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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 

amely létrejött egyrészről  

 

az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 566609; 

székhelye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69., adószáma: 15566609-2-13, képviseli: Juhász 

István elnök), továbbiakban: Társulás,  

 

másrészről a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12. hrsz., 

Cégjegyzékszám: 03-09-131340, Adószám: 12564392-2-03, képviseli: Agatics Roland 

ügyvezető), továbbiakban: DTKH, együttesen, mint Felek között az alulírott napon, az alábbi 

feltételekkel: 

 

 

I. Előzmények és az együttműködési megállapodás célja 
 

1./ Előzmények 

 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az elmúlt évtizedben jelentős változásokon ment 

keresztül. E folyamatok eredményeképpen 2016-tól felgyorsultak az ágazatban az integrációs 

folyamatok. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat letéteményeseként létrehozott NHKV 

Zrt. megalapítása óta az országban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók száma jelentősen 

csökkent. A közszolgáltatás területi, és lakosságszámon alapuló integrációja az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (továbbiakban: OHKT) elvei és előírásai nyomán, 

valamint a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) ösztönzőit és elveit követi.  

 

2. Megállapítható egyúttal az is, hogy a hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás az elkövetkezendő években is jelentős kihívások előtt áll. Mindezt 

egyértelműen tükrözik a kormányzati célkitűzéseket magukban foglaló stratégiai 

dokumentumok (többek között a Klíma-és Természetvédelmi Akcióterv, a klímavédelemről 

szóló 2020. évi XLIV. törvény stb.), valamint az Európai Parlament és a Tanács által 2018 

tavaszán elfogadott Körforgásos Gazdaság irányelv csomag. 

 

Felek rögzítik, hogy a Társulást alkotó 114 önkormányzat közigazgatási területén a Társulás 

kizárólagos tulajdonában álló „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. (továbbiakban: Zöld Híd) látja el az önkormányzatok kötelező közfeladataként 

jelentkező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, 2018. október 31. napjától az 

egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. 

évi CXXXIV. törvény szerinti szükségellátás útján. Felek előtt jól ismert, hogy a Zöld Híd saját 

tőkéje az elmúlt évek gazdálkodása folytán jelentős veszteséget szenvedett és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) meghatározott mérték alá 

csökkent, mely következtében az alapítónak haladéktalanul szükséges intézkedni a tőkepótlás 

biztosítása felől a törvényes működés megőrzése, a közszolgáltatásban történő részvétel 

érdekében.  
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3. Felek rögzítik továbbá, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.), valamint a hulladékgazdálkodást szabályozó egyéb jogszabályi rendelkezéseknek való 

megfelelőség, illetve a közszolgáltatás integrációjával biztosítható rentábilis és optimális 

közszolgáltatói működés kialakítás és fenntartása, továbbá a közszolgáltatás biztonságos 

ellátása érdekében a jelen együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a jövőben a Zöld 

Híd működtetésében és működésében részt kívánnak venni.  

 

2./ A megállapodás célja 
 

1. A fentieknek megfelelően a jelen megállapodás célja, hogy meghatározza a stratégiai 

együttműködés alapvető elemeit és keretrendszerét, valamint a közszolgáltatás ellátásával 

kapcsolatos közös üzletpolitikát és célokat, továbbá a Zöld Híd tulajdonlásával, működésével 

és ügyvezetésével kapcsolatos egyes megállapodásukat. A Felek kinyilatkoztatják azon 

szándékukat, hogy a DTKH Nonprofit Kft. általi üzletrész vásárlással és a tőkerendezéshez 

szükséges forrás biztosításával, valamint a Zöld Híd jövőbeni működésének rentábilissá 

tételével a Zöld Híd működése megfeleljen a Ptk., illetve a mindenkor hatályos ágazati 

jogszabályok által támasztott követelményeknek. Felek rögzítik, hogy az ennek eléréséhez 

szükséges kötelezettségeiket, vállalásaikat és feladataikat, az egymás közötti elszámolásuk 

rendjét, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos közös gazdasági és technikai 

feladataikat a jelen együttműködési megállapodással kívánják rendezni.  

 

2. Az együttműködési szerződés alapvető funkciója a tagok együttműködésével kapcsolatos 

mindazon fontos kérdéseknek a társasági szerződés létrehozását megelőző szabályozása, 

amelyek nem, vagy nem teljes egészében szerepelnek a társasági szerződésben, de amelyekben 

való előzetes megállapodás a Társulásra, mint a Zöld Híd jelenlegi tagjára és a taggá váló 

DTKH-ra, valamint magára a Zöld Híd számára is kötelező erővel bírnak. A tagok az 

együttműködési szerződés tartalmát szabadon állapíthatják meg a jogszabályi keretek között, 

mely nem lehet ellentétes a mindenkor hatályos társasági szerződés rendelkezéseivel. 

