Általános Tájékoztató a
Haszonanyag Értékesítési Rendszerről
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről,
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló
69/2016. (III.31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdés alapján az NHKV
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban NHKV Zrt.)
elektronikus árverés keretében értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő haszonanyagot.
1.

Irányadó rendelkezések

A Haszonanyag Értékesítési Rendszer (a továbbiakban: HER) működésére, használatára a Felhasználói
kézikönyv és a jelen Általános Tájékoztató rendelkezésein kívül a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.), a Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései, valamint az adott árverési hirdetményben foglaltak az irányadók.
2.

A HER működésével, használatával kapcsolatos általános rendelkezések

A HER működése folyamatos, kivéve az üzemszerű karbantartás időszakát, amely általában éjszakai
időpontra esik. Az üzemszerű karbantartás várható időpontjáról és tartamáról szóló rendszerüzenet a
felhasználók számára a HER nyilvános oldalán kerül közzétételre.
A HER-ben a kikiáltási árként, árverési biztosítékként, licitlépcsőként, vételi ajánlatként és vételárként
közzétett összegek forintban értendőek.
A HER oldalai a legfrissebb Chrome vagy Firefox böngészőre optimalizáltak.
3.

Felvilágosítás igénylése

A HER rendszer a nap 24 órájában elérhető, működését az NHKV Zrt. informatikai infrastruktúrája
biztosítja. Az informatikai rendszer és a HER alkalmazás alkalmi karbantartását (szükséges frissítések,
verzióváltások stb.) a szokásos munkaidőn kívül végezi, amelyeknek pontos időpontját és várható
időtartamát előzetesen az NHKV Zrt. honlapján és az alkalmazáson belül is közzéteszi.
Az NHKV Zrt. az elektronikus árverés során felmerülő, a HER használatával kapcsolatos technikai és
egyéb szakmai kérdésekben telefonos, illetve elektronikus levelezés útján igénybe vehető
segítségnyújtó szolgáltatást működtet (support@nhkv.hu; Tel.: +36703990521).
Az NHKV Zrt. a HER oldalán közzéteszi a segítségnyújtó szolgáltatás elérhetőségét. Az NHKV Zrt.
haladéktalanul intézkedik a bejelentésben foglalt kérdések megvizsgálása iránt.
4.

Felelősség
4.1. Az árverező (regisztrált licitáló, ajánlattevő) által megadott – a HER nyilvántartásaiba
bejegyzett, illetve a rendszerben közzétett - adatok valódiságáért az árverező tartozik
felelősséggel.
4.2. Felelősség kizárása
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A világháló és az árverezők gépének üzemzavarai miatt, illetve egyéb, a HER működésével
összefüggő, NHKV Zrt.-nek fel nem róható okból eredő következményekért az NHKV Zrt.
felelősséget nem vállal.
A vagyontárgy kikiáltási árát NHKV Zrt. megfelelő szakértelemmel rendelkező munkavállalói a
vagyontárgy jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően (melyet a Közszolgáltató
szakértelemmel rendelkező alkalmazottja adatszolgáltatásával alátámaszt), és a korábbi
értékesítési rendszer, valamint a piaci helyzetet figyelembe véve határozzák meg
Az árverező tudomásul veszi, hogy a HER-ben közzétett árverési hirdetményekben és árverésekről
szóló egyéb tájékoztatásokban az árverésre meghirdetett vagyontárgy adatainak feltüntetése nem
jelenti a vagyontárgy tulajdonságainak teljes körű ismertetését az NHKV Zrt. részéről. A megtekintés
során az árverezők által nem észlelt vagy nem felismerhető eltérő tulajdonságokért, a vagyontárgy
fizikai, műszaki állapotáért, esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az NHKV Zrt.
felelősséget nem vállal, mivel a vagyontárgy minősítése a tárolási helyen működő, vagy nevében
eljáró közszolgáltató nyilatkozata alapján történt.
Az árverés elmaradásáért, illetve meghiúsulásáért (licitnapló NHKV Zrt. általi lezárása, az árverés
NHKV Zrt. által történő eredménytelenné nyilvánítása) az NHKV Zrt. a jogszabályok szerint
felelősséggel nem tartozik, az árverési hirdetmény alapján az NHKV Zrt.-nek ajánlati kötöttsége nem
áll fenn.
A vagyontárgy személyes megtekintésére az NHKV Zrt. az árverési hirdetményben meghatározott –
Közszolgáltatóval egyeztetett – helyen és időben lehetőséget biztosít.
A megtekintés esetleges elmaradásából vagy nem megfelelő megszervezéséből eredő károkért az
NHKV Zrt. felelősséget nem vállal.
5.

Az árverezői regisztráció feltételei

Az elektronikus ajánlattétel megtételéhez szükséges az ajánlatot tenni kívánó jogi személyek és egyéni
vállalkozók, továbbá – a hulladékgazdálkodási tevékenységük pontos megjelölése esetén – ezek
tetszőleges csoportjának az NHKV Zrt. nyilvántartásába történő regisztrációja.
A nyilvántartásba történő regisztráció a minősített kezelők/hasznosítók részére a www.nhkv.hu
honlapon a „partnerek” számára elérhető „haszonanyag értékesítési rendszer” menüpont alatt
kezdeményezhető.
Az NHKV Zrt. a regisztrált árverező (regisztrált licitáló, ajánlattevő) részére aktiválja a HER
használatához szükséges hozzáférést.
A HER-be történő belépésre a nyilvántartásába bejegyzett hulladékgazdálkodási ajánlattevő
felhasználó jogosult az e célból aktivált felhasználói nevének és jelszavának megadásával.
Az árverező az árverésen törvényes képviselője, illetve a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
meghatalmazottja útján vehet részt.
A regisztráció feltétele:
A regisztráció során a honlapon a www.nhkv.hu honlapon a „partnerek” számára elérhető
„haszonanyag értékesítési rendszer” menüpont alatt meg kell adni az árverésen résztvevő:
a jogi személy nevét, adószámát, székhelyét, cégjegyzékszámát, elérhetőségét.
hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó hatósági engedély másolatának feltöltése.
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-

természetes személy meghatalmazott 1. sz. melléklet szerinti meghatalmazását, mely szerint
jogosult a jogi személy képviseletében az elektronikus árverésen részt venni.
a bejelentkezés feltételeként szükséges a jogi személy esetében a jelen Általános Tájékoztató
2. sz. mellékleteként előírt átláthatósági nyilatkozat és a tartozás és- köztartozásmentességről
szóló nyilatkozat, valamint a jelen Általános Tájékoztató elfogadásáról és a személyes adatok
kezelésére vonatkozó hozzájárulásról szóló nyilatkozat feltöltése.

Az árverezői meghatalmazáson alapuló képviseleti jog megszűnését a meghatalmazó köteles
haladéktalanul bejelenteni. A visszavonás bejelentésének időpontjáig az árverezői meghatalmazott
részéről megtett ajánlat joghatályos ajánlatnak minősül, a bejelentés beérkezését követően azonban
további ajánlat tételére már nincs lehetőség.
Minden árverező kizárólag egy árverezői azonosítóval rendelkezhet, a további regisztrációt a HER
automatikusan elutasítja.
Elutasításra kerül a regisztráció, ha a regisztráció fent rögzített feltételei nem állnak fenn, illetve az
árverező a 6. pont szerinti kizárás hatálya alatt áll, valamint a regisztráció során megadott adatokkal
kapcsolatban kétség merül fel.
6.

