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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. Értelmező rendelkezések 
 
2.1. Anyagáram: az anyagáramok alatt a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM 
rendelet 1. mellékletében meghatározott hulladék azonosító kód szerinti anyagáramok értendők. 
 
2.2.  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. 
 
2.3. Haszonanyag: az NHKV Zrt. tulajdonát képező valamennyi, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék.  
 
2.4. Hulladékkezelő: a hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveleteket – ideértve a hasznosítást 
vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést – végző szervezet, amelyet az NHKV Zrt. a HER-ben 
jóváhagyott. 
 
2.5. Közreműködő: bármely természetes személy vagy szervezet, akivel vagy amellyel Felek a jelen 
szerződésben meghatározott feladataik teljesítése során együttműködnek. 
 
2.6. 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. 
 
2.7 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. 
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2.8 Közvetítő: olyan gazdálkodó szervezet, amely más nevében szervezi a hulladék hasznosítását 
vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetítő nem lesz a hulladék tényleges 
birtokosa. 

 
2.9 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.  

 
2.10 A jogviszonyban használt további fogalmak a Ht. alapján értelmezendők. 
 
 
3. A HER működésével, használatával kapcsolatos általános rendelkezések 
 
3.1. 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 az NHKV Zrt. honlapján kerül közzétételre.  
 
3.2. A HER-ben a kikiáltási árként, árverési biztosítékként, licitlépcsőként, vételi ajánlatként és 
vételárként közzétett összegek forintban értendőek.  
 
3.3. A HER oldalai a legfrissebb Chrome vagy Firefox böngészőre optimalizáltak.  
 
3.4. A HER rendszer és kapcsolódó dokumentumok magyar, illetve angol nyelvűek, vitás esetben a 
magyar nyelvű dokumentumban foglaltak az irányadók. 
 
 
4. Felvilágosítás igénylése 

 
 
4.1. 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). 
 
4.2. Az NHKV Zrt. a web felületén közzéteszi a segítségnyújtó szolgáltatás elérhetőségét. Az NHKV Zrt. 
haladéktalanul intézkedik a bejelentésben foglalt kérdések megvizsgálása és szükség szerinti 
megválaszolása iránt. 
 
 
5. Felelősség 
 
5.1. Az ajánlattevő által megadott – a HER nyilvántartásaiba bejegyzett, illetve a rendszerben közzétett 
– adatok valódiságáért az ajánlattevő tartozik felelősséggel. 
 
5.2. A világháló és az ajánlattevő gépének üzemzavarai miatt, illetve egyéb, a HER működésével 
összefüggő, NHKV Zrt.-nek fel nem róható okból eredő következményekért az NHKV Zrt. felelősséget 
nem vállal. 
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5.3. A haszonanyag kikiáltási árát az NHKV Zrt. megfelelő szakértelemmel rendelkező munkavállalói a 
haszonanyag jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően (melyet a Közszolgáltató 
szakértelemmel rendelkező alkalmazottja adatszolgáltatásával alátámaszt) a piaci helyzetet 
figyelembe véve határozzák meg. 
 

5.4. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a web felületen közzétett Árverési Hirdetményekben és 
árverésekről szóló egyéb tájékoztatásokban az árverésre meghirdetett haszonanyag adatainak 
feltüntetése nem jelenti a haszonanyag tulajdonságainak teljes körű ismertetését az NHKV Zrt. 
részéről. A megtekintés során az ajánlattevő által nem észlelt vagy nem felismerhető eltérő 
tulajdonságokért, a haszonanyag fizikai, műszaki állapotáért, esetlegesen előforduló vélt vagy valós 
hiányosságaiért az NHKV Zrt. felelősséget nem vállal. 
 
5.5. Az árverés elmaradásáért, az Árverési Hirdetmény visszavonásáért, illetve az árverés 
meghiúsulásáért (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. 
 
 
6. Az ajánlattevői regisztráció és az árverésre történő jelentkezés 
 
6.1. 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/kereskedők/közvetítők 
részére a www.nhkv.hu honlapon a „partnerek” számára elérhető „haszonanyag értékesítési rendszer” 
menüpont alatt kezdeményezhető. A regisztráció visszavonásig érvényes. 
Az NHKV Zrt. a regisztrált 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 ajánlattevő az árverésen törvényes képviselője, illetve a polgári perrendtartásról szóló törvény 
szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. 
 
6.2. A HER rendszerben történő regisztráció feltétele: 
 
A regisztráció során a www.nhkv.hu honlapon a „partnerek” számára elérhető „haszonanyag 
értékesítési rendszer” menüpont alatt az ott meghatározott dokumentumokat kell az ajánlattevőnek 
benyújtani. 
 
Az ajánlattevői meghatalmazáson alapuló képviseleti jog megszűnését a meghatalmazó köteles 
haladéktalanul bejelenteni. A visszavonás bejelentésének időpontjáig az ajánlattevői meghatalmazott 
részéről megtett ajánlat joghatályos ajánlatnak minősül, a bejelentés beérkezését követően azonban 
további ajánlat tételére már nincs lehetőség. 
 
Minden ajánlattevő vevői szerepkörtől függően kizárólag egy ajánlattevői azonosítóval rendelkezhet, 
a további regisztrációt a HER automatikusan elutasítja. 
 

http://www.nhkv.hu/
http://www.nhkv.hu/
http://www.nhkv.hu/
http://www.nhkv.hu/
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Elutasításra kerül a regisztráció, ha a regisztráció fent rögzített feltételei nem állnak fenn, illetve az 
ajánlattevő a 7. pont szerinti kizárás hatálya alatt áll, valamint a regisztráció során megadott adatokkal 
kapcsolatban kizárási ok merül fel. 
 
6.3. Árverésre történő jelentkezés feltétele: 
 
Egy adott árverésen való részvételhez be kell fizetni az ajánlattevőnek az Árverési Hirdetményben az 
adott értékesítési azonosítóhoz tartozó árverési biztosítékot és kitöltve meg kell küldenie az Árverési 
Hirdetmény 1. számú mellékletét képező Nyilatkozatot, szükség esetén a regisztráció során be nem 
csatolt, regisztrációt követő változás esetén vonatkozó engedélyt. 
 
 
7. Az ajánlattevő részvételére vonatkozó feltételek, kizárás 

 
7.1. 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 megállapításra kerül, az erről történő tudomásszerzéstől számított 
egy évig. 
d) az NHKV Zrt. munkavállalója az ajánlattevő képviselőjeként sem vehet részt az árverésen. 
 
7.2. Az NHKV Zrt. az Árverési Hirdetményben rögzített feltételek szerint az elektronikus árverési 
eljárásból kizárhatja és a közléstől számított 2 évig nem vehet részt ajánlattevőként a HER értékesítési 
eljárásban: 
a) aki az árverés eredménye alapján keletkező vételár fizetési kötelezettségét elmulasztotta,  
b) aki az árverés útján megszerzett haszonanyag szerződésszerű átvételét nem teljesítette. 
c) aki az értékesítési eljárás során hamis, valótlan adatot szolgáltatott, nem jelentette be határidőn 
belül az adataiban történt változásokat (pl. nem a vevői vállalt státuszában teljesítette a vásárlást), az 
erről történő tudomásszerzéstől. 
 
 
8. Adatmódosítás, törlés 
 
A regisztrált ajánlattevő 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 ajánlattevő akkor kérheti a nyilvántartásból történő törlését, ha nincs a rendszerben a kérelem 
előterjesztésének időpontjában folyamatban lévő árverési eljárásban vételi ajánlata. 
 
 
9. Ajánlattevők adatainak kezelése 
 
9.1. Adatkezelő: 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Koordináló Vagyonkezelő Zrt. 
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. László Tünde 

http://www.nhkv.hu/
http://www.nhkv.hu/
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1036 Budapest, Lajos utca 103. 
e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu 
Adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre: 
A HER alkalmazása során kizárólag az ajánlattevők és meghatalmazottaik azonosításához, valamint 
sikeres árverést követően az adásvételi jogviszonyhoz szükséges adatok (vevő, szállító adatai) kerülnek 
felhasználásra. Az adatok teljes körű megadása és megléte és kezelése a HER használatának feltétele. 
 
