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1. számú melléklet: 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevő(ke)t, hogy az Ajánlatkérőnek esetlegesen hiányosan/nem 
kellően pontosan állnak rendelkezésére a műszaki tartalom részeként kiadott adatok a korábbi 
közszolgáltató(k) esetleges adatszolgáltatási hiányosságaiból eredően. A fentiekből kifolyólag a nyertes 
ajánlattevő ajánlata benyújtásával kijelenti, hogy tudomásul veszi az Ajánlatkérő figyelemfelhívását és 
kijelenti, hogy az Ajánlatkérővel szemben semmiféle igényt nem érvényesít a jelen közbeszerzési 
eljárásban az Ajánlatkérő által számára megismerhetővé tett adatok hiányosságaiból, esetlegesen 
pontatlanságaiból, hibáiból eredően. 
 
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti meghatározások: 
 

1.§ (2)   A felhívásban - többszakaszos eljárás 
esetén legkésőbb az ajánlattételi felhívásban -, 
illetve a dokumentációban a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a 
továbbiakban: Kbt.) meghatározottakkal 
összhangban meg kell határozni: 

Meghatározás 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba 
(a továbbiakban: közszolgáltatás) bevont terület 
települési, földrajzi és az OHKT-ben 
meghatározott közlekedési jellemzőit; 

 KSH kód: 23463 

 jogállás: Város 

 régió megnevezés: Közép-Magyarország 

 megye megnevezés: Pest 

 járás kód: 135 0 

 járás neve: Szentendrei 

 járás székhelye: Szentendre 

 polgármesteri hivatal kódja: 1 

 hivatal székhelye: Budakalász 

 terület (2018.01.01) : 1517 

 lakónépesség (2018.01.01): 10 673 

 lakások száma (2018.01.01): 3955 

 nevesített közszolgáltató: Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. 

 OHKT 4. melléklete (HGR-régiók tervezéskori 
ismerete: Duna-Vértes 

 HGR-régiók: Duna-Vértes 

 Budakalász Város Önkormányzat közigazgatási 
területe (bel- és külterülete) érintett a 
szolgáltatással. A terület domborzata változó, 
dombos. 

 Úthálózata 65-70%-ban burkolt. 

b) a közszolgáltatással érintett terület 
lakosságának számát az utolsó lezárt és 
elérhető, Központi Statisztikai Hivatal által 
közölt adatokkal; 

 lakónépesség (2018.01.01): 10 673 

c) a közszolgáltatás megkezdésének tervezett 
időpontját és a közszolgáltatás ellátásának 
tervezett időtartamát; 

3 éves időtartamra, mely a felek közös 
akaratával opcionálisan további 1 évvel 
meghosszabbítható 

d) a települési önkormányzati rendelet 
szerinti helyi szabályozás főbb jellemzőit; 

Budakalász Város önkormányzatának 20/2014. 
(XII.19.) számú rendelete a települési hulladék 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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gyűjtésére és elszállítására vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól 
elektronikusan elérhető: 
https://www.budakalasz.hu/wp-
content/uploads/2020/03/20-2014-
környezetvédelem.pdf?x93610 

e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
várható mennyiségét, fajtáját és összetételét; 

· Éves hulladék mennyisége: 
 
2019.01.01-2019.12.31-ig   

o   Kommunális(TSZH) :  2082,33 t  
o   Lom:                             146,19 t  
o   Zöld:                             100,43 t  
o   Üveg                              10,4 t  
o   elektronikai                    - 
o   veszélyes                        9,86 t   
o   Kevert csomagolási:     272,27 t 
 

2020.01.01-2020.04.22-ig 
o   Kommunális(TSZH) :  2940,32 t 
o   Lom:                             164,67 t 
o   Zöld:                             159,21 t 
o   Üveg                              13,84 t 
o   elektronikai                    4,14 t 
o   veszélyes                        - 
o   Kevert csomagolási:     541,45 t 

 
· tavaszi korlátlan zöldhulladék gyűjtés és 
elszállítás 15,3 tonna/év, 878.586 Ft 
összegben évente 
 
· gyűjtősziget tulajdonosa: nincs gyűjtősziget 
 
· edényzet tulajdonosa: lakos 

  
· edények száma 2020. 05.07-én 
 

·         Természetes személy, 
költségvetési szerv: 

-  60 l: – nettó 2600  Ft/né 86 db 
-  80 l: – nettó 3103   Ft/né 610 db 
-  110/120 l: – nettó 3900   Ft/né      2897 db 
-  240 l: – nettó 7800 Ft/né 197 db 
 

·         Nem természetes személy: 
-120 l:  – nettó 6453     Ft/né 116 db 
-  240 l:  –nettó 16391   Ft/né 84 db  
-1100 l:  -nettó 5550 Ft/ürítés 166 db 
    

· gyűjtés napja: hétfő 
  
· gyakoriság: hetente 

  
· szelektív sziget ürítés: nincs szelektív 
gyűjtősziget 
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· házhozmenő gyűjtött frakciók: kommunális, 
szelektív, zöld, lom 

· település száma: 1,  

 lakosok száma: 10 673 fő 
g)   az OHT-ben és a területi 

hulladékgazdálkodási tervben, az OHKT-ben, 
továbbá az OMP-ben és a területi megelőzési 
programban megfogalmazott célokat, előírt 
feltételeket és követelményeket; 

A település tagja a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak, melyre 
vonatkozóan az Országos Hulladékgazdálkodási 
Terv 2015-ös megvalósulást és 800.000 m3 
lerakó kapacitást irányzott elő. 
Az Országos megelőzési program kifejezett 
rendelkezést a településre, vagy a Duna-Vértes 
lerakóra nem tartalmaz. 
Helyi Hulladékgazdálkodási terv nincs, az 
ajánlatadás tekintetében fejlesztési célok és 
tervek az Országos Hulladékgazdálkodási Terv és 
a Pest Megyei hulladékgazdálkodási tervek az 
irányadóak, valamint a helyi rendelet előírásai a 
gyűjtés helyi sajátosságaira és Budakalász 
Község Település Környezetvédelmi 
Programjára. 

h) a települési önkormányzat, illetve 
önkormányzati társulás tulajdonában lévő 
hulladékgazdálkodási létesítményeket, 
amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére a 
települési önkormányzat kijelölt, vagy a 
települési önkormányzat közigazgatási 
területéhez legközelebb lévő, és a 
közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékgazdálkodási feladat elvégzéséhez 
szükséges hulladékgazdálkodási létesítményt; 

a települési önkormányzat tulajdonában álló 
hulladékgazdálkodási létesítmény:  

 Hulladékgyűjtő udvar  
 hulladékgyűjtő telep 

 

i) a h) pont szerinti hulladékgazdálkodási 
létesítmények közbeszerzési eljárás 
megkezdésének időpontjában fennálló műszaki 
állapotát, technológiai tulajdonságait, és a 
rendelkezésre álló kezelési technológiák 
kapacitását, az alkalmazott kezelési 
módszereket, valamint 

nem releváns 

j) a települési önkormányzat, illetve 
önkormányzati társulás tulajdonában lévő 
járműveket, gépeket, berendezéseket és 
eszközöket, amelyeket a közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladékgazdálkodási feladatok 
elvégzésére a települési önkormányzat kijelölt, 
vagy a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékgazdálkodási feladatok elvégzéséhez 
szükséges - és az ajánlattevő által biztosítandó - 
járműveket, gépeket, berendezéseket és 
eszközöket; 

a települési önkormányzat tulajdonában áll 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos eszköz, 
célgép, berendezés 
lásd. hulladékudvar üzemeltetési szabályzat 

k) a j) pont szerinti - az ajánlatkérő által 
biztosított - járművek, gépek, berendezések és 
eszközök közbeszerzési eljárás megkezdésének 
időpontjában fennálló, és a közszolgáltatás 

nem releváns 
lásd. hulladékudvar üzemeltetési szabályzat 
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teljesítése szempontjából lényeges műszaki és 
technológiai tulajdonságait. 

 
A település tagja a  Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulásnak, melynek tulajdonában lévő, 
a Vértes Vidéke Nonprofit Kft által üzemeltetett  kötelezően igénybe veendő hulladékgazdálkodási 
létesítmények a következők: 
 
1. Tatabánya, Dubnik-völgyi regionális hulladékkezelő központ: 2800, Tatabánya külterület, 0739/13, 
0849 HRSZ (GPS: 47.537356, 18.42488) 
 
1.1. Szelektív hulladék válogató: 
A válogatómű a lakossági, a közületi és intézményi szelektív gyűjtésből származó hulladékot fogadja. A 
válogatás kézi és gépi erővel történik. A kiválogatott, bebálázott hulladék újra-feldolgozókhoz, 
hasznosítókhoz kerül. 
 
A Dubnik - völgyi válogatómű főbb paraméterei 
 

Beruházási egység Műszaki adatok 

Kapacitás), két műszakban 13 000 t/év 

Csarnok (m2) 2 087 (42,95x48,6m) 

Válogató kabin (db) 1 

Válogatósorok száma (1db) 2x8 fő/műszak 

Dobszita (db) 1 

Bálázógépek száma (db) 1 

Targoncák, tolólapos gépek (db) 3 

Bálatároló (m2) 650 

Manipulációs tér (m2) 3400 

Iroda (m2) 15,72 33,6 

Szociális blokk (m2) 17,88 

 
A válogatócsarnokban tört vonalban elhelyezett válogatósorra a beérkező hulladékok mozgatása, 
feladása szállítószalagokon történik. A szalag fogadórésze padlóba süllyesztett, így a szalagra tolólapos-
kanalas munkagéppel adagolható a hulladék. A gépkezelő a feladást a beérkező anyag halmazsűrűsége 
és a válogatandó anyag „mi-nősége” függvényében szabályozhatja. 
 
