Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló
181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a(z)
Ramiris Europe Kft
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 46.
Cgj: 01-09-899627
Adószám: 14341551-2-44
mint Gyártó (a továbbiakban „Gyártó”), másrészről a(z)
Cégnév: ………………………………………………………….
Székhely: ……………………………………………………….
Cégjegyzékszám: ……………………………………………..
Adószám: ……………………………
mint Kereskedő (a továbbiakban „Kereskedő”) között az alulírott napon és helyen az
alábbi feltételek szerint:
Előzmény:
181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és akkumulátorok hulladékainak
visszavételéről (a továbbiakban „Korm. rendelet”): „9.§ (4) A kereskedő és a gyártó az
értékesítési szerződésben köteles megállapodni, és a gyártó gondoskodni a kereskedőnél
visszagyűjtésre kerülő elem, illetve akkumulátor tárolásának, így különösen a
gyűjtőkonténerek elhelyezésének, valamint elszállításának megszervezéséről.”

1. Szerződés tárgya
1.1.

Jelen Szerződés tárgya a Kereskedő által megnevezett telephelyeken, illetve a
Kereskedő forgalomba-hozatali helyén keletkező akkumulátor hulladéknak a
jogszabály szerinti visszagyűjtése, elszállítása és újrahasznosításra
kerülésének biztosítása.

1.2.

Kereskedő kijelenti, hogy a Korm. rendelet 2. § k) pontja szerinti kereskedőnek
minősül, és gazdasági tevékenysége körében akkumulátor-forgalmazást végez
felhasználók részére. Gyártó kijelenti, hogy a Korm. rendelet 2. § i) pontja
szerinti gyártónak minősül, és gazdasági tevékenysége körébe tartozik az
akkumulátor előállítása, illetve az akkumulátornak a Magyar Köztársaság
területére történő behozatala.
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2. Gyártó feladata
2.1.

A Gyártó jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a Korm. rendelet 4. § (2)
bekezdése szerinti felhasználói tájékoztatót, illetve annak elérhetőségét a
Kereskedő rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy azt a Kereskedő a
fogyasztók számára is rendelkezésre tudja bocsátani, illetve elérhetővé tudja
tenni. Kereskedő a felhasználói tájékoztató, illetve annak elérhetősége
átvételét jelen Szerződés aláírásával nyugtázza.
A felhasználói tájékoztató tartalmazza különösen
az akkumulátorban felhasznált anyagok környezetre és emberi
a.
egészségre gyakorolt lehetséges hatásait,
b. a hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő
ártalmatlanításának káros hatásait,
c.
az
elkülönített
begyűjtésben
való
részvételnek
köszönhető
hulladékkezelési előnyöket,
d. a rendelkezésre álló visszavételi, begyűjtési és újra-feldolgozási
rendszereket,
e.
a kereskedő ingyenes átvételi kötelezettségét,
f.
a felhasználó visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével az
újrafeldolgozáshoz való hozzájárulását, valamint
g. az akkumulátorok illetve hulladékaik kezeléséről szóló jogszabály jelölési
szabályai szerint feltüntetett ábra és vegyjel jelentését.

2.2.

A Gyártó viseli a visszavételi, begyűjtési,
kötelezettsége kapcsán felmerült költségeket.

2.3.

A Gyártó köteles gondoskodni a kereskedő telephelyein, illetve forgalomba
hozatali helyein visszagyűjtésre kerülő akkumulátor tárolásának, így
különösen a gyűjtőkonténerek elhelyezésének lehetőségéről, valamint
elszállításának megszervezéséről, mely kötelezettségét megbízott harmadik
személyek (a továbbiakban „Megbízott Kezelő”) közreműködésével teljesíti.

2.4.

Gyártó kötelezettséget vállal, hogy a Megbízott Kezelő közreműködésével
ingyenesen elvégzi a Kereskedő telephelyéről, illetve forgalomba-hozatali
helyéről az akkumulátor hulladékok környezetszennyezést kizáró átvételét,
rakodását, elszállítását, jogszabályokban meghatározott dokumentálását.
Gyártó a Megbízott Kezelő közreműködésével a hulladékok elszállítását
szükség szerint, a Kereskedővel előre írásban egyeztetett időpontban végzi.

2.5.

Az átadás-átvétel a Megbízott Kezelő telephelyén mérlegelt akkumulátor
hulladék mennyiségére vonatkozóan a veszélyes hulladékok kezelésével
kapcsolatos rendeletben szabályozott nyomtatvány („K” vagy „SZ”
kísérőjegy) bizonylatolásával történik.

2.6.

A Megbízott Kezelő a Kereskedőtől átvett akkumulátor hulladékon a
Kereskedő részére fizetendő ellenérték fejében tulajdonjogot szerez. A
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kezelési

és

tájékoztatási

hulladék elszállításának, visszagyűjtésének, valamint adásvételének részletes
szabályait a Kereskedő és a Megbízott Kezelő között létrejövő ún. begyűjtési
szerződés („Begyűjtési Szerződés”) tartalmazza.
3. Kereskedő feladata
3.1.

A Kereskedő köteles a felhasználótól a hulladékká vált akkumulátort átvenni
és gyűjtőedényben, vagy gyűjtőkonténerben gyűjteni.

3.2.

A Kereskedő átvételi kötelezettségének teljesítéséért a felhasználótól díjat nem
követelhet, azonban a felhasználó ösztönzése érdekében díjat fizethet, továbbá
nem kötheti a hulladékká vált akkumulátor átvételét új termék vásárlásához,
vagy egyéb feltételhez.

3.3.

