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A 
 

RE'LEM  

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

ÜZLETSZABÁLYZATA 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

A jelen Üzletszabályzat a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, a Közvetítő szervezet 
nyilvántartásba vétele érdekében, a Közvetítő szervezet működési elveit, tevékenységének 
alapvető szabályait rögzíti.  

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK  

Jelen Üzletszabályzat és a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során 
az alábbi fogalmak a következő módon értendőek: 
 

Általános Szerződési Feltételek: a RE’LEM Nonprofit Kft. általános szerződési feltételei 
(továbbiakban: ÁSZF); 

Üzletszabályzat: a RE’LEM Nonprofit Kft. jelen Üzletszabályzata 

Hulladéktörvény: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.); 

Kormányrendelet: a Kormány elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012 (XII. 29.) Korm. rendelete; 

Gyártó: 2012. évi CLXXXV. törvénya Kormányrendelet 2. § 9. pontja szerinti gyártó, aki az 
értékesítési módszertől függetlenül – beleértve a távollevők között kötött szerződést is – elemet, 
illetve akkumulátort, akár gépjármű vagy elektromos berendezés alkotórészeként vagy 
tartozékaként Magyarország területén először hoz üzletszerűen forgalomba; 

Forgalmazó: a Ht. 2. § (1) 14. pontja szerint terméket, árut, szolgáltatást viszonteladónak, illetve 
felhasználónak, fogyasztónak átadó, értékesítő, gazdálkodó szervezet. 

Közvetítő szervezet (2013. január 1. előtt közvetítő szervezet): a RE’LEM Nonprofit Kft. 
(Székhely: 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A. III. em. 4.; Nyilvántartásba vételi szám: (1/2005/EaK), 
mint a Kormányrendelet 2.§ 14. pontjában meghatározott, a gyártók 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 (a 
továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak; 
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Kereskedő: a fogyasztónak elemet, illetve akkumulátort értékesítő forgalmazó;  

Fogyasztó: aki a kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, illetve akkumulátort saját célra 
történő felhsználásra vesz, kap, használ.  

Gyűjtőedény: hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor gyűjtésére szolgáló, a 
közvetítő szervezet által a gyűjtőpontot működtető szervezet rendelkezésére bocsátott edény; 

Gyűjtőpontot működtető szervezet:  

- Kereskedő, illetve kereskedelmi egység; 
- oktatási intézmény; 
- települési önkormányzat vagy annak tulajdonában álló vagy megbízásából 

tevékenykedő szolgáltató;  
- üzleti felhasználó; 
- már működő visszagyűjtő rendszert működtető szervezet; 
- minden olyan egyéb szervezet, amely Hulladék begyűjtési megállapodás aláírásával 

vállalja gyűjtőpont működtetését. 
 

Alvállalkozó: a közvetítő szervezet által az átvállalt kötelezettségek ellátására igénybe vett 
vállalkozó, aki rendelkezik a az átvállalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges érvényes hatósági 
engedéllyel; 

Kötelezettek: gyártók, forgalmazók; 

Elem, illetve akkumulátor: elektromos áramforrás, mely kémiai energiát közvetlenül 
elektromos energiává alakít át, és egy vagy több elsődleges (nem újratölthető) vagy másodlagos 
(újratölthető) részegységből (cellából) áll (a továbbiakban együtt: akkumulátor); 

Hordozható elem, illetve akkumulátor: a kormányrendelet 2.§ 11. pontjában meghatározott zárt 
burkolattal ellátott, kézben szállítható elem, illetve akkumulátor, kivéve az ipari elemet, illetve az 
akkumulátort, valamint a gépjárműelemet, illetve akkumulátort;. 

