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FOREGO MAGYARORSZÁG KFT. 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

HULLADÉKKÁ VÁLT HORDOZHATÓ ELEMEK ÉS AKKUMULÁTOROK ÁTVÉTELE ÉS 

GYŰJTÉSE TÁRGYÁBAN KÖTÖTT HULLADÉK-BEGYŰJTÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ 

 

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya hulladékká vált hordozható elemek és 

akkumulátorok (a továbbiakban: „hulladék”) átvétele és gyűjtése tárgyában a FOREGO Magyarország 

Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.; cégjegyzékszám: 13-09-102819 – a továbbiakban: 

FOREGO) és valamely gyűjtőpontot működtető szervezet által kötött hulladék-begyűjtési 

megállapodásra terjed ki (a továbbiakban: „Megállapodás”). Az ÁSZF a Megállapodás részét képezi. 

A gyűjtőpontot működtető szervezet által esetlegesen használt vagy jövőben bevezetésre kerülő 

általános szerződési feltételek a Megállapodásra nem alkalmazandók. Az ÁSZF és a Megállapodás 

esetleges eltérése esetén – kifejezett ellenkező tatalmú kikötés hiányában – a Megállapodás 

rendelkezése az irányadó.   

 

1. Gyűjtőpontot működtető szervezet vállalja, hogy a hulladékká vált hordozható elem-és akkumulátor 

gyűjtésére szolgáló speciális gyűjtőedény(ek)et a gyűjtőpont(ok)on jól látható és könnyen 

megközelíthető helyen helyezi ki, és az ekként kihelyezett gyűjtőedények folyamatos rendelkezésre 

állását biztosítja a nyitvatartási idejében. 

 

2. Gyűjtőpontot működtető szervezet a gyűjtőedény elhelyezkedéséről a gyűjtőponton megforduló 

természetes személy kérdése esetén a megfelelő felvilágosítást megadja.  

 

3. Gyűjtőpontot működtető szervezet köteles a kihelyezett gyűjtőedényeket folyamatosan tisztán 

tartani, valamint bármely sérülést, meghibásodást, vagy egyéb rendellenességet a FOREGO részére 

késedelem nélkül jelezni és FOREGO kérésére a sérüléssel, meghibásodással, rendellenességgel 

kapcsolatos bármely további információt késedelem nélkül megadni. Az értesítés elmaradása vagy 

indokolatlan késedelme következtében felmerült károkért gyűjtőpontot működtető szervezet teljeskörű 

felelősséggel tartozik mind a FOREGO, mind harmadik személyek (ideértve a hatóságokat is) felé. 

 

4. Gyűjtőpontot működtető szervezet gondoskodik a kihelyezett gyűjtőedény(ek) rendeltetésszerű 

használatának biztosításáról és annak betartatásáról. A gyűjtőedény(eke)t feszegetni, felnyitni, továbbá 

a gyűjtőedényben összegyűlt hulladékot más lakossági hulladékkal keverni szigorúan tilos. A 

gyűjtőedények felnyitására, valamint a hulladék elszállítására kizárólag a FOREGO vagy 

közreműködője jogosult.  

 

5. A gyűjtőedény a gyűjtőpontot működtető szervezet részére történő átadással nem kerül a 

gyűjtőpontot működtető szervezet tulajdonába, azt a gyűjtőpontot működtető szervezet használatra 

kapja, és a FOREGO-tól átvett gyűjtőedénnyel a FOREGO felé elszámolási kötelezettséggel tartozik.  

 

6. Az összegyűlt hulladék a FOREGO kizárólagos tulajdonát képezi, azt a gyűjtőpontot működtető 

szervezet a FOREGO-n vagy közreműködőjén kívül harmadik személynek nem adhatja át, és azzal 

egyéb módon sem rendelkezhet. 

 

7. Gyűjtőpontot működtető szervezet tudomásul veszi, hogy a hulladékbirtokostól, vagyis bármely 

olyan jogalanytól, akinek hulladék a birtokában van, a hulladék átvételéért és gyűjtéséért ellenértéket 

nem követelhet, továbbá nem kötheti hulladék átvételét vagy gyűjtését új termék vásárlásához.    

 

8. Amennyiben a gyűjtőedény megtelt, a gyűjtőpontot működtető szervezet köteles ezt a FOREGO 

részére az elszállítási igény jelzése céljából a FOREGO által megadott elérhetőségek valamelyikén 

jelezni, és FOREGO kettő héten belül gondoskodik az összegyűlt hulladék elszállításáról, 

elszállíttatásáról. Az elszállításig a gyűjtőpontot működtető szervezet a hulladékot köteles a vonatkozó 

jogszabályok szerint tárolni. Az elszállítás díj-és térítésmentes, ide nem értve a 9. pont szerinti esetet. 

