
  

FOREGO MAGYARORSZÁG KFT. 

HULLADÉK BEGYŰJTÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 

FELTÉTELEI 

 
HULLADÉKKÁ VÁLT HORDOZHATÓ ELEMEK ÉS AKKUMULÁTOROK ÁTVÉTELE ÉS 

GYŰJTÉSE TÁRGYÁBAN KÖTÖTT HULLADÉK-BEGYŰJTÉSI MEGÁLLAPODÁSOKHOZ 

 

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”).  

 

1 Értelmező rendelkezések 

1.1 HB Általános Szerződési Feltételek: a Forego  Kft. jelen általános szerződési 

feltételei (továbbiakban: ÁSZF); 

1.2 forgalmazó: a Ht. 2. § (1) 14. pontja szerint terméket viszonteladónak illetve 

fogyasztónak átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet. 

1.3 Közvetítő szervezet: 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. 

1.4 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. 

1.5 Elem- és akkumulátor-fogalmazó: a Kormányrendelet 2.§ 5. pontja szerint, 

bárki, aki vagy amely a fogyasztó részére üzletszerűen biztosít elemet, 

akkumulátort továbbá ipari elem, akkumulátort (ideértve gépjármű elemet és 

akkumulátort); de kivéve a a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti, 

termékdíjköteles termékeket 



1.6 alvállalkozó: a Közvetítő Szervezet által az átvállalt kötelezettségek ellátására 

igénybe vett vállalkozó, aki rendelkezik az átvállalt kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges érvényes hatósági engedéllyel; 

1.7 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, ideértve 

az ipari elem, akkumulátort és gépjármű elemet és akkumulátort is (a 

továbbiakban együtt: akkumulátor); 

1.8 hordozható elem, illetve akkumulátor: a Kormányrendelet 2.§ 10. pontjában 

meghatározott, zárt burkolattal ellátott, kézben szállítható elem, akkumulátor, 

kivéve az ipari elemet, akkumulátort, valamint a gépjárműelemet, akkumulátort; 

1.9 ipari elem, akkumulátor (ideértve gépjármű elemet és akkumulátort):  akár 

gépjármű vagy bármilyen elektromos vagy elektronikus berendezés (gép, eszköz, 

árucikk)  alkotórészeként vagy tartozékaként alkalmazott akár alkatrészként vagy 

a termékhez külön csomagolt módon bármilyen számú és teljesítményű elem 

vagy akku cella csomag , szigorúan  ide nem értve  környezetvédelmi termékdíjról 

szóló törvény szerinti, termékdíjköteles termékeket 

1.10 gombakkumulátor: kis méretű, lapos korong alakú, teljesen zárt lúgos 

akkumulátor, amelynek elektrolitja lúg, fémtartalma általában ezüst, cink vagy 

higany; 

1.11 gombelem: különleges célokra, így különösen hallókészülékekben, karórákban, 

kisméretű, hordozható berendezésekben, valamint tartalék áramforrásként 

felhasznált, kisméretű és kerekalakú hordozható elem, illetve akkumulátor, 

amelynek átmérője nagyobb, mint vastagsága; 

1.12 hulladék: a hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor, illetve a 

hordozható elem, illetve akkumulátor hulladéka; 

1.13 gyűjtőedény: hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor gyűjtésére 

szolgáló, a gyűjtőpontot működtető szervezet rendelkezéséle bocsátott edény; 

1.14 átvételi kötelezettség: a Gyártónak a Kormányrendelet 5. §-ban meghatározott 

kötelezettsége, melynek értelmében köteles a hulladékká vált elemet és 

akkumulátort visszavenni; 

1.15 gyűjtési kötelezettség: a gyártónak a Kormányrendelet 5. §-ban meghatározott 

kötelezettsége, melynek értelmében köteles a hordozható elem és akkumulátor 

gyűjtéséről gondoskodni; 

1.16 hulladék begyűjtési megállapodás: a FOREGO és/vagy más Közvetítő 

Szervezet és a gyűjtőpontot működtető szervezet között a gyűjtőedény 

elhelyezése és működtetése érdekében létrejött, a 1.7 -1.12  pontokban definiált 

hulladék gyűjtésével kapcsolatos megállapodást jelenti; 

1.17 alvállalkozói szerződés: a Közvetítő Szervezet és az alvállalkozók között az 11.7 

-1.12  pontokban körülírt  hulladék gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos 

kötelezettségek konkrét teljesítésére létrejött szerződés; 



1.18 Kormányhivatal: az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi 

Főfelügyelőség jogutódja 

1.19 tárgyév:  adott év január 1-e és december 31-e által határolt időtartam  

1.20 fogyasztó: bármilyen természetes vagy jogi személy, aki a Kormányrendelet 

hatálya alá tartozó elemet, illetve akkumulátort,  továbbá ipari elem, akkumulátort 

(ideértve gépjármű elemet és akkumulátort ) saját célra, tovább értékesítési cél 

nélkül történő felhasználásra vesz, kap, használ.  