Gombakkumulátor: kis méretű, lapos korong alakú, teljesen zárt lúgos akkumulátor, amelynek 
elektrolitja lúg, fémtartalma általában ezüst, cink vagy higany 

Gombelem: kis méretű, lapos korong alakú, teljesen zárt nem újratölthető áramforrás; 

Hulladék: a hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor, illetve a hordozható elem, 
illetve akkumulátor hulladéka; 

Átvételi kötelezettség: a gyártónak a Kormányrendelet 5. §-ban meghatározott kötelezettsége, 
melynek értelmében köteles a hulladékká vált elemet és akkumulátort visszavenni; 

Gyűjtési kötelezettség: a gyártónak a Kormányrendelet 5. §-ban meghatározott kötelezettsége, 
melynek értelmében köteles a hordozható elem és akkumulátor gyűjtéséről gondoskodni; 
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Kezelési kötelezettség: a gyártónak a Kormányrendelet 6. §-ban meghatározott kötelezettsége, 
melynek értelmében köteles az átvett és gyűjtött hulladéknak a vonatkozó jogszabályok előírása 
szerinti kezeléséről gondoskodni; 

Átvállalt kötelezettségek: a közvetítő szervezet által a gyártótól átvállalt gyűjtési és kezelési és 
tájékoztatási kötelezettség;  

Átvállalási megállapodás: a hordozható elem illetve akkumulátor gyártója és a közvetítő 
szervezet között létrejött megállapodás, melyben a közvetítő szervezet a gyártói, gyűjtési és 
kezelési kötelezettségeinek teljesítését átvállalja, valamint e megállapodást a Közvetítő szervezet 
a Főfelügyelőségnek benyújtja;  

Hulladék begyűjtési megállapodás: a közvetítő szervezet és a gyűjtőpontot működtető szervezet 
között a gyűjtőedény elhelyezése és működtetése érdekében létrejött, a hulladék gyűjtésével 
kapcsolatos megállapodást jelenti; 

Alvállalkozói szerződés: a közvetítő szervezet és az alvállalkozó között a hulladék gyűjtésével 
és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek konkrét teljesítésére létrejött szerződés; 

Főfelügyelőség: az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.  

III. A KÖZVETÍTŐ SZERVEZET  

1. A közvetítő szervezet a 445/2012. (XII. 29) kormányrendelet szerinti a gyártók és a 
forgalmazók gyűjtési, kezelési, hasznosítási, ártalmatlanítási kötelezettségeinek ellátása 
érdekében létrehozott nonprofit korlátolt felelősségű társaság, amely a gyártóktól és 
forgalmazóktól díjfizetés ellenében, szerződésben rögzített feltételek mellett átvállalja a 
fenti jogszabályokba foglalt kötelezettségeket, koordinálja a tevékenységi körébe tartozó 
hulladékok gyűjtését és hasznosítását.  

2. A Közvetítő szervezet a a Kormányrendelet 2.§ 14. pontjában meghatározott, a gyártók 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 (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre 
vonatkoznak;. 

3. A közvetítő szervezetet, mint országos tevékenységet folytatni kívánó közvetítő szervezet, 
megfelel a Kormány rendelet 12. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek, mely szerint:  

a) szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályban vagy alapító okiratában 
meghatározott feltételek teljesítése esetén,  

b) amely az alaptevékenységéhez szükséges mértékű – legalább 30 millió forint összegű – 
alaptőkével rendelkezik, valamint  

c) amely gazdasági tevékenységével vagy a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban 3 évnél nem régebben meghozott 
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jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést 
nem követett el. 

IV. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA  

1. A jelen Üzletszabályzat hatálya külön kikötés nélkül is kiterjed valamennyi a közvetítő 
szervezet által a gyártóval kötött átvállalási megállapodásra, a gyűjtőpontot működtető 
szervezetekkel kötött hulladék gyűjtési megállapodásra, valamint a gyártótól átvállalt 
kötelezettségek teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozókkal kötött alvállalkozói 
szerződésekre (továbbiakban együttesen: szerződés).  

2. 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. 

3. Amennyiben az egyes átvállalási megállapodások, hulladék begyűjtési megállapodások, 
illetve alvállalkozói szerződések, és az Üzletszabályzat, vagy az ÁSZF 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 az ÁSZF, az Üzletszabályzat valamint a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések az irányadóak.  