Kizárás

Az elektronikus árverésen ajánlattevőként nem vehetnek részt:
a) az NHKV Zrt. munkavállalói,
b) aki a regisztráció és elektronikus árverés során hamis adatot, hamis nyilatkozatot szolgáltatott, az
erre okot adó körülmény megállapításának napjától számított két évig,
c) akivel szemben a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozásról szóló 1996. évi LVII.
törvény bármely tényállása jogerős megállapítása kerül, az erről történő tudomásszerzéstől számított
egy évig.
Az NHKV Zrt. munkavállalói az ajánlattevő képviselőjeként sem vehetnek részt az árverésen.
Az NHKV Zrt. az Árverési Hirdetményben rögzített feltételek szerint az elektronikus árverésből
kizárhatja:
a) aki az árverés eredménye alapján keletkező szerződéskötési vagy vételár fizetési kötelezettségét
elmulasztotta,
b) aki az árverés útján megszerzett vagyontárgy szerződésszerű átvételét nem teljesítette, illetve az
átvétel elmulasztásával kapcsolatban felmerült fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
7.

Adatmódosítás, törlés

A regisztrált árverező köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást az NHKV Zrt. felé
haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 napon belül bejelenteni a www.nhkv.hu honlapon a
„partnerek” számára elérhető „haszonanyag értékesítési rendszer” menüpont alatt, illetve a HER
rendszeren keresztül.
Az árverező akkor kérheti a nyilvántartásból történő törlését, ha nincs a rendszerben a kérelem
előterjesztésének időpontjában közzétett vételi ajánlata.
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8.

Árverezők adatainak kezelése

A HER alkalmazása során kizárólag az ajánlattevők azonosításához, valamint sikeres árverést követően
az adásvételi szerződések megkötéséhez szükséges adatok kerülnek felhasználásra.
Az árverező tudomásul veszi, hogy az NHKV Zrt. a HER üzemeltetése érdekében harmadik személlyel
szerződést köthet (adatfeldolgozó), aki a HER üzemeltetése során jogosult az adatok megismerésére.
Az árverező a jelen Általános Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait az NHKV Zrt.
és a HER-hez tartozó rendszerek üzemeltetésével megbízott harmadik személy a szerződéskötéshez
szükséges mértékben kezelje.
9.

Elektronikus Árverési Hirdetmények Nyilvántartása

Az árverési hirdetmények nyilvántartása a HER-en keresztül kerülnek közzétételre. Az árverési
hirdetmény nyilvántartása nyilvános, bárki számára regisztráció nélkül megtekinthető a honlapon.
Az elektronikus árverési hirdetményeket csak a HER rendszerben regisztrált (a kiírt anyagáramra
jelentkező) potenciális vevők kapják meg.
10.

Elektronikus ajánlattétel feltétele

A regisztrált árverezők elektronikusan értesítést kapnak a meghirdetett értékesítési csomagról, és a
licitáláshoz szükséges adatokról, azaz megküldésre kerül részükre az Árverési hirdetmény.
Amennyiben az ajánlattevő az Árverési hirdetményben meghatározott árverési biztosítékot átutalta az
NHKV Zrt. elkülönített számlájára (MKB 10300002-10654068-49020012), az NHKV Zrt. aktiválja az
értékesítési csomaghoz a hozzáférését.
Az NHKV Zrt. az átutalt biztosíték után kamatot nem fizet.
Az árverező tudomásul veszi, hogy az árverési biztosíték befizetése azt is jelenti, hogy az árverési
feltételeket elfogadta és nem minősül az árverésből kizárt személynek.
Az árverési biztosíték késedelmes vagy hibás (pl. nem megfelelő számlaszámra történő) átutalásának
következményei az árverezőt terhelik. Az árverező tudomásul veszi azt, hogy az átutalt árverési
biztosíték beazonosítása akkor lehetséges, ha az átutalási megbízáson közleményként feltünteti az
ajánlattevő nevét és az értékesítési azonosítót.
Az átutalási megbízás közlemény rovatában történt esetleges elírásokból eredő azonosítási
problémákért a felelősség az árverezőt terheli. Az árverező tudomásul veszi, hogy az NHKV Zrt. nem
köteles az átutalással megfizetett összegek eredetét kutatni; az NHKV Zrt. a beazonosíthatatlan
összegeket, valamint az árverésekből kizárt személyek által utalt összegeket - csökkentve azt a
számlavezető pénzintézet mindenkor hatályos kondíciós listája alapján átutalást terhelő költség
összegével - az átutaló részére visszautalja.
Az eredményes árverés lezárását követően az árverési biztosíték a szerződést kötő árverező esetében
a vételárba beszámításra, a további árverezőknek pedig az az ajánlati kötöttség lejártától számított öt
munkanapon belül visszafizetésre kerül.
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Nem jár vissza az árverési biztosíték, ha a szerződés megkötése az árverezőnek felróható, vagy az ő
érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
11. Elektronikus árverési eljárás lefolytatása
11.1.

Ajánlattétel

Az aktiválás után az árverező az árverés (licitálás, ajánlattétel) lezárásáig, az aktivált felhasználói
nevének és jelszavának, valamint a HER-ben rögzített licitlépcső alkalmazásával elektronikus úton
vételi ajánlatot tehet az értékesítési csomagra.
Az árverező által megadott ajánlattételkor a licitlépcsővel generált vételi ajánlatot (kivéve az első
licitet, ami a kikiáltási árral indul) a HER rendszer automatikusan rögzíti, és elektronikusan értesíti a
licitálókat az aktuális legmagasabb összegű ajánlatról.
Az ajánlattevő árverező a vételi ajánlatát nem vonhatja vissza, az árverező ajánlati kötöttsége az
elektronikus árverési hirdetményben megjelölt időpontig vagy az árverés eredménytelenné
nyilvánításáig áll fenn.
Az árverésen a licitálás beépített licitlépcsővel nettó értéken történik az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény hulladék értékesítésre vonatkozó előírásinak figyelembevételével.
Az elektronikus ajánlattétel időtartama és lezárása az adott értékesítési csomagra vonatkozó árverési
hirdetményben van feltüntetve, melyet e-mailben megkap a regisztrációt követően a rendszer által
kiválasztott (az értékesítési feltételeknek megfelelő) ajánlattevő képviselője.
11.2.

Megtekintés

Az értékesíteni kívánt tételek megtekinthetőek a licitálási idő alatt, a tárolóval egyeztetett időpontban.
11.3.

Licitnapló lezárása

Az árverés (licitálás, ajánlattétel) a vételi ajánlattételi időtartam végéig tart, kivéve, ha az azt megelőző
öt percen belül újabb vételi ajánlat érkezik. Ebben az esetben az ajánlattétel időtartama ezen vételi
ajánlattételtől számított öt perccel automatikusan meghosszabbodik az utolsó vételi ajánlat
megtételét követő ötödik perc végéig.
A licitnapló lezárásának időpontjában a legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlatot tevő vevő a
nyertes. Ha a legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverező a szerződéskötési kötelezettségét bármely
okból nem teljesíti, akkor az NHKV Zrt. jogosult a licitnapló szerinti második legmagasabb vételi
ajánlatot tevő árverezővel, illetve a második legmagasabb ajánlatot tevő árverezővel való
szerződéskötés meghiúsulása esetén, a harmadik legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverezővel
megkötni az adásvételi szerződést.
A regisztrált (érvényes) ajánlat a kikiáltási árat elérő vagy azt meghaladó ajánlat. A HER-ben érvényes
ajánlatot tevő az árverési hirdetményben meghatározott időpontig az ajánlatához kötve marad.
A HER az árverés befejezésének időpontjában – figyelembe véve a hosszabbításokat és üzemzavarokat
– automatikusan lezárja a licitnaplót, az árverés ekkor tekintendő befejezettnek. Ezt követően ajánlat
megtétele nem lehetséges.
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A licitnapló automatikus lezárásának időpontját megelőzően az NHKV Zrt.-nek is lehetősége van a
licitnapló lezárására és az eljárás eredménytelenné nyilvánítására. Ebben az esetben az adott árverésre
megtett valamennyi ajánlat is érvényét veszti, a továbbiakban ajánlat megtételére sincs lehetőség. A
licitnapló NHKV Zrt. általi lezárását követő 5 (öt) munkanapon belül az NHKV Zrt. intézkedik az árverési
biztosíték valamennyi aktivált árverező részére történő visszafizetése érdekében.
11.4.