9.2. Az NHKV Zrt. a következő személyes adatokat kezeli a HER működtetésével kapcsolatban:  

• Az ajánlattevő jogi személy cégjegyzésére jogosult a cégnyilvántartásban szereplő személyes 
adatai és/vagy kapcsolattartásra kijelölt természetes személy adatai. 

• Az ajánlattévő jogi személy által adott meghatalmazásban a meghatalmazott természetes 
személy személyazonosításhoz szükséges adatai. (név, születési név, anyja neve, születési hely 
és idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám) 

• Az előző két pontban felsorolt természetes személyek elérhetőségének adatai. 
 

Az NHKV Zrt. adatkezelésének jogalapja: 
Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikk 1. bekezdésének f. pontja, 
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése miatt szükséges. Célja kizárólag 
a HER üzemeltetésével és az adásvételi szerződéssel, valamint a szerződéses kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos, ahhoz szükséges adatkezelés. 
 
Az adatkezelés időtartama, adatmódosítás, törlés: 
A regisztrált ajánlattevő 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. 
 
Regisztráció törlése, megszüntetése: 
Az ajánlattevő és a hozzá kapcsolódó természetes személyek akkor kérhetik a nyilvántartásból történő 
törlésüket, ha nincs a rendszerben a kérelem előterjesztésének időpontjában folyamatban lévő 
árverési eljárásban vételi ajánlata. 
A regisztráció megszüntetését követő 5 napon belül az NHKV Zrt. rendszerében az adatok törlésre 
kerülnek. 
 
A természetes személy érintetteket megilleti a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése 
törlése vagy a kezelés korlátozásának a joga. Tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen, valamint 
megilleti adathordozhatósághoz való jog. 
 
Az NHKV Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy a HER üzemeltetése érdekében harmadik személlyel 
szerződést köthet (adatfeldolgozó), aki a HER üzemeltetése során az adatkezelő megbízásából jogosult 
az adatok megismerésére, kezelésére. 
 
 
10. Elektronikus Árverési Hirdetmények Nyilvántartása 
 
Az Árverési Hirdetmények az NHKV Zrt. honlapján kerülnek közzétételre, nyilvántartásuk is a HER-ben 
történik. Az Árverési Hirdetmény nyilvántartása nyilvános, bárki számára regisztráció nélkül 
megtekinthető a honlapon. 
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11. Elektronikus ajánlattétel feltétele 
 

11.1. A regisztrált ajánlattevők az Árverési Hirdetmény megküldésével elektronikusan értesítést 
kapnak a meghirdetett értékesítési csomagról és a licitáláshoz szükséges adatokról. Az NHKV Zrt. 
megadhatja, hogy az ajánlattevők milyen minőségben (pl. kezelő, hasznosító … stb.) adhatnak ajánlatot 
az adott Árverési Hirdetményben meghirdetett haszonanyagra. 
 
11.2. Amennyiben az ajánlattevő az Árverési Hirdetményben meghatározott árverési biztosítékot 
átutalta az NHKV Zrt. Árverési Hirdetményben megadott elkülönített számlájára és az Árverési 
Hirdetmény 1. sz. mellékletét képező nyilatkozatot és a szükséges engedélyt az NHKV Zrt. elfogadja az 
ajánlattevő jelentkezését, aktiválja az értékesítési csomaghoz a hozzáférést vagy kizáró ok esetén 
elutasítja az árverésre történő jelentkezést. A jelentkezés elfogadását az ajánlattevő – a HER 
rendszerben közvetlenül a felhasználó nevével való belépés után – Értékesítések/Meghirdetések menü 
pontnál láthatja. Kizáró oknak minősül a 7. pontban foglaltak, illetve az árverési biztosíték 
megfizetésének és/ vagy az Árverési Hirdetmény 1. sz. mellékletét képező Nyilatkozat vagy a szükséges 
engedély hiánya. Elutasításkor az NHKV Zrt. e-mail értesítést küld, és a biztosíték összegének 
visszautalásáról intézkedik. Az NHKV Zrt. az átutalt biztosíték után kamatot nem fizet. 
 
11.3. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az árverési biztosíték befizetése és a nyilatkozat (szükséges 
engedély) e-mailen történő megküldése azt is jelenti, hogy az árverési és a szerződési feltételeket 
elfogadta és nem minősül az árverésből kizárt személynek. 
 
11.4. Az árverési biztosíték késedelmes vagy hibás (pl. nem megfelelő számlaszámra történő) 
átutalásának következményei az ajánlattevőt terhelik. Az ajánlattevő tudomásul veszi azt, hogy az 
átutalt árverési biztosíték beazonosítása akkor lehetséges, ha az átutalási megbízáson közleményként 
feltünteti az ajánlattevő nevét és az értékesítési azonosítót. 
 
11.5. Az eredményes árverés lezárását követően az árverési biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében 
a vételárba beszámításra, a további ajánlattevőnek pedig az eredményhirdetést követő 5 (öt) 
munkanapon belül visszafizetésre kerül. 
 
11.6. Az átutalási megbízás közlemény rovatában történt esetleges elírásokból eredő azonosítási 
problémákért a felelősség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az NHKV Zrt. 
nem köteles az átutalással megfizetett összegek eredetét megvizsgálni; az NHKV Zrt. a 
beazonosíthatatlan összegeket, valamint az árverésekből kizárt, illetve a nem nyertes ajánlattevő 
személyek által utalt összegeket az átutaló részére visszautalja. 
 
 
12. Elektronikus árverési eljárás lefolytatása 
 
12.1. Ajánlattétel 
 
12.1.1. Az aktiválás után az ajánlattevő 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. 
 
12.1.2. Az ajánlattevő 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. 
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Az ajánlattevő a vételi ajánlatát nem vonhatja vissza, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége megszűnik, ha 
más ajánlattevő magasabb árat ajánl vagy ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül 
fejeződik be. 
 
12.1.3. Az elektronikus ajánlattétel időtartama és lezárása az adott értékesítési csomagra vonatkozó 
Árverési Hirdetményben van feltüntetve. 
 

12.2. Megtekintés 
 
12.2.1. Az értékesíteni kívánt vagyonelemek személyes megtekintésére az NHKV Zrt. az Árverési 
Hirdetményben meghatározott – Közszolgáltatóval egyeztetett – helyen és időben lehetőséget 
biztosít. 

12.2.2. A megtekintés esetleges elmaradásából eredő károkért az NHKV Zrt. felelősséget nem vállal. 
 
12.3. Licitnapló lezárása 
 
12.3.1. A regisztrált (érvényes) ajánlat a kikiáltási árat elérő vagy azt meghaladó ajánlat. 
12.3.2. 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. 
 
12.3.3. A HER árverés a licitnapló lezárásának időpontjában – figyelembe véve a hosszabbításokat és 
üzemzavarokat – tekintendő befejezettnek. Ezt követően ajánlat megtétele nem lehetséges.  
 
12.3.4. A licitnapló lezárásának időpontjában a legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlatot tevő a 
nyertes. 
 
12.3.5. A vételi ajánlattétel időpontjának automatikus lezárását megelőzően az NHKV Zrt.-nek is 
lehetősége van az Árverési Hirdetmény visszavonására vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítására, 
amelyből eredő károkat az ajánlattevő nem érvényesítheti az NHKV Zrt.-vel szemben. Ebben az esetben 
az adott árverésre megtett valamennyi ajánlat is érvényét veszti, a továbbiakban ajánlat megtételére 
nincs lehetőség. 
 
12.4. Értesítés az árverés eredményéről, a szerződés létrejötte 
 
12.4.1. Az NHKV Zrt. az árverés befejezését követően elektronikus formában honlapján kihirdeti a 
licitnapló szerint legmagasabb ajánlatot tevő nyertest, akivel a kihirdetés időpontjában automatikusan 
létrejön a szerződés. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az NHKV Zrt. a HER rendszerben 
rögzíti a szerződést, az megtekinthető az NHKV Zrt. mindenkori honlapján.  
12.4.2. Fémkereskedelmi anyag értékesítése esetén a nyertes ajánlattevő és az NHKV Zrt. között akkor 
jön létre a szerződés, ha az NHKV Zrt. kihirdetését követően a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. 
törvény 3. § (7) bekezdés szerinti fémkereskedelmi hatósági visszaigazolást az NHKV Zrt. kézhez vette 
és a kézhezvétel időpontjáról az NHKV Zrt. értesíti az ajánlattevőt. A szerződés hatálybalépése az NHKV 
Zrt. értesítés ajánlattevő által történő kézhezvételének napja. 
 