4. Jelen Üzletszabályzat a közzétetelét követő 15. napon lép hatályba 

5. A Közvetítő szervezet tevékenységét kizárólag Magyarország területén végzi. 

 

V. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA ÉS MÓDOSÍTÁSA  

1. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt a Közvetítő szervezet a Szerződő felek tájékoztatása 
érdekében az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti, illetve internetes 
honlapján (www.relem.hu) közzéteszi. A Közvetítő szervezet a Szerződő fél kívánságára 
nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre bocsátja az Üzletszabályzatot.  

2. A Közvetítő szervezet kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a koordinálási 
tevékenység költségeinek változásakor, a tevékenységével vagy az átvállalt 
kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok, hatósági előírások változásakor, valamint a 
gyártók üzletpolitikájának, pénzügyi viszonyainak megváltozásakor vagy egyéb indokolt 
esetekben az Üzletszabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. A módosítás a hatályba 
lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már korábban megkötött szerződésekre is.  



 5

3. A közvetítő szervezet a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően köteles a 
módosított Üzletszabályzatot ügyfélfogadási helyiségeiben kifüggeszteni, a közvetítő 
szervezet honlapján elhelyezni, és szerződéses partnereit közvetlenül is értesíteni a 
változásról.  

4. Azon gyártók, gyűjtőpontot működtető szervezetek, alvállalkozók (továbbiakban: szerződő 
fél/felek) megállapodását, szerződését, akik a módosított Üzletszabályzat rendelkezéseit 
nem fogadják el és ezt a közvetítő szervezet felé jelzik, a közvetítő szervezet úgy tekinti, 
hogy ez a szerződő fél a közvetítő szervezettel kötött megállapodását, szerződését a 
módosítás hatálybalépésének napjával felmondta. Ebben az esetben a Közvetítő szervezet és 
a Szerződő fél legkésőbb a felmondási idő végéig kötelesek egymással elszámolni, 
tartozásaikat hiánytalanul megfizetni, illetve követeléseikről rendelkezni.  

5. Amennyiben a szerződő fél a módosítás hatályba lépésének időpontjáig a módosítás ellen 
írásban nem tiltakozik, a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni.  

VI. ÉRTESÍTÉSEK, KÉZBESÍTÉS  

1. A Közvetítő szervezet a Szerződő fél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, 
értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet a Szerződő fél megadott a részére. 
Ilyen cím hiányában a Közvetítő szervezet a Szerződő fél általa ismert címére küldi az 
iratokat. A Közvetítő szervezet nem felel azért, ha a Szerződő fél által megadott név, cím, 
vagy a kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt, 
vagy más, a Közvetítő szervezeten kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy 
eredménytelen. A Szerződő fél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó 
többletköltségek a Szerződő felet terhelik, és azonnal esedékessé válnak.  

2. A Közvetítő szervezet a Szerződő fél részére szóló iratokat, értesítéseket indokolt esetben 
köteles regisztráltan megküldeni. A Közvetítő szervezet ilyen formában értesíti a Szerződő 
felet különösen abban az esetben, ha az ha az ÁSZF vagy az Üzletszabályzat valamely 
rendelkezése megváltozik.  

3. A Közvetítő szervezet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés 
útján is értesítheti a Szerződő felet abban az esetben, ha az értesítésben foglaltak a Szerződő 
felek széles körét érintik. Az ilyen értesítéseket, az üzleti órák alatt történt kifüggesztésüket 
követő munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A kifüggesztés nem tekinthető 
kézbesítésnek, amennyiben a jelen Üzletszabályzat szerint regisztrált küldemény 
megküldése szükséges.  

4. A Közvetítő szervezet részére szóló írásbeli küldeményeket a Közvetítő szervezet 
székhelyére kell címezni. 

5. A Közvetítő szervezet a Szerződő fél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. Az 
átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Közvetítő szervezet az erre 
rendszeresített bélyegzőlenyomatával és aláírásával látja el. 

