
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., 
adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó),  
másrészről a XXXX  (székhely: ……………., adószám: ………………, törvényszéki nyilvántartási szám:……., 
bejegyző határozat száma: ………………… Törvényszék, PK………….., a továbbiakban Átvevő) – a 
továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételekkel: 
 
 

1. Előzmények 
Átadó 2012. szeptember 3-án pályázatot írt ki közhasznú szervezetek részére a tulajdonában 
lévő, melléktermékként keletkező (hulladéknak nem minősülő) bankjegybrikettek 
(továbbiakban: brikettek) fűtési célú hasznosítására. Az Átvevő az általa benyújtott 
pályázatban vállalta, hogy legkevesebb xxx tonna mennyiségű brikettet átvesz Átadótól a 
jelen megállapodás hatálya alatt. A beérkezett pályázatokat az Átadó a Pályázati 
Felhívásban leírtak szerint értékelte, melynek eredményeként Átvevő jogosultságot szerzett 
XXX tonna mennyiségű brikett átvételére a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. 

 
 
 
2. A megállapodás tárgya 

Jelen megállapodás aláírásával Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Átadó 
tulajdonában lévő, jelen megállapodás 1. pontjában körülírt briketteket XXXX (címe: 
……………………, továbbiakban: hasznosítás helye) fűtési célból történő hasznosítás végett 
térítésmentesen átveszi.  

 
 
 

3. Átadó kötelezettségei 
3.1. Átadó vállalja, hogy a briketteket – kéthetente, előre egyeztetett időpontokban – 

térítésmentesen Átvevő rendelkezésére bocsátja. A brikettek átadási helye: 
kizárólag a hasznosítás helye. A brikettek rakodása, szállítása és ezek költségei 
Átadót terhelik.  

 
3.2. Felek rögzítik, hogy Átadó mentesül a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségei 

alól, amennyiben az 1. pontban meghatározott mennyiségű brikett nem áll 
rendelkezésére, vagyis a jelen megállapodás hatálya alatt nem képződik a 
megállapodás teljesítéséhez szükséges mennyiségű brikett. 

 
 

 
4. Átvevő kötelezettségei 

4.1. Átvevő köteles gondoskodni arról, hogy az előzetesen egyeztetett szállítási 
időpontokban a hasznosítás helyén az általa megbízott személy vagy személyek a 
brikettek átvételére rendelkezésre álljanak. A szállítás átlagosan öt-hat tonnás 
mennyiségekben történik. Átvevő vállalja, hogy biztosítja 16 tonna össztömegű, 
billenőplatós teherautós megközelítés és az Átadó általi lerakodás feltételeit. 

 
4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban 

megjelölt célból és helyen hasznosítja.  
 
4.3. Átvevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésből eredő követelése nem ruházható 

át, harmadik személy részére egyéb módon sem adható tovább, és nem használható 
fel fedezet gyanánt.  

 
4.4. Átvevő vállalja, hogy az átvett brikettel kapcsolatos valamennyi tevékenysége során 

a környezetvédelmi szabályokat, ill. előírásokat betartja és betartatja, egyben 
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kijelenti, hogy a brikett környezetszennyezést kizáró módon történő átmeneti 
tárolásához megfelelő tárolókapacitással rendelkezik. 

 
4.5. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a részére átadott brikett a tulajdonába kerül, ezért 

ő köteles gondoskodni a tárolás, hasznosítás, felhasználás és eltüzelés esetére 
vonatkozó környezetvédelmi, egészségügyi előírások betartásáról, és elismeri, hogy 
minden ezzel kapcsolatos kötelezettség, ill. felelősség őt terheli. 

 
4.6. Az Átvevő vállalja, hogy az átvett brikettel kapcsolatos valamennyi tevékenysége 

során a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartja és betartatja, melyre 
vonatkozó nyilatkozata a jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklete. 

 
4.7. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy az Átadó a jelen szerződés hatálya alatt bármikor 

tájékoztatást kérhet az Átvevő szerződésben foglalt jogai gyakorlása és 
kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban és Átvevő köteles a kért tájékoztatást a 
lehetséges legrövidebb időn belül megadni. 

