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HULLADÉK BEGYŰJTÉSI MEGÁLLAPODÁS 
hulladékká vált hordozható elemek és akkumulátorok átvételéről és gyűjtéséről 

amely létrejött egyrészről a RE’LEM Nonprofit Kft. mint KOORDINÁLÓ SZERVEZET (székhely: 1133 
Budapest, Tutaj u. 6/A., nyilvántartási szám: 1/2005/EaK, képviselő: Cserépy Zoltán ügyvezető), valamint 
 

Ügyfél neve: ____________________________________________________________ 
Székhelye: ____________________________________________________________ 

Képviselője: ____________________________________________________________ 
Ügyfél kapcsolattartója: ____________________________________________________________ 

Telefonszáma: ____________________________________________________________ 
Fax: ____________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________ 
Adószám: ____________________________________________________________ 

Cégjegyzékszám: ____________________________________________________________ 
Statisztikai számjel: ____________________________________________________________ 

mint GYŰJTŐPONTOT MŰKÖDTETŐ SZERVEZET között az alábbi feltételek szerint. 
 

1. A Koordináló szervezet nevében eljáró illetékes vállalkozó/alvállalkozó adatai:  

Cégnév: FoReGo Magyarország Kft. 
Székhelye: 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 11. 

Cégjegyzékszám: 13-09-102819 

Ügyvezető igazgató: Kalocsa Miklós 

Telefon/Fax: 23/457-151     23/454-879 

E-mail: info@forego.hu

2. A Gyűjtőpont adatai:  

Gyűjtőpont megnevezése: ____________________________________________________________ 

Címe: ____________________________________________________________ 

KTJ száma: ____________________________________________________________ 

Nyitvatartása: ____________________________________________________________ 

Gyűjtőpont kapcsolattartója: ____________________________________________________________ 

Telefonszáma: ____________________________________________________________ 

Fax: ____________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

Gyűjtőedény tulajdonjoga: □ Forego □ saját 

Gyűjtőedény típusa: REF12L ____ db REF20L _____ db REF80L _____ db 

Gyűjtőpont típusa: Lakosság részére nyilvános   

Amennyiben az Ügyfél több gyűjtőpontot is működtet, a szerződéshez 3. sz. mellékletként csatolandó a 
gyűjtőpontok listája amelynek tartalmaznia kell jelen szerződés 2. pontjában szereplő adatokat. 
 
 

3. A gyűjtőedények kihelyezése és a bennük összegyűlt elemek elszállítása díjmentes. 

mailto:info@forego.hu


 

4. A hulladék elszállítását – ha a gyűjtőedény megtelt – a Gyűjtőpontot működtető szervezet 
kéri a következő elérhetőségek valamelyikén: 

a. e-mail: logisztika@forego.hu 
b. telefon: 06 20 56 33 333 

5. A gyűjtőponton keletkezett hulladékot kizárólag a Koordináló és/vagy Megbízott vállalkozója jogosult 
elszállítani ártalmatlanítás céljából. 

6. A Gyűjtőpontot működtető szervezet leltári felelősséggel tartozik a vállalkozó tulajdonát képező 
edény(ek)ért, melyet szállítólevélen vesz át, amelyen az edény(ek) értéke feltüntetésre kerül. 

7. A gyűjtőpontot működtető szervezetnek, amennyiben egyéb törvény vagy szerződés nem írja elő, nincs 
sem nyilvántartási, sem adatszolgáltatási kötelezettsége. 

8. A gyűjtőedényeket (REF20, REF80) Vállalkozó rögzítésre alkalmas kiegészítő alkatrészekkel adja át. A 
rögzítés elmaradásából eredő kockázatok és károk tekintetében a Koordináló szervezet kizárja 
felelősségét. 

9. A Koordináló szervezet és/vagy Megbízott vállalkozója/alvállalkozója jogosult a gyűjtőedényeket 
információs (nem reklám) felületként használni. 

10. A szerződés megszüntetése: a rendes felmondást a másik féllel írásban kell közölni, a felmondás 
az adott naptári negyedév utolsó napjára szólhat, legalább 15 napos felmondási idő betartásával. 

11. Jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, az ÁSZF 
valamint az Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók. 

12. A lakosság részére nyilvános gyűjtőpontot működtető szervezet kijelenti, hogy hozzájárul a RE’LEM 
Nonprofit Kft. honlapján található Gyűjtőpont lokátorban történő megjelenítéshez. 

13. Jelen megállapodást a Felek határozatlan időtartamra kötik. 

14. Jelen megállapodást és annak mellékleteit a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt két eredeti példányban írták alá. 

 

Kelt, 2009. _______________________________ 

 

 

      
_________________________________ 

RE'LEM Nonprofit Kft. 

KOORDINÁLÓ SZERVEZET 

_________________________________ 

 

GYŰJTŐPONTOT MŰKÖDTETŐ SZERVEZET 
 
 
 
 
Mellékletek:  

1. ÁSZF- elérhető a www.relem.hu oldalon. 
2. Üzletszabályzat - elérhető a www.relem.hu oldalon. 
3. Gyűjtőpont lista – ha szükséges 
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