Re-Bat Nonprofit Kft.
módosítással egységes szerkezetbe foglalt
ÜZLETSZABÁLYZATA
amely a 445/2012. (XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 12.§ (2) bekezdésben
foglaltak szerint, a közvetítő szervezet nyilvántartásba vétele, illetve jogszerű működése céljából, a
közvetítő szervezet működési elveinek és tevékenységének alapvető szabályainak rögzítése
céljából jött létre.
I. Előzmények
1. A Re-Bat Nonprofit Kft., mint közvetítő szervezet az elem-és akkumulátorhulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 445/2012. (XII.29) Korm. rendelet
szerint: az a gyártók vagy forgalmazók által létrehozott és a környezetvédelmi hatóság által
nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági társaság, amely törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a
környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíj köteles termékekre
vonatkoznak.
2. A Közvetítő szervezet a Kormányrendelet 12.§-a szerinti nyilvántartásba vett, hordozható
elemek, illetve akkumulátorok hulladékainak visszavételi és begyűjtési kötelezettségét teljesítő,
illetve közvetítő szervezet, mely megfelel a Kormányrendelet 12.§ (3) bekezdésében foglalt
feltételeknek.
II. Az Üzletszabályzat hatálya és módosítása
1. Az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései kötelezőek a Közvetítő szervezetre, a gyártókra, a
gyűjtőpontot működtető szervezetekre és az alvállalkozókra, valamint minden egyéb a
közvetítő szervezettel szerződéses kapcsolatban álló félre (a továbbiakban együttesen:
Szerződő fél). Az Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek kölcsönös egyetértéssel a közöttük
fennálló egyes megállapodásokban, illetve szerződésekben rögzített módon eltérhetnek, az
eltérés azonban jogszabállyal ellentétes nem lehet.
2. A jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed valamennyi a 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 (továbbiakban együttesen: Szerződés).
3. A Közvetítő szervezet - a tevékenységével vagy az átvállalt kötelezettségekkel kapcsolatos
jogszabályok, hatósági előírások változásakor, a gyártók pénzügyi viszonyainak, valamint a
koordinálási tevékenység költségeinek jelentős változásakor - jogosult az Üzletszabályzat, az
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) és különösen annak 2. sz. melléklete
rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve
vonatkozik a már korábban megkötött szerződésekre is.
4. A Közvetítő szervezet köteles a módosított Üzletszabályzatot, igazolható módon, e-mail útján a
Szerződő feleknek megküldeni, és a közvetítő szervezet honlapján elhelyezni (www.rebat.hu).
5. Azon szerződő felek esetében, akik a módosított Üzletszabályzat, az ÁSZF és különösen annak 2.
sz. melléklete rendelkezéseit nem fogadják el, jogosultak a 6. pontban foglalt értesítés
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül közölt, az adott naptári negyedév utolsó
napjára szóló felmondással, de legalább 90 napos felmondási idő betartásával a hatályban lévő
szerződést felmondani.
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6. Amennyiben a szerződő fél a 4. pontban rögzített módon megküldött módosítás kézhezvételét
követő 15 napon belül a módosítás ellen írásban nem tiltakozik, a módosítást általa
elfogadottnak kell tekinteni.
III. A felek jogai és kötelezettségei
1. Szerződő fél a másik fél részére szóló jognyilatkozatokat és egyéb értesítéseket a
rendelkezésére bocsátott címre, illetve az ÁSZF-ben meghatározott esetben e-mail útján a
rendelkezésre bocsátott e-mail címre köteles igazolható módon megküldeni, még abban az
esetben is, ha előzetesen azt egyéb módon a másik fél tudomására hozta.
2. Ha a Szerződő fél részéről az írásbeli közlemény kézhezvételtől számított 15 napon belül nem
érkezett írásbeli észrevétel vagy kifogás a Közvetítő szervezethez, felek úgy tekintik, hogy
Szerződő fél elfogadta a Közvetítő szervezet közlését.