VII. A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, ÍRÁSBELISÉG  
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1. A Szerződő fél a Közvetítő szervezet által használt értesítési csatornákon keresztül tartja a 
Közvetítő szervezettel a kapcsolatot. Ilyen értesítési csatornának minősülnek különösen a 
következők: ügyfélszolgálat (személyes kapcsolat), telefax, telefon, elektronikus levél 
(közvetlen számítógépes) kapcsolat.  

2. Mind a Közvetítő szervezet, mind a Szerződő fél az egymásnak szóló értesítéseket, 
megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket, megállapodásokat, továbbá minden 
pénzügyi következménnyel járó dokumentumot kötelesek írásba foglalni, illetve írásban 
megerősíteni.  

3. Írásbelinek minősül az egymásnak levélben, telexen, telefaxon vagy elektronikus úton 
küldött értesítés, üzenet. A nem írásbeli formában tett közléseket egyidejűleg írásban kell 
megerősíteni, azok az írásbeli megerősítéssel válnak hatályossá.  

4. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél 
haladéktalanul köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.  

5. A Szerződő fél felel minden olyan kárért, amely a telefon-, telefaxkapcsolat, továbbá 
számítógép-hálózaton történő kommunikáció során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba, 
továbbá mindennemű visszaélés eredménye, hacsak a kár nem egyértelműen a Közvetítő 
szervezet hibájából ered.  

6. Ha a Közvetítő szervezet a Szerződő fél figyelmét felhívta arra, hogy az értesítésre 
észrevételt tehet - amennyiben a felek másként nem állapodnak meg - a Közvetítő szervezet 
jogosult úgy tekinteni, hogy a Szerződő fél tudomásul vette és elfogadta a Közvetítő 
szervezet értesítésében foglaltakat, ha arra a Szerződő fél részéről a kézhezvételtől számított 
tizenöt napon belül nem érkezett írásbeli észrevétel vagy kifogás a Közvetítő szervezethez.  

 

VIII. A FIZETÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA  

1. A Szerződő fél a szerződés alapján fizetendő bármely összeget köteles teljes egészében 
forintban megfizetni. 

2. Ha a fizetés teljesítésének esedékességi időpontja munkaszüneti napra esik, bármely fizetési 
kötelezettség az azt követő első munkanapon válik esedékessé. 

3. 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.  

4. Készpénzben teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a készpénzt a 
Közvetítő szervezet pénztárába vagy a postán befizették.  

5. A Szerződő fél – a bankszámlája terhére adott megbízással vagy más módon – köteles 
intézkedni a Közvetítő szervezettel szemben őt terhelő, esedékessé vált fizetési 
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kötelezettségek megfelelő időben történő teljesítése érdekében. 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 késlekedő fél köteles továbbá megtéríteni a 
közvetítő szervezet követeléskezeléssel, -rendezéssel, -behajtással kapcsolatos költségeit.. 

IX. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG  

1. Az ügyfélszolgálat feladata  

1.1. A Közvetítő szervezet feladatait telefonon, írásban és ügyfélszolgálati irodája útján látja el, 
melyet a személyes ügyfélforgalom számára valamint a Szerződő felekkel és a 
fogyasztókkal való közvetlen kapcsolattartás biztosítására működtet. Az ügyfélszolgálati 
iroda elérhetőségét a Közvetítő szervezet külön hirdetmény útján valamint internetes 
honlapján (www.relem.hu) közzéteszi. Az ügyfélszolgálati iroda elérhető telefonon hétfőtől 
péntekig, 8 és 16 óra között, személyesen pedig a telefonon előzetesen egyeztetett 
időpontban a 1133 Budapest, Tutaj u. 6/a III. 4. alatti címen.  