2 Az ÁSZF hatálya  

2.1 A Hulladék-begyűjtési megállapodásokban a FOREGO Kft. vagy egy Közvetítő 

szervezet  nevében eljáró vállalkozóként és/vagy saját önálló jogán szerződő 

félként szerepelt. A FOREGO szerepe jelen ÁSZF érvényességétől kezdődően 

ezen hulladék-begyűjtési megállapodásokban rögzítetteket kiegészítve minden 

esetben önálló jogi aktív személyként kerül meghatározásra és annak feltételei 

szerint vállalja a megállapodásokban rögzített kötelezettségeinek vállalását  és 

érvényesíti jogait. Az ÁSZF a mindenkor létrejött Hulladék Begyűjtési 

Megállapodás részét képezi, függetlenül attól, hogy az adott gyűjtőponton a 

gyűjtőpontot üzemeltető szervezet saját tulajdonú gyűjtőedénye vagya FOREGO 

által biztosított gyűjtőedény került kihelyezésre. 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.  

 

3 Gyűjtőpont és speciális gyűjtőedény üzemeltetése 

3.1 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.  

3.2 Gyűjtőpontot működtető szervezet a gyűjtőedény elhelyezkedéséről a 

gyűjtőponton megforduló természetes személy kérdése esetén a megfelelő 

felvilágosítást megadja.  

3.3 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.  

3.4 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.  

3.5 A FOREGO által biztosított gyűjtőedény a gyűjtőpontot működtető szervezet 

részére történő átadása az 5. pontban rögzített feltételek szerint történik, az 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.  

4 Speciális gyűjtőedényben összegyűlt használt elem, akkumulátor hulladék 

átvétele és elszállítása 

4.1 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.  

4.2 Gyűjtőpontot működtető szervezet tudomásul veszi, hogy – az érvényes 

jogszabályoknak megfelelően - 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.  

4.3 Amikor a gyűjtőedény előreláthatóan hamarosan megtelik, a gyűjtőpontot 

működtető szervezet köteles ezt a FOREGO részére az elszállítási igény jelzése 

céljából a FOREGO által megadott elérhetőségek valamelyikén jelezni, és 

FOREGO 14 napon 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 4.4. pont szerinti esetet.  

4.4 Amennyiben a gyűjtőpontot működtető szervezet a hulladék FOREGO általi 

elszállítását nem  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 mindenkor érvényes kiszállási költségeit felszámíthatja, melyről 

FOREGO számlát állít ki, amely kiállítástól számított 8 napon belül esedékes. Az 

edény típusonként rögzített telítettségi mutatók valamint a mindenkor érvényes 

kiszállási és elszállítási díjak nyilvánosak és megtalálhatók a www.forego.hu 

oldalon .   

5 Gyűjtőponton elhelyezett edény finanszírozása, díjmentessége, bérlése 

5.1 A Gyűjtőpont létrehozásához a Gyűjtőpontot üzemeltető szervezet  a közzétett 

információs csatornákon egy vagy több különböző méretű és fajtájú speciális 

gyűjtőedényt igényelhet a FOREGO-tól, melyet a FOREGO lehetőségei és készlet 

nagyságrendjének megfelelően teljesít. A Gyűjtőedényeket a FOREGO saját 

költségén szerzi be.  

http://www.forego.hu/


5.2 A FOREGO által biztosított speciális gyűjtőedény a hulladék begyűjtési 

megállapodás részeként és jelen ÁSZF-ben szabályozott módon  bérleti 

szerződéses jogviszonyt hoz létre, ahol a FOREGO a bérbeadó fél, a 

Gyűjtőpontot üzemeltető pedig a bérlő. 

