
HASZNÁLATI SZABÁLYOK 
a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok 

igénybevételéhez tárgyak átadása és átvétele esetén 

1. A Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (továbbiakban: SZÚK) újrahasználati

funkciója azon célból jött létre, hogy bárki az alábbi kritériumoknak megfelelő, a

tulajdonosa számára már feleslegessé vált, de használatra még alkalmas tárgyait,

eszközeit elhelyezhesse azon céllal, hogy ezek a tárgyak lehetőség szerint mások által

a továbbiakban ismét használatra kerülhessenek. A tárgyakat így eltérítve a

hulladékstátusztól, életciklusuk meghosszabbításával, csökken a környezetterhelés.

2. A SZÚK újrahasználati csarnokban minden olyan az eredeti funkcióját még betöltő,

vagy új funkcióban használható tárgy leadható, melyek nem hálózati árammal

működnek, megfelelő állapotúak és nem aránytalanul szennyezettek.  A tárgyakat

átvételkor az Üzemeltető átvételt lefolytató munkavállalójának kell bemutatni, aki

saját hatáskörében dönt a tárgyak bevételezéséről. A területen dolgozó, erre

felhatalmazott kolléga döntését Átadó nem jogosult felülbírálni.

3. A lakosság által behozott tárgyak, eszközök leadásához Átadó köteles megadni

személyes adatait, s azokat köteles azonosításra alkalmas okmánnyal (személyi

igazolvány, jogosítvány, útlevél) igazolni. Ennek hiányában a behozni kívánt

tárgyakat Üzemetető nem köteles átvenni.

4. A tárgy átadásával egyidejűleg az azt behozó személy (Átadó) az Üzemeltető által

előkészített Nyilatkozat aláírásával fogadja el a SZÚK Használati szabályait. A

hulladékudvarba behozott tárgyak esetén a beszállító bevételi nyilatkozat kézi

kitöltésével és annak aláírásával - melyben felajánlja a még használható tárgyait -,

szintén elfogadja a SZÚK Használati szabályait. A kiállított bizonylat elkészítése

után, az a felajánlást igazoló nyilatkozattal kerül az lefűzésre.

5. A SZÚK-ba behozott és az Üzemeltető által átvett tárgyakat, eszközöket az

Üzemeltető a raktári bevételezést követően raktározza és/vagy kihelyezi a

bemutatótér polcaira. A tárolt tárgyak, eszközök tulajdonjoga a SZÚK-ban történő

elhelyezéssel nem száll át az Üzemeltetőre, az továbbra is az Átadó tulajdonában

marad, aki az adott tárgya(ka)t a bemutatótérre való elhelyezéssel kínálhatja fel

elvitelre annak, aki erre igényt tart. Az Átadó ugyanakkor az átadott tárgyak és

eszközök rendelkezési jogáról lemond. A kárveszély a tárgyak, eszközök átadásával

az Üzemeltetőre száll át. A SZÚK területén található tárgyak tárolásáról és őrzéséről

az Üzemeltető gondoskodik.
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6. A bemutatótér polcaira az Üzemeltető által kihelyezett, használatra még alkalmas

tárgyak a tárolási díj Üzemeltető részére történő megfizetése ellenében bárki által

szabadon elvihetők. A tárolási díjtételeket a társaság honlapja, illetve a területen

kifüggesztett tájékoztató tartalmazza.

7. A bemutatótérre táskát, szatyrot, illetve bármilyen egyéb tárolóeszközt bevinni nem

szabad. A bemutatótéren, ügyféltéren kívül a SZÚK egyéb területére belépni csak erre

kapott engedély birtokában szabad.

8. A bemutatótéren kiválasztott termékeketet minden esetben Üzemeltetőnek be kell

mutatni. Átvételre a tárolási díj megfizetését követően, az árukiadóban, vagy nagyobb

tárgyak esetében a teherkapunál van lehetőség. A tárolási díj megfizetését követően a

tárgyak az Átvevő személy tulajdonába kerülnek. Átvevő az adott tárgyat

megtekintett állapotban veszi át, tudomásul veszi, hogy az általa átvett tárgy használt,

így sem az Átadóval, sem az Üzemeltetővel szemben ez okból semmilyen igénnyel

nem élhet.