12.4.3. Az adásvételi jogviszonyra vonatkozó szerződési feltételeket az NHKV Zrt. Általános Szerződési 
Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák.  
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12.5. Eredménytelen árverés 
 
12.5.1. Az árverés eredménytelennek minősül, ha: 
 
a) nem érkezett érvényes vételi ajánlat, 
b) az árverést az NHKV Zrt. egyéb okból eredménytelennek nyilvánította. 
 
12.5.2. Eredménytelen árverést követően megismételt árverés tartható. A megismételt elektronikus 
árverések során az első árverésre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.  
 
13. A vételár megfizetése 
 
13.1. Az árverési vevő befizetett árverési biztosítéka a vételárba beszámításra kerül.  
 
13.2. Az árverési vevő a fennmaradó vételárra vonatkozó fizetési kötelezettségét, az NHKV Zrt. által 
kibocsátott számla keltétől számított 30 napon belül köteles teljesíteni. 
 
13.3. A haszonanyag értékesítése tekintetében a jogszabályokban meghatározottak szerint kell Áfa 
fizetést alkalmazni. 
 
14. Szállítás 
 
14.1.Az árverési vevő az árverésre bocsátott haszonanyagon az átvétellel szerez tulajdonjogot. A 
kárveszély az árverési vevőre a vagyontárgy átadás-átvételével száll át. 
 
14.2.Ha az árverési vevő a haszonanyagot az Árverési Hirdetményben megadott határidőig nem 
szállítja el, akkor a vevő a határidőn belül egyszer maximum 15 nappal kérhet hosszabbítást. A kérelem 
beérkezését az NHKV Zrt. visszaigazolja. Vevő a határidőben át nem vett haszonanyag mennyisége 
alapján, szerződésszegésre tekintettel meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér 
mértékét az Árverési Hirdetmény tartalmazza. 
 
 
15. Egyéb rendelkezések 
 
15.1. Fémkereskedelmi engedély köteles anyag értékesítése csak - az átadás-átvétel idején is érvényes 
- fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező fémkereskedő részére lehetséges. Ilyen haszonanyagra 
árverezni csak az Árverési Hirdetményben meghatározott egyéb feltételek biztosítása esetén van 
lehetőség. Az értékesítésről az NHKV Zrt-nek és a vevőnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított 
mindenkor hatályos kötelező nyomtatványt/megállapodást köteles kitölteni és aláírni. 
 
15.2. A haszonanyagok értékesítésére vonatkozó egyéb, speciális rendelkezéseket az aktuális Árverési 
Hirdetmény tartalmazza. 
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 HASZONANYAG ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZERBEN ALKALMAZOTT 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), valamint 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. (továbbiakban: NHKV Zrt.) 

gondoskodik a tulajdonában álló haszonanyag értékesítéséről. Az NHKV Zrt. elektronikus honlapján 

keresztül működő Haszonanyag Értékesítési Rendszerben (továbbiakban: HER) elektronikus árverés 

keretében valósítja meg a haszonanyag értékesítését.  

2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazásában a HER Általános 
Tájékoztatójában található fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.  
Jelen ÁSZF a nyertes ajánlattevővel (továbbiakban: Vevő) történő megismertetéssel és a Vevő által – 
külön nyilatkozatban rögzített - elfogadással, az egyedi adásvételi jogviszony elválaszthatatlan részévé 
válik.  
 
A mindenkori hatályos ÁSZF a www.nhkv.hu  weboldalon/ honlapján elérhető. 
 
 

II. Általános Szerződési Feltételek hatálya, módosítása, megszüntetése, irányadó 

jogszabályok 

 

1. Tárgyi hatálya: 
Az ÁSZF a HER rendszerben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó haszonanyagok 
értékesítésére vonatkozóan az NHKV Zrt. és Vevő (továbbiakban együtt: Felek) között létrejött 
adásvételi jogviszony szerződéses feltételeit tartalmazza, amelyeket más kikötés hiányában a Feleknek 
a haszonanyag értékesítése tárgyában alkalmazni kell. Az ÁSZF valamennyi, az NHKV Zrt. honlapján 
közzétett Árverési Hirdetmény szerinti értékesítésre vonatkozik.  
 
2. Időbeli hatálya: 
Az ÁSZF az NHKV Zrt. hivatalos weboldalán hirdetményi közzététellel lép hatályba. Az adásvételi 
jogviszonyra az Árverési Hirdetmény szerinti licit kezdő napján hatályos ÁSZF-t kell alkalmazni. 
 
3. Módosítása: 
Az ÁSZF bármely elemének NHKV Zrt. általi módosítása a hivatalos weboldalon történő hirdetményi 
közzététellel lép hatályba. A módosításról az NHKV Zrt. nyilvántartást vezet. 
 

4. Megszüntetése: 

Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött szerződést megszüntethetik: 

a.) közös megegyezéssel, 
b.) ÁSZF szerint azonnali hatályú felmondással. 
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5. Irányadó jogszabályok, egyéb rendelkezések: 

5.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, különösen a szerződéses kötelezettségvállalások 
teljesítése során, valamint a Felek között felmerülő jogviták tekintetében a magyar jog, így különösen 
a Ptk., a Ht., a Korm. rendelet 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. 
 
5.2. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:63. § (5) bekezdés 

alkalmazását kizárják. A Vevő általános szerződési feltételei nem képezik az adásvételi szerződés 

részét, Felek a Ptk. 6: 81. § alkalmazását kizárják. 

5.3. Az adásvételi jogviszonyban foglaltak közérdekű és közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, 
erre tekintettel az adatok nyilvánosságra hozatalát Felek tudomásul veszik. 
 
5.4. Az ÁSZF rendelkezései együtt értelmezendők az adásvételi jogviszony részét képező HER Általános 
Tájékoztatóval, az adott haszonanyagra vonatkozó Árverési Hirdetménnyel, az árverés eredményről 
szóló hirdetménnyel és a Felhasználói Kézikönyvvel. Amennyiben az ÁSZF, az Árverési Hirdetmény, a 
HER Általános Tájékoztatója és a Felhasználói Kézikönyv rendelkezéseivel kapcsolatban ellentmondás 
merül fel, akkor az alkalmazandó rendelkezés tekintetében az alábbi sorrend szerint meghatározott 
dokumentumokban foglaltak az irányadók: 
 
1. Árverési Hirdetmény 
2. HER Általános Tájékoztató 
3. HER Felhasználói Kézikönyv 
4. ÁSZF 
 
 

III. Jogviszony létrejötte 
 
1. A szerződéskötés a Ptk. 6:76. § és a 6:82. § - 6:85. § alapján a versenyeztetési eljárás és az 
elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai figyelembevételével jön létre. 
 
A Ptk. 6:76. § (1) bekezdés alapján a Felek között az adásvételi jogviszony az árverés eredményéről 
szóló hirdetmény megjelentetésével, azaz a nyertes kihirdetésével, a kihirdetés napján az elért vételi 
áron érvényesen létrejön. 
 
2. Amennyiben a haszonanyag fémkereskedelmi engedély köteles anyag, annak értékesítése csak az 

átadás-átvétel idején is érvényes fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező fémkereskedő részére 

lehetséges. 

Fémkereskedelmi anyag értékesítése esetén a nyertes ajánlattevő és az NHKV Zrt. között akkor jön 

létre a szerződés, ha a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 3. § (7) bekezdés szerinti 

fémkereskedelmi hatósági visszaigazolást az NHKV Zrt. kézhez vette és a kézhezvétel időpontjáról az 

NHKV Zrt. értesíti az ajánlattevőt. A szerződés hatálybalépése az NHKV Zrt. értesítés ajánlattevő által 

történő kézhezvételének napja. 
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3. A fentiek szerint létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, az NHKV Zrt. rögzíti a 
jogviszonyhoz szükséges dokumentumokat, a dokumentumok a továbbiakban hozzáférhetők lesznek  
a HER rendszerben  felhasználói név  és jelszó  megadásával.  
A szerződés nyelve magyar.  
 