Értesítés az árverés eredményéről

A nyertes ajánlattevő részére szóló, az adásvételi szerződés aláírására és a vételárnak az árverési
biztosítékon felüli részének megfizetésére vonatkozó az NHKV Zrt. levelet küld az árverező által
megadott elektronikus levelezési címre. Az árverező tudomásul veszi, hogy ha az üzenetben foglalt
felhívásnak nem tesz eleget, akkor az alábbi jogkövetkezmények állnak be vele szemben.
Amennyiben a nyertes árverező a fenti felhívásban előírt határidő alatt a szerződést neki felróható
okból nem köti meg vagy a teljes vételárat nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől
visszalépett. Ilyen esetben a befizetett árverési biztosítékot elveszti és felelős a szerződéskötés
meghiúsulásából az árvereztetőt ért károkért, továbbá viselni köteles az árvereztető ebből fakadó
költségeit.
11.5.

Az árverés eredménytelen

Az árverés eredménytelennek minősül, ha:
a) nem érkezett érvényes vételi ajánlat,
b) nem került sor határidőben a szerződés megkötésére, vagy
c) az árverést az NHKV Zrt. egyéb okból eredménytelennek nyilvánította.
Eredménytelen árverést követően megismételt árverés tartható. A megismételt elektronikus
árverések során az első árverésre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. A szerződéskötést vagy
a vételárfizetést elmulasztó árverező tekintetében a 6. pontban írtak az irányadók.
12. Szerződéskötési feltételek
Az adásvételi szerződés megkötésére kizárólag az alábbi dokumentumok és teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatok megléte esetén kerülhet sor:
- eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány,
- az aláírásra jogosult természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes iratai
(személyi igazolvány/útlevél lakcímkártya, adókártya),
- az adásvételi szerződés aláírásához képest 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat – ha ezzel még
nem rendelkezik, akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott
példánya – vagy ezzel egyenértékű okirat (ezen okiratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített
példánya),
- az adásvételi szerződés aláírásához képest 30 napnál nem régebben kiállított eredeti nyilatkozat arról,
hogy az árverező átlátható szervezetnek minősül,
- 100.000,- Ft-ot elérő vagy azt meghaladó forgalmi értékű vagyontárgy esetén a NAV által kiállított, az
adásvételi szerződés aláírásához képest 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás eredeti példánya,
amely igazolja, hogy az árverező köztartozásmentes adózónak minősül, vagy az árverező az adásvételi
szerződés aláírásához képest 30 napnál nem régebben kiállított eredeti nyilatkozata arról, hogy
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban; 100.000 Ft forgalmi érték alatti vagyontárgy esetén
a köztartozásmentes adózói minőség fennállásáról az árverező írásban is nyilatkozhat.
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- az adásvételi szerződés aláírásához képest 30 napnál nem régebben kiállított eredeti nyilatkozat arról,
hogy az NHKV Zrt.-vel szemben nincs lejárt tartozása,
- meghatalmazás esetén jelen Tájékoztató szerinti meghatalmazás.
A szerződéskötési kötelezettségét nem teljesítő ajánlattevő tekintetében a 6. pontban foglaltak az
irányadók. Ha az adásvételi szerződés megkötésének meghiúsulása a szerződéskötésre kötelezett
ajánlattevőnek felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg, úgy árverési
biztosíték kikötése esetén az árverési biztosíték visszakövetelésére nem jogosult.
A szerződés-tervezet a Tájékoztató 3. sz. mellékletét képezi.
13. A vételár megfizetése
Az árverés befejezését (elektronikus ajánlattétel lezárását) követően, elektronikus értesítést kap a
legmagasabb érvényes vételi ajánlatottevő, hogy az NHKV Zrt. által megjelölt helyen és időpontban
jelenjen meg, hogy az értékesítési (adásvételi) szerződés aláírja. Az árverési vevő letétbe helyezett
árverési biztosítéka a vételárba beszámításra kerül.
Az árverési vevő a fizetési kötelezettségét forintban köteles teljesíteni.
A hulladékok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1)
bekezdésének d) pontja alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik.

14.

Szállítás

Az árverési vevő az árverésre bocsátott vagyontárgyon az átvétellel szerez tulajdonjogot. A kárveszély
az árverési vevőre a vagyontárgy átadás-átvételével száll át.
Ha az árverési vevő a vagyontárgyat az Árverési Hirdetményben megadott határidőig nem szállítja el,
akkor a Vevő az át nem vett haszonanyag mennyisége alapján késedelmi kötbér fizetésére köteles.
Késedelmi kötbér mértéke naponta az értékesítési ár 0,5%-a, amelynek felső határa 20 nap. Ezt
követően az NHKV Zrt. jogosult egyoldalú nyilatkozatával elállni a szerződéstől.
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Általános Tájékoztató 1. sz. melléklete
MEGHATALMAZÁS
Cégnév (a továbbiakban:
„Társaság”):
Székhely:
Adószám/közösségi adószám:
Cégbíróság/nyilvántartó
bíróság:
Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám:
Statisztikai számjel:
Képviseli:
E-mail cím:
meghatalmazom

Telefonszám:

Név:
Születési név:
Szül. hely, idő:

hely

év

hó

nap

Anyja neve:
Személyi azonosító jel:
Lakcím:
Adóazonosító jele:
E-mail cím:

Telefonszám:

hogy a Társaság képviseletében az NHKV Zrt. Haszonanyag Értékesítési Rendszerében (továbbiakban:
HER) korlátozás nélkül eljárjon, a Társaság nevében jognyilatkozatokat tegyen. Ez a meghatalmazás
visszavonásig érvényes azzal, hogy a visszavonás a bejelentésének időpontjától hatályos az NHKV Zrtvel szemben. Meghatalmazó a HER Általános tájékoztatóját megismerte és magára nézve is elfogadta,
jelen meghatalmazást az abban foglalt feltételek tudatában tette.
Kelt:

_____________________________
cégszerű aláírás (meghatalmazó)

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul vettem, hogy az NHKV Zrt. a HER üzemeltetése érdekében
harmadik személlyel szerződést köthet (adatfeldolgozó), aki a HER üzemeltetése során jogosult az
adatok megismerésére. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataimat
az NHKV Zrt. és a HER-hez tartozó rendszerek üzemeltetésével megbízott harmadik személy a
szerződéskötéshez szükséges mértékben kezelje.
Kelt:

_____________________________
(meghatalmazott)

*Az első licitálásnál kérjük megküldeni, a későbbiekben csak abban az esetben, ha a fenti adatokban változás történt!
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Általános Tájékoztató 2. sz. melléklete

NYILATKOZAT
Értékesítési azonosító: …………………………
Alulírott …………………………………………..…………………………………………………………………………(név), mint a
……….…………………………………………………………………………………………………………………….(cégnév/”Társaság”)
………………………………………………………………………………………..(székhely)……………………………………(adószám)
törvényes képviselője nyilatkozom az alábbiakról:

1.

