
Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 

MEGÁLLAPODÁS 

hulladék átvételére és további kezelésére 

 
amely létrejött egyrészről:  

……………………………………….. 

Székhely: ……………………………. 

Adószám: …………………………… 

Bankszámlaszám:…………………… 

Elérhetőségek:……………………….. 

Képviseli:……………………………. 

 

mint ÁTADÓ 

 

Másrészről: 

Regio-Kom Nonprofit Kft. 

Székhely és telephely: 5141 Jásztelek, Hrsz. 090/2), (a Jászsági és Dél-hevesi Regionális 

Hulladékkezelő Központ) 

Adószám: 12495135-2-16 

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11745114-20502353  

KÜJ azonosító:  100419463, 
KTJ azonosító:100575092 

Elérhetőségek: 57/540-131, 57/540-132-20as mellék; info@regiokomkft.hu  

Képviseli: Hajdu László ügyvezető (06/30-3836019) 

mint ÁTVEVŐ 

között az alábbiak szerint: 

 

Felek megállapítják, hogy közöttük hulladék átvételére és további kezelésére megállapodás jött 

létre, mely megállapodás feltételei időközben megváltoztak, ezért felek a szerződést ezen 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják. 

 

1./ Jelen megállapodás alapján az ÁTADÓ a tevékenysége során keletkező alábbi nem veszélyes 

hulladékait átadja az ÁTVEVŐ-nek végleges elhelyezésre:  

 

             Kód szám:                                  Hulladék megnevezés: 

  

HAK   ……………               …………………………….   

HAK   ……………               …………………………….   

   
2./ Az ÁTVEVŐ a telephelyén, amely egy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező 

regionális hulladékkezelő központ, a megnevezett nem veszélyes hulladékokat átveszi és kezeli, 

a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak megfelelően. 

 



3./ Az ÁTADÓ nyilatkozik, hogy a 225/2015. (VIII.7) Korm. rendeletnek megfelelően jár el és 

az általa beszállított hulladék nem tartalmaz veszélyes hulladékot. Amennyiben veszélyes 

hulladék is előfordul az átadott anyagok között, annak átvételét az ÁTVEVŐ jogosult 

visszautasítani, illetve a hatósági előírások szerint eljárni. Ennek többletköltségeit az ÁTADÓ 

viseli. 

 

4./ Az ÁTADÓ a hulladékot saját maga, vagy megbízottja útján szállíthatja be az ÁTVEVŐ 

telephelyére, ahol a szállítást végző köteles az ÁTVEVŐ belső szabályzatait betartani. Az 

ÁTADÓ jelen megállapodás aláírásával felelősséget vállal azért, hogy a hulladék szállítását 

végző személlyel vagy alvállalkozóval az ÁTVEVŐ belső szabályzatait megismertette. 

 

5./ ÁTADÓ jelen okirat aláírásával tudomásul veszi, hogy az ÁTVEVŐ a beszállított hulladék 

mennyiségét tömegméréssel állapítja meg a beérkező gépkocsi bruttó súlya és a távozó gépkocsi 

tára súlya alapján.  

 

Az átvett hulladékokról minden szállítmány esetén mérlegjegy készül, melyet a két fél 

megbízottja aláírásával igazol. 

 

6./ Felek megállapodnak abban, hogy a hulladékkezelési díj az ÁTVEVŐ-nél alkalmazott, 

mindenkor hatályos, az ÁTVEVŐ által meghatározott, és jelen megállapodáshoz csatolt 

díjszabás alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a hulladék típusa szerinti hulladékkezelési 

díj az ÁTVEVŐ részéről módosításra kerül, úgy ÁTVEVŐ már jelen megállapodás aláírásával 

kötelezettséget vállal arra, hogy a díj módosítását követően 15 napon belül az ÁTADÓ-t arról 

tájékoztatja. 

 

A felek havi elszámolási időszakban állapodnak meg az alábbiak szerint: 

Az ÁTVEVŐ az elszámolási hónapot követő hónap 15. napjáig, a mérlegelési jegyek alapján 

gyűjtőszámlát bocsát ki a hulladékkezelési díjról, melyet az ÁTADÓ, a számla kiállítását követő 

15 napon belül átutalással kiegyenlít. (Folyószámla: OTP bank 11745114-20502353). 

 

Késedelmes fizetés esetén a hulladék átvételét az ÁTVEVŐ megtagadhatja, valamint a 

mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot érvényesíthet. 

 

7./ A felek egymáshoz intézett közléseiket érvényesen szóban és írásbeli alakban, elektronikus 

úton is megtehetik.  

 

8./ Jelen határozatlan idejű megállapodás csak írásban, módosítható. 

Amennyiben a hulladékkezelési díjak az ÁTVEVŐ által módosításra kerülnek, és arról 

ÁTVEVŐ az ÁTADÓT írásban tájékoztatja, és ÁTADÓ a módosított díjazás kézhez vételét 

követően 30 napon belül azzal írásban nem ellenkezik, úgy az a megállapodás módosításának 

tekintendő. 

 

9./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során, illetve a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban megszerzett vagy bármilyen módon tudomásukra jutott bármely 

üzleti, gazdasági, vagy egyéb titkot, valamint a Felekre és üzleti partnereikre közvetlenül vagy 

közvetetten vonatkozó bármely olyan tényt, információt, adatot vagy megoldást bizalmasan 

kezelnek, amelyek bizalmas kezeléséhez a Feleknek érdeke fűződik.  

 

 

 



10./ A szerződéssel létrehozott jogviszony megszűnik: 

a) bármely fél indoklás nélküli rendes felmondásával, 30 napos felmondási idő betartásával. 

Felek megállapodása szerint ÁTVEVŐ köteles a felmondási idő alatt is ellátni 

tevékenységét.  

A felmondást a felmondással érintett féllel írásban kell közölni. A felmondási idő a 

felmondást tartalmazó nyilatkozat címzett általi kézhezvétele napját követő napon 

kezdődik. 

b) bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a sérelmet szenvedett fél írásbeli, azonnali 

hatályú, indoklással ellátott felmondásával, 

Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik, ha az ÁTADÓ az ÁTVEVŐ belső 

szabályzatait, a szakmai szabályokat megszegi, illetve az ÁTADÓ a hulladékkezelési 

díjat írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg. 

c) jogszabály által meghatározott egyéb esetben, 

d) felek közös megegyezésével bármikor, 

e) megszűnik a szerződés, ha az ÁTVEVŐ a tevékenységre vonatkozó engedélyét elveszíti, 

vagy más módon nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek. 
 

11./ Szerződő felek szerződéskötési képessége nem korlátozott, közöttük vitás kérdés nincs. 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakkal vagy azzal 

összefüggő jogviszonnyal kapcsolatban keletkező vitás kérdéseket békés úton kell rendezni. 

Amennyiben felek a felmerült jogvitát békés úton nem tudják rendezni, úgy abban az esetben 

jelen szerződésből eredő netáni per esetére – értékhatártól függően – a Jászberényi Járásbíróság, 

illetőleg a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, amelyeknek jelen szerződés 

aláírásával alávetik magukat. 

 

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a felek elolvasás és kellő 

megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 

 

 

………………., 20. ………..                                                Jásztelek, 20. …………... 

 

 

 

       

 

  

  

…………………………….      …………………………. 

 ÁTADÓ        ÁTVEVŐ 

    

    

 

 