2. Az ügyfélszolgálat hatásköre:  

o kapcsolattartás a szerződő felekkel; 
o kapcsolattartás a fogyasztókkal és a fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel  
o a Közvetítő szervezet által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó igények kielégítésével 

kapcsolatos feladatok; 
o szerződéskötéssel, valamint a szerződés, az ÁSZF, és az Üzletszabályzat módosításával 

kapcsolatos feladatok;  
o elszámolással kapcsolatos feladatok;  
o tájékoztatás adása, különösen a gyűjtőpontokkal kapcsolatban; 
o elemekre és hordozható akkumulátorokra vonatkozó hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos tanácsadás. 

X. AZ ELEMEK ÉS AKKUMULÁTOROK FORGALMAZÁSÁVAL ÉS 
HULLADÉKAIKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER  

1. A Közvetítő Szervezet nyilvántartás vezetési kötelezettsége keretében köteles az alábbiakról 
rendszeres nyilvántartást vezetni:  

- a Gyártó által forgalmazott elemek és hordozható akkumulátorok fajtánként és 
típusonként meghatározott tömegéről;  

- a visszagyűjtött elem és akkumulátor hulladékok tömegéről;  
- a visszagyűjtött elem és akkumulátor hulladékok, kezelési, ártalmatlanítási vagy 

hasznosítási módjairól, továbbá - a Korm. rendeletben, illetve az átvállalási 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről. 
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2. A nyilvántartás alapján a Közvetítő Szervezet köteles a nyilvántartásban szereplő adatokról 
a Főfelügyelőségnek a tárgyévet követő február 20.. napjáig adatot szolgáltatni, a közösségi 
Nómenklatúra számok alkalmazásával. 

3. Az adatszolgáltatás különösen az alábbiakat tartalmazza:  

a) a Közvetítő szervezettel szerződött kötelezettek által forgalmazott elemek és 
akkumulátorok fajtánként meghatározott mennyiségével,  

b) a közvetítő szervezet közreműködésével visszagyűjtött és ártalmatlanított, illetve 
újrahasznosított mennyiségekkel kapcsolatos adatokat.  

4. Az adatszolgáltatást a Közvetítő szervezet a Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti 
tartalommal köteles elkészíteni, és a Főfelügyelőségnek benyújtani. 

XI. HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ  

1. A Közvetítő Szervezet gyűjtési, ártalmatlanítási vagy hasznosítási és az ezzel összefüggő 
adatszolgáltatási kötelezettségnek a kötelezettől történő átvállalása fejében, a forgalmazott 
elem és hordozható akkumulátor fajtája és tömege függvényében hulladékkezelési díjat 
állapít meg.  

2. A hulladékkezelési díjra és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat, feltételeket az 
ÁSZF tartalmazza.  

XII. VÉDJEGYHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS; A KÖZVETÍTŐ 
SZERVEZETHEZ VALÓ TARTOZÁSRA VONATKOZÓ JELÖLÉS 

1. A közvetítő szervezet jelölésére az alábbi védjegy szolgál, amely a közvetítő szervezet 
Magyar Szabadalmi Hivatalnál 198 381 lajstromszám alatt bejegyzett védjegye (a 
továbbiakban: védjegy). 

 
 

2. 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 fenti védjegy változatlan formában történő feltüntetésére, használatára a Magyar 
Köztársaság Területén. 

3. Védjegybitorlást követ el, aki a védjegyet jogosulatlanul használja. A közvetítő szervezet, 
mint védjegyjogosult a bitorlóval szemben - az eset körülményeihez képest - a következő 
polgári jogi igényeket támaszthatja: 
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a) követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását; 

b) követelheti a védjegybitorlás abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől; 

c) követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve 
szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint 
az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról; 

d) követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és 
hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő 
nyilvánosságot biztosítsanak; 

e) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését; 

f) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és 
anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett termékek, illetve csomagolóanyagok 
lefoglalását. 