5.3 A FOREGO minden olyan gyűjtőpontot üzemeltető bérlő számára, ahol a 

térítésmentes bérleti jogviszony feltételei teljesülnek a speciális gyűjtőedény 

bérbeadását díjmentesen biztosítja. A térítésmentes bérleti jogviszony akkor 

áll elő, ha a gyűjtőpontot üzemeltető bérlő az adott tárgyévben a számára 

bérbeadott gyűjtőedény kapacitásának minimum 70%-ának megfelelő gyűjtést 

végzett és a FOREGO-tól a tárgyéven belül ennek elszállítását kérte. A 

gyűjtőedény fajtánkénti minimum feltételek és súlyérrtékek a következők: 

5.4 

GYŰJTŐEDÉNY 
KIHASZNÁLTSÁG 
ÉVES SZINTEN 

REF 12 LITER 
(max súly:18 KG) 

ÉVES BÉRLETI DÍJ 

18 

>= 70% 12,6 TÉRÍTÉSMENTES 

<  70% 12,6 400 Ft 

<  35% 6,3 867 Ft 

<  0% 0 1 333 Ft 

GYŰJTŐEDÉNY 
KIHASZNÁLTSÁG 
ÉVES SZINTEN 

REF 20 LITER 
(max súly:30 KG) 

ÉVES BÉRLETI DJÍ 

30 

>= 70% 21 TÉRÍTÉSMENTES 

<  70% 21 1 500 Ft 

<  35% 10,5 3 250 Ft 

<  0% 0 5 000 Ft 

GYŰJTŐEDÉNY 
KIHASZNÁLTSÁG 
ÉVES SZINTEN 

REF 80 LITER 
(max súly: 120 

KG) 
ÉVES BÉRLETI DJÍ 

120 

>= 70% 84 TÉRÍTÉSMENTES 

<  70% 84 3 000 Ft 

<  35% 42 6 500 Ft 

<  0% 0 10 000 Ft 



5.5 A gyűjtőpontot üzemeltető gyűjtőedény bérlő edénytípusonként a meghatározott 

bérleti díjat köteles a bérbeadó felé, évente, utólag,a tárgyévet követő január 31-

ig egy összegben megfizetni, amennyiben a térítésmentes bérbeadáshoz 

szükséges feltételek nem teljesülnek. 

5.6 A FOREGO a számára gazdaságilag vagy egyéb üzleti, társadalmi okokból 

fennálló megfontolásai alapján  egyéb esetben is biztosíthatja a térítésmentes 

bérleti konstrukciót, amennyiben a hulladék visszagyűjtés az 5.3. és 5.4 

pontokban rögzített kritériumoknak nem felel meg. 

5.7 A bérbeadó FOREGO a tárgyévi gyűjtőedény bérleti díjról a bérlő számára 

megküldött díjbekérő formájában utólag,  tárgyévet követő január 20-ig 

tájékoztatja a bérlőt, majd a díj megfizetése után számlát állít ki számára ki a bérleti 

díjról. A bérleti díj 15 napon túlmenő késedelmes fizetése esetén a bérbeadó az 

napi elszámoéásban az MNB aktuális alapkamat kétszeresének megfelelő 

késedelmi pótlékmegfizetésére szólítja fel a Bérlőt 

5.8 A bérbeadó FOREGO jogosult a bérleti díjak mindenkori megállapítására, melyről 

bármely mértékű változás esetén 60 nappal előzetesen a weboldalán közzététel 

útján és a bérlők tájékoztatásával nyújt tájékoztatást.   Mindezen túl a mindenkor 

érvényes edényfajtánkénti éves bérleti  díjak valamint edény értékek nyilvánosak 

és megtalálhatók a www.forego.hu oldalon . 

 

6 Gyűjtőpont ellenőrzése, optimalizálása, megszüntetése 

6.1 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.  

6.2 FOREGO a gyűjtőedény ugyanolyan vagy más típusú gyűjtőedényre történő 

cseréjéről saját hatáskörben bármikor jogosult dönteni, különösen a gyűjtőedény 

kihasználatlansága esetén.  

6.3 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.  

6.4 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.  

6.5 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. 

6.6 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 értékét felszámítja a gyűjtőpontot működtető szervezet felé, amelyet 

gyűjtőpontot működtető szervezet köteles a FOREGO részére megfizetni.  

6.7 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.  

7 Felek együttműködése, kommunikáció, módosítás, felmondás 

7.1 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  adatukban, elérhetőségükben 

történő változásról. 

7.2 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.  

7.3 A tájékoztatási, értesítési, együttműködési kötelezettség megszegésével okozott 

közvetett és közvetlen kárt valamint egyéb hátrányos jogkövetkezményeket a 

mulasztó fél viseli.  

7.4 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.  

7.5 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.  

7.6 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.  

7.7 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. 

7.8 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.  

7.9 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. 

7.10 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.  



7.11 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 Megállapodás részét 

képezi.  

8 Viták rendezése 

8.1 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.  

8.2 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. 

adatukban, elérhetőségükben történő változásról.  

Dátum: 2022.10.01.