  

A jelen Megállapodás hatálya alatt a Zöld Híd társasági szerződésének és annak mindenkori 

módosításainak meg kell felelnie a Felek jelen megállapodásban rögzített megegyezésének, az 

itt lefektetett elveknek és elő kell segítenie az itt írt célok megvalósulását. Arra az esetre, ha a 

Zöld Híd társasági szerződése és a jelen megállapodás rendelkezései között mégis valamilyen 

ellentmondás vagy összeütközés állna fenn, a Felek úgy állapodnak meg, hogy a Felek, mint 

tagok egymás közötti viszonyai vonatkozásában – mindenkor a jogszabályok illetve a törvényes 

működés által lehetővé tett keretek között és mértékben – a jelen megállapodás rendelkezései 

elsőbbséget élveznek a társasági szerződéssel szemben, és a társasági szerződésben foglaltakat 

a jelen megállapodás alapján kell értelmezni és alkalmazni. 

 

3. Mindezen szempontokat figyelembe véve a Társaság régi és új tagjai által az együttműködési 

szerződés konkrét tartalmát az alábbiak szerint határozzák meg.  

 

II. Az együttműködés alapvető lépései, területei 

 

1./A Zöld Híd jogszabályi előírásoknak megfelelő működésének feltétele a pénzügyi helyzet 

stabilitása, a tőkepótlás végrehajtása. A Társaság saját tőkéje az NHKV Zrt.-vel történt 

visszamenőleges egyeztetések eredményeként 2017. évre vonatkozóan 112.955 eFt-ra 

módosult, 2018. évre pedig – 172.195 eFt lett 285.150 eFt veszteség mellett. A 2019-es 

gazdasági évet a társaság 30.221 eFt veszteséggel zárja.  
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A Zöld-Híd alapítás óta fennálló jegyzett tőkéje 92 000 eFt, a jelenlegi saját tőkéje pedig  -

202.417 eFt. Ahhoz, hogy a Társaság a vonatkozó jogszabályoknak maradéktalanul megfelelve 

tudjon tovább működni, legalább 294.417 eFt összegű tőkepótlás szükséges. 

 

2./ A DTKH  vételi ajánlatot tett a Társulás, mint a Zöld Híd kizárólagos tulajdonosa részére a 

Zöld Hídban meglévő 45 080 eFt-os, az egészhez viszonyítottan 49%-os részesedést biztosító 

üzletrészére, mely vételi ajánlatot a Társulás elfogadott, és a Felek az üzletrész adásvétel 

tárgyában folytatott egyeztetések során a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 

(Cg.01-09-266-531; képviseli: Dr. Printz János Károly ügyvezető) által 2020. július 24. napján 

készített  üzletrész tulajdon értékelés alapulvételével az adásvétel tárgyát képező, 49%-os 

részesedést biztosító üzletrész vételárát 45 080 eFt összegben határozták meg. Az üzletrész 

adásvétel eredményeként a DTKH 49%-os arányú üzletrész tulajdonosként a Társaságba belép. 

 

Felek megállapodnak, hogy a DTKH az üzletrész jelen pont szerinti vételárát a jelen 

megállapodással egyidejűleg aláírásra kerülő üzletrész adásvételi szerződés szerint köteles 

megfizetni a Társulás részére.  

 

3./ A Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a Zöld Híd saját tőke vesztettségét közös 

tulajdonosi együttműködéssel és felelősséggel kívánják a társasági szerződés rendelkezéseivel 

összhangban, a meglévő üzletrészeik arányában pótbefizetés útján biztosítani az alábbiak 

szerint: 

 

 Üzletrész mértéke Üzletrészre eső tőkepótlási 

kötelezettség mértéke (eFt) 

Társulás 51 % 150.153 eFt 

DTKH 49 % 144.264 eFt 

Összesen 100 % 294.417 eFt 

 

4. A DTKH Nonprofit Kft. az általa teljesítendő tőkepótlás teljes összegét pótbefizetés 

jogcímen pénzbeli hozzájárulás útján a pótbefizetést elrendelő taggyűlési határozatban foglalt 

határidőn belül egyösszegben teljesíti. A Felek megállapodnak, hogy a Társulás az üzletrész 

értékesítéséből befolyt mindösszesen 45 080 eFt vételárat annak a DTKH által a Társulás 

részére történő megfizetését követően az általa teljesítendő pótbefizetés teljesítésére köteles 

felhasználni, szintén pótbefizetést elrendelő taggyűlési határozatban foglalt határidőn belül 

egyösszegben. A tőkepótláshoz szükséges, a 49% üzletrész vételárán felüli összeget - azaz 

további 105.073 eFt összeget – a Társulás a Zöld Híddal szemben fennálló, 2019.05.07. és 

2019.05.21. napokon kelt tagi kölcsön szerződéseiből származó követelés Zöld Hídba történő 

apportálásával teljesíti a Ptk. 3:183. § [A pótbefizetés] (2) bekezdésében foglaltakkal 

összhangban nem pénzbeli szolgáltatás útján, és lekötött tartalékba helyezéssel. 

