Átvállalási megállapodás
amely létrejött egyrészről a Re-Bat Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Budapesti út 4. nyilvántartási szám:
2/2005/EaK. Képviseletében: Sárkány Ágnes ügyvezető) mint közvetítő szervezet (továbbiakban:
közvetítő szervezet)
másrészről
Név:
Székhely:
Cg.:
Képviseletében:
mint gyártó, (továbbiakban: gyártó) között, a gyártó visszavételi és begyűjtési kötelezettségeinek
átvállalásának tárgyában az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.
I.ELŐZMÉNYEK
1. A gyártó tudomásul veszi, hogy a közvetítő szervezet Általános Szerződési Feltételei (a
továbbiakban: ÁSZF) jelen megállapodás alapját, és a megállapodás mellékletként annak
elválaszthatatlan részét képezik.
2. A gyártó kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek
fogadja el.
3. A gyártó kijelenti, hogy a közvetítő szervezet jelen megállapodáshoz tájékoztatás céljából
csatolt Üzletszabályzatát – amely jelen megállapodás melléklete – megismerte, annak
rendelkezéseit tudomásul vette.
II. A MEGÁLLAPODÁS
1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 24. §-a értelmében a gyártó törvényben,
kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott termék vagy termékcsoport
vonatkozásában az arra alkalmas gyűjtőhelyen az általa előállított vagy forgalomba hozott
termékcsoportból származó használt terméket a forgalmazótól, fogyasztótól visszaváltja vagy
visszaveszi annak újra használata, valamint az általa előállított vagy forgalomba hozott
termékből származó hulladékot a hulladékbirtokostól átveszi annak újra használatra
előkészítése, hasznosítása, valamint - veszélyes hulladék esetén annak – ártalmatlanítása
érdekében.
2. A 455/2012 (XII.29.) Kormányrendelet 5. §-a szerint a gyártót az elemakkumulátorhulladékok vonatkozásában átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettség terheli.

és

3. A gyártó gyűjtési és kezelési, valamint tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek
teljesítését a 455/2012 (XII.29.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése szerint átvállalási
megállapodással közvetítő szervezetre ruházhatja át.
4. A gyártó jelen megállapodás aláírásával az általa gyártott hulladékká vált hordozható elemek és
akkumulátorok kapcsán őt terhelő a 455/2012 (XII.29.) Kormányrendelet szerinti átvételi és
gyűjtési kötelezettségét, illetve a tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a közvetítő
szervezetre ruházza át, a közvetítő szervezet pedig gyártó ezen kötelezettségeinek teljesítését a
jelen megállapodásban részletezett tartalommal átvállalja.

5. A közvetítő szervezetre az átvállalt kötelezettségek tekintetében a gyártóra vonatkozó
szabályok alkalmazandók.

2

6. A közvetítő szervezet gyártótól átvállalt kötelezettsége
a) a hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor átvétele;
b) a hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor gyűjtése;
c) a hulladékká vált
ártalmatlanítása;

hordozható

elem,

illetve

akkumulátor

hasznosítása,

d) a fenti visszavétel, begyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás szervezése, koordinálás.
e) felhasználói tájékoztató közzététele,
f) Főfelügyelőség részére a tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
érdekében a tájékoztatást, adatszolgáltatást tartalmazó okiratok jogszabályban
meghatározott formátumban és tartalommal történő elkészítése, illetve az okiratok
gyártó részére történő megküldése.
7. A jelen megállapodás 6. f) pontjában rögzített okiratokat a gyártó köteles a Főfelügyelőség
részére benyújtani a tárgyévet követő év február 20. napjáig.
8. A közvetítő szervezet a kötelezettségeket oly módon teljesíti, hogy az ÁSZF-ben meghatározott
gyűjtőpontot működtető szervezetekkel hulladék begyűjtési megállapodást köt, részükre a
hulladékká vált hordozható elemek, akkumulátorok átvételéhez gyűjtőedényt biztosít, az átvett
hulladékot tőlük alvállalkozók igénybevételével begyűjti, a begyűjtött hulladékot pedig
hulladékkezelő részére átadja.
9. Az együttműködés részleteit, valamint a feleket jelen megállapodás alapján megillető alapvető
jogokat és az általuk teljesítendő alapvető kötelezettségeket az ÁSZF tartalmazza. Jelen
megállapodás módosítása csak írásban, mindkét fél aláírásával érvényes. A módosított
megállapodást jóváhagyás céljából 15 napon belül be kell nyújtani a Főfelügyelőség részére.
III. A HULLADÉKKKEZELÉSI DÍJ.
1. Az adott évre vonatkozó éves hulladékkezelési díjat a közvetítő szervezet az ÁSZF rendelkezései
alapján állapítja meg, az ÁSZF 2. számú melléklete szerinti képlet segítségével.
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik, annak megszüntetése a IV/2. pont
és az ÁSZF-ben szabályozott módon történhet. A megállapodás megszüntetését a megszűnéstől
számított 15 napon belül be kell nyújtani a Főfelügyelőségnek mindkét félnek. Jelen
megállapodás a Főfelügyelőség általi jóváhagyással lép hatályba.
2. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult írásban, indokolás nélkül, 90 napos felmondási
idővel a tárgyév végére felmondani. 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. A
megállapodás megszűnésének napjáig a felek kötelesek a megállapodásban foglalt
kötelezettségeiket teljesíteni.
3. A közvetítő szervezet adatait, elérhetőségét az Üzletszabályzat tartalmazza. A felek kötelesek az
adataikban, elérhetőségükben bekövetkezett változását haladéktalanul jelezni a másik félnek,
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kötelesek továbbá kétséget kizáró módon meggyőződni arról, hogy a változásról a másik fél
tudomást szerzett.
4. A jelen megállapodás abban az esetben is megszűnik, amennyiben a közvetítő szerv ezen
megállapodás teljesítésére vonatkozó jogosultsága megszűnik.
5. A gyártó adatai:
Cégnév / Név:
Székhely / Lakcím:
Kapcsolattartó:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
6. Jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, az ÁSZF,
valamint az Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
kettő eredeti példányban írták alá.
Kelt, …………………………..
_____________________________

_______________________

Re-Bat Nonprofit Kft., közvetítő szervezet

……. ….gyártó
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