9. A központban leadott tárgyak raktározási díjait az Üzemeltető erre felhatalmazott

munkavállalója a vonatkozó belső utasítások alapján dönti el saját hatáskörben. A

területen dolgozó, erre felhatalmazott kolléga döntését Átvevő nem jogosult

felülbírálni. A területen a megszabott díjakat Átvevő tudomásul veszi, azok

ismeretében dönt vásárlási szándékáról, de alkura, ezek módosítására nincs lehetőség.

10. A központba beérkező termékek csak bevételezést követően vásárolhatók meg, de

friss beérkezés esetén névre félre lehet tetetni azokat. A félretett tárgyak a

bevételezést követően, általában másnap megvásárolhatók.

11. Nagy méretű tárgyak esetében, amennyiben az ügyfélnek nincs lehetősége azonnali

elszállításra, lehetőséget biztosítunk a tárgy névre történő lefoglalására.  Ebben az

esetben a raktározási díjat az elszállítás napján kell megfizetni. A foglalás maximális

időtartama 7 naptári nap, (a központ závatartással érintett napjai ebbe nem számítanak

bele) a 8. napon a foglalás érvényét veszti, a tárgy bárki által megvásárolhatóvá válik.

12. A bemutatótér polcaira kihelyezett, használatra még alkalmas tárgyakat az

Üzemeltető felajánlhatja karitatív civil szervezetek számára. A karitatív civil

szervezetek az Üzemeltetővel történő egyeztetés alapján veszik át a részükre

felajánlott tárgyakat, amelyek ezáltal – díjmentesen – az adott civil szervezet

tulajdonába kerülnek. Átvevő civil szervezet az adott tárgyat megtekintett állapotban

veszi át, tudomásul veszi, hogy az általa átvett tárgy használt, így sem az Átadóval,

sem az Üzemeltetővel szemben ez okból semmilyen igénnyel nem élhet.

13. A lakosság, vagy karitatív civil szervezet által átvett tárgyakról, eszközökről, azok

tárolási díjáról számla kerül kiállításra, melyhez az Átvevő köteles megadni

személyes adatait, s azokat köteles személyét azonosító okmánnyal (személyi

igazolvány, jogosítvány, útlevél) igazolni. Ennek hiányában az eszközök nem

kerülhetnek átadásra.

14. Átadó ill. Átvevő az adott tárgyat a SZÚK-ban csak úgy helyezheti el ill. veheti át, ha

hozzájárul, hogy személyes adatait (név, lakcím) a Szemléletformáló és

Újrahasználati Központba behozott tárgyakkal kapcsolatosan, különös tekintettel az
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az FKF Nonprofit Zrt. (Üzemeltető) – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény alapján fennálló – adatszolgáltatási kötelezettségeire Üzemeltető, mint 

adatkezelő tárolja, illetve az adatszolgáltatási jogszabályi kötelezettségei teljesítésére 

felhasználja 

15. Az Átadó tudomásul veszi, hogy amennyiben a civil szervezetek nem tartanak igényt

a bemutatótér polcaira kihelyezett tárgyakra és eszközökre, akkor azokat az

Üzemeltető a SZÚK területén található hulladékudvarban elhelyezheti, vagy

kezeléséről egyéb más módon gondoskodik.

16. 14 év alatt gyermek csak nagykorú felügyelete mellett tartózkodhat a SZÚK

létesítmény területén.

17. A bemutatótérből az Üzemeltető jogosult bárkit kitiltani, amennyiben az a Használati

Szabályokat nem fogadja el, vagy azokat megszegi, a Központ berendezésében, a

kiállított tárgyakban, vagy a tárgyak vonalkódjában, árcímkéjében bármilyen kárt

okoz, illetve viselkedésével, kommunikációjával a központ rendjét, látogatóit zavarja.

Ezen esetekben a területi biztonsági szolgálat az ügyfelet felszólíthatja a távozásra,

kivezetheti, ennek megtagadása esetén rendőrségi intézkedést kell kezdeményezzen.

BKM Nonprofit Zrt. 
FKF Hulladékgazdálkodási Divízió 

Újrahasználati és Hasznosítási Osztály
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