Az általam képviselt Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

2.

Jelen nyilatkozat aláírásával az NHKV Zrt. Haszonanyag Értékesítési Rendszerének Általános
Tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vettem, a Felhasználói Kézikönyvet megismertem.

3.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul vettem, hogy az NHKV Zrt. a HER üzemeltetése
érdekében harmadik személlyel szerződést köthet (adatfeldolgozó), aki a HER üzemeltetése
során jogosult az adatok megismerésére. Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy
a személyes adataimat az NHKV Zrt. és a HER-hez tartozó rendszerek üzemeltetésével megbízott
harmadik személy a szerződéskötéshez szükséges mértékben kezelje.

4.

Nyilatkozom, hogy a Társaság az NHKV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással, valamint a vele
kapcsolatban álló (NHKV Zrt. tulajdonát kezelő) Közszolgáltatókkal szemben 90 napnál régebbi
lejárt tartozással nem rendelkezik, és az NHKV Zrt.-vel perben nem áll.

5.

Nyilatkozom, hogy a Társaság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
alapján köztartozásmentes adózónak minősül.

Kelt:

---------------------------------------------cégszerű aláírás
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Általános Tájékoztató 3. sz. melléklete
Iktatószám: ……………

HULLADÉK ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Székhely:
1036 Budapest, Lajos utca 103.
Adószám:
25456790-2-44
Bankszámlaszám:
MKB Bank Zrt. 10300002-10654068-49020012
Képviseli:
……………………………………
Környezetvédelmi azonosítók:
KÜJ szám:
103474818
KTJ szám:
101205516
HER értékesítési azonosító: ………………………….
(továbbiakban Eladó/NHKV Zrt.),
másrészt a
………………
Székhely:
……………………
Adószám:
……………….
Bankszámlaszám:
…………………………………
Képviseli:
………………………….
Környezetvédelmi azonosítók:
KÜJ szám:
………………………….
KTJ szám:
………………………….
mint Vevő (továbbiakban Vevő)
– a továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal.

Előzmények
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján az NHKV Zrt. tulajdonában
lévő haszonanyag értékesítését az NHKV Zrt. elektronikus rendszerben, honlapján keresztül működő
Haszonanyag Értékesítési Rendszerben (a továbbiakban: HER) kívánja megvalósítani. A rendszer célja
a versenysemleges értékesítésen keresztül az egyes haszonanyag áramok hasznosításának biztosítása
oly módon, hogy az NHKV Zrt. részére a lehető legmagasabb árbevételt jelentse.
A szerződéskötést megelőzően HER rendszeren keresztül az Általános Tájékoztató és az Árverési
Hirdetmény került közzétételre, mely alapján az elektronikus árverés lefolytatásra került a rendszerhez
tartozó Felhasználói kézikönyv (oktatatás), Általános Tájékoztató és az adott értékesítési csomag
Árverési Hirdetményében szereplő feltételek alapján.
Az elektronikus Árverési Hirdetményeket az NHKV Zrt. honlapján is közzéteszi, azonban ajánlatot
kizárólag az előzetes regisztráción átesett és a HER rendszerben regisztrált (a kiírt anyagáramra az
NHKV Zrt. által jóváhagyott) potenciális vevők tehetnek. Jelen szerződés a HER rendszeren keresztül,
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az adott értékesítési csomag esetén nyertes ajánlattevővel/árverezővel kerül megkötésre az Általános
Tájékoztató és az Árverési Hirdetmény alapján.
1. Értelmező rendelkezések
1.1.

Anyagáram: jelen szerződés alkalmazásában az anyagáramok alatt a hulladékok jegyzékéről
szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott hulladék azonosító kód
szerinti anyagáramok értendők.

1.2.

Hasznosító: a környezetvédelmi hatóság által kiadott, anyagában történő hulladékhasznosításra
vonatkozó engedéllyel rendelkező, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és
hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet szerinti R3, R4, R5
hasznosítási műveleteket végző szervezet, amelyet az NHKV Zrt. a HER-ben jóváhagyott.

1.3.

Haszonanyag: Az Eladó tulajdonát képező, a közszolgáltatók által gyűjtött, elkülönített
gyűjtésből vagy újrahasznosítható hulladékból válogatás útján keletkező, értékesítésre kerülő
hasznosítható hulladék.

1.4.

Hulladékkezelő: a hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveleteket – ideértve a hasznosítást vagy
ártalmatlanítást megelőző előkészítést – végző szervezet, amelyet az NHKV Zrt. a HER-ben
jóváhagyott.

1.5.

Közreműködő: bármely természetes személy vagy szervezet, akivel vagy amellyel Felek a jelen
szerződésben meghatározott feladataik teljesítése során együttműködnek.

1.6.

Közszolgáltató: a Ht. 2. § (1) bekezdésének 37. pontjában „közszolgáltatóként” meghatározott
nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal, vagy a tag települési
önkormányzatok nevében önkormányzati társulással kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el.

1.7.

Kereskedő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében
megvásárolja, és azt követően eladja (ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a
hulladék tényleges birtokosa) és amelyet az NHKV Zrt. a HER-ben jóváhagyott.

1.8.

Tároló: A Közszolgáltatók vagy szerződéses előkezelő partnerük tulajdonában lévő olyan
hulladékkezelő létesítmény, amelybe a gyűjtők hulladékbeszállítást végeznek, ahol az
előkezelést követően, vagy kezelés nélkül az értékesítésig a haszonanyagot tárolják. (A HER
rendszerben alkalmazott fogalom meghatározás)

1.9.

Gyűjtő: Az NHKV Zrt. Partner Portálján regisztrált, közszolgáltatóhoz kapcsolódó szereplő, aki a
hulladékot gyűjti, és további előkezelésre, tárolásra, tárolóként regisztrált hulladékkezelő
létesítménybe szállítja be. (A HER rendszerben alkalmazott fogalom meghatározás)

A szerződésben használt további fogalmak Ht. alapján értelmezendők.
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2. A szerződés célja, tárgya
2.1.

A Felek egybehangzóan megállapodnak, hogy jelen szerződés tárgyát az Eladó (mint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység során a közszolgáltatók által gyűjtött
hulladékok tulajdonosa), Vevő (mint a jelen szerződés tárgyát képező értékesítési csomag
árverésének nyertese) részére hasznosítás céljából, a HER-ben az NHKV Zrt. által Vevőre
vonatkozóan jóváhagyott hasznosítási tevékenység elvégzésére történő eladása és Vevő
részéről ezen hasznosítási tevékenység elvégzésére történő megvásárlása képezi.

2.2.

A Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező hulladékokra (haszonanyagokra), a
vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységekre érvényes és hatályos magyarországi hatósági
engedélyekkel rendelkezik, amelyek megfelelőségét a szerződés teljes időtartama alatt
garantálja.

2.3.

A Felek egybehangzóan megállapodnak továbbá, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
hulladékra (haszonanyag) vonatkozóan, Vevő a HER-ben az NHKV Zrt. által jóváhagyott
szervezet.