A gyűjtőszalag a padlószintről egy 30°-ban döntött felhordó szalagra adagolja az anyagáramot. Innen 
egy dobszitára vezetik a hulladékot, ahol a 8 cm-nél kisebb szennyezőanyagok leválasztásra kerülnek.  
 
A leválasztott anyag a szita alatt elhelyezett kihordószalagra (vagy rögtön a konténerbe) hullik. A 
leválasztott anyagot a hulladéklerakóba szállítják. 
 
A szitán fennmaradó anyag a válogatókabinba jut. A felhordó szalag feladási pontjánál, azaz a dobrosta 
bemeneti oldalán és a dobrosta végén a kiporzás csökkentése érdekében porelszívó rendszer 
beépítésére kerül sor. A klimatizált válogatókabin túl-nyomással kerül kialakításra. A válogatókabinba 
bekerülő hulladékot azt ott tartózkodó válogatószemélyzet a megfelelő frakciókra bontja az anyagi 
tulajdonságok alapján. A kiválogatott hulladékot a személyzet a szalag két oldalán kialakított 
surrantóba dobja. A surrantóból a kiválogatott hulladék egy kar segítségével üríthető a válogatókabin 
alatt kialakított boxokba. A válogatókabin alatt található boxok el vannak választva egymástól, így a 
szétválogatott hulladék nem keveredik. 
A kabinban egyszerre 8 anyagfajta válogatása lehetséges. Kialakításának köszönhetően a negatív és a 
pozitív válogatási technika is könnyedén megvalósítható. 
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1. ábra A válogató csarnok technológiai folyamatábrája 
 

 
 

A válogatósor végén a 9. anyagfajta távozik. A 9. anyagfajta, amely lehet haszon-anyag, de lehet 
hasznosításra alkalmatlan anyag is egy szalag segítségével vagy a bálázógépre, vagy a csarnokból 
kiszállításra a mechanikai kezelőbe kerül.  A bálázógép vízszintes gyűjtőszalagja úgy lesz kialakítva, hogy 
a válogatást nem igénylő hulladékokat közvetlenül a bálázógépre lehessen feladni. Továbbá a 
leválogatott haszonanyagok is ezen a szalagon keresztül jutnak el a bálázó gépre. 
 
Az elkészített bálák a csarnokhoz kapcsolódó fedett bálatárolóban tárolásra, majd kiszállításra 
kerülnek. A válogatócsarnokban egy belső iroda, mosdó, és étkező kerül kiépítésre a csarnokban 
dolgozók számára. 
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1.2. Mechanikai előkezelő: 
 
A háztartási hulladék mechanikai úton több frakcióra bontható és az így előkészített anyag fajtánként 
eltérő módon hasznosító, illetve minimalizálható a lerakásra kerülő maradék hulladék mennyisége 
 
A telephelyre beszállított, mérlegelt és számítógépen regisztrált vegyes hulladékot a begyűjtő 
gépjármű az MBH csarnok betonozott, alul összefolyóval ellátott fedett részére üríti.  
 
Ha az ürítést követően a hulladék olyan anyagot tartalmaz, amelynek aprítása és fel-dolgozása 
veszélyes, azt a leürítés és adagolás közt el kell távolítani az anyagáramból. Az eltávolított 
anyaghalmazt az erre a célra kijelölt területen kell tárolni, amíg azt megfelelő jogosultsággal nem 
rendelkező szervezet át nem veszi ártalmatlanításra. Az ürítést követően a gépjármű elhagyja a csarnok 
előterét. Az összefolyón keresztül a hulladékban található folyékony alkotók a csurgalékvíz aknába 
jutnak.  Az ürítőhelyen a hulladék maximum 48 óráig tárolható.  
 
A beszállított kommunális hulladékot a rakodógép egy süllyesztett vízszintes feladó-szalagra adagolja, 
majd egy ferde felhordószalagon keresztül az előaprító-berendezésre jut. 
 
Az elő-aprítógép a feladott hulladékot 150-200 mm-es méretre aprítja. Az aprítást követően az aprított 
anyagáram egy mágneses- és nem mágnesezhető fémek leválasztására alkalmas leválasztáson, majd 
méret szerinti szeparálásban vesz részt. A mágnesezhető (Fe) részeket a mágnes szeparátor választja 
le, a nem mágnesezhető (NFe) fémeket egy örvényáramú szeparátor. 
 
A méret szerinti szétválasztást egy rosta végzi, amely a feladott anyagáramot 60 mm-es határméretnél 
választja szét. Ezáltal két frakció keletkezik: egy 60 mm alatti és egy 60 mm feletti frakció.  
 
Ennél a pontnál szétválik a feldolgozási technológia.  
1. 60 mm feletti frakció: további mechanikai előkezelésre kerül 
2. 60 mm alatti frakció: lerakásra kerül 
 
A 60 mm-es szemcseméretnél nagyobb méretű részek a szitán maradnak, amelyek részt vesznek a 
további technológiai feldolgozásban. A szitán áthullott frakció mérete kisebb, mint 60 mm, ennek nagy 
hányada magas szerves anyag tartalmú hulladék, amely egyéb más kommunális alkotókat is tartalmaz 
kisebb mennyiségben. A szerves alkotók külön konténerbe kerülnek, amelyet a hulladéklerakóra 
szállítanak át, deponálásra. A 60 mm feletti frakció feldolgozását a következő rész mutatja be. 
 
A 60 mm feletti frakció feldolgozása 
 
A 60 mm feletti frakció a rostálást követően egy szállítószalagra kerül, mely a feldolgozandó 
anyaghalmazt egy nehézfrakció leválasztó gépre adagolja. A nehézanyag leválasztó berendezés a 
hulladékáramban található anyagok sűrűség szerinti szétválasztását végzi levegőáram segítségével. A 
bevezetett levegő a könnyű anyaghalmazt leválasztja és további feldolgozásra egy szalagra adagolja, 
míg a nagy sűrűségű anyagok egy konténerbe kerülnek elhelyezésre, innen kerülnek át a depóniába 
lerakásra. A nehézanyag leválasztó gép saját porleválasztóval rendelkezik így a kiporzás veszélye nem 
áll fenn. 
 
A kis sűrűségű anyagokat a kihordószalag két további szalagra adagolja és elosztja a vibrációs adagoló 
segítségével. A két szalag az anyagot két párhuzamosan elhelyezett optikai válogatóra adagolja. A két 
optikai válogatóban a beérkező hulladék egy NIR (Near Infrared) szkenner alatt halad el. A NIR szkenner 
- mely az infravörös tartományhoz közeli fényt bocsát ki – vizsgálja a hulladékról visszaverődő fény 
spektrumát és beazonosítja annak összetételét. Így a technológiában leválasztásra kerülnek a PVC 
tartalmú anyagok, melyek egy konténerbe kerülnek. Az optikailag válogatott hulladék további 
feldolgozásra két párhuzamosan beépített utóaprító gépre kerül. Az utóaprítás az igényekhez igazítva 
30-60 mm-re történik meg. 
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Az utóaprítást végeztével a hulladékból kinyerésre kerülnek a vas és nem vas fémek. A kiválasztás 
végeztével a tüzelőanyagként felhasználható hulladék közvetlenül egy előkamrás présbe kerülhet, 
amelyből egy mozgó padlós teherautóba tölthető. Amennyiben nem kerül préselésre és közvetlen 
elszállításra, úgy az átmeneti tárolóban raktározható az anyag. Innen egy homlokrakodó és egy 
marórotoros adagoló segítségével táplálható vissza az előkamrás présre és továbbítható a 
szállítójármű felé. Az anyag fogadására a lábatlani cementgyár adott ki befogadó nyilatkozatot. 
 
Az aprítás folyamán csak fizikai behatás – aprózódás – éri a hulladékot, kémiai átalakuláson nem megy 
át. Ugyanez igaz az aprítást követő többszöri osztályozási folyamatra is, ahol a különböző 
anyaghalmazokat illetve az egynemű, de más fizikai paraméterrel bíró anyagokat is leválasztjuk a 
feladott hulladékból. 
 