 

4.1. A Zöld Híd elismeri a tagi kölcsön szerződésekben rögzített követelés összegét, melyet a 

2019.évre vonatkozó éves beszámoló mérlegében a rövid lejáratú kötelezettségek között, 

120 000 eFt összegben mutatott ki, jelen együttműködési megállapodás aláírása napján fennálló 

társulási kölcsön követelés összege 115 000 eFt, mely fedezi a Társulás által teljesítendő 

üzletrész vételárán felüli pótbefizetési kötelezettség, azaz 105.073 eFt mértéket. A tagi 

kölcsönből származó követelés megfelel a Ptk. 3:99. §-ában foglalt feltételnek. 

 

4.2. A Felek vállalják, hogy egyhangú szavazatukkal döntenek a tőkepótláshoz szükséges 

pótbefizetés jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelő elrendeléséről. Ezt követően a 

Felek csak egyhangú határozattal évente egy alkalommal dönthetnek pótbefizetésről, melynek 
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legmagasabb összege a Zöld Híd elfogadott, előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény 

szerinti beszámolója alapján kimutatott saját tőke veszítettségének a Zöld Híd jegyzett 

tőkéjéhez szükséges pótlás mértéke.   

 

5. A DTKH vállalja, hogy a jelen megállapodás szerinti pótbefizetési kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges összegnek Társulás által egyoldalúan kijelölt ügyvédnél  külön letéti 

szerződés aláírása mellett ügyvédi letétbe helyezze azzal, hogy a pótbefizetési kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges összeg a letétből akkor utalható át a Zöld Híd számlájára, amennyiben 

a DTKH a cégnyilvántartásba a Zöld Híd tagjaként bejegyzésre kerül. 

 

A DTKH jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a pótbefizetési kötelezettsége 

teljesítéséhez szükséges jelen megállapodás szerinti összeget jelen megállapodás aláírásának 

napjától számított 3 (három) napon belül a jelen pont szerint ügyvédi letétbe helyezi. Felek az 

egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy letétbe helyezésnek a letétbe helyezendő összegnek az 

ügyvédi letéti számlán való jóváírása minősül. 

 

Amennyiben a jelen pontban foglaltak nem, nem vagy teljes mértékben valósulnak meg a 

fentiek szerint, úgy a jelen megállapodás hatályát veszíti. 

 

6. A pótbefizetés lekötött tartalékba történő befizetéssel valósul meg, azzal, hogy amennyiben 

a Zöld Híd saját tőkéjének konszolidációja megtörténik, úgy a pótbefizetés visszafizetésére csak 

abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Társaság tőkehelyzete – likviditása, rentabilitása és a 

kötelezettségei teljesítéséhez szükséges cash flow helyzete –  lehetővé  teszi  és  a Társulás , a 

Zöld Híd , valamint a DTKH Nonprofit Kft a visszafizetéshez előzetesen hozzájárultak a jelen 

szerződés III.2. pontjában meghatározott korlátozással. A pótbefizetés visszafizetése 

egyebekben az azt elrendelő határozat meghozatalakor fennálló tulajdoni viszonyok arányában 

történik. 

 

7./ A Felek rögzítik, hogy a társasági szerződés rendelkezései szerint a felügyelőbizottsági 

tagok, ügyvezető, cégvezető kinevezéséhez, visszahívásához a tagok konszenzusa szükséges, 

melyekhez kapcsolódó döntési mechanizmusok megkönnyítése, a társaság szabályszerű 

működésének kialakítása és fenntartása érdekében az alábbiakban állapodnak meg:  

 

7.1. A tagok a társaság tulajdonosi ellenőrzésének végrehajtása érdekében 3 fős 

felügyelőbizottságot kívánnak megválasztani, amiből 2 főt a Társulás, 1 főt pedig a DTKH 

jogosult javasolni a taggyűlés számára. A tisztségre jelölt felügyelőbizottsági tag személyéről 

a Felek taggyűlés megtartását megelőző legalább 30 nappal kötelesek egymást tájékoztatni.  