4. A bíróság a közvetítő szervezet, mint védjegyjogosult kérésére elrendelheti, hogy a lefoglalt 
eszközöket, anyagokat, termékeket és csomagolóanyagokat - elsősorban a védjegy 
eltávolításával - fosszák meg jogsértő mivoltuktól, vagy - ha az nem lehetséges - 
semmisítsék meg. A bíróság indokolt esetben a megsemmisítés helyett elrendelheti a 
lefoglalt eszközöknek és anyagoknak a bírósági végrehajtás szabályai szerint történő 
értékesítését is; ebben az esetben a befolyó összeg felől ítéletben határoz. A 
védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett 
termékek és csomagolóanyagok lefoglalásának helye van akkor is, ha azok nincsenek a 
bitorló tulajdonában, de a tulajdonos a védjegybitorlásról tudott, vagy kellő körültekintés 
mellett tudhatott volna. 

5. Védjegybitorlás esetén a közvetítő szervezet, mint védjegyjogosult a polgári jogi felelősség 
szabályai szerint kártérítést is követelhet. 

6. Bitorlás esetén a közvetítő szervezet, mint védjegyjogosult - külön jogszabály rendelkezései 
szerint - követelheti a vámhatóság intézkedését a bitorlással érintett vámáruk forgalomba 
kerülésének megakadályozására. 

XIII. A KÖZVETÍTŐ SZERVEZET SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE 

1. A Közvetítő szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen az általa 
nyújtott szolgáltatásokból.  

2. A Közvetítő szervezet gondoskodik az elem és akkumulátorhulladék begyűjtő és hasznosító 
rendszer kiépítéséről, illetve működtetéséről.  

3. 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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XIV. GYŰJTÉS KOORDINÁLÁSA  

1. A Közvetítő szervezet feladatait szerződéses kapcsolatok segítségével teljesíti. A  
Kormányrendeletben foglalt gyűjtési arány teljesítése érdekében kiépíti vagy kiépítteti 
országos visszagyűjtő rendszerét és külön szerződéseket köt a gyűjtőpontot működtető 
szervezetekkel, a begyűjtőkkel, a hulladékkezelőkkel illetve a hulladékhasznosítókkal, 
feldolgozókkal.  

2. Megállapodás települési önkormányzatokkal, kereskedelmi egységekkel és egyéb 
közforgalmú intézményekkel 

2.1. A Közvetítő szervezet a jelen Üzletszabályzatban meghatározott átvállalt kötelezettségei 
teljesítése érdekében hosszú távon együttműködést alakít ki a helyi önkormányzatokkal, 
kereskedelmi egységekkel és egyéb közforgalmú intézményekkel. 

2.2. A Közvetítő szervezet a települési önkormányzatokkal szerződést köthet a gyártónak a 
kormányrendeletben meghatározott gyűjtési felelősségébe tartozó hulladékok a településen 
történő szelektív gyűjtésére vagy válogatására.  

2.3. A kormányrendeletben meghatározott gyűjtési arány teljesítésére tekintettel a Közvetítő 
szervezet a települési önkormányzatokkal kapcsolatba lép, és szükség szerint a települési 
hulladékok szelektív gyűjtésével kapcsolatban együttműködési szerződéseket köt.  

2.4. A Közvetítő szervezettel együttműködő helyi önkormányzatok a hatályos jogszabályokban 
foglaltak szerint közszolgáltató bevonásával hosszú távú megállapodás megkötésére törek-
szenek.  

 

2.5. A Közvetítő szervezet által a helyi közszolgáltatóval kötött együttműködési és hulladék-
kezelési szerződés rendelkezik a szelektíven gyűjtendő hulladékok és mennyiségeik 
meghatározásáról, a gyűjtés bevezetésének ill. kiterjesztésének ütemezéséről, továbbá a 
Közvetítő szervezet költség-viseléséről, valamint az így megfelelő minőségben begyűjtött 
anyagok átvételére és hasznosítására vonatkozó garanciákról. 

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

1. Jelen Üzletszabályzat kiterjed az átvállalási megállapodást kötő gyártók által forgalmazott 
valamennyi hordozható elemre és hordozható akkumulátorra.  

2. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadók.  

 