A technológia telepített gépei: 
1db aprítógép 
2db rakodógép 
1 db nehéz frakció leválasztó 
2 db optikai szeparátor 
2 db utóaprító 
1 db présgép 
1 db porelszívó rendszer és leválasztó berendezés 
2 db Fe és NFe leválasztó berendezés 
adagolók 
szállítószalagok 
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A mechanikai előkezelés folyamata:

 
 

 
 
1.3. Lerakó 
 
A 66.500 m2 alapterületen kettő, közel azonos méretű lerakási ütemet alakítottak ki. A I. számú 
depótér alapterülete 33 600 m2, míg a II. számú depótér alapterülete 32 900 m2. A medence aljzatát 
bordás kialakítással terveztük meg, így biztosítva a keletkezett csurgalékvíz biztonságos elvezetését. A 
két depótér külön drénszakaszokra osztva került megtervezésre, így biztosítva az egyes ütemek 
bekapcsolódását a rendszerbe. A kormányzóaknák lehetőséget biztosítanak a későbbiek folyamán, a 
depóterek csurgalékvíz szabályozására is. A tervezett hulladéklerakó főbb geometriai adatai, a töltés 
belső oldali talpszintjén mérve: 
A hulladéklerakó kapacitása ~ 730 000 m3.  
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A hulladéklerakó aljzatának műszaki védelme felülről lefelé: 

 Geotextília eltömődés elleni védelem 200 g/m2 

 Felületi szivárgó OK 16/32 kavics 50 cm 

 Geotextília mechanikai védelem 1200 g/m2 

 HDPE szigetelő lemez 2,5 mm 

 Geofizikai monitoring rendszer 

 Ásványi agyag szigetelés (0,5 m) +bentonitos szigetelőlemez 

 Talajstabilizálás 208,5 mBf 

 Talajvíz 207,5 mBf 
 

2018.12.31-ig a lerakott hulladék mennyisége ca. 114.000 tonna. 
 
2. Szentendre, átrakó állomás (2000, Szentendre, Ipar utca 10/4 HRSZ) 
 
A Tatabánya-Dubnik völgytől távoli települések hulladéklerakótól való nagyobb távolsága miatt 
célszerű átrakó állomás közbeiktatásával szállítani a hulladékot. A kétütemű gyűjtési rendszerben 
kezelt vegyes illetve szelektív hulladék az átrakó állomásra a hulladékgyűjtő járműveken érkezik. A 
beszállított hulladék mennyiségi nyilvántartása a hitelesített hídmérleg mérési adatai alapján történik.  
 
A mérlegelést követően a hulladékot a gyűjtő jármű rámpán feltolatva egy garatpárba üríti (egy időben 
párhuzamosan két jármű üríthető). A garatok a hulladékot a prés munkahengerébe továbbítják. A 
munkahengerből a dugattyú a hulladékot a préskonténerbe tömöríti. A préskonténereket távolsági 
szállításra alkalmas szállítójárművek juttatják el a kezelő központba. 
 
3. Hulladékudvarok 
 
•Csákvár hulladékudvar, 8083, Csákvár, 738 HRSZ 
•Kisbér hulladékudvar, 2870, Kisbér külterület, 0125/2 HRSZ 
•Nyergesújfalu hulladékudvar, 2536, Nyergesújfalu külterület, 019/7 HRSZ 
•Pilisvörösvár hulladékudvar, 2085, Pilisvörösvár, Fácán u. 44, 4525/12 HRSZ 
•Tatabánya, Búzavirág úti hulladékudvar, 2800, Tatabánya, Búzavirág út, 7860/1 HRSZ 
 
A hulladékgyűjtő udvar feladata 

 a lakosság által szelektíven gyűjtött és beszállított hulladékok átvétele, figyelembe véve az 
újrahasználati lehetőséget, 

 a begyűjtött hulladék rendszeres elszállításig történő szelektív tárolása, 

 a helyi igények és a gazdaságosság alapján az intézmények által beszállított hulladékok 
átvétele, figyelembe véve az újrahasználati lehetőséget, 

 a begyűjtött hulladékok további kezelésre történő átadása, 

 a begyűjtött és elszállított hulladékok nyilvántartása. 
 
A hulladékgyűjtő udvarok fő létesítményei: 

 térburkolat a hulladékgyűjtő konténerek számára, 

 manipulációs terület, 

 szociális és iroda konténer, 

 veszélyes hulladéktároló konténer, 

 fedett tárolóterület, 

 térvilágítás, 

 hulladékmennyiségtől függő tároló- és gyűjtőedényzet, 

 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg. 
 
A hulladékudvarban az alábbi hulladékok helyezhetők el: 

 a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői; papír, 
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 műanyag, zöldhulladék, fémhulladék, építési törmelék, gumiabroncs, bútor, lom, 

 elektromos háztartási készülékek, lejárt szavatosságú gyógyszerek, akkumulátorok, 
szárazelemek, növényvédő szerek és csomagoló anyagaik, festékes göngyöleg 

 nagydarabos hulladék (lom) (újrahasználati lehetőség kialakításával);  

 a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék;  

 nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok (ld. előbbi ismertetést); 
valamint  

 a lakosságnál keletkező 1 m3-t meg nem haladó építési-bontási hulladék.  
 
A veszélyes hulladékot zárt konténerben lehet elhelyezni. A konténer minimális hely-igénye 12 m2. Egy 
lakostól alkalmanként 100 kg veszélyes hulladék vehető át. A veszélyes hulladékok hulladékudvarról 
történő elszállítása része a projektnek, mivel ezek fogadása a hulladékgyűjtő udvarokon jogszabályi 
kötelezettségekben szerepel. A veszélyes hulladékok hulladékudvarokról való elszállításának költsége 
azok működési, üzemeltetési költségei között szerepel. 
 
A hulladékudvarban a telepvezető felügyeli a hulladék beszállítását és megfelelő gyűjtőedényben való 
elhelyezését, az átvett veszélyes hulladékokról tömeg szerinti nyilvántartást vezet, szükség szerint 
intézkedik a gyűjtőedények kiürítéséről, ill. cseréjéről. 
 
A hulladék elszállítása a gyűjtőszigeteknél alkalmazott célgépekkel, illetve gyűjtőkonténerek 
méretéhez igazodó konténerszállító járművekkel történik. A veszélyes hulladékok elszállítását a 
gyűjtött anyagnak megfelelő gyűjtőedényben, veszélyes hulladék szállítására alkalmas (engedéllyel 
rendelkező) járművel végzik. Az elszállítás gyakorisága az igényekhez igazodik, de évenként legalább 
egy alkalommal történik.  
 
A hasznosítható csomagolási és egyéb utóválogatásra alkalmas anyagokat beszállítják az utóválogató 
csarnokba. 
 
__________________________________________________________________________________ 

A hulladékudvar az Önkormányzat saját tulajdona: 

A nyertes közszolgáltató, a közszolgáltatási rendszer keretében díjmentesen üzemelteti a 

hulladékgyűjtő udvart is. Hulladékgyűjtő udvar: A 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet 1. 

mellékletében meghatározott, a vonatkozó üzemeltetési szabályzatban nevesített hulladék átvételére 

és elszállításig történő tárolására szolgáló, közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított 

telephely. Pályázat során előnyt élvez az a közszolgáltató, aki a hungarocell hulladékot is átveszi, illetve 

a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott hulladék típusok közül minél 

több félét átvesz. A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvaron- a háztartásokból 

származó és természetes személyek által leadott - elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvételéért a 

Közszolgáltató nem számít fel külön díjazást. 

 

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. 
rendelet 21.§-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve a közbeszerzési dokumentumokat ezúton 

ellenjegyzem: 
 

 
………………………………………………… 
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
lajstromszám: 00664 
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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
TERVEZET 

 
amely létrejött egyrészről  
  

Elnevezés: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 730963 

Adószám: 15730961-2-13 

KSH statisztikai számjel: 15730961-8411-321-13 

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 740559 

képviseli: dr. Göbl Richárd polgármester 

bankszámlaszám:  

 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő vagy Önkormányzat), 
  
másrészről a  
  
………………………………………………………………………. 
székhely: …………………………………………………………. 
cjsz: ………………………………………………………………… 
adószám: …………………………… …………………………. 
statisztikai számjele: ………………………………………. 
bankszámlaszáma: …………………………………………. 
KÜJ azonosító: ……………………………………………….. 
KTJ azonosító: ………………………………………………… 
képviseli: ……………………………………………………….. 
  
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) – együtt: Felek – között az alulírott helyen és 
napon, az alábbi feltételekkel:    
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PREAMBULUM  

  
Az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33.§ és 34.§-a alapján, továbbá a 
közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései 
szerint közbeszerzési eljárást folytatott le „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” tárgyában.  Az 
eljárás felhívásának száma: …………………………….., a felhívás feladásának időpontja: ……………………….., 
megjelenésének időpontja: ……………………………….Jelen szerződés közbeszerzési dokumentumok és a 
közszolgáltató ajánlata alapján készült.  
  
Jelen szerződést a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az Önkormányzat, mint 
ajánlatkérő és a Közszolgáltató, mint a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevője köti meg.  
  
I. A SZERZŐDÉS CÉLJA  

 
Szerződő Felek a Ht. 33.§ és 34.§-a, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötnek az Önkormányzat hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátási kötelezettségének jelen közszolgáltatási szerződés útján történő biztosítása 
érdekében.  
  
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA    

 
2.1. Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződés alapján hulladék begyűjtési, szállítási és kezelési 

közszolgáltatást köteles végezni a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a Közszolgáltató jelen 
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában – melynek 
felolvasólapja és szakmai ajánlati része a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi – foglaltakkal 
összhangban, amelynek teljesítését Közszolgáltató jelen szerződés aláírásával vállalja.   