 

7.2. Felek megállapodnak, hogy a Zöld Hídnak egy ügyvezetője marad, aki önálló aláírási 

joggal rendelkezik. Felek megállapodnak, hogy az ügyvezető személyére a Társulás által 

javasolt személyt választják meg.  

 

7.3. A Felek megállapodnak, hogy az ügyvezető munkájának segítésére cégvezetőt neveznek 

ki. A cégvezető személyére a DTKH jogosult javaslatot tenni a 3.1. pont megfelelő 

alkalmazásával. A Felek megállapodnak, hogy a cégvezetőt és az ügyvezetőt 5 évre választják, 

5 év elteltével a cégvezető tisztséget a Felek közösen megszüntethetik, vagy a cégvezető 

személyének megválasztására szintén a DTKH delegálása mellett e pont szerinti eljárásrendnek 

megfelelően eljárva kerül sor.  
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7.4. Felek rögzítik, hogy az ügyvezető és a cégvezető feladatainak megosztását jelen szerződés 

1. számú mellékletében rögzítik azzal, hogy annak módosítása a Társulás Elnökének és a 

DTKH képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjének jóváhagyásával jelen megállapodás 

módosítása nélkül lehetséges. Felek rögzítik, hogy cégvezetői kinevezésének napjától a Zöld 

Híd munkavállaói felett a munkáltatói jogokat hat hónapig a cégvezető az ügyvezetővel 

egyidejűleg önállóan gyakorolja a Társulás Elnökének tájékoztatása mellett a jelen 

együttműködési megállapodásban foglalt célokkal összhangban. Felek a fenti hat hónapos 

időtartam meghosszabbításáról egyhangú határozattal dönthetnek, amelynek hiányában a 

cégvezetői munkáltatói jogkör gyakorlás megszűnik, a fenti hat hónapos időtartam elteltét 

követően a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a továbbiakban kizárólag az 

ügyvezető gyakorolja, önállóan a jelen együttműködési megállapodásban foglalt célokkal 

összhangban.  

 

8. Felek együttműködésük megerősítéseként megállapodnak, hogy a Társulás jogosult a DTKH 

felügyelőbizottságába egy felügyelőbizottsági tag delegálására 2020. október 1. napjától, aki 

tagságának megválasztásról a DTKH köteles gondoskodni. A delegálás joga és a 

felügyelőbizottsági tagság joga jelen szerződés hatálya alatt megilleti a Társulást. 

 

 

III.  A szerződő felek által vállalt további kötelezettségek 

 

1./ A Szerződő felek megállapodnak, hogy a DTKH, mint szakmai befektető feladata a 

gazdaságos működés eléréséhez szükséges üzleti koncepció ügyvezetéssel közösen történő 

elkészítése, szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása, melyet az minden év január 31-ig 

köteles a taggyűlés részére előterjeszteni.  

 

2./ A Felek megállapodnak, hogy a Zöld Hídnál keletkező adózott eredményt és szabad 

eredménytartalékot a soron következő 2 üzleti évben csak egyhangú döntés mellett fordítják a 

pótbefizetés visszafizetésére. 

 

3./ A Felek rögzítik, hogy a társasági szerződést úgy alakítják ki, hogy a pótbefizetést a tagok 

csak és kizárólag egységes akarattal tudják elhatározni. Veszteséges működés esetén a Felek 

Ptk. 3:189. § (2) bekezdésben foglaltak szerint járnak el. Felek kifejezetten megállapodnak, 

hogy a Zöld Híd esetleges veszteséges működése esetén tőkeemelést a Felek nem határoznak 

el. 

 

4. Felek egyetértenek abban, hogy a Zöld Híd tőkehelyzetének rendezését követően alapvető 

fontosságú a Zöld Híd likviditásának megteremtése és megőrzése, a tőkehelyzet stabilitásának 

fenntartása. Ennek érdekében fokozott együttműködést vállalnak és biztosítanak. A Zöld Híd 

cégvezetése vállalja, hogy az ügyvezetéssel és a könyvvizsgálóval együttműködve negyedéves 

tájékoztatók keretében tájékoztatja a tulajdonosokat a Zöld Híd pénzügyi, likviditási 

mutatóinak alakulásáról a tényadatok alapján becsülhető eredmény alakulásáról.  