 

9. Amennyiben a gyűjtőpontot működtető szervezet a hulladék FOREGO általi elszállítását nem 
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biztosítja, vagy amennyiben a gyűjtőedény telítettsége nem éri el a 70%-ot, vagy amennyiben a 

gyűjtőpontot működtető szervezet tévesen tájékoztatta FOREGO-t a telítettség mértékéről és az 

alacsonyabb a gyűjtőpontot működtető szervezet által jelentett telítettségnél, úgy a FOREGO az 

elszállítással kapcsolatos költségeit felszámíthatja, melyről FOREGO számlát állít ki, amely 

kiállítástól számított 8 napon belül esedékes. 

 

10. FOREGO jogosult a kihelyezett gyűjtőedényeket, azok elhelyezését, elhelyezkedését, használatát, 

állapotát a gyűjtőpontot működtető szervezet nyitvatartási idejében ellenőrizni, gyűjtőpontot 

működtető szervezet pedig köteles ennek érdekében a FOREGO-val illetve közreműködőjével 

együttműködni. Gyűjtőpontot működtető szervezet nem mentesül a Megállapodás (ideértve az ÁSZF) 

rendelkezéseinek általa történő betartása, betartatása, teljesítésének elmulasztása, elmaradása, 

megszegése következtében felmerülő jogkövetkezmények és felelősség alól azon okból, hogy 

FOREGO az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.   

   

11. FOREGO a gyűjtőedény ugyanolyan vagy más típusú gyűjtőedényre történő cseréjéről saját 

hatáskörben bármikor jogosult dönteni, különösen a gyűjtőedény kihasználatlansága esetén.  

 

12. A gyűjtőedény nem rendeltetésszerű vagy nem szerződésszerű használata, vagy a gyűjtőedénnyel 

illetve a hulladékkal történő bármilyen visszaélés, szerződésellenes vagy jogellenes magatartás esetén 

a FOREGO bármely egyéb jogának sérelme nélkül jogosult a gyűjtőedényt véglegesen bevonni, 

továbbá a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani.  

 

13. A hulladékkal történő bármely visszaélés, vagy jogellenes tevékenység végzése, így különösen a 

hulladék jogosulatlan személynek történő átadása a polgári jogi felelősség mellett közigazgatási és 

büntetőjogi felelősséggel járhat, és a büntetőjogi felelősség minősített esetének minősül a veszélyes 

hulladékra elkövetett jogellenes tevékenység. Amennyiben visszaélés vagy bármely jogellenes 

tevékenység gyanúja felmerül, FOREGO megteszi a szükséges hatósági bejelentéseket, amely 

kiterjedhet a büntető feljelentésre is. Gyűjtőpontot működtető szervezet pedig teljeskörűen köteles 

helytállni FOREGO-val szemben a felmerült károkért, költségekért, valamint köteles ezek alól 

FOREGO-t teljeskörűen mentesíteni. 

 

14. A gyűjtőpontot működtető szervezet szerződésszegése vagy jogellenes magatartása esetén a 

FOREGO jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, és a gyűjtőpontot működtető 

szervezet felelős a felmondás következtében a FOREGO-t ért valamennyi közvetlen vagy közvetett 

kárért, költségért, bírságért, illetve köteles ezek alól a FOREGO-t teljeskörűen mentesíteni, ideértve 

azt az esetet is, ha olyan okból, amiért a gyűjtőpontot működtető szervezet felelős, a FOREGO 

engedélye felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül. 

 

15. Gyűjtőpontot működtető szervezet a FOREGO kérésére bármikor, illetve a Megállapodás bármely 

okból történő megszűnése esetén köteles a FOREGO tulajdonát képező gyűjtőedény(eke)t a FOREGO 

részére hiánytalanul és ép, rendeltetésszerű használatra alkalmas, sérülésmentes állapotban 

visszaszolgáltatni. Ennek elmaradása, illetve a rendeltetésszerű használatból eredő amortizációt 

meghaladó sérülés, hiba, hiányosság esetén FOREGO a gyűjtőedény könyv szerint nyilvántartott 

értékét felszámítja a gyűjtőpontot működtető szervezet felé, amelyet gyűjtőpontot működtető szervezet 

köteles a FOREGO részére megfizetni.  

 

16. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)-j) pontjában 

meghatározott nevelési-oktatási intézmény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény szerinti felsőoktatási intézmény által működtetett gyűjtőpont, valamint elem vagy 

akkumulátor forgalmazója által működtet gyűjtőpont esetén a Megállapodást a gyűjtőpontot 

működtető szervezet egyoldalúan nem mondhatja fel. 

 

17. Felek a Megállapodás teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködnek, továbbá 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják egymást valamennyi, a teljesítést érintő lényeges 

körülményről, tényről változásról, valamint a Megállapodásban megadott vagy egyéb lényeges 
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adatukban, elérhetőségükben történő változásról. 

 

Gyűjtőpontot működtető szervezet köteles továbbá késedelem nélkül tájékoztatni a FOREGO-t a jogi 

státusát, továbbá fizetőképességét érintő változásról, fizetőképtelenséggel fenyegető helyzet 

bekövetkezéséről, végelszámolás, csődeljárás kezdeményezéséről, törvényességi felügyeleti vagy 

kényszertörlési eljárás megindításáról, valamint felszámolási eljárás megindításáról. 