  
2.2. Közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki:  

a) az ingatlanhasználók által gyűjtött (gyűjtőedényben, zsákban, kötegelve) települési hulladékot 
az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja, ideértve a háztartásban képződő 
zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és 
elszállítását is; 

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi 
és elszállítja, házhoz menő gyűjtés keretében, a lomtalanítás nem egyszerre történik az egész 
településen, hanem egyénileg kérhető a közszolgáltatóval egyeztetett napra. Igénybe vevő és 
a Szolgáltató által előre egyeztetett időpontban kerül sor a lomtalanításra évi egy alkalommal, 
maximum 6 m3 mennyiségben; 

c) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok évente egyszeri gyűjtéséről, szállításáról és 

ártalmatlanításáról a közszolgáltató - a feladat ellátására jogosult szolgáltató bevonásával - 

külön díj felszámítása nélkül lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció keretében 

gondoskodik. A költségek a közszolgáltatót terhelik. 

d) a tavaszi első, valamint az őszi utolsó zöldhulladék szállítási napokon - zöldhulladék szállítás 
mennyiségi korlátja feloldásával - az ingatlanok elé korlátlan mennyiségben kihelyezett 
kötegelt vagy zsákos zöldhulladékot térítés mentesen/……………. Ft/ éves vállalási áron1 
összegyűjti és a kijelölt hulladékkezelőbe elszállítja kezelésre, ártalmatlanításra, vagy 
újrahasznosításra.  

                                                           
1 ajánlat alapján, szerződéskötéskor kitöltendő 
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e) a zöldhulladék körébe tartozó hulladénak az ingatlanhasználóktól történő átvételét március 
15-től november 30-ig terjedő időszakban, minden második héten térítés mentesen végzi a 
közszolgáltató. Az önkormányzat által pályázati forrásból biztosított barna gyűjtőedények 
felhasználásával. A pályázati úton biztosított gyűjtőedények megérkezéséig a szolgáltató 
kéthetente, az általa térítésmentesen biztosított 24 db/háztartás/év mennyiségű 120 literes 
zsákkal, vagy ugyanannyi zsák megjelölésére alkalmas matricával köteles a biohulladékot 
elszállítani. 

f) A zöldhulladékos edények megérkezéséig a zöldhulladékot Szolgáltató zsákos vagy kötegelt 
formában szállítja el. A zsákos elszállításhoz évente lakóingatlanonként a szolgáltatási árba 
épített 24 db lebomló, legalább 120l űrmértékű lebomló zsákot biztosít. A szerződéses 
alapmennyiségen (24db/év) felül évente megvásárolható 120l űrmérték zöldhulladékgyűjtő 
zsák ár……….Ft/db)2 

g) gondoskodik az a)-f) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladék kezeléséről; 

h) Ügyfélszolgálati iroda működtetése Budakalászon3 nyitvatartási idő 
…………………………………………..4(legalább havi 4 óra időtartamban)  

i) Az ügyfélszolgálat mellett a szolgáltató köteles az ingatlanhasználók tájékoztatására, esetleges 
panaszaik felvételére munkanapokon telefonos elérhetőséggel és elektronikus postacímmel 
rendelkező ügyfélszolgálatot biztosítani. A szolgáltató köteles a fogyasztók bejelentéseinek 
megfelelő kezeléséről gondoskodni, az ingatlan tulajdonosainak panaszáról írásbeli 
jegyzőkönyvet felvenni, azt nyilvántartani, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
határidőn belül kivizsgálni, és megválaszolni. A vizsgálat, és a panasz érdemi elbírálásának 
eredményéről a panaszost igazolható módon a fogyasztóvédelmi szabályok 
figyelembevételével tájékoztatni köteles. 

j) A közszolgáltató szükség szerint, de legalább évenként az önkormányzattal egyeztetett módon 
tájékoztatja az ingatlanhasználókat az általa nyújtott szolgáltatások rendjéről (a háztartási, az 
elkülönítetten gyűjtött és a lomhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, 
feltételeiről, hulladékgyűjtő udvar- működési rendjéről, nyitva tartásáról, elérhetőségéről). 

k) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a karácsonyi ünnepeket 
követően a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfák összegyűjtését 
elszállítását a lakossági közszolgáltatási díj keretében elvégezi.  

l) díjmentesen üzemelteti a hulladékgyűjtő udvart. Hulladékgyűjtő udvar: A 246/2014. (IX.29.) 
Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott, a vonatkozó üzemeltetési szabályzatban 
nevesített hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, közszolgáltató által 
üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely. A gyűjtőudvart Közszolgáltató legalább 
hetente üríti. 

m) hulladékgyűjtő telepen a szolgáltató tulajdonában álló hulladékgyűjtő konténerekbe gyűjtött 
hulladék elszállítása …………………5 Ft+ÁFA/m3 áron. 

a) a begyűjtött hulladék mennyiségéről, fajtájáról, kezelési módjáról, rendszeres adatszolgáltatás 
az önkormányzat irányába; 

b) A közszolgáltató a lakosság és az intézmények számára hulladékgyűjtő edényzetet biztosít, 
melynek tulajdonosa a Közszolgáltató;6 

c) a közszolgáltatási díjban foglalva a lakosság számára térítés mentesen biztosítja szelektív 
gyűjtőtartályokat (kék-papír és sárga-műanyag) Külön speciális gyűjtőhelyeket és 
gyűjtőszigeteket biztosít az iskolák és óvodák, valamint az Önkormányzat és intézményei 
elkülönített hulladékgyűjtési gyakorlatának támogatására;7 

d) Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése során Budakalász Város Települési Környezetvédelmi 
Programjának figyelembe vétele;   

                                                           
2 ajánlat alapján szerződéskötéskor kitöltendő 
3 szerződéskötéskor a helyszín pontosítandó 
4 szerződéskötéskor kitöltendő 
5 szerződéskötéskör megajánlás alapján kitöltendő 
6 ajánlat alapján, ha nem vállal ilyen kötelezettséget Közszolgáltató, szerződéskötéskor törlendő 
7 ajánlat alapján, ha nem vállal ilyen kötelezettséget Közszolgáltató, szerződéskötéskor törlendő 
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e) A közterületről származó elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladék - ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is – a Budakalász 
Önkormányzata üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő telepről való elszállításáról és 
kezeléséről a közszolgáltató gondoskodik ingyenesen/…………..Ft/m3 áron.8 

f) A Megrendelő a 2004-ben létrejött Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás tagja. A Társulási Megállapodás a Tagok kötelezettségévé teszi, hogy a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú projektjük megvalósítása során a Társulás tulajdonába 
kerülő, illetve a Társulás tulajdonában álló hulladékgazdálkodási eszközöket, létesítményeket 
a Közszolgáltató köteles igénybe venni az eszköz üzembe helyezését követően.  A Társulás által 
nem biztosított egyéb hulladékgazdálkodási eszközöket a Közszolgáltató köteles biztosítani a 
projekt megvalósulásától kezdődően is. 

 
Felek rögzítik, hogy a fenti felsorolásban foglaltak nem korlátozzák a Közszolgáltató 
kötelezettségét a vonatkozó jogszabályok szerinti feladatok általa történő ellátása 
vonatkozásában.  

  
2.3. Közszolgáltató tevékenységét a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, valamint Önkormányzat 

vonatkozó önkormányzati rendeletei előírásainak megfelelően köteles folyamatosan és teljes 
körűen végezni.  

  
2.4. Közszolgáltató kijelenti, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 

szóló 2013. évi CXXV. törvény szerinti minősítési engedéllyel, illetőleg megfelel a Ht. 34. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerinti feltételeknek. A minősítési engedély – illetőleg a Ht. 34. § (4) 
bekezdése szerinti feltétel teljesülése esetén a Közszolgáltató ezen jogszabályhely szempontjából 
releváns tagjainak minősítési engedélyei – a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi(k). 
Közszolgáltató kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti 
megfelelőségi véleménnyel, mely a jelen szerződéshez 3. sz. mellékletként kerül csatolásra.  A 
szerződési időszak során folyamatosan csatolni kell a szerződéshez az engedélyeket és 
megfelelőségi véleményeket. 

  
III. A KÖZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI, ÉS IDŐBELI HATÁLYA  

  
3.1. A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése Budakalász Város közigazgatási területe.  
  
3.2. A jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és ettől számítottan 36 

(harminchat) hónapos határozott időtartamra szól azzal, hogy a közszolgáltatási tevékenységet 
a Közszolgáltató az Önkormányzatnak a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 20/2014. 
(XII.19.) számú rendelete (vagy a szerződési időtartam alatt mindenkor hatályos, tárgy szerinti 
rendelete) szerinti, a jelen szerződés hatálybalépése utáni első járatszedési napon 
(……………………………9) köteles megkezdeni. 

 
3.3. A szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pont szerinti 

szerződésmódosítással, felek egybehangzó akaratnyilatkozatával, közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nélkül. 
 
A szerződés 3.3. pont szerinti hosszabbítását Megrendelő képviselője kezdeményezheti írásban a 
szerződés aláírásától számított 59. hónapig, melyre a Közszolgáltató 15 napon belül jogosult a 
szerződésmódosítási kezdeményezést elfogadni.  
 

                                                           
8 ajánlat alapján szerződéskötéskor véglegesítendő, ha ingyenesen vállalja, az érték törlendő, ha ellenértékkel 
vállalja, az ingyenesség törlendő 
9 szerződéskötéskor kitöltendő nyertes ajánlattevő adatszolgáltatása alapján 
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A szerződésmódosítás naptári nap sorszámára az aláírás hónapjának naptári nap sorszáma 
irányadó, azzal, hogy ha az 35. hónapban nincs az aláíráskori sorszámú naptári nap, az 35. hónap 
utolsó napján kell a szerződésmódosítást kezdeményezni. 
 