4. A jogviszony tárgyát képező, per-, teher-és igénymentes, értékesítő azonosító szerinti haszonanyag 
műszaki feltételei az Árverési Hirdetmény mellékletében megtalálhatók. 
 
 

IV. Birtokátruházás / Átadás-átvételi eljárás 

1. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező teljes mennyiségű haszonanyagot az Árverési 
Hirdetményben megjelölt birtokátruházási (elszállítási) határidőn belül (akár részletekben is) 
elszállítani/a Tároló helyszínén átvenni. Vevő a birtokátruházás időpontjára vonatkozóan egyszeri 
alkalommal határidő módosítást kérhet a határidő lejártát megelőző 5 munkanapon belül. Az újabb 
határidő az eredeti határidőt maximum 15 munkanappal hosszabbíthatja meg. Amennyiben a Vevő a 
birtokátruházási/elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben a IX.2.3. pontban és 
az Árverési Hirdetményben meghatározott mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. Az NHKV 
Zrt. köteles biztosítania az Árverési Hirdetményben meghatározott mennyiségű haszonanyagnak a 
meghatározott teljesítési helyen történő átvételét a közszolgáltatón keresztül annak érdekében, hogy 
Vevő a szerződésből adódó kötelezettségeit teljesíteni tudja. 
 
A Tárolót a Vevő az elszállítás előtt egy munkanappal köteles értesíteni az elszállítással kapcsolatos 
összes információról. 
A Tároló minden egyes szállítás alkalmával szállítólevelet állít ki és ad át a Vevőnek vagy a Vevő 
helyszínen tartózkodó képviselőjének, mely szállítólevelet (igazoló dokumentumokat) Tároló feltölt a 
HER rendszerbe.  
A Vevő birtokátruházással szerez tulajdonjogot a haszonanyagon. A birtokátruházással száll át a 

kárveszély az NHKV Zrt-ről a Vevőre.  

2.  Vevő köteles a Tároló üzemeltetőjével (közszolgáltatóval vagy előkezelővel) együttműködni a 

haszonanyag elszállításának zavartalan megszervezése érdekében. A Tároló helyen az átadás- 

átvételkor a rakodást a közszolgáltató vagy szerződéses partnereként az előkezelő végzi, aki az ehhez 

szükséges eszközöket is biztosítja. A hulladék szállítása során bekövetkezett környezetszennyezésért a 

mindenkori szállító felelős.  

A haszonanyagot a Tároló telephelyén, hitelesített hídmérlegen mérlegelik, amelyről a Tároló 

üzemeltetője mérlegjegyet állít ki. A Tároló üzemeltetője a mérlegjegyből egy példányt a mérlegelést 

végző méréskor a Vevő gépjárművezetőjének átad, egy példányt elektronikusan 1 munkanapon belül, 

a szállítólevél egy példányával feltölt a HER rendszerbe. Felek az átvett mennyiség (bruttó) súlyára 

vonatkozó adatként a Tárolóhelyen mért adatokat tekintik.  

A szállítójárművek torlódásának elkerülése érdekében Tároló üzemeltetője a mérlegelésnél érkezési 

sorrendben mérlegeli Vevő, illetőleg saját járműveit, és folyamatosan gondoskodik a rakodáshoz 

szükséges zökkenőmentes eligazításról. 

A hídmérleg hitelesítési dokumentuma igény esetén a Vevő részére bemutatásra kerül, illetve részére 

a mérési eredmények kontrollját biztosítani kell. 
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3. A Tároló üzemeltetője által a HER rendszerben felrögzített birtokátruházást a Vevő köteles a HER 
rendszerben visszaigazolni 3 napon belül. Amennyiben a Vevő a birtokátruházás visszaigazolási 
kötelezettségének a fentiek szerint nem tesz eleget, abban az esetben a IX.2.3. pontban és az Árverési 
Hirdetményben meghatározott mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. 
 
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, az NHKV Zrt. hulladéktulajdonosként történő 
megjelölését. 
 
4. A Vevő közreműködőt is igénybe vehet a Ptk.-ban szabályozottak szerint. Közreműködőt igénybe 
lehet venni a kezelés/hasznosítás műveletnél, ezt a regisztráció során kell bejelenteni és igénybe vehet 
a birtokátruházásnál is, ebben az esetben Vevő köteles a közreműködő igénybevételét az NHKV Zrt.-
nek a birtokátruházás megkezdését megelőzően bejelenteni. A közreműködők esetében a szükséges 
engedélyeket a regisztráció során már fel kell tölteni a rendszerben (akár adatmódosítás útján).  
 
 

V. A hulladék kezelésének szabályai 
 
1. A Vevő köteles a meglévő engedélye alapján a mindenkor érvényben lévő környezetvédelmi és 
egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a hulladék teljes mennyiségének hasznosításáról 
gondoskodni. Vevő kötelezi magát a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a mindenkor 
érvényes, a tevékenységével összefüggő, vonatkozó jogszabályok, előírások és követelmények 
betartására. A rendszer a kereskedő, a kezelő és a hasznosító között nem átjárható, amilyen 
szerepkörben kerül megvásárlásra a csomag, olyan regisztráció mentén kell eljárni.  A végső kezelésről 
90 napon belül igazolást köteles a Vevő feltölteni a HER rendszerbe. Amennyiben nem közvetlen 
hasznosító lesz a vevő, abban az esetben a Vevőnek kötelessége benyújtani a hasznosító cégektől az 
engedélyeket. Amennyiben közvetlen hasznosító a vevő, további hasznosítónak nem adhatja át a 
hulladékot hasznosításra.  
A hasznosításra vonatkozó igazolásokat a hasznosítás megtörténtét követő 15 napon belül, de 
legkésőbb a hulladék átvételét követő 90 napon belül kell feltölteni a HER-be.  A vevőnek a 
hasznosításra történő átadásnál be kell tartanai a Ht. 15.§. (5) bekezdésében foglaltakat, mely azt írja 
elő, hogy a hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás 
megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. 
 
2. Vevő köteles rendelkezni – az árverés időpontjában és a teljesítés teljes időtartama (az értékesítési 
eljárás) alatt is hatályos – a jelen szerződés tárgyát képező hulladék kezelésére vonatkozó 
engedélye(kke)l, amelyeket az NHKV Zrt.-hez benyújt. Vevő köteles az NHKV Zrt.-nek haladéktalanul (5 
munkanapon belül) benyújtani a módosított engedély(eke)t is, amennyiben erre sor kerül. 
 
3. A Vevő köteles a hulladék kezelése során a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben, az engedélyben 
foglalt és a regisztráció szerinti előírásokat betartani. Köteles továbbá a hulladék útját, hasznosítását a 
vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, nyomon követhetően dokumentálni, hasznosítási 
igazolásokkal alátámasztani. A szükséges eszközök, engedélyek, jogosultságok naprakészségéről, 
megfelelőségéről folyamatosan gondoskodni és az esetlegesen ennek elmulasztásából eredően teljes 
körű anyagi felelősséget vállalni, különös tekintettel a Ht. 31. § (4) bekezdésében előírtakra. 
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4. Mindezek mellett az NHKV Zrt. jogosult az ÁSZF-ből eredő kötelezettségek betartását helyszíni 
szemle keretében ellenőrizni, jogosult további nyilatkozat, kimutatás, igazolás bekérésére a Vevőtől, 
mely igénynek Vevő köteles 8 napon belül eleget tenni. Amennyiben igazolási kötelezettségének a 
fentiek szerint nem tesz eleget, abban az esetben a IX.2.3. pontban és az Árverési Hirdetményben 
meghatározott mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. 
 