A Kereskedő a Gyártótól jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átvett, a
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti fogyasztói tájékoztató elérhetőségét
az akkumulátor forgalmazásakor a fogyasztók rendelkezésére bocsátja.

3.4.

A Kereskedő az átvett hulladék akkumulátor mennyiséget a Megbízott
Kezelőnek köteles átadni, melynek részletes szabályait a Begyűjtési Szerződés
tartalmazza.

3.5.

Amennyiben Kereskedő igényt tart arra, hogy Gyártó az akkumulátor
hulladék begyűjtéshez gyűjtőkonténert biztosítson számára, és ezen igényét
írásban jelzi a Hungakku Nonprofit Közhasznú Kft. felé, Gyártó e
kötelezettségét a Megbízott Kezelő útján teljesíti, és a gyűjtőkonténer
elhelyezésének feltételeiről Megbízott Kezelő és Kereskedő külön ún.
Gyűjtőkonténer elhelyezési szerződést („Gyűjtőkonténer Szerződés”) köt.

3.6.

A Gyártó a jogszabályi megfelelőség, illetve a környezetvédelmi szempontok
teljesülésének érdekében a jelen Szerződés tárgyát képező akkumulátorok
hulladékká válását követően, jelen Szerződésben foglaltak figyelembe
vételével, az alábbi hulladékbegyűjtő Megbízott Kezelőket bízza meg a
hulladék akkumulátorok visszagyűjtésére:





Akksi Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Kiserdei u. 5.
Dél-magyarországi MÉH Zrt. – 6721 Szeged, Bocskai u. 8/b.
Fe-Group Invest Zrt. – 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4.
Jász-Plasztik Kft. – 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11.

Kereskedő a Begyűjtési Szerződést, illetve a Gyűjtőkonténer Szerződést (ha
gyűjtőkonténerre igényt tart) a fenti Megbízott Kezelő valamelyikével köteles
megkötni. Amennyiben Gyártó további Megbízott Kezelőket is megbíz az
akkumulátor hulladék visszagyűjtésére, erről Kereskedőt köteles írásban
tájékoztatni.
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4. Kapcsolattartók
Jelen értékesítési szerződéssel kapcsolatos kommunikációt a Felek a
meghatározott személyek részére kötelesek írásos formában megküldeni.
- Gyártó részéről kapcsolattartó:
Balogh Melinda
Tel.: +36 1 8883263
E-mail: balogh.melinda@ramiris.eu
- Kereskedő részéről kapcsolattartó:
Név:…………………………………
Tel.: ………..……….. Fax: ………………..
E-mail: ………………………………...
5. Egyéb rendelkezések
5.1.

A jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy a 2010.
december 31. napjáig a szerződést rendes felmondással megszüntetni nem
lehet. Ezt követően a felek a szerződést írásban, indokolás nélkül, 3 hónapos
felmondási idővel mondhatják fel a rendes felmondás szabályai szerint.

5.2.

Felek írásban közölt, azonnali hatályú rendkívüli felmondással mondhatják fel
jelen Szerződést, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegését az erre
vonatkozó írásbeli felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem
orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag a
Gyártó részéről, ha visszagyűjtés, illetve az elszállítás megszervezéséről nem
gondoskodik, a Kereskedő részéről a felhasználói tájékoztató, vagy annak
elérhetősége rendelkezésre bocsátásának elmaradása, stb.

5.3.

Jelen Szerződés akkor és azon a napon lép hatályba, amikor a Begyűjtési
Szerződés Megbízott Kezelő és Kereskedő között hatályba lépett. Kereskedő
köteles a Begyűjtési Szerződés hatályba lépéséről – azaz jelen Szerződés
hatálybalépési feltételének bekövetkezéséről - Gyártót írásban, a Begyűjtési
Szerződés hatályba lépésétől számított 3 munkanapon belül tájékoztatni.

5.4.

Amennyiben a Gyártó és azon Megbízott Kezelő közötti megbízás, amely
Megbízott Kezelővel Kereskedő Begyűjtési, illetve Gyűjtőkonténer Szerződést
kötött, bármely okból megszűnik, köteles Gyártó Kereskedőt ennek tényéről
haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ebben az esetben a Kereskedő és a
Megbízott Kezelő közötti Begyűjtési Szerződés és Gyűjtőkonténer Szerződés
(ha van ilyen) hatályát veszti azon a napon, amikor a Gyártó és e Megbízott
Kezelő közötti megbízás megszűnt. Ez esetben Gyártó köteles jelen Szerződés
szerinti kötelezettségeit más Megbízott Kezelő útján, saját maga, vagy egyéb
módon teljesíteni.

4

5.5.

Amennyiben (i) a Begyűjtési Szerződés bármilyen okból megszűnik, VAGY
(ii) a Gyűjtőkonténer Szerződés (ha van ilyen) bármilyen okból megszűnik és
Kereskedő a továbbiakban is igényt tart gyűjtőkonténerre, abban az esetben
Kereskedő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni e tényről Gyártót.
Ebben az esetben Gyártó köteles a Korm. rendelet szerinti visszavételi,
begyűjtési és újrahasznosítási kötelezettségének teljesítéséről haladéktalanul
intézkedni.

5.6.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos
Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadók. Szerződő felek jelen Szerződésből eredő jogvitájukat kötelesek
tárgyalások útján rendezni, melynek eredménytelensége esetére Felek
hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.7.

A Kereskedői kötelezettséget érintő rendelkezések megsértése esetén a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el, ha a jogsértés a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”)
2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság az Fgytv. szabályai szerint jár el.

5.8.

Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: ……………………, 2010……………………..

………………………………
Gyártó

………….………………..
Kereskedő
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