
SZERZŐDÉS 
szelektív hulladékgyűjtő edény használatba adásáról 

 
 

Vevő kód:................................................ Iktató szám.................................................(Használatba adó tölti ki!) 

 

Amely létrejött egyrészről a: Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. mint Használatba adó, 
másrészről:  
 

KÉRJÜK NYOMATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! 

Természetes személy esetén: Ingatlan TULAJDONOSÁNAK 
adatai 

Közszolgáltatást igénybe vevő 
HASZNÁLÓ adatai 
(ha nem azonos a 

tulajdonossal) 

Név: 
 

  

Anyja neve:   

Születési hely és idő:   

Használat helyének címe:   

Levelezési cím:   

Telefonszám/e-mail cím:   

Mint Használatba vevő között, együttesesen a továbbiakban Felek, az alábbi feltételekkel: 
 

 
1. A szerződés tárgya: 
 

1.1. Használatba adó jelen szerződésben meghatározott feltételekkel Használatba vevőnek 
használatba adja az alábbiakban felsorolt eszközt. Felek rögzítik, hogy az edény használati díját a 
közszolgáltatási díj magában foglalja. Használatba vevő a Berekfürdő község területén végzett 
szelektív hulladékgyűjtésben történő közreműködés céljából a szerződés aláírásának napjától 
határozatlan időre használatba veszi a szerződésben foglalt gyűjtőedényt. 
 

1.2. A használatba adott eszköz megnevezése és darabszáma: 
 

Megnevezés Darabszám 

120 literes gurulós kuka újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére (sárga 
kuka) 

1 db 

 

 
2. A felek jogai és kötelezettségei: 
 

2.1. Használatba vevő köteles a használatba vett eszközt a jelen szerződés céljának, 
rendeltetésének megfelelően használni, a jó gazda gondosságával kezelni, saját költségén 
fenntartani és állagát megóvni. 
 

2.2. Használatba vevő az eszközt kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, a 
Használatba adó gyűjtésre vonatkozó útmutatásai szerint használhatja. Az eszközt Használatba 
vevő saját felelősségére használja a jelen szerződésben írt célra. 
 

2.3. A Használatba vevő az eszköz használatát harmadik személynek nem adhatja át. Azt a 
Használatba vevő, az ingatlanhasználó személyének megváltozása esetén köteles a Használatba 
adó, részére tiszta, sérülésmentes állapotban visszaszolgáltatni. 
 

2.4. A használat során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a 
Használatba vevő kötelezettsége, továbbá felelős minden olyan kárért, amely Használatba vevő 
tárgyának általa történő rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használatának 
következményeképpen keletkezik. Használatba vevő nem tartozik felelősséggel az eszköz 
közszolgáltató által történő rendellenes ürítés során történő sérüléséért, meghibásodásáért. 



 

2.5. A Használatba vevő köteles haladéktalanul jelezni a Használatba adó felé az eszköz 
megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését. A Használatba vevő tudomásul veszi, hogy az 
eszköz automatikus cseréjére, javítására sem a fenntartási időtartam alatt, sem annak 
megszűnését követően nem tarthat igényt, az a Használatba adó megítélése alapján történik. 
 

2.6 Használatba adó jelen szerződés egész időtartama alatt jogosult az eszköz rendeltetésszerű 
használatát folyamatosan ellenőrizni a Használatba vevő szükségtelen zaklatása, illetve 
akadályoztatása nélkül. 
 

2.7. A Használatba vevő felhívásra igazolja a Használatba adó felé, hogy hulladékkezelési 
közszolgáltatásból származó tartozása nincs. Ennek elmulasztása, illetve 60 napot meghaladó 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtartozás fennállása esetében Használatba adó jogosult a 
szerződés azonnali hatályú felmondására és a szerződés tárgyának haladéktalanul történő 
visszakövetelésére. 
 

 
3. A szerződés hatálya, tartama és megszűnése: 
 

3.1. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.  
 

3.2. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt 
keletkezett kárért a Használatba vevő a polgári jog szabályai szerint felel. Használatba adó 
jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a szerződés célja lehetetlenné válik, illetve 
amennyiben a használatba vevő az eszközt megrongálja, rendeltetésellenesen vagy, 
szerződésellenesen, illetve jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon, célra használja. Szintén 
a szerződés felmondását vonja maga után, ha a Használatba vevő az eszközt engedély nélkül 
harmadik személy használatába adja, illetve a karbantartási kötelezettségének, valamint a Ht.-ben 
és a kapcsolódó rendeletekben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. 
 

3.3. A Használatba vevő eltérő megállapodás hiányában jelen szerződés megszűnésekor köteles 
a szerződés tárgyát rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. 
 

 
4. Egyéb rendelkezések: 
 

4,1. Jelen szerződést a Szerződő Felek csak írásban jogosultak módosítani. 
 

4.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a Polgári Törvénykönyv, 
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.), valamint a kapcsolódó rendeletek 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 

4.3. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek minden olyan felhatalmazással, amely jelen 
szerződés megkötéséhez szükséges, és képesek a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére. 
 

4.4. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, ahhoz, hogy a Használatba adó a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak teljesítéséhez és kapcsolattartáshoz a 
személyes, önkéntesen megadott kapcsolattartási adatait az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben írtaknak megfelelően nyilvántartsa és 
kezelje, a közszolgáltatás igénybevétele alatt a fentebb felsorolt célból kifolyólag a későbbiekben 
postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen vele. 
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írták alá. 
 

 
Karcag, 2017. ................................................. 
 
 
 
               …...................................                …................................. 
                   Használatba vevő                     Használatba adó 
Ingatlan tulajdonosa, közszolgáltatást                    Átadó, Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási 
               igénybe vevő, Használó              Közszolgáltató Nonprofit Kft. 