 

5. Felek vállalják, hogy a 4. pontban foglaltakra tekintettel egyaránt együttműködnek a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szükségellátásból történő helyreállítása érdekében, 

továbbá fokozottan együttműködnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívüli 

tevékenységek eredményessége érdekében, különös tekintettel Ht. 42. § (5) bekezdésében 

foglaltakra.  
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6. Felek rögzítik, hogy a Társulás által megvalósított hulladékgazdálkodási rendszerelemek, 

valamint megvalósítás alatt álló rendszerelemek vonatkozásában felmerülő Zöld Híd által 

meghozandó taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a döntések előkészítését a DTKH 

szakmai támogatásával mindenben segíti. Ezen vagyonelemek üzemeltetésével, fenntartásával 

kapcsolatos Zöld Híd általi döntések meghozatalát a DTKH kizárólag abban az esetben nem 

támogatja szavazatával, ha az valamely jogszabályi előírás – így különösen a Ht. 37/B§ - 

megsértését, vagy a vagyonfenntartással kapcsolatos kötelezettségek aránytalan megállapítását 

eredményezné. Felek megállapodnak, hogy ugyanezen elvet követik a létesítmények, eszközök, 

vagyonelemek vonatkozásában felmerülő, nem taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdések esetén 

is. Felek megállapodnak, hogy a Társulás tulajdonát képező eszközök használati jogának 

ellentételezéseként a Zöld Híd által a Társulás részére fizetett bérleti díjakat 2021. április 1. 

napjáig felülvizsgálják, és közösen meghatározzák akként, hogy az fedezetet nyújtson a 

Társulásnak egyes tagönkormányzatai javára -bírósági ítélet alapján-, jelen szerződés 

megkötését követően esedékessé váló és teljesítendő bérleti díjakra, továbbá a vagyon pótlása 

és felújítása érdekében jelen szerződés megkötését követő időponttól törvény, vagy szerződés 

alapján megképzendő céltartalékra. A Társulás gazdálkodása ellehetetlenülése elkerülése 

érdekében a Zöld Híd a Társulás felé fennálló bérleti díj és közvetített szolgáltatásokból 

származó kötelezettségeiből 2020.12.31-ig, ütemezetten, tényleges pénzforgalmi teljesítéssel 

legalább 54 816 830-Ft összeget megfizet. 

 

7. Felek továbbá megállapodnak abban, hogy a taggyűlés hatáskörébe utalt kérdések, 

előterjesztések kapcsán fokozott előkészítő tevékenységet végeznek az eredményes 

döntéshozatal érdekében. Az ügyvezetés a taggyűlés összehívása előtt a tagok kijelölt 

képviselőivel szakmai egyeztetést folytat és közösen alakítják ki a napirendeket és a kapcsolódó 

dokumentumok tartalmát. Mindezek nem érintik a felek azon jogát, hogy bármely kérdés 

napirendre tűzését a társasági szerződés előírásainak megfelelően követeljék. Felek 

kölcsönösen egyetértenek abban, hogy a napirendek kapcsán tartózkodásra nincs lehetőség, 

kivéve, ha valamely tag törvény, vagy a társasági szerződés erejénél fogva az adott kérdésben 

nem szavazhat. Felek megállapodnak abban az alábbi, taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdések 

tekintetében, az alábbiakkal összhangban, és a Ptk. előírásaira is tekintettel határozzák meg a 

társasági szerződésben a döntéshozatalhoz szükséges szavazati arányokat: 

 a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása – mindkét tag egyhangú szavazata 

szükséges 

 pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; – mindkét tag egyhangú szavazata szükséges 

 elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; – mindkét tag egyhangú szavazata 

szükséges 

 az üzletrész átruházása esetén az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; – mindkét 

tag egyhangú szavazata szükséges 

 az üzletrész harmadik személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; – 

mindkét tag egyhangú szavazata szükséges 

 üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; - 

egyszerű többség elégséges 

 a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; – mindkét tag egyhangú 

szavazata szükséges 

 a Ptk. 3:123. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása; - egyszerű többséggel meghozható döntés azzal, hogy jelen 

megállapodás II.7.2. pontjában foglaltak kötelezőek 

 a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; - egyszerű többséggel meghozható döntés azzal, hogy jelen 

megállapodás II.7.1. pontjában foglaltak kötelezőek 
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 a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; - egyszerű 

többséggel meghozható döntés 

 a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; – mindkét tag 

egyhangú szavazata szükséges 

 a társasági szerződés módosítása; – mindkét tag egyhangú szavazata szükséges 

 a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; – mindkét tag egyhangú 

szavazata szükséges 

 cégvezető megválasztása, megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása – 

mindkét tag egyhangú szavazata szükséges 

 törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; – mindkét tag egyhangú 

szavazata szükséges 

 törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; – mindkét 

tag egyhangú szavazata szükséges 

 törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek 

arányától való eltérés megállapítása; – mindkét tag egyhangú szavazata szükséges 

 törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; – mindkét 

tag egyhangú szavazata szükséges 

 

8./ A Felek vállalják, hogy együttműködésüket rendszeresen felülvizsgálják, a megváltozott 

körülményekhez, jogszabályi környezethez igazítják, e körben folyamatosan egyeztetnek 

egymással. 