 

VI. Változáskezelés szabályai (minőségi, mennyiségi és időbeli változás esetén) 

1. Abban az esetben, amikor az átvett haszonanyag minőségében az eltérés vagy a szennyezettség 

tartalma meghaladja a 10 %-ot, úgy Vevő és a Közszolgáltató/ Tároló üzemeltetője köteles a 

reklamációt fényképekkel jegyzőkönyvben rögzíteni. Vevő köteles a reklamáció alapját képező 

dokumentumokat a birtokátruházást követő 5 munkanapon belül az NHKV Zrt. részére a HER-be 

elektronikusan megküldeni, valamint az adott beszállítást a reklamáció bejelentését követő 5 

munkanapig elkülönítetten tárolni. Amennyiben az NHKV Zrt. a reklamáció bejelentését követő 5 

munkanapon belül nem tesz kifogást a Vevő reklamációjával kapcsolatban, akkor Felek egybehangzóan 

a reklamációban jelzettek szerint jóváhagyottnak tekintik a haszonanyag minőségét. 

2. Amennyiben az Árverési Hirdetményben kijelölt Tárolóban nem áll rendelkezésre az árverés tárgyát 

képező teljes haszonanyag mennyiség, az NHVK Zrt. jogosult a birtokátruházás lejáratának határidejéig 

egyszeri alkalommal további Tároló/k kijelölésére. A kijelölésre tekintettel a birtokátruházásra 

vonatkozóan határidő automatikusan 5 munkanappal meghosszabbodik. Kvótás csomag esetén a 

kikiáltási mennyiség és a szállítható mennyiség eltérő lehet. Az elszállítható mennyiségbe csak az kerül 

be, ami aktuálisan a tárolóban rendelkezésre áll, de a kvóta jövőbeli készlete rendelkezésre állás esetén 

folyamatosan szállítható. A haszonanyag rendelkezésre állásáról a vevőnek kell információt kérnie. Ha 

a kvótás értékesítés a birtokátruházás lejáratának határidejéig az Árverési Hirdetményben kijelölt 

Tárolóban nem áll rendelkezésre, az árverés tárgyát képező teljes haszonanyag mennyiség 

tekintetében az NHVK Zrt. jogosult a birtokátruházás lejáratának határidejéig egyszeri alkalommal 

további Tároló/k kijelölésére. 

 

3. Amennyiben az NHKV Zrt. vitatja a vevő reklamációjának alapját, a Felek vitás esetekben 5 

munkanapon belül külön egyeztetést folytatnak, melynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítik és a 

bejelentett reklamációhoz a HER-ben csatolják. Az egyeztetés lefolytatásáig a vevő elkülönítetten 

köteles tárolni a haszonanyagot. Lehetőségként egy a NAH (Nemzeti Akkreditáló Hatóság) által 

akkreditált laboratóriumhoz fordulhatnak, és ezt követően annak hitelesített méréseit elfogadják.) 

Amennyiben a Vevő vételár csökkentést érvényesíthet, abban az esetben a Felek által aláírt 

jegyzőkönyv lesz a pénzügyi és hasznosítási elszámolás alapja a továbbiakban. 

Minőségi, mennyiségi reklamáció esetén is köteles a Vevő a Tároló telephelyéről az elszállításra 

vonatkozó kötelezettségét teljesíteni.   

4. Időbeli változás esetén (pl. vételár kifizetésének késedelme, birtokátruházás időpontjának változása) 
a Vevő haladéktalanul köteles az NHKV Zrt.-t értesíteni a változásról és annak indokairól. Az időbeli 
változásra vonatkozó szankciót a IX.2.1.-2.3. pontok tartalmazzák.  Amennyiben az időbeli változás az 
NHKV Zrt. vagy a Tároló üzemeltetőjének hibájából következik be, az nem érinti a szállítási határidőt, 
Vevő mentesül a szankció alól. 
 



 

HASZONANYAG ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZERBEN ALKALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK V1 verzió 
 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 333 | e-mail: ertekesites@nhkv.hu 

14 

5. Az értékesítési csomagban, az Árverési Hirdetményben meghatározott mennyiségtől a Tárolónál 
történő átadás-átvétel során a szállításra felrakott utolsó mért mennyiség +/- 20%-al eltérhet. 
 
Amennyiben a Tárolóban lévő készlet mennyiség a teljesítési határidő végéig teljesen elszállításra kerül 
és így az Árverési Hirdetményben meghatározott százalékkal kevesebb az értékesítési csomagban 
meghatározott minőségű és mennyiségű teljes haszonanyag tétel, a Vevő nem követelheti a teljes 
mennyiséget.  
Az utolsó szállítási tétel/forduló felrakása esetén a kiírt teljes mennyiséghez képest az elszállításra 
kerülő mennyiség az Árverési Hirdetményben meghatározott százalékkal történő túllépése elfogadott 
a felek között, a felek az adásvétel tárgyát képező csomagot ezzel együtt teljesítettnek tekintik.   
 
6. A Vevő a jelenlegi hazai gyűjtési és előkezelési technológiák miatt, az átvett haszonanyag 

hasznosíthatatlan anyagtartalmára vonatkozóan pénzügyi levonási jogot nem érvényesíthet. 

A hasznosíthatatlan anyagtartalom vonatkozásában az NHKV Zrt.-t semmilyen kötelezettség nem 
terheli, a Vevőt semmilyen juttatás nem illeti meg, az átvétellel a hasznosíthatatlan anyagtartalom is a 
Vevő birtokába és tulajdonába kerül. 
 
Az átvett szállítmányok a Vevő által megadott telephelyén elkülönítve kerülnek letárolásra a 
szállítmány átvételének (reklamáció mentes) visszaigazolásáig, minősítésük a szokásos módszerrel, 
munkaidőben történik. 
 

VII. Vételár fizetési feltételek 

 

1. Felek az Árverési Hirdetményben szereplő anyagáram tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdése szerinti határozott idejű, naptári hónapra szóló, utólagos 

elszámolásban állapodnak meg. Az NHKV Zrt. a Vevő részére értékesített mennyiségeket tartalmazó 

részletező számlát a tárgyhónapot követően állítja ki.  

2. A már megfizetett árverési biztosítékot a vételárba be kell számítani, amely alapján a Vevő az 

árverésen meghirdetett mennyiség vételárának az árverési biztosítékkal csökkentett bruttó összegét 

köteles átutalni.  

3. Az NHKV Zrt. az értékesítésről az adásvételi jogviszony létrejöttének napjával, mint teljesítési 

időponttal számlát bocsát ki. A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, teljesítés 

időszakát, a szerződés/ az árverési azonosító számát.  

Vevő a számlán feltüntetett összegű - árverési biztosítékkal csökkentett - vételárat egyösszegben a 

számlán feltüntetett határidőn belül / 30 napon belül/ köteles megfizetni az NHKV Zrt. Árverési 

Hirdetményben rögzített számú bankszámlájára.  

Fizetési késedelem esetén a IX.2. pontban foglaltak az irányadók. 
 
 

VIII. Ellenőrzési jogosultság 

 

1. Az NHKV Zrt. által kijelölt akkreditált laboratórium (NAH) ellenőrizheti az átadott haszonanyag 

minőségét szúrópróbaszerűen és/vagy vitás esetekben, az ellenőrzésekhez a szükséges feltételek 

rendelkezésre állását biztosítja. 
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2. Az NHKV Zrt. szúrópróbaszerűen, előzetes tájékoztatás nélkül jogosult az általa értékesített tételek 

ki- és beszállításokat a kezelés alatt, illetve a hasznosítási tevékenység vonatkozásában (Vevő 

munkarendjébe illeszkedő időpontban) mennyiségi és minőségellenőrzést végezni. Vevő köteles 

lehetővé tenni, hogy a fenti tevékenység vonatkozásában az NHKV Zrt. a Vevőnél és a Vevővel 

kapcsolatban lévő harmadik személynél is mennyiségi és minőségellenőrzést végezhessen.  