2.4.

Jelen szerződés tárgya, az adott értékesítési csomagra vonatkozó Árverési Hirdetmény,
Általános Tájékoztató és a nyertes kihirdetését tartalmazó tájékoztató, amelyek a szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.

2.5.

Az Eladó jelen szerződés alapján a haszonanyag tulajdonjogát átruházza Vevő részére a
haszonanyag Vevő általi átvételével, tehát Vevő a haszonanyag tulajdonjogát akkor szerzi meg,
amikor az értékesítési csomag tartalmát képező haszonanyagot az értékesítési csomag szerinti
Tároló helyszínéről a közszolgáltatótól, vagy az általa meghatalmazottól átveszi. A kárveszély a
Vevőre az átvétellel száll át.

3. Felek kötelezettségei
3.1.

A Vevő a jelen szerződés tárgyát képező haszonanyagokat a megnyert értékesítési csomagban
megjelölt közszolgáltató vagy a közszolgáltató szerződéses előkezelő partnerének telephelyéről
(Tároló) a hirdetményben meghatározott elszállítási határidő napjáig köteles elszállítani. Vevő
köteles az értékesítési csomagban megadott átadás-átvételi határidőt betartani. A Vevő köteles
a Tároló üzemeltetőjével (közszolgáltatóval vagy előkezelővel) együttműködni a haszonanyag
elszállításának zavartalan megszervezése érdekében.

3.2.

A Tároló helyen az átadás-átvételkor a rakodást a közszolgáltató, vagy szerződéses partnereként
az előkezelő végzi, aki az ehhez szükséges eszközöket is biztosítja.

3.3.

Az Eladó a HER értékesítési csomagban megadott haszonanyagokat értékesti Vevő részére. Felek
megállapodnak, hogy az értékesítési csomagban meghatározott mennyiségtől a Tárolónál
történő átadás-átvétel során mért mennyiség eltérhet az alábbiak szerint:


A Vevő a csomagban meghirdetett egyféle minőségű haszonanyag mennyisége esetén
nem szállíthat el többet, mint a kiírt mennyiség. Ez alól kivétel az utolsó szállítási
tétel/forduló felrakása, amikor a kiírt teljes mennyiséget túllépheti a összesen elszállítható
mennyiség az utolsó elszállítható mennyiség maximum 20% -ával. Az utolsó szállításra
vonatkozó rakodási különbözetnek tekinthető mennyiségű túllépés esetén a felek a
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csomagot teljesítettnek tekintik jelen bekezdésben foglaltak alapján. Felek rögzítik, hogy
minden tőlük telhetőt megtesznek az eltérés megelőzése, valamint az eltérés
minimalizálása érdekében.

3.4.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján átadásra és eladásra kerülő
haszonanyagot a Tároló telephelyen, a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és annak
végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint hitelesített, hídmérlegen mérlegelik, amelyről a
Tároló üzemeltetője mérlegjegyet állít ki, melyen feljegyzi a bruttó / tára / nettó tömegeket. A
mérlegjegyből egy példányt a mérlegelést végző méréskor a Vevő vagy közreműködője
gépjárművezetőjének átad, egy példányt elektronikusan (HER-ben) 1 munkanapon belül, a
szállítólevél egy példányával feltölt. Felek az átvett mennyiség (bruttó) súlyára vonatkozóan a
Tárolóhelyen mért adatokat tekintik. A vevő az átvételkor az idegenanyag tartalommal arányos
mennyiségi levonásra jogosult. Ennek egyeztetés nélküli alkalmazható mértéke – a szállított
mennyiség  maximum 1%a. Ennél magasabb levonás estén a Vevő és az Eladó a Tároló
bevonásával együtt egyeztet.
A hídmérleg hitelesítési dokumentuma igény esetén a Vevő részére bemutatásra kerül, illetve
részére a mérési eredmények kontrollja biztosított.

3.5.

A szállítólevélnek, illetve az ahhoz csatolt dokumentumoknak tartalmaznia kell legalább az átadó
nevét (Tároló hely üzemeltetője), az átvett anyag hulladékazonosító kód szerinti megjelölését,
minőségét, az átvétel pontos idejét, a mérési igazolást a súly megjelölésével, a szállító jármű
rendszámát, EKÁER számát, az átadó és a szállítást végző személy aláírását, aláírási
jogosultságának igazolását. Az NHKV Zrt. hulladéktulajdonosként történő megjelölését.

3.6.

A Felek megállapodnak, hogy a szállítójárművek torlódásának elkerülése érdekében Tároló a
mérlegelésnél érkezési sorrendben mérlegeli Vevő, illetőleg saját járműveit, és folyamatosan
gondoskodik a rakodáshoz szükséges, zökkenőmentes eligazításról.

3.7.

A Vevő köteles a hulladék útját a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, nyomon
követhetően dokumentálni, a szükséges eszközök, engedélyek, jogosultságok naprakészségéről,
megfelelőségéről a szerződés maradéktalan betarthatósága érdekében folyamatosan
gondoskodni és az esetlegesen ennek elmulasztásából Eladót hátrányosan érintő
következmények miatt teljes körű anyagi felelősséget vállalni, különös tekintettel a Ht. 31. § (4)
bekezdésében előírt szabályokra.

3.8.

A Tároló által a HER rendszerben felrögzített elszállítást a Vevő köteles a HER rendszerben
visszaigazolni a Felhasználói kézikönyvben megadottak szerint.

3.9.

Jelen szerződés tárgyát képező haszonanyag Vevő általi átvételével a kárveszély Eladóról a
Vevőre száll át.

3.10. A Vevő köteles a Tároló helyen történő átvétel, valamint a végső hasznosítás céljára történő

átvétel, és az előírásoknak megfelelő hasznosítás tényét az Eladó részére igazolni, a hasznosítási
végpont által kiállított igazolás HER rendszerbe történő rögzítésével. Mindezek mellett az Eladó
jogosult további nyilatkozat, kimutatás, igazolás bekérésre a Vevőtől, mely igénynek Vevő
köteles 8 napon belül eleget tenni.
3.11. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő, Közreműködőt is igénybe vehet a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szabályozottak szerint. Vevő köteles
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megküldeni a jelen szerződéskötés időpontjában már meglévő Közreműködőkkel megkötött
szerződéseinek cégszerű aláírással hitelesített másolatát Eladó részére.
3.12. Az Eladó tisztességtelen piaci magatartás gyanúja esetén értesíti a Gazdasági Versenyhivatalt.

Amennyiben a Vevővel szemben jogerősen megállapításra kerül a tisztességtelen piaci
magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény bármely tényállása, az
Eladó a Vevőt egy (1) évre kizárja a hulladék értékesítési rendszerből (HER).
4. Minőségi követelmények, reklamációkezelés
4.1.

A megvásárolt, átvett szállítmányok a Vevő telephelyén elkülönítve kerülnek letárolásra a
szállítmány átvételének (reklamáció mentes) visszaigazolásáig, minősítésük a szokásos
módszerrel, munkaidőben történik.

4.2.

A Vevő elfogadja, hogy a jelenlegi hazai gyűjtési és előkezelési technológiák miatt, az átvett
haszonanyag hasznosíthatatlan anyagtartalmára vonatkozóan pénzügyi levonási jogot nem
érvényesíthet.

4.3.

