni.
7. 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 lezárt
gyűjtőedényben tárolni, és a közvetítő szervezetnek vagy megbízott alvállalkozójának
elszállításra átadni.
8. A gyűjtőpontot működtető szervezet a gyűjtőedény elhelyezéséért, a hulladék tárolásáért és
átadásáért, vagy egyéb a hulladék visszavételével, begyűjtésével vagy kezelésével kapcsolatos
hasonló jogcímen térítésre vagy egyéb előnyre a közvetítő szervezettől igényt nem tarthat. A
gyűjtőpontot működtető szervezet azonban a jelen ÁSZF‐ben, valamint a felek között létrejött
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hulladék begyűjtési megállapodásban rögzített kötelezettségei magas színvonalú és nagy
volumenű teljesítéséért, a közvetítő szervezettel kötött megállapodásban részletezett módon
díjkedvezményben részesíthető.
9. A gyűjtőpontot működtető szervezet a gyűjtőedényt használatra kapja, annak tulajdonjogával
nem rendelkezik. A hulladék begyűjtési megállapodás megszűnése esetén a gyűjtőpontot
működtető szervezet köteles a gyűjtőedényt a közvetítő szervezetnek vagy alvállalkozójának
visszaszolgáltatni, ellenkező esetben a gyűjtőedény beszerzési értékét és a telepítéssel járó
összes költséget a közvetítő szervezetnek számla ellenében megtéríteni.
A közvetítő szervezet hulladék begyűjtési megállapodással kapcsolatos jogai és kötelezettségei
1. A közvetítő szervezet a gyártóval kötött átvállalási megállapodásban foglalt kötelezettségei
teljesítésére a gyűjtőpontot működtető szervezettel hulladék begyűjtési megállapodást köt. A
közvetítő szervezetet az átvállalt kötelezettségek csak azon elemek és akkumulátorok
tekintetében terhelik, melyek gyártójával átvállalási megállapodást kötött.
2. A közvetítő szervezet a hulladék begyűjtési megállapodásban vállalt kötelezettségek
teljesítésére alvállalkozókat alkalmaz. Az alvállalkozók tevékenységéért a közvetítő szervezet
úgy felel, mintha maga járt volna el.
3. A közvetítő szervezet köteles a gyűjtőpontot működtető szervezet részére a hordozható elemek
és akkumulátorok hulladékainak visszagyűjtéséhez megfelelő gyűjtőedényt biztosítani indokolt
mennyiségben. A gyűjtőedény a közvetítő szervezet vagy az általa igénybe vett alvállalkozó
tulajdonát képezi.
4. 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.
5. A közvetítő szervezet a gyűjtőedény elhelyezését, kezelését használatát üzleti nyitvatartási
időben ellenőrizheti.
6. A gyűjtőedényt és az összegyűjtött hulladék elszállítását a közvetítő szervezet térítésmentesen
biztosítja.
7. A közvetítő szervezet köteles a gyűjtőedényekről, azok helyéről, számáról, elérhetőségéről
nyilvántartást vezetni. A közvetítő szervezet jogosult ezen nyilvántartásában szereplő adatokat
harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni.
VI. AZ ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az alvállalkozó jogai és kötelezettségei
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.
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.
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3. Az alvállalkozó köteles feladatát a közvetítő szervezettel kötött megállapodás rendelkezései, a
jelen ÁSZF‐ben foglaltak és a közvetítő szervezet utasításainak megfelelően ellátni.
4. Az alvállalkozó az alvállalkozási szerződés szerint vállalkozói díjra jogosult.
VII. KÖZÖS SZABÁLYOK
Fizetések teljesítése
1. A közvetítő szervezet az általa teljesítendő kifizetéseket az Üzletszabályzatban és az egyes
megállapodásokban, szerződésekben meghatározott módon teljesíti.
2. A közvetítő szervezet a részére történő kifizetéseket az Üzletszabályzatban meghatározott
módon tekinti teljesítettnek.
3. A közvetítő szervezet részére átutalással történő kifizetéseket az MKB Bank Zrt.‐nél vezetett
10300002‐28529723‐00003285 számú bankszámlára kell teljesíteni.
4. A felek közötti kapcsolattatásra, az ÁSZF módosítására és a védjegyhasználatra a közvetítő
szerezet Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak.

Kelt: …………, 2015. …………………

_________________________________
Re – Bat Nonprofit Kft.
közvetítő szervezet

_________________________________
Gyártó /aláírás, pecsét
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