3. Az NHKV Zrt. kérésére a Vevő a vizsgálatban köteles részt venni és a vizsgálat  eredményéről készített  

jegyzőkönyvben foglaltakat  aláírásával igazolni. Egyet nem értése esetén a Vevő jogosult az ellenőrzést 

ugyanazon a mintán elvégezni, az NHKV Zrt. képviselőjének részvétele mellett. A Felek abban 

állapodnak meg, hogy az NHKV Zrt.  által kijelölt akkreditált laboratórium hivatalos állásfoglalása a 

haszonanyag minőségét illetően vitás esetekben a Felekre kötelező érvényű. 

 

 

IX. Szerződésszegés, szankciók 

 

1. Szerződésszegés: 

 

1.1. Szerződésszegésnek minősül az Árverési Hirdetményben és a jelen ÁSZF-ben foglalt 

kötelezettségek nem vagy részben történő nem teljesítése. 

 

1.2. Az ÁSZF-ben foglaltak szerint azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés 

esetén. Ilyen esetben bármelyik Fél a másikhoz intézett egyoldalú és azonnali hatályú felmondással 

jogosult a szerződést felmondani. A Felek egymással a megszűnés napjával számolnak el. 

1.2.1. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha: 

a.) Vevővel szemben jogerősen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul és erre 

vonatkozóan Vevő nem értesítette haladéktalanul az NHKV Zrt.-t, 

b.) Vevő nem minősül a továbbiakban átlátható szervezetnek 

c.) Vevő a birtokátruházás során vagy utána a szerződés teljesítéséig kárt okoz a haszonanyagban, 

d.) Vevő 30 napon túli fizetési késedelme áll fenn, 

e.) az ÁSZF IV.3. pont szerinti birtokátruházás visszaigazolási kötelezettség és V. 4. pontjában 

meghatározott igazolási kötelezettség ott meghatározott határidőben történő teljesítésének 

elmulasztása, 

f.) Vevő a határidő lejártát követő 20. nap után sem szállítja el a haszonanyagot, ez az átvétel 

megtagadásának minősül, 

g.) amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Vevő a teljesítése során szándékosan vagy 

súlyos gondatlanságból annak szakmai és pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltatott, 

h.) a Vevő megsértette az Általános Tájékoztató 7. pontjában, a kizáró okokra vonatkozóan foglaltakat, 

i.) jogszabály által előírt szerződés, engedély vagy egyéb jogosító dokumentum hatályának jelen 
jogviszony tartama alatti megszűnése, és annak 7 napon belül történő meg nem újítása a Vevő részéről, 
j.) a regisztráció során jóváhagyott visszaigazolásban foglaltaktól történő eltérés, különösen nem a 

jóváhagyott szerepben történő Vevői szerep teljesítése, illetve nem a megjelölt kezelői, hasznosítási 

kör bevonása a teljesítésbe.   
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2. Szerződésszegés esetén alkalmazandó szankciók, kötbérre vonatkozó rendelkezések: 

 

2.1. Fizetési késedelem esetén az NHKV Zrt. késedelmi kamatot érvényesíthet Vevővel szemben. A 

Vevő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése és a behajtási költségátalányról szóló 

2016. évi IX. törvény vonatkozó rendelkezése az irányadó.  

2.2. Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén az NHKV Zrt. jogosult azonnali hatállyal 

felmondani a szerződést. Ez esetben a Feleket a szerződési nyilatkozatuk nem köti.  

2.3. Amennyiben az NHKV Zrt. az alábbi okokból szünteti meg azonnali hatályú felmondással a 
szerződést, abban az esetben a Vevő az Árverési Hirdetményben meghatározott mértékű meghiúsulási 
kötbér megfizetésére köteles:  
- a jelen szerződés tárgyát képező haszonanyagot a határidő lejártát követő 20. nap után sem szállítja 

el,  

- 30 napon túl sem teljesíti a vételár fizetési kötelezettségét,  

- a Vevő a IV. pont szerinti birtokátruházás visszaigazolási és elszállítási, illetve az V.4. pontban előírt 

igazolási kötelezettségét a hivatkozott pontokban előírt határidőn belül nem teljesíti, 

- 1.2.1. j.) pont esetén 

- amennyiben a vevő bármely hatóság által előírt nyilatkozatot, igazolást, megállapodást nem állít ki, 

nem ír alá határidőben.  

 

2.4. Az NHKV Zrt. 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 Vevő köteles a 
kötbérértesítő Vevő általi kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni átutalással az NHKV Zrt. 
MKB Bank Zrt. banknál vezetett Árverési Hirdetményben meghatározott számú bankszámlájára. 
Amennyiben az NHKV Zrt.-nek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a Vevő felé 
tovább hárítani. A kötbér az NHKV Zrt.-nek akkor is jár, ha kár nem merült fel. 
 
 

X. Ajánlattevők adatainak kezelése 
 
Adatkezelő: 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Koordináló Vagyonkezelő Zrt. 
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. László Tünde 
1036 Budapest, Lajos utca 103. 
e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu 
 
Adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre: 
A HER alkalmazása során kizárólag az ajánlattevők és meghatalmazottaik azonosításához, valamint 
sikeres árverést követően az adásvételi jogviszonyhoz szükséges adatok (vevő, szállító adatai) kerülnek 
felhasználásra. Az adatok teljes körű megadása és megléte és kezelése a HER használatának feltétele. 
 
Az NHKV Zrt. a következő személyes adatokat kezeli a HER működtetésével kapcsolatban:  

• Az ajánlattevő jogi személy cégjegyzésére jogosult a cégnyilvántartásban szereplő személyes 
adatai és/vagy kapcsolattartásra kijelölt természetes személy adatai. 
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• Az ajánlattévő jogi személy által adott meghatalmazásban a meghatalmazott természetes 
személy személyazonosításhoz szükséges adatai. (név, születési név, anyja neve, születési hely 
és idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám) 

• Az előző két pontban felsorolt természetes személyek elérhetőségének adatai. 
 

Az adatkezelésünk jogalapja: 
Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikk 1. bekezdésének f. pontja, 
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése miatt szükséges. Célja kizárólag 
a HER üzemeltetésével és az adásvételi szerződéssel, valamint a szerződéses kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos, ahhoz szükséges adatkezelés. 
 
Az adatkezelés időtartama, adatmódosítás, törlés: 
A regisztrált ajánlattevő 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. 
 
Regisztráció törlése, megszüntetése: 
Az ajánlattevő, és a hozzá kapcsolódó természetes személyek akkor kérhetik a nyilvántartásból történő 
törlésüket, ha nincs a rendszerben a kérelem előterjesztésének időpontjában folyamatban lévő 
árverési eljárásban vételi ajánlata. 
Az regisztráció megszüntetését követő 5 napon belül az NHKV Zrt. rendszerében az adatok törlésre 
kerülnek. 
 
A természetes személy érintetteket megilleti a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítés 
törlés vagy a kezelés korlátozásának a joga. Tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen, valamint 
megilleti adathordozhatósághoz való jog. 
 
Az NHKV Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy a HER üzemeltetése érdekében harmadik személlyel 
szerződést köthet (adatfeldolgozó), aki a HER üzemeltetése során az adatkezelő megbízásából jogosult 
az adatok megismerésére, kezelésére. 
 
 

XI. Felek közötti kommunikációra vonatkozó feltételek, kapcsolattartás 

A Felek minden értesítést és üzenetet írásban, postán (tértivevényes ajánlott levél formájában), a HER-

ben elektronikus kapcsolattartás vagy e-mail útján továbbíthatnak a másik fél részére, az ÁSZF-ben 

foglaltaknak megfelelően. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat 

a tértivevény tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve e-mail útján 

történő továbbítás esetén akkor, amikor az e-mail sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél 

megkapja. Felek kijelentik, hogy az elektronikusan kézbesített iratot visszaigazolás hiányában 2 napon 

belül kézbesítettnek tekintik.  

A Felek az ÁSZF-ben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan 

együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről, amely a 

szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

Az adásvételi jogviszony megszüntetésével vagy jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag 

tértivevényes, ajánlott formában történhet.  
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XII. Egyéb rendelkezések 

 

1. A Vevő – képviselője útján – a licitáláshoz szükséges külön Nyilatkozatban foglaltak változása esetén 
haladéktalanul köteles az NHKV Zrt.-t tájékoztatni. 