A Felek megállapodása alapján hasznosíthatatlan anyagtartalom vonatkozásában az Eladót
semmilyen kötelezettség nem terheli, a Vevőt semmilyen juttatás nem illeti meg, az átvétellel a
hasznosíthatatlan anyagtartalom is Vevő birtokába és tulajdonába kerül.

4.4.

Abban az esetben, amikor az átvett, megvásárolt haszonanyag minőségében az eltérés vagy a
szennyezettség tartalma meghaladja a 10 %-ot, úgy Vevő köteles ezt rögzíteni jegyzőkönyvvel
és fényképpel. A reklamáció alapját képező dokumentumokat 1 munkanapon belül az Eladó
részére a HER-ben elektronikusan megküldi, valamint az adott beszállítást elkülönítetten 3
munkanapig tárolni. Eladó amennyiben 5 munkanapon belül nem tesz kifogást a minősítéssel
minőséggel kapcsolatban, akkor Felek egybehangzóan megfelelőnek, vagy a reklamációban
jelzettek szerint jóváhagyottnak tekintik a haszonanyag minőségét. Felek vitás esetekben külön
egyeztetést folytatnak, melynek eredményét feljegyzésben rögzítik és a bejelentett
reklamációhoz a HER-ben csatolják. Lehetőségként egy a NAH (Nemzeti Akkreditáló Hatóság)
által akkreditált laboratóriumhoz fordulhatnak, és ezt követően annak hitelesített méréseit
elfogadják.

4.5. A reklamáció elbírálását követően a Felek közös megegyezéssel jegyzőkönyvet készítenek,
melyben levonást érvényesíthet a Vevő. Ilyen esetben a Felek által elfogadott és aláírt
jegyzőkönyv alapján külön megállapodás kerül megkötésre, amely a pénzügyi és hasznosítási
elszámolás alapja.
5. Vételár, fizetési feltételek
5.1.

A vételár a HER-ben rögzített értékesítési árral egyezik meg, amely az árverés során kialakult ár.
A számlázásra kerülő vételár arányosan változhat a 100 %-on felüli 3.3 pontban meghatározottak
szerint elszállított mennyiség értékével.

5.2.
Az árverezést teljesítettnek kell tekinteni, ha Tárolótól kiszállított bruttó mennyiség eléri az
árverezett mennyiséget. Teljesített akkor is a szerződés, ha a Vevő az utolsó tétel/forduló
elszállításával az összesen kiírt mennyiséget túllépi meghaladja a 3.3. pontban foglaltak alapján.
Ezekben az esetekben elszámolásra a ténylegesen kiszállított mennyiség kerül figyelembe
vételre.
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5.3

A Vevő, az átvételt követő 1 munkanapon belül – amennyiben minőségi reklamációval nem él –
elektronikusan a HERben feltölti a szállítmány átvételét igazoló dokumentumokat az Eladó
részére. Az Eladó, a Tároló által kiállított mérlegjegy és a Vevő által küldött dokumentumok
egyezése esetén havonta összesítve kiállítja a számlát a Vevő felé.

5.4.

A Vevő a vételárat a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja az Eladó MKB Bank
Zrt. Banknál vezetett 10300002-10654068-49020012 számú bankszámlájára. Az árverési
biztosítékot a vételárba be kell számítani, amely alapján a Vevő vételárként az átvett mennyiség
vételárának az árverési biztosítékkal csökkentett összegét köteles átutalni.

5.3.

A Felek megállapodása alapján a Vevő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése
szerinti rendelkezések érvényesülnek. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő 30 napot meghaladó
fizetési késedelme esetén a szerződés megszűnik és az Eladó a Vevőt egy (1) évre kizárhatja a
HER értékesítési rendszerből.

5.4.

A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező hulladékok értékesítése az általános
forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a fordított
adózás hatálya alá tartozik.

6. Ellenőrzési jogosultság
6.1.

A Ht. 43. § (2b) pontja alapján, az NHKV Zrt. tulajdonjogára tekintettel a feladatainak teljesítése
során, továbbá a közszolgáltató az NHKV Zrt. részére nyújtott adatszolgáltatása helyességének
megállapítása érdekében, jogosult az NHKV Zrt. tulajdonába kerülő haszonanyaggal, mint
hulladékkal kapcsolatos tevékenységet végző közszolgáltató, az NHKV Zrt. tulajdonában álló
haszonanyagot kezelő, valamint ezek közreműködője tevékenységének az NHKV Zrt. feladataival
való összhangjának ellenőrzésére, ideértve a helyszíni ellenőrzést is.

6.2.

A Vevő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy Eladó
által biztosított akkreditált laboratórium ellenőrizhesse az átadott haszonanyag minőségét
szúrópróba szerűen és/vagy vitás esetekben, az ellenőrzésekhez a szükséges feltételek
rendelkezésre állását biztosítja.

6.3.

Az Eladó szúrópróba szerűen, előzetes tájékoztatás nélkül jogosult az általa értékesített tételek
ki- és beszállításkor, a hasznosítási tevékenység vonatkozásában (Vevő munkarendjébe
illeszkedő időpontban) mennyiségi és minőségellenőrzést végezni.

6.4.

Ehhez a Vevő térítésmentesen a szükséges feltételeket biztosítja.

6.5.

Az Eladó kérésére a Vevő a vizsgálatban köteles részt venni, és az annak eredményéről készített
vizsgálati eredményt aláírásával elfogadni. Egyet nem értése esetén a Vevő jogosult az
ellenőrzést ugyanazon a mintán elvégezni, az Eladó képviselőjének részvétele mellett. A Felek
abban állapodnak meg, hogy az Eladó által biztosított akkreditált laboratórium hivatalos
állásfoglalása a haszonanyag minőségét illetően vitás esetekben a Felekre kötelező érvényű.

6.9.

A Felek egybehangzóan megállapodnak, hogy az Eladó az ellenőrzést elvégeztetheti akkreditált
laboratórium közreműködésével is, mely vizsgálatról a Vevőt legalább két nappal előre értesíti
írásban.
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7. Kötbér
7.1.

A Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a jelen szerződés
tárgyát képező haszonanyagokat nem veszi át határidőre, akkor a Vevő az át nem vett
haszonanyag mennyisége alapján késedelmi kötbér fizetésére köteles. Késedelmi kötbér
mértéke naponta az értékesítési ár 0,5 %-a, amelynek felső határa 20 nap. Ezt követően az NHKV
Zrt. jogosult egyoldalú nyilatkozatával elállni a szerződéstől.

7.2.

Az Eladó a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti a Vevővel
szemben. Amennyiben Vevő a kötbérértesítőben foglaltakat 5 naptári napon belül írásban nem
kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. A kötbér összegét a Vevőnek a
kötbérértesítő Vevő általi kézhezvételétől számított 8 napon belül kell megfizetnie átutalással
az Eladó MKB Bank Zrt. Banknál vezetett 10300002-10654068-49020012 számú bankszámlájára.
Amennyiben az Eladónak a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a Vevő felé
tovább hárítani. A kötbér az Eladónak akkor is jár, ha kár nem merült fel.

8. Teljesítési határidő, a szerződés megszűnése
8.1.

A haszonanyag elszállítási határideje a HER értékesítési csomag Árverési Hirdetményében
megjelölt elszállítási határidővel egyezik meg.

8.2.

Felek egybehangzó megállapodása alapján jelen szerződés megszűnik:

-

30 napon túli fizetési késedelemmel,
késedelmi kötbér maximum elérésével a 7.1 pont szerinti elállással,
közös megegyezéssel.