 

9./Felek fokozottan együttműködnek az önkormányzatokat érintő hulladékgazdálkodási 

szabályok terén is, melynek során, feltárják a szabályozási szükségleteket, valamint szakmai 

támogatással segítik a helyi szabályalkotás, továbbá a felek rendszeres konzultációt tartanak a 

kapcsolódó feladatok meghatározása érdekében. 

 

10./ Felek kiemelkedően fontosnak tartják továbbá a térségi fejlesztések összehangolását, 

valamint olyan hosszú távú működtetési és fejlesztési koncepció megteremtését, amelynek 

révén Társulás működési területén egy korszerű és fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer 

alakulhat ki. 

 

11./ Felek kölcsönösen egyetértenek abban, hogy a Zöld Híd hosszútávon fenntartható 

működtetése érdekében kölcsönösen együttműködnek a jóhiszemű gazdálkodás alapelveit szem 

előtt tartva, a társaságot érintő döntéseiket mindezekre tekintettel kölcsönösen együttműködve 

hozzák meg, s minden esetben konszenzusra törekednek. 

 

12./ A Zöld Híd üzletrészei kizárólag adásvétel jogcímén pénzszolgáltatás ellenében 

ruházhatóak át. A jelen tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha az üzletrészét valamelyik tag 

egy másik tagra ruházza át. 

A Zöld Híd üzletrésze csak olyan személy részére ruházható át, aki a jelen megállapodás 

feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, és a jelen megállapodásba az üzletrész 

megszerzésével egyidejűleg félként belép. 

 

Valamely tag üzletrészének harmadik személy részére történő értékesítése esetén a másik tagot 

és a Zöld Hidat elővásárlási jog (Ptk. 6:221.§) illeti meg.  

 

Ennek megfelelően a Zöld Híd bármely tagja, aki üzletrészét értékesíteni kívánja, köteles a Zöld 

Híd másik tagját és az ügyvezetőt erről az ajánlat teljes terjedelmének közlésével tájékoztatni. 

Az elővásárlás joggal élni kívánó tagnak az üzletrészét értékesíteni kívánó tagtól kapott értesítés 
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kézhezvételétől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére arra, hogy 

az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát az értékesíteni kívánó tagnak 

megküldje. Az elővásárlási jog gyakorlásáról az ügyvezetőt egyidejűleg tájékoztatni kell.  

 

A tagot megillető elővásárlási jogot követően a Zöld Hidat is elővásárlási jog illeti meg az 

üzletrész harmadik személy részére történő átruházása esetén. A Zöld Hidat megillető 

elővásárlási jog feltétele, hogy  

(i) a Zöld Hít megfeleljen a saját üzletrész szerzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek,  

(ii) a tag ne gyakorolja elővásárlási jogát, és  

(iii) a taggyűlés határozzon az elővásárlási jog gyakorlásáról.  

Amennyiben az ügyvezető a tagok tekintetében előírt 30 napos határidőn belül nem kap 

értesítést a tagtól arról, hogy elővásárlási jogát gyakorolni kívánná, úgy 5 (öt) munkanapon 

belül köteles értesíteni a tagokat arról, hogy a saját üzletrész megszerzésének (és így a Zöld 

Hidat megillető elővásárlási jog gyakorlásának) előfeltételei teljesülnek-e, és amennyiben igen, 

köteles a taggyűlést 15 napos határidővel összehívni, hogy a tagok a saját üzletrész 

megszerzéséről határozhassanak.   

 

Abban az esetben, ha a tag a fentiek szerint él elővásárlási jogával a másik tag üzletrésze 

tekintetében (erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát határidőben közli a másik taggal), az 

adásvételi szerződés a nyilatkozat megtételével létrejöttnek tekintendő. Ezt követően az 

elővásárlási jogával élő tag köteles az ajánlattevő harmadik személy által felkínált vételárat az 

üzletrész tekintetében megfizetni, az ajánlatban megjelölt határidőn belül. Amennyiben az 

ajánlat fizetési határidőt nem tartalmaz, az elővásárlási jogával élő tag az üzletrész vételárát az 

elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata megtételét követő 30 napon belül köteles 

megfizetni.  

 

IV. Egyéb megállapodások 
 

1./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással szorosan együttműködnek a 

feladataik és kötelezettségeik teljesítése érdekében, valamint egymást minden lényeges, a jelen 

szerződést érintő, arra kihatással levő körülményről és eseményről haladéktalanul tájékoztatják.  