 
2. Ha a jelen ÁSZF bármely része jogi vagy szakmai szempontból érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, 

vagy ilyenné válik, ez nem érinti az adásvételi jogviszony többi részének érvényességét.  
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
Tisztelt Címzett! 
 
Tájékoztatjuk, hogy az NHKV Zrt. a Haszonanyag Értékesítési Rendszerébe (HER) regisztrált 
ajánlattevők részére nyilvános elektronikus árverés keretében értékesíteni kívánja az alábbi 
haszonanyagokat. 
 
A NHKV Zrt. HER rendszerében történő részvétel feltételeit az Általános Tájékoztató tartalmazza, mely 
a www.nhkv.hu honlapon megtalálható. 
 
Kiíró: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
Licitálás, vételi ajánlattétel időtartama : ……………………………óráig tart 
 
Licitlépcső: kiírási csomagonként változó, táblázatban rögzített. 
A vételi ajánlat akkor érvényes, ha meghaladja a licitlépcső összegével az előzőleg közzétett vételi 
ajánlatot (automatikus, a rendszer számolja!!)  
Értékesítési mód: versenyeztetés során, elektronikus árverési eljárásban, elektronikus úton történő 
szerződéskötéssel  
Árverésre kerülő vagyontárgy/ kiírási csomag: 
 

AJÁNLATTEVŐ ÉRTÉKESÍTÉSI 
AZONOSÍTÓ 

KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁROLÓHELY 
CÍME 

ANYÁGÁRAM MINŐSÉG MEGJELENÉSI 
FORMA 

MENNYISÉG 
(kg) 

KIKIÁLTÁSI 
ÁR (Ft) 

AJÁNLATI 
BIZTOSÍTÉK 
(Ft) 

 LICIT 
LÉPCSŐ(minden 
egyes új licit 
ezzel 
emelkedik) (Ft) 

                      

 
 
A fenti árverésre kerülő haszonanyagok per-, teher- és igénymentesek. 
 
*Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a csillaggal ellátott értékesítési azonosítóval rendelkező haszonanyag 
fémkereskedelmi engedély köteles anyag, ezért annak értékesítése csak - az átadás-átvétel idején is 
érvénye - fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező fémkereskedő részére lehetséges. Az engedély 
másolati példányát az 1. számú melléklettel együtt szükséges becsatolni. 
 
Árverési biztosíték: a kikiáltási ár 10 %-a, (mely összeget csomagonként tartalmazza a fenti táblázat). 
 
Kérjük az árverési biztosítékot az alábbi számlára átutalni, a jóváírásnak ………………………….. óráig meg 
kell történnie. 
 Bank neve: MKB BANK Zrt. 

NHKV Zrt. számlaszám: 10300002-10654068-49020012 
Értékesítési azonosítót kérjük az utaláskor feltüntetni! 
 
Licitnapló lezárásának időpontja: ………………………….óra/perc. 
 
Az árverés (licitálás, ajánlattétel) az Árverési Hirdetményben feltüntetett vételi ajánlattételi 
időtartam végéig, a licitnapló lezárásának időpontjáig tart. Ha az ajánlattételi időtartamot megelőző 
öt percen belül újabb vételi ajánlat érkezik, ebben az esetben az ajánlattétel időtartama, a licitnapló 
lezárásának időpontja ezen vételi ajánlattételtől számított öt perccel automatikusan 
meghosszabbodik az utolsó vételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig. 
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Az ajánlat hatálya megszűnik, ha a licitálás ideje alatt más ajánlattevő kedvezőbb árat ajánl vagy ha a 
versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be. 
 
Elszállítás határideje:  …………………….. óráig. 
 
Megtekintés helye, időpontja:  
Értékesíteni kívánt tételek megtekinthetőek a Tárolóhelyen,  ………………………. óra közötti időpontban 
 

Kapcsolattartók: 
Cégnév:  
Telefonszám: 

 
Az árverésen való részvételhez be kell fizetnie az Ajánlattevőnek a fenti biztosítékot és kitöltve meg 
kell küldenie az Árverési Hirdetmény 1. számú mellékletét képező Nyilatkozatot, szükség szerint az 
előírt további engedélyt, melyek beérkezése után az NHKV Zrt. engedélyezi az árverésen való 
részvételt. Befizetéskor feltétlenül tüntesse fel a közleményben az Ajánlattevő Nevét és az Értékesítési 
azonosítót (ld. táblázatban). 
Az összeg beérkezése után az NHKV Zrt. engedélyezheti vagy kizáró ok esetén elutasíthatja a 
jelentkezést. A jelentkezés elfogadása esetén – a HER rendszerbe közvetlenül a felhasználónevével való 
belépés után – Értékesítések/Meghirdetések menü pontnál láthatja. Kizáró oknak minősül az Általános 
Tájékoztató 7. pontjában foglaltak és/ vagy az árverési biztosíték megfizetésének és/ vagy a fenti 
Nyilatkozat /szükség esetén engedély/megküldésének a hiánya. Elutasításkor az NHKV Zrt. e-mail 
értesítést küld és a biztosíték összegének visszautalásáról intézkedik.  
 
Az NHKV Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy az árverésre kerülő haszonanyagra kizárólag a HER 
rendszeren keresztül, elektronikus úton, az Árverési Hirdetményben és az Általános Tájékoztatóban 
meghatározott feltételek szerint lehetséges árverezni. Továbbá tájékoztatja az ajánlattevőket arról, 
hogy az NHKV Zrt. jogosult az Árverési Hirdetményét a felhívásban megjelölt licitálási határidő lejártáig 
indokolás nélkül visszavonni, illetve az árverést érvényes vételi ajánlat esetén is eredménytelenné 
nyilvánítani, amelyből eredő károkat az ajánlattevő nem érvényesítheti az NHKV Zrt-vel szemben. 
Az Árverési Hirdetmények nyilvántartása nyilvános, bárki számára regisztráció nélkül megtekinthető a 
honlapon. 
 
Az ajánlattevő az árverési eljárásban a haszonanyag megvásárlására vonatkozóan a licitálással vételi 
ajánlatot tesz. Az elektronikus árverés végén, a licitnapló lezárását követően az NHKV Zrt. elektronikus 
módon hirdeti ki a licitnaplóban rögzített nyertes ajánlatot. Az árverés lezárását követően az árverési 
biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében a vételárba beszámításra, a nem nyertes ajánlattevő 
esetében az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. A 
haszonanyag értékesítésére vonatkozó szerződés a licitnaplóban elért áron az árverési nyertes 
kihirdetésével jön létre.  
 
*Fémkereskedelmi anyag értékesítése esetén a nyertes ajánlattevő és az NHKV Zrt. között akkor jön 
létre a szerződés, ha a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 3. § (7) bekezdés szerinti 
fémkereskedelmi hatósági visszaigazolást az NHKV Zrt. kézhez vette és a kézhezvétel időpontjáról az 
NHKV Zrt. értesíti az ajánlattevőt. A szerződés hatálybalépése az NHKV Zrt. értesítés ajánlattevő által 
történő kézhezvételének napja. 
 
A szerződéses feltételeket az NHKV Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rögzíti. 
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Az ÁSZF azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az NHKV Zrt. és a nyertes -ajánlattevő 
között az Árverési Hirdetményben meghatározott értékesítési azonosítóval rendelkező haszonanyag 
értékesítése tárgyában, az adásvételre vonatkozó jogviszony tekintetében alkalmazni kell. A 
mindenkori hatályos ÁSZF az NHKV Zrt. weboldalán érhető el.  
 
A licitálás kezdő napján hatályos ÁSZF-et kell alkalmazni a létrejött adásvételi jogviszony 
tekintetében. 
A HER-ben közzétett Árverési Hirdetményekben és árverésről szóló egyéb tájékoztatásokban az 
árverésre meghirdetett haszonanyag adatainak feltüntetése nem jelenti a haszonanyag 
tulajdonságainak teljes körű ismertetését az NHKV Zrt. részéről. A megtekintés során az ajánlattevők 
által nem észlelt vagy nem felismerhető eltérő tulajdonságokért, a haszonanyag fizikai, műszaki 
állapotáért, esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az NHKV Zrt. felelősséget nem 
vállal. A haszonanyag személyes megtekintésére az NHKV Zrt. az Árverési Hirdetményben 
meghatározott Közszolgáltatóval egyeztetett helyen és időben biztosít lehetőséget. 
A megtekintés esetleges elmaradásából eredő károkért az NHKV Zrt. felelősséget nem vállal. 
 