3.4. A szerződés további 12 hónappal történő meghosszabbítása esetén a szerződés feltételei 

változatlanok, a feladatellátást a Közszolgáltató a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatában 

szereplő megajánlásokkal jogosult és köteles ellátni azzal, hogy a mindenkor hatályos 

jogszabályok által meghatározott korlátokon belül a KSH hivatalos inflációs rátájával növelhető a 

szerződési ellenszolgáltatás10 (hulladék elszállítása), melyet a szerződéskötési időponttól a 35. 

hónap végéig összesített inflációs növekedés összegével lehet megnövelni, és jogosult ezen 

emelést minden év fordulónapjától érvényesíteni A szolgáltatási díjtételt Közszolgáltató a 

mindenkor hatályos jogszabályok alapján jogosult és köteles kialakítani. 

 

3.5. A szerződésmódosítás kezdeményezése kizárólag írásban történhet. A kezdeményezés 

írásbelisége elfogadható a Közszolgáltató által visszaigazolt e-mail, tértivevényes, vagy 

személyesen átvett papír alapú formában, vagy fax útján. 

 

IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

  
4.1. Közszolgáltató jogszabályban előírt kötelezettségénél fogva vállalja: 
 

4.1.1. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását; 
4.1.2. a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, 

ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését is, ha a települési 
önkormányzat rendelete ezt előírja; 

4.1.3. a környezetvédelmi hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények 
biztosítását, és a minősítési engedély hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétét; 

4.1.4. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 
berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 
alkalmazását; 

4.1.5. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztések és 
karbantartások elvégzését; 

4.1.6. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és 
létesítmények igénybevételét; 

4.1.7. a nyilvántartási rendszer működtetését és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 
adatszolgáltatás rendszeres teljesítését; 

4.1.8. a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 
működtetését; 

4.1.9. a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos 
működtetéséhez szükséges feltételeket; valamint 

4.1.10. a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását. 
 
4.2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal továbbá:  
 

4.2.1. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű, az Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak megfelelő ellátására, mely közszolgáltatás teljesítése 
kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető 
vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó kérésére önkormányzati rendeletben 
meghatározott esetekben szüneteltethető;  

                                                           
10 ellenszolgáltatás alatt a lakossági és intézményi közszolgáltatási díj nem értendő, az értékelési szempontként 
megadott megajánlásra vonatkozik. 
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4.2.2. a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő környezetszennyezés-

mentes, és az Önkormányzat igényei szerinti rendszerben, módszerrel és gyakorisággal 
történő elvégzésére (ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés teljesítését 
is, ha az Önkormányzat rendelete ezt előírja), amiért szavatossággal tartozik.  

 
Az önkormányzat a közbeszerzési dokumentumokban előírt követelményeknél szigorúbb 
követelményeket önkormányzati rendeletben nem támaszthat, illetve az értékelési 
szempontotoknál és az alkalmassági követelményeknél enyhébb követelmények esetében a 
közbeszerzési dokumentumok irányadóak a teljesítésre;  

 
4.2.3. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember 
alkalmazására – a Közszolgáltató e körben kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik:  

 
4.2.3.1. a közszolgáltatási feladatai ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és 

megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és 
eszközökkel, valamint olyan – a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő 
– telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, 
gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki 
ellenőrzésére;   

4.2.3.2. olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátott 
tevékenységei gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali 
beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;  

4.2.3.3. a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a vonatkozó jogszabályok 
előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel;   

 
4.2.4. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos teljesítéséhez szükséges fejlesztések, 

beruházások és karbantartások elvégzésére;  
 
4.2.5. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről – ideértve bevételeit és kiadásait 

– évente történő beszámoló készítésére az Önkormányzat képviselő-testülete felé; 
 
4.2.6. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére, és 

nyilvántartási rendszer működtetésére a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben és a 
vonatkozó jogszabályokban (ideértve a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet helyébe 
esetlegesen lépő bármely új jogszabályt is) foglaltak szerint;  

 
4.2.7. a 4.1.3. pont szerinti minősítési engedélyének a jelen szerződés hatálya alatti folyamatos 

fenntartására, valamint az ezen minősítési osztály szerinti követelményeknek a folyamatos 
biztosítására;  

 
4.2.8. a 4.1.3.  pont szerinti megfelelőségi vélemény folyamatos meglétére;  
 
4.2.9. a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető (pl. telefonos, elektronikus vagy személyes) 

ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetésére, a vonatkozó jogszabályok szerinti 
ügyfélszolgálat biztosítására – ideértve különösen a Ht. 53. §-ában foglaltak maradéktalan 
teljesítését – (pl. ingatlantulajdonosok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással kapcsolatos 
általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében könnyen hozzáférhető helyen 
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetésére, internetes honlapján az 
alkalmazott díjakkal és a lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás nyújtásra, továbbá a 
fogyasztói kifogások és észrevételek 15 (tizenöt) napon belüli kivizsgálására, ennek 
eredményéről a bejelentő írásbeli tájékoztatására);  
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4.2.10. továbbá mindazon feladatok ellátására, melyet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések a 

Közszolgáltató számára előírnak, mely során köteles figyelembe venni a település 
környezetvédelmi programját;  

 
4.2.11. hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt a jelen szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági követelmények, továbbá a benyújtott szakmai 
ajánlata szerinti létszámú és képzettséggel rendelkező szakember és eszközök, 
létesítmények, telefonos ügyfélszolgálat jelen szerződés teljesítéséhez való rendelkezésre 
állását folyamatosan biztosítja, Felek rögzítik, hogy a jelen alpont szerinti kötelezettségek – 
akár részleges és/vagy akár ideiglenes – megszegése a Közszolgáltató súlyos 
szerződésszegésének minősül. 

 
4.2.12. Közszolgáltató vállalja, hogy a „Súlykorlátozás” táblán megjelölt 3,5 tonnánál nagyobb 

össztömegű járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos közlekedési táblával jelzett 
utakon csak 3,5 tonnánál kisebb össztömegű járművel végzi a hulladékgyűjtést. 

 
4.2.13. Közszolgáltató a nehezen járható, szűk, meredek utcák hulladékgyűjtéséhez folyamatosan 

köteles megfelelő nagyságú kiporzást, vagy kiszóródást megakadályozó hulladékgyűjtő 
járművet biztosítani. Közszolgáltató az ingatlanonkénti ürítés során kiszóródott háztartási 
szilárd hulladékot az ürítést követően azonnal köteles összetakarítani.  

 
4.3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal:  
 

4.3.1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 
információk szolgáltatását, a Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekintettel; 

4.3.2. a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek 
közszolgáltatással történő összehangolásának elősegítését; 

4.3.3. a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal való 
összehangolásának elősegítését; 

4.3.4. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére 
szolgáló helyek és létesítmények meghatározását; valamint 

4.3.5. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását az önkormányzati 
tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában. 

4.3.6. a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására a közszolgáltatási 
szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont területen;  

4.3.7. a birtokában lévő, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásainak 
a Közszolgáltató részére a jelen szerződés hatályba lépésének napján történő átadására;  

4.3.8. a Közszolgáltató tárgyhavi teljesítéseiről – ideértve a 4. sz. mellékletben rögzített tételek 
elszámolását is a tárgyhót követő hónap 5. (ötödik) munkanapjáig teljesítésigazolás 
kiállítására és a Közszolgáltató részére 1 eredeti példányban történő 
átadására/megküldésére.  

  
4.4. Felek vállalják, hogy a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra a Koordináló 

szervként kijelölt NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Koordináló szerv) való együttműködési és a 
részére történő adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségeiket a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően teljesítik, továbbá a Koordináló szerv jogaival és kötelezettségeivel 
tisztában vannak.  

  
Felek e körben kijelentik, hogy tudomással bírnak arról a tényről, hogy a Koordináló szerv a jelen 
szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.  
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4.5. Felek rögzítik, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) 
bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételek a jelen szerződés vonatkozásában korlátozás 
nélkül alkalmazandók.  

  
V. A SZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK MEGFIZETÉSE, BEHAJTÁSA  

  
5.1. Felek rögzítik, hogy a Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a 

Közszolgáltatónak a jelen szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet. 
A szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége 
megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a 
Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek 
átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg. A Koordináló 
szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.   

  
5.2. A közszolgáltatási díjak megfizetése, megfizettetése  
  

5.2.1. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm. 
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.  

 
5.2.2. A Közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a 

nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló 
szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel 
összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a 
Közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a 
Koordináló szerv a Közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.  

 
5.2.3. A Közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által 

nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a Közszolgáltatót terheli felelősség.  

 
5.2.4. A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs 
közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, 
hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult 
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik 
megállapítása érdekében. Ezen ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 
Közszolgáltatónak, és felhívja a Közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett 
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) 
bekezdése szerinti adatszolgáltatását legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) 
napon belül. Az ezen korrekciót követően – a Közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása 
hiányában – a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza 
ki.  

 
5.2.5. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 

közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.  
  