7. Kapcsolattartás és együttműködés
7.1.

Az Eladó által a kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

Név: Bodnár Mária
Cím: NHKV Zrt. 1036 Budapest Lajos út 103.
E-mail: ertekesites@nhkv.hu
Telefon: 70-399-0052
7.2.

A Vevő által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

Név:
Cím:
E-mail:
Telefon:
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7.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést és üzenetet írásban, postán (tértivevényes
ajánlott levél formájában), a HERben vagy email útján továbbítanak a másik fél részére. Az
értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény tanúsága
szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve email útján történő továbbítás
esetén akkor, amikor az email sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél megkapja.

8. Nyilvánosság, átláthatóság
8.1.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Vevő
képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Vevő átlátható szervezetnek minősül. A Felek rögzítik, hogy a
jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések
elévüléséig a Vevő átláthatóságával összefüggő adatokat az Eladó jogosult kezelni. A Vevő –
képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul
köteles az Eladót tájékoztatni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a jelen szerződés tárgyát, a
Felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés
létrejöttét követően közzé teheti a honlapján. A Vevő jogosult – az Eladó előzetes írásbeli
engedélye esetén – a szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, az Eladó nevét üzleti
referenciaként felhasználni.

8.2.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, különösen a szerződéses
kötelezettségvállalások teljesítése során, valamint a Felek között felmerülő jogviták tekintetében
a magyar jog, így különösen a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A Felek kijelentik, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát tárgyalásos úton próbálják meg
rendezni. A Felek a tárgyalások során fokozottan kötelesek együttműködni. A tárgyalások
meghiúsulása esetén a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Pp.) szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak a jogvita
rendezése érdekében.

8.3.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek nem egy időben
írják alá jelen szerződést, abban az esetben a később aláíró fél aláírásának időpontja a jelen
szerződés hatályba lépésének napja.

8.4.

Jelen nyolc (8) oldalból és két mellékletből álló szerződést a Felek elolvasás után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, darab eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, mely
példányokból 1 példány a Vevőt, 2 példány az Eladót illeti meg.

Budapest, 2018. ………….. …..

……………………………………………………………………………….
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt.

……………, 2018…………….

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
(Cégképviselő aláírása, NEVE)

……………….Eladó
vevő
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Szakmai szempontból ellenjegyezte:
Aláírás: ………………………………..
Dátum: .………………………………..
Pénzügyi szempontból ellenjegyezte:
Aláírás: ………………………………..
Dátum: .………………………………..
Jogi szempontból ellenjegyezte:
Aláírás: ………………………………..
Dátum: .………………………………..
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Általános Tájékoztató 4. sz. melléklete
HASZONANYAG ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER
Haszonanyag minőségi paraméter ek
Hatály os: 2017.12.04 -től
CSOMAGOLÁSI PAPÍRHULLADÉK esetén:
A papírhulladék minőségének az MSZ EN 643:2002 szabványnak kell megfelelnie. Ebből a
közszolgáltatónál legnagyobb arányban megjelenő papírminőségek.
Újságpapír (deinking): háztartásokból begyűjtött válogatott nyomdai papír, újságok és folyóiratok,
mindegyik legalább 40%-ban (legalább 80% újság vagy folyóirat tartalom szükséges). A
festéktelenítésre alkalmatlan papírok és kartonok százalékos részaránya legfeljebb 1,5% lehet.
Kartonpapír: használt, különböző minőségű hullámkarton dobozok és lemezek.
Vegyes papír: különféle minőségű papírok és kartonok keveréke, amely legfeljebb 40% újságot és
folyóiratot tartalmaz.
Társított hulladék: használt folyadékcsomagoló karton műanyag réteggel (alumínium tartalommal vagy
anélkül), legalább 50 tömeg% rosttartalommal. (Használt, kombinált vagy tetrapak dobozok.)

CSOMAGOLÁSI MŰANYAG esetén:
PET palack (csomagolási):
o

o

Zöld (I. osztály, elkülönített gyűjtésből): A bálák minőségi besorolásánál szakmai
szempont a PVC tartalommal terhelt (előfordul címke és palack formában is) és a
blokátoros adalékkal gyártott palackok bálán belüli részaránya.
▪ Bálázási segédanyag felhasználása (pl. papír): megengedett. Súlykorrekciós
hatás.
▪ Külső szennyezettség-Felületi tapadványos (pl. sár): nem megengedett.
Súlykorrekciós hatás.
▪ Belső szennyezettség-Belső folyadék-tartalom: belső falra feltapadva 2%
mértékig megengedett. Határérték felett súlykorrekciós hatás.
▪ Degradáció: nem megengedett. Hasznosításra nem alkalmas.
▪ Bála összetétel megállapítása: min. 98% vizes és üdítős palack, 0% idegen
műanyag (pl. fólia). Nem tartalmazhat robbanás- és tűzveszélyes anyag
csomagolására szolgáló, valamint növényi és ásványi olajos palackokat.
Súlykorrekciós hatás.
▪ Bála színminőség megállapítása:
• Víztiszta bála: max. 2% kék tartalom, 0% egyéb szín tartalom
• Kék bála: max. 2% egyéb sötét szín tartalom
• Tarka bála: max. 20% fedett és multi layer palack tartalom
• Vegyes bála: színösszetétele az elkülönített gyűjtés színösszetételével
egyezik meg
• Tiltott: veszélyes hulladék csomagolása, veszélyes hulladék, 1 dl-nél
kisebb űrtartalmú palackok
Sárga (II. osztály, elkülönített gyűjtésből) : A bálák minőségi besorolásánál szakmai
szempont a PVC tartalommal terhelt (előfordul címke és palack formában is) és a
blokátoros adalékkal gyártott palackok bálán belüli részaránya.
▪ Bálázási segédanyag felhasználása (pl. papír): megengedett. Súlykorrekciós
hatás.
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▪