 

2./ Jelen szerződés módosítása csak írásban, a szerződő felek közös megegyezésével lehetséges. 

 

3./ Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti tárgyalások útján 

kialakítandó egyezséggel kötelesek rendezni. 

 

4./ Felek jelen megállapodásukat határozatlan időtartamra kötik. A jelen szerződés valamennyi 

szerződő fél aláírása napján lép hatályba. 
 

5./ A jelen megállapodás a Felek jogutódaira is kötelező. 

 

6./ A jelen megállapodás alapján vagy azzal kapcsolatban tett értesítéseket a Felek alább 

megadott vagy a Fél által a jelen pont szerint közölt értesítési elérhetőségekre kell megtenni. A 

jelen megállapodással összefüggő értesítés érvényesen megtettnek és kézbesítettnek minősül 

(i) személyes kézbesítés esetén az átadás igazolható időpontjában vagy az átvétel 

megtagadásának igazolható időpontjában; (ii) postai úton, tértivevényes küldeményként 

megküldött értesítés esetében az átvétel tértivevényen szereplő időpontjában, illetve ha a 

tértivevényt nem írják alá bármely okból, a postára adást követő ötödik munkanapon; (iii) futár 

útján megküldött értesítése esetén az átadáskor vagy az átvétel megtagadásától; vagy (iv) 
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visszaigazolt e-mail útján. A nem munkanapon vagy munkaidő után megküldött értesítések a 

következő munkanapon minősülnek megérkezettnek. 

 

Az értesítéseket a következő elérhetőségekre kell megküldeni: 

 

(i) Társulás: 

postacím:  **** 

e-mail:  ****  

   

(ii) DTKH: 

postacím:  **** 

e-mail: **** 

 

Amennyiben a Fél jelen pontban szereplő értesítési adataiban (kapcsolattartó személy vagy 

értesítési cím), köteles arról a másik Felet haladéktalanul értesíteni, melynek késedelméből 

vagy elmaradásából eredő valamennyi kárt és következményt a késedelmes (mulasztó) Fél 

visel. 

 

7./ Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen, vagy 

végrehajthatatlan volna, úgy az a többi rendelkezését nem érinti. Amennyiben a jelen 

megállapodás bármely részének érvénytelenségét az illetékes bíróság megállapítja, úgy a jelen 

megállapodás valamennyi többi feltétele és rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben 

hatályban marad, feltéve, hogy a Felek jelen megállapodást az érvénytelen rész nélkül is 

megkötötték volna. Felek minden elvárható intézkedést megtesznek azért, hogy az érvénytelen, 

vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel 

helyettesítsék, amely célját és hatását tekintve leginkább megfelel az eredeti rendelkezésnek. 

 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó 

rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályok az irányadók. 

 

 

Kelt:  ……………………., 2020. …………. hó ….. nap.  

 

 
 

   __________________________________                           ______________________________ 

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális                           DTKH Nonprofit Kft. tag 

   Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi                            képv.: Agatics Roland ügyvezető 

               Önkormányzati Társulás tag  

               képv.: Juhász István vezető 
 

mailto:rathonyi.zoltan@real.hu


Együttműködési Megállapodás 1. sz. melléklete 

 
A „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft. (továbbiakban: Társaság) ügyvezetője és cégvezetője a Társaság optimális és hatékony 
működése érdekében a vezetői feladatok elvégzését az Együttműködési Megállapodás II/7.4. pontja értelmében egymás 
között megosztják. Az ügyvezető és a cégvezető valamennyi, Társaság működését alapjaiban érintő, stratégiai 
jelentőségű kérdésben folyamatosan egyeztetnek és együttműködnek az Együttműködési Megállapodásban lefektetett 
elvek és célok megvalósulási érdekében, egyebekben pedig teljeskörűen tájékoztatják egymást eljárásukról. A jelen 
felsorolásban nem szereplő, de a működés során felmerülő egyéb vezetői jellegű feladatok az ügyvezető és a cégvezető 
által közösen ellátandó feladatként értelmezendők. 
 