5.3. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató által – az ingatlantulajdonos felé díj felszámítása 

nélkül – az Önkormányzat külön térítése ellenében végzendő szolgáltatásokat és azok díjait jelen 
közszolgáltatási szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.   
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5.4. A jelen szerződés alapján a Közszolgáltató által a jelen, 5.3. pontban foglaltak szerint nyújtott 
szolgáltatásokra tekintettel az Önkormányzat által fizetendő díjak megfizetése vonatkozásában 
Felek havi elszámolásban állapodnak meg az alábbiak szerint.  Értelemszerűen számlázás csak 
olyan hónapra vonatkozóan keletkezik, melyben a hulladékgyűjtő pontról közterületről begyűjtött 
hulladék kerül elszállításra. 

 
5.4.1. Közszolgáltató a számláit a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles 

kiállítani. 5.4.2. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számláját a Kbt. 135. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerinti eljárásrendnek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 30 
(harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Közszolgáltató részére, 
Közszolgáltatónak a számlában megjelölt bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy az 
Önkormányzat fizetési kötelezettsége azon a napon minősül pénzügyileg teljesítettnek, 
amikor az adott díjat, ellenértéket Közszolgáltató számlavezető pénzintézete a 
Közszolgáltató bankszámláján jóváírta.  

5.4.2. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Közszolgáltató a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései szerinti mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult az 
Önkormányzattal szemben.  5.4.5. A jelen, 5.4. pontban nem szabályozott, az 
Önkormányzat kifizetéseire vonatkozó egyéb szabályok vonatkozásában az irányadó 
jogszabályi rendelkezések – ideértve az Önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltakat 
is – alkalmazandók. Önkormányzati rendelet azonban jelen szerződéstől szigorúbb 
szabályozást nem állapíthat meg utólag. 

  
5.5. Amennyiben a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó 

tevékenységet is végez, akkor az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást köteles 
vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a 
keresztfinanszírozást. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységéről évente 
beszámolni az Önkormányzat képviselőtestülete felé.  

  
5.6. Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Közszolgáltató hibájából a meghirdetett gyűjtési napon 

elmaradt ürítést 1 (egy) naptári napon belül nem pótolja. Ez esetben Közszolgáltató köteles 
késedelmes teljesítési kötbért fizetni, melynek mértéke: nettó 50.000 Ft / nap. 

 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy bármely elmaradt ürítés pótlásának 1 
(egy) napon túli késedelme megalapozza a kötbér felszámítását. 

 
5.7. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Közszolgáltató hibájából a meghirdetett gyűjtési napon elmaradt 

ürítést 7 (hét) napon belül nem pótolja. Ez esetben Közszolgáltató köteles hibás teljesítési kötbért 
fizetni, melynek mértéke: nettó 100.000 Ft / nap.  

 
Közszolgáltató elfogadja, hogy az Önkormányzat a hibás teljesítési kötbér alkalmazásánál a 
lakossági és egyéb igénybevevői visszajelzéseket és panaszokat is figyelembe veszi. Felek a 
félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy bármely elmaradt ürítés pótlásának 7 (hét) 
napon túli késedelme megalapozza a kötbér felszámítását. Felek rögzítik továbbá, hogy 
amennyiben a jelen pont szerinti eset bekövetkezik, az Önkormányzat a fentiek szerinti kötbér 
összegét – a napra vetített összeg figyelembevételével – korlátozás nélkül jogosult felszámítani, 
azaz amennyiben a jelen szerződés szerinti hiba bekövetkezik, akkor a fentiek szerinti 1 (egy) napi 
kötbérösszeg 7-szerese (azaz hétszerese) kerül felszámításra a Közszolgáltatóval szemben.  

  
A kötbér a hibás teljesítés esetének bekövetkezésével esedékessé válik.  

  
Önkormányzat kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az Önkormányzat egyéb igényeinek 
elvesztését. Önkormányzat a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből fakadó egyéb 
jogait érvényesítheti a Közszolgáltatóval szemben. Önkormányzat a szerződésszegéssel okozott 
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kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A hibás 
teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Közszolgáltatót a teljesítés alól.  
 

5.8. Amennyiben a Szerződésben foglaltakat Vállalkozó nem vagy nem teljes körűen teljesíti, és a 

teljesítés meghiúsulását nem menti ki, úgy meghiúsulási kötbért köteles Megrendelő részére 

fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke: a Szerződés teljes tartamára számított nettó 

vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg.  

A meghiúsulási kötbér érvényesítésének esetei: 

a. a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős végleg meghiúsul, 
b. Vállalkozó szerződésben meghatározott súlyos szerződésszegése, 
c. ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik,  
d. Megrendelő a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt felmondási kötelezettség teljesítésére 
kényszerül, 
e. Amennyiben a késedelmes teljesítések összesen meghaladják a 90 naptári napot, úgy 
Megrendelő jogosult a szerződést érdekmúlás bizonyítása nélkül azonnali hatállyal felmondani, és 
Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni. 
f. Amennyiben Vállalkozó észrevételező jegyzőkönyvben rögzített hibás teljesítéseinek száma 
meghaladja a 20 alkalmat, Megrendelő jogosult a szerződést érdekmúlás bizonyítása nélkül 
azonnali hatállyal felmondani, és a Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni. 
 
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az addig felmerült késedelmi és 

hibás teljesítési kötbér összege levonásra kerül. 

5.9. Az Önkormányzat közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége nem haladhatja meg a 

közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve egy ésszerű 

nyereséget is a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően. Az Önkormányzat 

kompenzációt nem vállal jelen szerződés alapján. 

 

 

VI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE  

  
6.1. Jelen közszolgáltatási szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak 

alapján írásban lehet módosítani, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban vagy ráutaló magatartással 
a szerződés nem módosítható. 

 
6.2. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
 

6.2.1. a benne meghatározott időtartam lejártával,  
 
6.2.2. a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,  
 
6.2.3. a szerződő felek közös megegyezésével,  
 
6.2.4. jogszerű felmondással.  
 

6.3. A szerződés lehetetlenülése: 

6.3.1. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a szerződés 

megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a 

másik felet értesíteni.  

6.3.2. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Közszolgáltató érdekkörébe tartozik, 

a szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt meghiúsulási kötbért, 

illetőleg kártérítést követelhet. 

6.3.3. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe tartozik, a 

szerződés megszűnik, a Közszolgáltató pedig követelheti igazolt költségeinek a megtérítését. 
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6.3.4. A jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a szerződésszegő fél 

köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni. 

  
6.4.  Az Önkormányzat jelen közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon túlmenően 

akkor mondhatja fel 6 (hat) hónapos felmondási idővel – azzal, hogy a felmondási idő alatt a 
Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul köteles ellátni –, ha:  

 
a) a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére 
vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és 
ennek tényét bíróság jogerősen vagy hatóság véglegessé vált döntéssel megállapította, 
b) a közszolgáltató szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan 
megsértette. 
 

6.4. Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést legfeljebb hat hónapos 
felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, vagy 
megfelelőségi véleménnyel, vagy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét visszavonta. A 
felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

  
6.5. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében jogosult és egyben köteles a Szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a. Közszolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

b. Közszolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

c. Jogszabály a szerződés felmondását írja elő. 
 
6.6. A Szerződés felmondása esetén Közszolgáltató a Szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. A szerződés megszűnésekor vagy az erre 

vonatkozó értesítés kézhez vételekor Közszolgáltató azonnal és oly módon köteles befejezni a 

szolgáltatás teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa. 

6.7. A Szerződés a határozott időtartam letelte előtt, a másik Szerződő Félhez intézett, egyoldalú 

írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatályú felmondás útján szüntethető meg súlyos szerződésszegés 

esetén. 

6.6. Az Önkormányzat a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.  

 
Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a – Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. §-a alapján 

új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Közszolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy Közszolgáltató 

tekintetében olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában 

foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 

Szerződés nem semmis. 
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6.7. Az Önkormányzat a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy 
– a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a Közszolgáltató tekintetében a jelenszerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból.  

  
6.8. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon túlmenően akkor 

mondhatja fel, ha:   
 

6.8.1. Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a 
Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt 
okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését,  

 
6.8.2. a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 

közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 
Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és 
jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.  

  
6.9. A jelen szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá, ha a Közszolgáltató nem 

rendelkezik minősítési engedéllyel, a Közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de 
legfeljebb 6 (hat) hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul köteles ellátni.  

  
6.10. A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával 

kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató az 
Önkormányzat részére köteles a jelen szerződés megszűnése napján átadni.  

  
  
VII. KAPCSOLATTARTÁS  

  
7.1. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni. Az 
együttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, 
körülményről vagy eseményről, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő 
teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti, 
késleltethető, vagy megakadályozhatja.  
  
7.2. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött írásbeli 

üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet 
esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. 
Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és 
megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, valamint email megküldése esetén 
olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor 
kötelezik magukat, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat (pl. 
pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok, stb.) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél 
útján juttatják el a címzett részére.  

  
7.3. Felek az együttműködés keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a másik 

fél kijelölt kapcsolattartójához kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartójától jogosultak 
az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. Megbízó a 
Megbízott számára folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Szerződő felek a Szerződéssel 
összefüggő kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:  

  
Önkormányzat részéről [szerződéskötéskor kerül kitöltésre]:  
  
Név: ...........................  
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Értesítési cím: ..........................  
Email: ...........................  
Telefon: ............................  
Mobiltelefon: ...........................  
  