Az értékesítési csomagban, az Árverési Hirdetményben meghatározott mennyiségtől a Tárolónál 
történő átadás-átvétel során a szállításra felrakott utolsó mért mennyiség +/-20 %-al eltérhet. 
 
A hasznosíthatatlan anyagtartalom vonatkozásában az NHKV Zrt.-t semmilyen kötelezettség nem 
terheli, az ajánlattevőt semmilyen juttatás nem illeti meg, az átvétellel a hasznosíthatatlan 
anyagtartalom is az ajánlattevő tulajdonába kerül. Az ajánlattevő a jelenlegi hazai gyűjtési és 
előkezelési technológiák miatt, az átvett haszonanyag hasznosíthatatlan anyagtartalmára vonatkozóan 
pénzügyi levonási jogot nem érvényesíthet.  
 
Az ajánlattevő köteles a NAV hatóság által kötelezően előírt megállapodást/ nyilatkozatot/ igazolást 
aláírni, kiállítani a szerződés létrejöttét követően 5 napon belül. 
 
Amennyiben az ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint az ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles, annak mértéke 0,5%. 
 
Ajánlattevő a kötbérkövetelés összegét az NHKV Zrt. 10300002-10654068-49020012 bankszámlájára 
köteles teljesíteni.  
 
A haszonanyag értékesítése tekintetében a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint kell ÁFA 
fizetést alkalmazni.  
 
Az Árverési Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben az HER Általános Tájékoztatója az irányadó. 
 
Üdvözlettel, 
NHKV Zrt.  
 
 
*A csillaggal ellátott mondatot csak azon haszonanyag értékesítése esetén kell alkalmazni, mely haszonanyag a 
fémkereskedelemi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésben foglaltak hatálya alá tartozik. 
**Az NHKV Zrt. fenntartja a jogot, hogy a szerződés létrejöttét követően a birtokátruházás keretében az átvétel, azaz a Tároló 
helyszínét indokolás nélkül, egyoldalúan megváltoztathatja. 
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Árverési Hirdetmény 1. számú melléklete * 

 
NYILATKOZAT 

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

1. *Az általam képviselt Társaság az …………… értékesítési azonosító számú haszonanyagra 
tekintettel  ………………… vevői minőségben szeretne ajánlatot tenni /Az általam képviselt 
Társaság……………….-ig érvényes fémkereskedelmi engedéllyel rendelkezik. 

2. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Társaság a Haszonanyag Értékesítési 
Rendszerében alkalmazandó Általános Tájékoztatóban, a Felhasználói Kézikönyvben 
foglaltakat, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és az Árverési Hirdetményben 
foglaltakat megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

3. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az ÁSZF másokkal kötött szerződéseinknek 
egyetlen rendelkezésébe sem ütközik, velünk jogviszonyban álló harmadik személy jogát nem 
sérti. Kijelentem, hogy a Társasággal szemben nem áll fenn semmilyen olyan 
összeférhetetlenségi, illetve kizáró ok, amely alapján az adásvételi jogviszonyban vállalt 
bármely kötelezettség teljesítésének bármilyen akadálya lenne, a Társaság rendelkezik minden 
olyan jogosultsággal, amely az adásvétel teljesítésének feltétele. 

4. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Társaság az ajánlat megtételekor téves 
feltevésben nem volt és az ajánlatot minden kényszertől mentesen tette meg, az ÁSZF-ben 
foglaltak a méltányos érdekeit nem sértik, emiatt az ÁSZF megtámadásáról kifejezetten 
lemondok. 

5. Nyilatkozom, hogy a Társaság köztartozásmentes adózónak minősül, az NHKV Zrt-vel szemben 
90 napnál hosszabb lejárt tartozással nem rendelkezik és az NHKV Zrt-vel perben nem áll. 
Nyilatkozom, hogy a Társaság adataiban, nyilatkozataiban a HER rendszerben történő 
regisztrációt/ a regisztráció után bejelentett változást követően nem történt változás.  

 
Kelt: ……………………………………………………. 

 
 
 
 
cégszerű aláírás 
 
 
 

*Amely csomag esetén a licitálási szándék fennáll, a fenti nyilatkozatot kérjük szíveskedjenek kitölteni és 
cégszerűen aláírva a biztosíték befizetésével egyidőben megküldeni az ertekesites@ nhkv.hu email címre! 
**A mondatot csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az értékesítésre kerülő haszonanyag a 
fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik.  
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Árverési Hirdetmény 2. sz. melléklete 

 
HASZONANYAG ÉRTÉKESÍTÉSI  RENDSZER  

Haszonanyag minőségi  paraméterek  
 
Hatályos: ……………………. -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 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 

o 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. 
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▪ 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: 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 

o 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 

o Szürke (IV. osztály, vegyes hulladékból válogatott) 
▪ Bálázási segédanyag felhasználása (pl. papír): megengedett. Súlykorrekciós 

hatás. 
▪ Külső szennyezettség-Felületi tapadványos (pl. sár): megengedett. 

Súlykorrekciós hatás. 
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▪ 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: 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.  II. o.  III. o.  

Tisztaság, 
szennyezettség  

Válogatott, elsősorban 
PP-HDPE flakonokat 
tartalmaz  

Válogatott, vegyes PP-
HDPE csomagolóanyag 
tartalmú,  

enyhén szennyezett, 
de nem olajos, nem 
festékes, kissé sáros, 
poros  

Szennyezés mosással 
eltávolítható  

Vegyes 
csomagolóanyag 
tartalmú,  

Szennyeződés 10%-nál 
nagyobb  

Szilikonos tubusokat 
tartalmaz  

Felületi 
szennyezettség, föld, 
szerves anyagok  

Eredet, korábbi 
felhasználás  

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

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

Vegyes 
csomagolóanyag 
tartalmú. Jellemzően 
öblítő, vegyi áru, stb 
tárolására szolgáló 
flakonokat tartalmaz  

Egyéb nagy darabos 
hulladékokat 
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tartalmaz (láda, 
rekesz)  

Bálák UV 
degradáltsága  

Viszonylag új, nem 
kifakult flakonok  

Részenként fakult 
flakonok és címkék  

Láthatóan régi 
napsütötte, degradált 
flakonok  

Idegenanyag tartalom  10 % alatti  10-20 % közötti  20-30% közötti  

 
Egyéb csomagolási műanyagok (PP-PS bálák) 

Osztály  I. o  II. o  

Tisztaság, szennyezettség  Válogatott, enyhén 
szennyezett, de nem olajos, 
nem festékes, kissé sáros, 
poros  

Válogatott enyhén 
szennyezett, de nem olajos, 
nem festékes, földdel 
szennyezett felület  

Eredet, korábbi felhasználás  Tisztított élelmiszer 
csomagolás, főként tejfölös, 
joghurtos, margarinos 
poharak, dobozok  

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

Bálák UV degradáltsága  Viszonylag új, nem kifakult 
anyagok  

Részenként fakult anyagok  

Anyagösszetétel  PP-PE tartalom: 70 %  

PS, PET tartalom: 20 %  

Egyéb anyagtartalom: 10 %  

PP-PE tartalom: 50 %  

PS, PET tartalom: 35 %  

Egyéb anyagtartalom 15 %  

 
Csomagolási üveg hulladék esetén: 

Idegenanyag típusa  „A” minőség  

max. g/t 

„B” minőség 

max. g/t 

„C” minőség 

max. g/t 

Mágnesezhető fém 
tartalom 

1 500  2 000  3 000  

Nem mágnesezhető fém 
tartalom 

500  700  850  

kő, kerámia, porcelán és 
hőálló üveg  

1 500  2 000  3 000  

Szerves anyag (papír, 
műanyag, stb.)  

5 000  7 000  8 500  

Pb és Cd tartalom (ólom, 
kadmium)  

150  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. 
 

 

 