Az ügyvezető és a cégvezető a vezetői feladatokat egymás közötti belső viszonyukban az alábbiak szerint osztják meg 
egymás között: 
 
Az ügyvezető feladata: 

 a gazdasági szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás; 

 a társasági mérleg- és a vagyonkimutatás elkészítése, illetve elkészíttetése; 

 tulajdonosi (vezetői) testület összehívása és beszámolás a tevékenységéről, valamint a gazdasági szervezet 
működéséről, a gazdasági szervezet képviselete más szervezetek előtt; 

 a pénzeszközök hatékony felhasználásának ellenőrzése; 

 üzleti terv döntéshozó testület elé terjesztése  

 stratégiai tervek, irányelvek, programok, rendszerek és eljárások elfogadása, illetve döntéshozó testület elé 
terjesztése elfogadásra 

 éves beszerzési és közbeszerzési terv elfogadása és szükség szerint döntéshozó elé terjesztése 

 a Ptk. szerinti további ügyvezetés feladat és hatáskörébe tartozó feladatok 

 gyakorolja a cégvezető feletti, taggyűlés hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogokat 
 
A cégvezető feladata: 

 az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése, az 
üzleti tervhez illeszkedő emberi-erőforrásfejlesztés (humán stratégia) kidolgozása és az ügyvezető írásbeli 
jóváhagyása esetén megvalósítása; 

 a gazdasági szervezet érdekeltségi rendszerének és a munkavállalók egyéb ösztönzési formáinak kialakítása; 

 az Együttműködési Megállapodás szerinti üzleti koncepció elkészítése a tulajdonosok részére 
 
A munkáltatói jogok gyakorlása: 
A cégvezető kinevezésének napjától a Zöld Híd munkavállalói felett – kivéve a Zöld Híd ügyvezetőjét – a munkáltatói 
jogokat hat hónapig a cégvezető az ügyvezetővel egyidejűleg önállóan gyakorolja a Társulás Elnökénektájékoztatása 
mellett a Társulás és a DTKH Nonprofit Kft. között 2020. augusztus ……. napján létrejött együttműködési 
megállapodásban foglalt célokkal összhangban. E hat hónapos időtartam meghosszabbításának hiányában annak elteltét 
követően a cégvezetői munkáltatói jogkör gyakorlása megszűnik, a továbbiakban a Társaság munkavállalói felett a 
munkáltatói jogokat az kizárólag az ügyvezető gyakorolja, önállóan a fentiekben hivatkozott együttműködési 
megállapodásban foglalt célokkal összhangban. 
 
Az alábbi feladatok elvégzése az ügyvezető és a cégvezető közös feladata, melynek során mindketten önállóan 
járhatnak el a másik féllel való szoros együttműködés és írásbeli tájékoztatási kötelezettség mellett, azzal a 
megkötéssel, hogy a Ptk. 3:113. § (1) bekezdésének megfelelően a cégvezető az ügyvezető rendelkezései alapján jár 
el: 
 

 a gazdasági szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete; 

 a gazdasági szervezet működési körének, céljainak és a célok elérésének a meghatározása és megvalósítása, 
figyelembe véve a tulajdonosi és vezetői érdekeket, valamint a környezeti feltételeket; 



Együttműködési Megállapodás 1. sz. melléklete 

 hatékony működés biztosítása, a tőkéhez jutás és annak hatékony működtetése a szabályozási környezetnek 
megfelelően; 

 anyagi, emberi és pénzügyi források biztosítása a gazdasági szervezet céljainak és programjainak megvalósítása 
érdekében; 

 a pénzügyi politika kialakítása, a gazdasági szervezet pénzügyi műveleteinek tervezése, elemzése és ellenőrzése; 

 a Társaság képviselete külső szervezetek előtt, részvétel szakmai konferenciákon, szemináriumokon. 

 Társaság képviselete önkormányzatok, önkormányzati társulások, kormányzati és önkormányzati igazgatási 
szervek testületek előtt, valamint az NHKV előtt, tovább a hatóságok, bíróságok előtt 

 a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása, 

 programok kidolgozása az emberi-erőforrással való gazdálkodásra, a munka megszervezésére, a 
munkakapcsolatok kezelésére, a bér- és jövedelemgazdálkodásra 

 munka- és egészségvédelmi programok felügyelete; 

 a beosztott vezetők közreműködésével a szervezet tevékenységének tervezése, szervezése és irányítása, a 
szervezeti egységek (területi képviseletek, osztályok, divíziók) munkájának összehangolása; 

 munkavállalók képzésének és teljesítményének ellenőrzése és felügyelete (kivéve az ügyvezető feletti 
ellenőrzést és felügyeletet) 

 a tervezés, ellenőrzés és információáramlás koordinálása; 

 a napi működés tervezése és irányítása. 

 az elfogadott stratégiai tervek, irányelvek, programok, rendszerek és eljárások kidolgozása, megvalósítása és 
figyelése a stratégiai célok megvalósítása érdekében 

 éves beszerzési és közbeszerzési terv előkészítése, módosításának előkészítése és végrehajtása 

 bármely közbeszerzési értékhatár alatti, illetve bármely, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó szerződés 
megkötése 
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