Közszolgáltató részéről: [szerződéskötéskor kerül kitöltésre]:  
  
Név: ...........................  
Értesítési cím: ...........................  
Email: ...........................  
Telefon: ...........................  
Mobiltelefon: ...........................  
Fax: ...........................  

 
7.4. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása 

során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek 
üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak 
ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és 
dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik Fél részére történő átadása az érintett Félre nézve 
közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. A Felek ezen 
kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont 
szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik és 
harmadik személyek részére.  

  
Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak nem korlátozzák Felek jogszabályon, bírósági vagy 
hatósági határozaton alapuló közzétételi kötelezettségeit és nem korlátozzák a Feleket a jelen 
szerződéssel kapcsolatos jogaik bármely bíróság, hatóság előtti érvényesítésében.  
 

VIII. VIS MAIOR 
 

8. Vis maior 
 

8.1. Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis 
maiorra vezethető vissza. 

8.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a 
Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a 
Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, 
lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, 
ha az kizárólag a Vállalkozó alkalmazottjaira, illetve a teljesítésben részt vevő közreműködőire 
terjed ki.  

8.3. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 
végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény 
körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó 
határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával. 

8.4. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. 
8.5. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a Felek bármelyike vitatja – hiteles 

módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény 
időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek. 

8.6. Ha vis maior körülmény következik be, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből eredő 
kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. 
Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen 
Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni. 
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IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK  

  
9. Vegyes rendelkezések 
 

9.1. A jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Közszolgáltatónak kell teljesítenie. 
Közszolgáltató ugyanakkor a jelen szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben és a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni azzal, hogy 
Közszolgáltató e harmadik személy(ek) tevékenységéért teljes körű felelősséggel tartozik.  
9.1.1. A jelen szerződés teljesítésébe a Közszolgáltató által bevonni kívánt, a jelen szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Közszolgáltató által a jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 5. sz. mellékletét képező nyilatkozat 
tartalmazza.  

9.1.2. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt 
feltételekkel jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 5. sz. 
melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a Közszolgáltató által cégszerűen aláírt 4 (négy) 
eredeti példányának az Önkormányzat részére történő megküldésével köteles teljesíteni.   

9.1.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 5. sz. mellékletét érintő 
változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének 
arányának megváltozását – Közszolgáltató a jelen szerződés 5. sz. melléklete szerinti 
nyilatkozat aktualizált, a Közszolgáltató által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti 
példányának az Önkormányzat részére történő megküldésével köteles bejelenteni.  

9.1.4. A jelen szerződés 5. sz. mellékletének az előzőek szerinti változása nem minősül a jelen 
szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy az előzőeknek megfelelően aktualizált 
mellékletet Közszolgáltató – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással 
(5/1., 5/2., 5/3. stb.) ellátva köteles benyújtani az Önkormányzat részére.  

9.1.5. Közszolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók 
vonatkozásában irányadó szabályokkal  maradéktalanul tisztában van és minden 
intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés 
aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről 
súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel az Önkormányzat jogosulttá válik 
a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá 
a Közszolgáltatóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti 
jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

9.1.6. Az Önkormányzat vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során 
korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében a 
Közszolgáltató oldalán a jelen szerződés 5. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) 
vesz(nek)-e részt.  

9.1.7. A Közszolgáltató az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak 
alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem 
jogosultak semmilyen díj- költség vagy egyéb követeléssel az Önkormányzattal szemben 
fellépni. Közszolgáltató az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 
kötelezettség velük történő betartatásáért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.   

  
9.2. Közszolgáltató a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. 

§ (7) bekezdése szerint a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban 
bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt 
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, 
továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével 
vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 
történő jogutódlás eseteit is).    

9.3. Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 
139. §-ában rögzítettek figyelembevételével változhat meg.     
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9.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja nyomán Közszolgáltató kijelenti, hogy nem fizet, illetve 
számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Közszolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.   

9.5. A Közszolgáltató köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban 
tájékoztatni az Önkormányzatot a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a 
szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – az 
Önkormányzat számára azt, hogy a tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása 
megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy az Önkormányzat az őt a mindenkor 
hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja 
gyakorolni. A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése a Közszolgáltató súlyos 
szerződésszegésének minősül.  
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a fentiek szerinti tájékoztatási 
kötelezettségtől függetlenül Közszolgáltatónak a szerződés teljes időtartama alatt – erre 
irányuló külön felhívás nélkül – folyamatosan biztosítania kell az Önkormányzat számára, hogy 
a Közszolgáltató tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása   megismerhető 
legyen, olyan mértékben és módon, hogy az Önkormányzat az őt a mindenkor hatályos 
jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül gyakorolni, illetőleg 
kötelezettségeit teljesíteni tudja.  
Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül a Közszolgáltató részéről.  
 

9.6. Amennyiben a Közszolgáltató a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban 
benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat alapján közös ajánlattevőkből áll (a továbbiakban: 
konzorcium), minden tag egyetemlegesen felelős az Önkormányzat felé a jelen szerződésből 
fakadó kötelezettségek teljesítéséért. A konzorcium tagjai vezetőként az ……… jelölik meg, 
amely a konzorciumot kötelező hatáskörrel jár el. A konzorcium alapszabálya – mely a jelen 
szerződés 6. sz. mellékletét képezi – nem változhat az Önkormányzat előzetes írásbeli 
egyetértése nélkül. A konzorcium alapszabályának – a közbeszerzési eljárásban előírtak mellett 
– tartalmaznia kell, hogy a konzorcium vezetője a konzorciumi tagok milyen hozzájárulása 
mellett vállalhat további pénzügyi és egyéb kötelezettségeket, illetve a konzorcium 
vezetőjének megváltoztatására vonatkozó eljárási rendet.   

  
Az …….. a konzorcium vezetőjeként vesz át és ad ki a szerződés alapján minden dokumentumot 
a Közszolgáltató nevében. A konzorcium biztosítja, hogy a konzorcium nevében kiadott és 
továbbított valamennyi dokumentum megfelel a vonatkozó magyar jogszabályoknak és 
rendelkezéseknek.11  

  
Amennyiben a Közszolgáltató nem konzorciumi formában terjesztette elő ajánlatát, úgy a jelen 
szerződés 8.6. pontja nem alkalmazandó.  

  
9.7. A Közszolgáltató kijelenti, és szavatolja, hogy:  

9.7.1. a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó előírásokról tájékozódott;  
9.7.2. a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a jelen 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítését;  

9.7.3. az általa a jelen közszolgáltatási szerződés alapján ellátandó feladatok pontos 
tartalmáról, volumenéről – mint a jelen szerződés szerinti szolgáltatások teljesítésére 
szakosodott vállalkozás – a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás 
során az Önkormányzattól független források alapján is tájékozódott és nem 
hagyatkozott kizárólag az Önkormányzattól kapott adatokra, figyelemmel arra, hogy a 
hivatkozott közbeszerzési eljárásban az Önkormányzat kifejezetten tájékoztatta arról, 

                                                           
11 Amennyiben nem releváns, szerződéskötéskor törlendő 
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hogy az Önkormányzatnak hiányosan/nem kellően pontosan állnak rendelkezésére 
adatok a korábbi közszolgáltató(k) adatszolgáltatási hiányosságaiból eredően. A 
Közszolgáltató kijelenti, és szavatolja továbbá e körben, hogy a jelen közszolgáltatási 
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban az ajánlatát az Önkormányzat 
figyelemfelhívása ismeretében, teljeskörű gondossággal, az előzőek szerinti tájékozódást 
követően tette meg és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az Önkormányzattal szemben 
semmiféle igényt nem érvényesít a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárásban az Önkormányzat által számára megismerhetővé tett adatok hiányosságaiból, 
esetlegesen pontatlanságaiból, hibáiból eredően.  

  
9.8. Közszolgáltató a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul 

kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. A Közszolgáltató ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan 
meghatalmazása a jelen szerződés 7. számú mellékletét képezi. Amennyiben a Közszolgáltató 
belföldi adóilletőségű személy, úgy a jelen pont nem alkalmazandó.  

9.9. Közszolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatáson kívül végzett gazdasági tevékenysége nem 
veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítését. 

9.10. Jelen közszolgáltatási szerződés nyilvános, így a lakosság tájékoztatása érdekében jelen 
közszolgáltatási szerződést szerződő felek mindegyike saját internetes honlapján közzéteszi.   

9.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés mindkét Fél általi 
aláírása napján hatályos Polgári Törvénykönyv, a Kbt., a Ht., a Rendelet, a 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet, az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései, az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak, valamint az Önkormányzat 
Közgyűlésének mindenkor hatályos, vonatkozó önkormányzati rendeletei az irányadók.  

9.12. Jelen közszolgáltatási szerződést Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
…/2020.(……) sz. határozatával jóváhagyta, és a polgármestert az aláírásra felhatalmazta.  

9.13. Szerződő Felek jelen közszolgáltatási szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

  
Budakalász, ………………………….. „….” 
  