o

o

Külső szennyezettség-Felületi tapadványos (pl. sár): megengedett.
Súlykorrekciós hatás.
▪ Külső szennyezettség-Külső felületi nedvesség: megengedett. Súlykorrekciós
hatás.
▪ Belső szennyezettség-Belső folyadék-tartalom: belső falra feltapadva 2%
mértékig megengedett. Határérték felett súlykorrekciós hatás.
▪ Degradáció: nem megengedett. Hasznosításra nem alkalmas.
▪ Bála összetétel megállapítása: min. 90% vizes és üdítős palack, max. 3% idegen
műanyag (pl. fólia). Nem tartalmazhat robbanás- és tűzveszélyes anyag
csomagolására szolgáló, valamint növényi és ásványi olajos palackokat.
Súlykorrekciós hatás.
▪ Bála színminőség megállapítása:
• Víztiszta bála: max. 2% egyéb sötét szín tartalom
• Kék bála: színhiba miatt átminősítésre kerül
• Tarka bála: max. 50% fedett és multi layer palack tartalom
• Vegyes bála: víztiszta és kék arány 80%-nál kisebb
• Tiltott: veszélyes hulladék csomagolása, veszélyes hulladék, 1 dl-nél
kisebb űrtartalmú palackok
Piros (III. osztály, elkülönített gyűjtésből): A bálák minőségi besorolásánál szakmai
szempont a PVC tartalommal terhelt (előfordul címke és palack formában is) és a
blokátoros adalékkal gyártott palackok bálán belüli részaránya.
▪ Bálázási segédanyag felhasználása (pl. papír): megengedett. Súlykorrekciós
hatás.
▪ Külső szennyezettség-Felületi tapadványos (pl. sár): megengedett.
Súlykorrekciós hatás.
▪ Külső szennyezettség-Külső felületi nedvesség: megengedett. Súlykorrekciós
hatás.
▪ Belső szennyezettség-Belső folyadék-tartalom: belső falra feltapadva 2%
mértékig megengedett. Határérték felett súlykorrekciós hatás.
▪ Degradáció: nem megengedett. Hasznosításra nem alkalmas.
▪ Bála összetétel megállapítása: ami nem felel meg a Zöld (I.) és Sárga (II.)
osztályok előírásainak. Nem tartalmazhat robbanás- és tűzveszélyes anyag
csomagolására szolgáló, valamint növényi és ásványi olajos palackokat.
Súlykorrekciós hatás.
▪ Bála színminőség megállapítása:
• Víztiszta bála: színhiba miatt átminősítésre kerül
• Kék bála: színhiba miatt átminősítésre kerül
• Vegyes bála: színhiba miatt tarkának minősül
• Tiltott: veszélyes hulladék csomagolása, veszélyes hulladék, 1 dl-nél
kisebb űrtartalmú palackok
Szürke (IV. osztály, vegyes hulladékból válogatott)
▪ Bálázási segédanyag felhasználása (pl. papír): megengedett. Súlykorrekciós
hatás.
▪ Külső szennyezettség-Felületi tapadványos (pl. sár): megengedett.
Súlykorrekciós hatás.
▪ Külső szennyezettség-Külső felületi nedvesség: megengedett. Súlykorrekciós
hatás.
▪ Belső szennyezettség-Belső folyadék-tartalom: belső falra feltapadva 2%
mértékig megengedett. Határérték felett súlykorrekciós hatás.
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▪
▪

▪

Degradáció: nem megengedett. Hasznosításra nem alkalmas.
Bála összetétel megállapítása: vizek, üdítők és nem élelmiszeripari palack
csomagolást tartalmazhat. Nem tartalmazhat robbanás- és tűzveszélyes anyag
csomagolására szolgáló, valamint növényi és ásványi olajos palackokat. Max.
5% idegen műanyag (pl. fólia). Súlykorrekciós hatás.
Bála színminőség megállapítása:
• Víztiszta / Kék / Tarka / Vegyes bála: árkorrekciós hatás
• Tiltott: veszélyes hulladék csomagolása, veszélyes hulladék, 1 dl-nél
kisebb űrtartalmú palackok

Fólia (csomagolási)
A. osztály: Lakossági házhoz menő szelektív gyűjtésből származó polietilén műanyag fólia típusú
hulladékok kézi válogatással (maximum 5 % idegen anyag tartalommal).
B. osztály: Lakossági házhoz menő szelektív gyűjtésből származó polietilén műanyag fólia típusú
hulladékok kézi válogatással (6-15 % közötti idegen anyag tartalommal).
C. osztály: Lakossági szelektív házhoz menő és a szelektív gyűjtőszigetekből származó vegyesen
kezelt és válogatott Polietilén fólia típusú hulladékok maximum 20 % idegen anyag
tartalommal.
D. osztály: Települési szilárd hulladékból származó polietilén fólia típusú műanyag hulladék kézi
utóválogatással maximum 5 % idegen anyag tartalommal (magas felületi szennyezettség).
E. osztály: Települési szilárd hulladékból származó polietilén fólia típusú műanyag hulladék kézi
utóválogatás nélkül maximum 10 % idegen anyag tartalommal (magas felületi szennyezettség).

HDPE, PP (csomagolási)
Osztály
I. o.
Tisztaság,
szennyezettség

Eredet,
felhasználás

II. o.

Válogatott, elsősorban Válogatott, vegyes PPPP-HDPE flakonokat HDPE csomagolóanyag
tartalmaz
tartalmú,
enyhén szennyezett,
de nem olajos, nem
festékes, kissé sáros,
poros
Szennyezés mosással
eltávolítható

korábbi Több, mint 90%-ban
tisztított
háztartási
flakonok, kozmetikai
termékek flakonjai

Több, mint 80%-ban
tisztított
háztartási
flakonok, kozmetikai
termékek
flakonjai,
élelmiszer dobozok

III. o.
Vegyes
csomagolóanyag
tartalmú,
Szennyeződés 10%-nál
nagyobb
Szilikonos tubusokat
tartalmaz
Felületi
szennyezettség, föld,
szerves anyagok
Vegyes
csomagolóanyag
tartalmú. Jellemzően
öblítő, vegyi áru, stb
tárolására
szolgáló
flakonokat tartalmaz
Egyéb nagy darabos
hulladékokat
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tartalmaz
rekesz)

Bálák
degradáltsága

(láda,

UV Viszonylag új, nem Részenként
fakult Láthatóan
régi
kifakult flakonok
flakonok és címkék
napsütötte, degradált
flakonok

Idegenanyag tartalom

10 % alatti

10-20 % közötti

Egyéb csomagolási műanyagok (PP-PS bálák)
Osztály
I. o

20-30% közötti

II. o

Tisztaság, szennyezettség

Válogatott,
enyhén Válogatott
enyhén
szennyezett, de nem olajos, szennyezett, de nem olajos,
nem festékes, kissé sáros, nem
festékes,
földdel
poros
szennyezett felület

Eredet, korábbi felhasználás

Tisztított
élelmiszer
csomagolás, főként tejfölös,
joghurtos,
margarinos
poharak, dobozok

Bálák UV degradáltsága

Viszonylag új, nem kifakult Részenként fakult anyagok
anyagok

Anyagösszetétel

PP-PE tartalom: 70 %
PS, PET tartalom: 20 %
Egyéb anyagtartalom: 10 %

Csomagolási üveg hulladék esetén:
Idegenanyag típusa
„A” minőség
max. g/t
Mágnesezhető
tartalom

fém 1 500

Tisztított
élelmiszer
csomagolás, főként tejfölös,
joghurtos,
margarinos
poharak, dobozok

PP-PE tartalom: 50 %
PS, PET tartalom: 35 %
Egyéb anyagtartalom 15 %

„B” minőség

„C” minőség

max. g/t

max. g/t

2 000

3 000

Nem mágnesezhető fém 500
tartalom

700

850

kő, kerámia, porcelán és 1 500
hőálló üveg

2 000

3 000

Szerves anyag (papír, 5 000
műanyag, stb.)

7 000

8 500

Pb és Cd tartalom (ólom, 150
kadmium)

150

150

Szemcseméret

A 8 mm-nél kisebb szemcseméretből egyik esetben
sem lehet több mint a beszállított mennyiség max.
10%-a
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FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK esetén:
A begyűjtött fém csomagolási hulladékot legalább mágnesezhető fém (ónozott vas konzervdoboz) és
alumínium csomagolási hulladék (italos doboz) frakcióra kell szétválogatni. Amennyiben a vegyes fém
csomagolási hulladék között aeroszolos palack is található annak elkülönített kezelését, hasznosítóhoz,
annak hiányában ártalmatlanítóhoz történő eljuttatását biztosítani kell.

Az alumínium italos dobozokat általában bálázva lehet átadni a hasznosítóknak. Az italos doboz
bálákat egyben tartó rögzítő-elemek eltávolítása után a báláknak könnyen szét kell esniük.
A vas hulladékot konténerbe rakva, ömlesztve lehet általában átadni a hasznosítóknak.
Mindkét haszonanyag esetén az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv alapján 95%-os
minimális tisztasági elvárás biztosítása szükséges.
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