 
 

 
5. A teljesítésben résztvevő személyek 

5.1. Kapcsolattartók az Átadó részéről: 

 Harmati Zoltán  (telefonszáma: +36-1-421-3387, e-mailcíme: 
harmatiz@mnb.hu) 

 
5.2. Kapcsolattartók az Átvevő részéről: 

 XXXXX 

 XXXXX 
 
 
 

6. Teljesítési akadályok  
Átvevő köteles az Átadót minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, 
amely a 2. pontban foglalt cél megvalósulását, a megállapodás feltételei szerinti teljesítést 
vagy határidejét veszélyezteti, illetve gátolja. 

 
Átadás-átvétel 
6.1. A szállítmányokról Átadó szállítólevelet állít ki. 
  
6.2. A briketteket kizárólag az Átvevőt jogszerűen képviselő személy(ek), vagy 

meghatalmazottja(i) veheti(k) át. Az Átvevőnek mindenkor személyi igazolvánnyal 
kell magát igazolnia. 

 
 

 
 

7. A megállapodás hatálya 
Jelen megállapodás az azt utóbb aláíró fél aláírásának napján lép hatályba és 2013. 
szeptember 30. napján hatályát veszti.  
A megállapodást a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják.  
Amennyiben az Átvevő a jelen szerződésben foglalt – különösen a cél szerinti felhasználásra 

vonatkozó  kötelezettségét megszegi, az Átadó jogosult a jelen szerződéstől azonnali 
hatállyal elállni. 
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8. Vegyes rendelkezések 
8.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást aláíró képviselőik jogszerűen 

képviselik a társaságot és rendelkeznek a jelen megállapodás aláírásához szükséges 
felhatalmazással. 

 
8.2. A Felek kijelentik továbbá, hogy jelen megállapodás érvényességéhez nem szükséges 

harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása. 
 

8.3. A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél maga viseli a jelen megállapodás 
megkötésével kapcsolatos költségeit. 

 
8.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Felek a jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Budapest, 2012.     Budapest, 2012.  
 

       
 
 
 
 Átadó                  Átvevő 

 
 
 
 

...........................        ...............................   
 .......................................................... 
………………        …………………  
 
    Magyar Nemzeti Bank             XXXXXX 
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Melléklet a Megállapodáshoz 

 

A Megállapodás alapján átadott brikettek kezelésére vonatkozó munkavédelmi és 
tűzvédelmi szabályok 

 

1. Átvevő kijelenti, hogy Átadó megismertette az átadott brikettek kezeléséből adódó 
veszélyforrásokkal, valamint a veszélyek elleni védekezés módjaival és eszközeivel. 

2. Átvevő tudomásul veszi és vállalja, hogy a Megállapodás 1. pontjában meghatározott 
brikettek kezelése során a Megállapodás 2. pontjában meghatározott hasznosítás 
helyszínén  

 - az 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munkabiztonsági 
szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a munkavédelmi jogszabályok, 
biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért, ellenőrzésért felelősséget 
vállal;  

- köteles gondoskodni baleset esetén munkavállalói, illetve a hasznosítás 
helyszínén jelen lévő személyek részére az elsősegélynyújtás tárgyi (mentőláda) és 
személyi feltételeiről, súlyosabb esetben a mentők értesítéséről; 

- köteles gondoskodni a brikettek hasznosítása során használt gépek, 
berendezések biztonságos műszaki állapotának biztosításáról, annak 
megőrzéséről, az időszakos szabványossági és biztonsági felülvizsgálatok 
elvégzéséről; 

- köteles ismertetni az általa telepített gép, berendezés, eszköz biztonságos 
kezelésére vonatkozó alapvető tudnivalókat; 

- köteles a brikettek elégetése hatókörében tartózkodók előírásnak megfelelő 
védelméről gondoskodni; 

- köteles gondoskodni a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a tűzvédelmi bírságról szóló 
116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, a Tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
szóló 9/2008. (II. 22.) ÖM rendelet, a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó 
szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet, a tűzvédelmi szakvizsgára 
kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával 
összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 
szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet, a Hegesztési Biztonsági Szabályzat 
kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet, valamint az érvényben lévő 
kötelező MSZ szabványok betartásáról; 

- köteles biztosítani, hogy a Megállapodásban vállalt munkát csak megfelelő 
szakképzettségű és a tűzveszélyes munkák elvégzéséhez szükséges, érvényes 
szakvizsgával rendelkező személyek végezzék. 
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3. Átvevő a munkavédelmi és a tűzvédelmi jogszabályok, szabályok, szabványok 
megsértéséért teljes erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik. 

 
 
 
 
…………………., 2012. …………………………. 
 
 
 
 
………………………….. 
Átvevő 
 

 
 