3. A felek kötelesek az adataikban, elérhetőségükben bekövetkezett változását haladéktalanul
jelezni a másik félnek, kötelesek továbbá kétséget kizáró módon meggyőződni arról, hogy a
változásról a másik fél tudomást szerzett.
4. A Közvetítő szervezet javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a
Szerződő fél által fizetendő összeget a Közvetítő szervezet bankszámláját vezető pénzintézet a
Közvetítő szervezet bankszámláján jóváírja.
5. Ha bármely, a Szerződés, vagy megállapodás alapján a Szerződő fél által fizetendő összeg nem
kerül az esedékesség időpontjában megfizetésre – amennyiben szerződés, vagy megállapodás
másként nem rendelkezik –, köteles késedelmi kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után,
az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra. A késedelmi kamat mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, a késedelembe eső fél köteles továbbá megtéríteni
a közvetítő szervezet igazolt költségeit is.
6. A Közvetítő szerv a Szerződő fél késedelméből származó egyéb igazolt kárát is jogosult
érvényesíteni.
7. A Közvetítő Szervezet az átruházott tájékoztatási kötelezettség keretében köteles tájékoztatást
adni a felhasználóknak az alábbiakról:
a) az elemben, akkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi egészségre
gyakorolt lehetséges hatásaira;
b) az elem- és akkumulátorhulladék települési hulladékkal együtt történő
ártalmatlanításának káros hatásaira;
c) az elem- és akkumulátorhulladék elkülönítetten történő gyűjtésének fontosságára,
annak érdekében, hogy az elem- és akkumulátorhulladék megfelelő kezelését
biztosítsák, előmozdítsák és megkönnyítsék;
d) a közvetítő szervezet által szervezett és működtetett átvételi, gyűjtési és
újrafeldolgozási rendszerekre;
e) a gyártó és a forgalmazó ingyenes visszavételi, átvételi és gyűjtési kötelezettségére;
f) a fogyasztó hozzájárulására az elem- és akkumulátorhulladék újrafeldolgozásához;
valamint
g) az elemre és akkumulátorra vonatkozó, a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti
jelölési szabályok szerint feltüntetett ábra, vegyjel és adat jelentésének ismertetésére.
8. A Közvetítő Szervezet az átruházott adatszolgáltatási kötelezettség keretében köteles adatot
szolgáltatni:
a) a gyártó által a tárgyévben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége (kilogramm);
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b) a gyártó által a tárgyévet megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor mennyisége
(kilogramm);
c) a gyártó által a tárgyévet kettővel megelőző évben forgalmazott elem, akkumulátor
mennyisége (kilogramm);
d) a gyártó által a tárgyévben, a tárgyévet megelőző évben és a tárgyévet megelőző második
évben forgalmazott hordozható elem, akkumulátor mennyiségének átlaga;
e) a gyártó tárgyévi gyűjtési kötelezettsége (kilogramm) és a tárgyévi gyűjtési arány;
f) a gyártó által a tárgyévben átvett, gyűjtött és kezelt elem- és akkumulátorhulladék
mennyisége (kilogramm) hasznosítónként megbontva, újrafeldolgozási hatékonysági
mutatóval, Magyarország területén kívüli hulladékkezelés esetén a kiviteli engedély száma;
g) az átvevő, a közvetítő szervezet által megállapodásban átvállalt hulladékmennyiség
(kilogramm);
h) a gyártó átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége ellátásának biztosítására képzett
tárgyévi biztosíték összege és típusa, ha a gyártó biztosíték képzésére köteles;
i) az átvevővel, illetve a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók (partnerek) adatai
és az átvállalt hulladékmennyiség (kilogramm)
j) a tárgyév február 20. napjáig a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások
alapján átvett és gyűjtött hulladék tömegéről,
k) tárgyév február 20. napjáig arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó
szervezetekkel kötött megállapodást elem- és akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére
és kezelésére.