 

A tájékoztatási, értesítési, együttműködési kötelezettség megszegésével okozott közvetett és közvetlen 

kárt valamint egyéb hátrányos jogkövetkezményeket a mulasztó fél viseli. 

 

18. Bármely a Megállapodással kapcsolatban megteendő értesítést, amennyiben az ÁSZF vagy a 

Megállapodás másképp nem rendelkezik, elsődlegesen írásban és személyesen vagy tértivevény 

ajánlott küldeményben vagy futárral vagy telefaxon vagy e-mail-en keresztül lehet megtenni az 

értesítendő Fél részére. 

Az értesítések fent említett módon, postán való igazolt elküldése esetén a tértivevényen jelzett 

időpontban, illetve az igazolt feladásuktól számított 5. munkanapon abban az esetben is kézbesítettnek 

tekintendők, ha addig az átvétel bármely ok miatt nem válik igazolttá, így abban az esetben is, ha a 

hatályos kézbesítési címről „ismeretlen”, vagy „nem kereste”, „elköltözött”, „nem vette át” jelzéssel 

érkezik vissza. A személyesen vagy futár által kézbesített értesítéseket a másik Fél általi átvétel, vagy 

az átvétel megatagadásának napján kézbesítettnek kell tekinteni. 

A faxon küldött értesítéseket írásbelinek és 16.00 óráig történt igazolt, hibátlan elküldés esetén az 

igazolt elküldés időpontjában, míg ezt követő igazolt, hibátlan elküldés esetén a következő üzleti 

napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

Felek kötelesek a másik fél által küldött e-mail üzenetet visszaigazolni 1 munkanapon belül. E-mail 

esetén visszaigazolás hiányában– ellenkező bizonyításáig – az email abban az esetben is 

kézbesítettnek minősül, ha az igazolt elküldéstől számított 1 munkanap eltelt, kivéve, ha a címzett 

házon kívüli automatikus választ generáltat. 

Felek sürgős közleményeiket telefonon is közölhetik egymással, de csak akkor, ha az email megírása 

csak késedelemmel oldható meg a telefonhoz képest. A telefonon adott értesítést a címzett fél kérésre 

emailben is meg kell ismételni. 

 

19. FOREGO jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításról FOREGO a tervezett 

hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal elektronikus úton, vagy más megfelelő módon értesíti 

a gyűjtőpontot működtető szervezetet, valamint a módosított ÁSZF-et elérhetővé teszi a honlapján. 

Amennyiben FOREGO az itt megjelölt határidőn belül a gyűjtőpontot működtető szervezet részére 

elmulaszt értesítést küldeni, úgy a módosított ÁSZF az érintett gyűjtőpontot működtető szervezet 

tekintetében az értesítés elküldésétől számított 15 napon belül lép hatályba.  

 

Ha az ÁSZF valamely módosított rendelkezését a gyűjtőpontot működtető szervezet nem fogadja el, 

tekintettel arra, hogy a módosítás a gyűjtőpontot működtető szervezet részére lényegesen hátrányos 

rendelkezést tartalmaz és erről legalább emailben tájékoztatja a FOREGO-t az ÁSZF módosításáról 

FOREGO által küldött értesítéstől számított 10 napon belül, megjelölve a módosítás azon 

rendelkezését vagy rendelkezéseit, amelyek a gyűjtőpontot működtető szervezetre nézve lényegesen 

hátrányos rendelkezést tartalmaznak, valamint annak okszerű és alátámasztott magyarázatát, hogy az 

adott rendelkezések a gyűjtőpontot működtető szervezet részére miért lényegesen hátrányosak. 

Amennyiben a felek között nem jön létre megállapodás a gyűjtőpontot működtető szervezet által 

kifogásolt módosítás megfelelő rendezése tárgyában a szabályszerűen megküldött indokolt kifogás 

jelzésétől számított 15 napon belül, úgy bármelyik fél jogosult a megállapodást 30 napos felmondási 

idővel írásban felmondani. A felmondási idő alatt a Megállapodás és a korábbi ÁSZF rendelkezései 

változatlanul irányadók.  

 

Amennyiben a gyűjtőpontot működtető szervezet az ÁSZF tervezett módosítása kapcsán a fentieknek 

megfelelő indokolt kifogást a FOREGO felé nem jelez, vagy amennyiben a felmondási joga 

megnyílása ellenére a felmondási jogával mégsem él, úgy az ÁSZF módosítása kifejezetten 

elfogadottnak tekintető és a módosítás (módosított ÁSZF) hatályba lépésének napjától kezdődően a 
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Megállapodás részét képezi.  

 

20. A Megállapodással összefüggésben felmerülő jogvitákat elsősorban békés úton, tárgyalásos úton 

rendezik a felek. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezetne, úgy a Felek kikötik - 

hatáskörtől függően - a Budapesti II. és II. Kerületi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

21. A Megállapodásban és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérésekre a a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény, az elem-és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, valamint szükség szerint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok alkalmazandók. 

 