9. A 7. és 8. pontban foglaltakon kívül, nyilvántartás alapján a Közvetítő Szervezet köteles a
nyilvántartásban szereplő adatokról a tárgyévet követő év február 20. napjáig adatszolgáltatást
készíteni, a közösségi Nómenklatúra számok alkalmazásával. Az Közvetítő szervezet a vele
szerződésben álló gyártók 4. számú melléklet 1. pontjában meghatározott adatairól összesített
adatot szolgáltat.
10. Az adatszolgáltatást a Közvetítő szervezet a hatályos jogszabályok szerinti tartalommal,
formátumban és gyakorisággal köteles elkészíteni, és azt a gyártónak legkésőbb a tárgyévet
követő év február 17. napáig e-mail útján köteles elküldeni. Az adatszolgáltatást
Főfelügyelőségnek gyártó köteles benyújtani.
11. A Közvetítő Szervezet visszavételi és az ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségnek a
Visszavételre kötelezettől történő átvállalása fejében, a forgalmazott elem és elemméretű
akkumulátor fajtája és kilogrammban meghatározott tömege függvényében hulladékkezelési
díjat állapít meg (2. számú mellékletben részletezve).
12. A hulladékkezelési díjra és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat, feltételeket az ÁSZF
tartalmazza.
13. A Közvetítő szervezet jelölésére a mellékletben közölt védjegy szolgál, amely a Közvetítő
szervezet Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejegyzett védjegye (a továbbiakban: Védjegy).
14. A Közvetítő szervezettel szerződést kötő gyártó, gyűjtőpontot működtető szervezet vagy
alvállalkozó, a külön szerződésben, megállapodásban részletezettek szerint, azzal
összefüggésben, a szerződés, megállapodás hatálya alatt, külön térítés fizetése nélkül jogosult a
Védjegy változatlan formában történő feltüntetésére, használatára.
15. Amennyiben a Szerződő fél a Védjegyet jogosulatlanul használja a Közvetítő szervezet
követelheti a jogsértéssel ért kárának megtérítését.
16. A Közvetítő szervezet szolgáltatásait a Közvetítő szervezethez alapítóként csatlakozott
gyártók, illetve forgalmazók, mind pedig a tagságon kívülálló gyártók átvállalási megállapodás
alapján vehetik igénybe.
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17. A Közvetítő szervezet feladatait szerződéses kapcsolatok segítségével teljesíti. A hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92. § (2) bekezdésében, illetve a Kormányrendeletben foglalt
visszagyűjtési arány teljesítése érdekében kiépíti vagy kiépítteti országos visszagyűjtő
rendszerét és külön szerződéseket köt a gyűjtőpontot működtető szervezetekkel, a
begyűjtőkkel, a hulladékkezelőkkel. Megállapodást köthet települési önkormányzatokkal,
kereskedelmi egységekkel és egyéb közforgalmú intézményekkel.
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt a Közvetítő szervezet a Szerződő felek tájékoztatása
érdekében internetes honlapján közzéteszi, illetve a Szerződő fél részére, annak kifejezett
kérése esetén, nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre bocsátja.
2. Amennyiben az egyes átvállalási megállapodások, hulladék begyűjtési megállapodások, illetve
alvállalkozói szerződések, és az Üzletszabályzat, vagy a Re-Bat Nonprofit Kft. ÁSZF rendelkezései
között eltérés van, mindig az egyes konkrét 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 az ÁSZF,
az Üzletszabályzat valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
3. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat a közzétételt követő napon
lép hatályba.
4. Jelen Üzletszabályzat kiterjed az átvállalási megállapodást kötő gyártók által forgalmazott
valamennyi hordozható elemre és elemméretű akkumulátorra. A jelen Üzletszabályzatban nem
szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Kelt: ……….., ………………………..

__________________________
Re-Bat Nonprofit Kft. alapító
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__________________________
gyártó /aláírás, pecsét