1. sz. melléklet: a Közszolgáltató szakmai ajánlata, és ajánlat 1/A melléklete a szolgáltatási díjakról  
2. sz. melléklet: minősítési engedély  
3. sz. melléklet: megfelelőségi vélemény  
4. sz. melléklet: külön térítés ellenében végzendő szolgáltatás és azok díja 
5. sz. melléklet: alvállalkozói nyilatkozat  
6. sz. melléklet: konzorciumi alapszabály [amennyiben a Közszolgáltató konzorcium]  
7. sz. melléklet: a Közszolgáltató Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazása [amennyiben 
alkalmazandó]  
8. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat 
9. sz. melléklet: Járatterv 
10. sz. melléklet: Elkülönítetten gyűjthető hulladékok helyszínei Budakalászon 
11. sz. melléklet: A Hulladék gyűjtő udvaron elkülönítetten  gyűjthető hulladékok 
 

…………………………………….. 
Budakalász Város Önkormányzata 

dr. Göbl Richárd polgármester 

………………………………………… 
 
 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Jegyzői ellenjegyzés: 
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 Melléklet: 
Járatterv 

 
                                                                                   Melléklet 

Elkülönítetten gyűjthető hulladékok helyszínei Budakalászon:  
 

1. Hulladékgyűjtő udvar (Klinger Henrik u. Hrsz: 1291/25 volt Lenfonó gyár területe) 
2. Külön speciális gyűjtőhelyek és gyűjtőszigetek az iskolák és óvodák, valamint az Önkormányzat 

és intézményeinél 
                                                      

Melléklet 

A Hulladék gyűjtő udvaron elkülönítetten  gyűjthető hulladékok: (minimális elvárás) 

 műanyag hulladék (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi korlát 
nélkül vehető át) 

 papír és karton hulladék (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi 
korlát nélkül vehető át) 

 üveg hulladék (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi korlát nélkül 
vehető át) 

 fém hulladék (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi korlát nélkül 
vehető át) 

 elemek (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi korlát nélkül vehető 
át) 

 étolaj és zsír (EWC 20 01 25) (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi 
korlát nélkül vehető át) 

 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (EWC 16 02 14; 16 02 16) (hulladékgyűjtő 
udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi korlát nélkül vehető át) 

 lakosságnál keletkező 100 kg vagy 1 m3-t nem meghaladó építési, bontási hulladékok (EWC 17 
főcsoport hulladékai). 

 lakosságnál keletkező gumiabroncs (EWC 16 01 03) lakcímkártya alapján 4db/év, átvétele és 
tárolása.  

 …………………………………………………… 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 
 
Hulladékgyűjtő telepen a szolgáltató biztosítja: 

4 db 4,5 m3-es zárt konténer (hulladék ürítés szükség szerint) 
7 m3-es konténer: 1 db.(zöld hulladék ürítés szükség szerint) 
6 m3-es építési és egyéb illegális hulladék elszállítására, ártalmatlanítására 
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ADATSZOLGÁLTATÁS, MINIMÁLIS ELVÁRÁSOK ÉS JAVASLAT AZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATRA 

(A részletes üzemeltetési szabályzat kidolgozása a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 10. § (3) 
bekezdése alapján Közszolgáltató feladta)  

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

I.1. A hulladékgyűjtő udvar (hulladék udvar) megközelítése 

A hulladékgyűjtő udvar Budakalászon, a volt Lenfonó területén található. Megközelítése a 
Szentendrei út felől lehetséges. 

I.2. Műszaki adatok 

a) adatok: 

b)  név:  Hulladékgyűjtő udvar 

            cím:     2011 Budakalász, Klinger Henrik u. 1291/25 hrsz. (volt Lenfonó terület) 

környezetvédelmi megbízott: ……………………….(mobil:……………) 
      üzemeltető: ……………………………………………... 

nyilatkozattételre jogosult: …………………… Ügyvezető Ig. (telefon:…………) 

engedélyek: 

           telepengedély:       Jegyzője 

           használatbavételi engedély:      Jegyzője 

c) a telep létesítményei, eszközei, gépei 

ca) Létesítmények 

 

Létesítmény 
ADATOK 

A hulladékgyűjtő udvar igazgatását ellátó üzemviteli épület, összes 

alapterülete: 

(előtér, tartózkodó, fürdőhelyiség [WC-Zuhanyzó], tornác) 

Nettó: 16.64 m2 

(Bruttó 24,62 m2) 

Beton burkolat  369,18 m2 

Gyephézagos tégla (parkoló) 26,95 m2 

Zöld felület 60, 25 m2 

 Összesen: 481 m2 

Kerítés 

 

2 m magas,  

zárható, gördülő acél 

szerkezeti kapu 
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Egyéb eszközök (az Önkormányzat biztosítja):  
GZ 36 Mobil gyűjtő-tároló speciális konténer 36 m3 

Raktárkonténer villanykiképzéssel  

 

További eszközök (a közszolgáltató biztosítja): kárelhárító felszerelés, egyéni védőfelszerelések, tűzoltó 

készülék, fűrészpor és homoktároló, telefon. 

cb) Hulladékkezelést végző gépek, berendezések 

(az Önkormányzat biztosítja) 

Eszköz, berendezés Egyéb jellemzők 

Micra-Metripond raktári mérleg 

Típusszám: A 0045/M 

Osztásérték: 0,1 kg 

Platómérleg (mm): 600×900 

Önsúly: 70 kg 

Udvarosság: III. osztály, MSZ 5000/2 

Ekopack 40  csomagolóanyagprés 

Típus: 5266.sz típus 

Méret (mm): 815×550×1770 

Max. préserő: 4 t 

Meghajtónyomás: 165 kPa 

cc) Edényzet 
Hulladékgyűjtő udvaron lévő hulladéktárolást szolgáló konténerek 

a szolgáltató biztosítja: 

6 m3- es konténer (építési hulladék elszállítására, ártalmatlanítására) 

az önkormányzat biztosítja: 

16 db 1,1 m³-es zárt konténerek (gyûjtőedények) (települési hulladék hasznosítható összetevői 

tárolására szolgál) 

További gyűjtőedényeket – amennyiben szükséges – a közszolgáltató biztosítja.  

cd) A gyűjtőedényzet tisztításának módja:  

A …………………………………… átrakójára történő szállítással melegvizes mosóberendezés segítségével. 

d) A hulladékgyűjtő udvar őrzése 
A hulladékgyűjtő udvar folyamatos őrzése a szolgáltató feladata. Az őrzés és rendfentartás 

érdekében bejáratot figyelő IP kamera került felszerelésre.  

I.3. A hulladékudvar felügyeleti szervei  
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Felügyeleti szervek: 

Budakalász Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

2011, Budakalász Petőfi tér 1. (26/340-494) 

PMKH  Szentendrei Járási  Hivatal  Járási Népegészségügyi Intézete  

2000 Szentendre Városház u. 1. 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.  

Szolgáltató (Üzemeltető) 

név: 

Székhely:  

Levélcím:  

Tel:  

Fax:  

email:  

II. ÜZEMELTETÉSI ELŐÍRÁSOK 

II.1. Nyitvatartás 

     Csütörtök 14 00 – 18 00 

Péntek 14 00 – 18 00 

Szombat 8 00 – 14 00 

II.2. A szolgáltató (üzemeltető) feladatai 

A települési szilárd hulladékok kezelésének feladataihoz tartozó hulladékgyűjtő udvar  hatályos 
jogszabályoknak mindenben megfelelő üzemeltetése: 
 
- a hulladékgyűjtő udvar üzemeléséhez szükséges engedélyek beszerzése és személyzetének 

biztosítása.  A hulladékgyűjtő udvar átvétellel, tárolással és előkezeléssel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szakszemélyzetének hulladékgazdálkodási vagy 
környezetvédelmi szakirányú képesítéssel vagy szakoktatásban való részvételt igazoló 
dokumentummal kell rendelkeznie. 

- a hulladékudvarban lévő személyzet munkájának irányítása, felügyelete;   
- hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában foglaltak betartatása; 
- dolgozók munkaköri leírásának elkészítése és az abban foglaltak betartatása; 
- a létesítmények és berendezések üzemének felügyelete, technológiai előírások betartatása;  
- többlethulladék elszállításához szükséges zsákok (egyedi jelülésű, többlethulladék elhelyezésére 

szolgáló zsák és egyedi jelölésű, biológiai úton lebomló biohulladék- zöldhulladék gyűjtőzsák) 
árusítása;  

- adatszolgáltatás a hatályos jogszabályoknak megfelelően; 
 - feladata az érvényben lévő tűzrendészeti balesetelhárítási és egészségvédelmi rendszabályok 

betartatása; 
- csak olyan személyt foglalkoztathat, aki a munkahelynek megfelelő tűzrendészeti balesetelhárítási és 

egészségvédelmi tanfolyamon eredményesen részt vett; 
- köteles ismertetni a munkába lépő dolgozóval a rendszer balesetveszélyes munkaterületeit; 
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- a technológiai balesetvédelmi és munkafegyelmi előírások megszegése esetén a vétőkkel szemben 
köteles eljárni. 

- az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok kiküszöböléséről intézkednie kell; 
- felelős a dolgozók munkafegyelméért. Köteles a fegyelmezetlen dolgozókkal szemben eljárni. A 
dolgozók a munkahelyen szeszes italt nem fogyaszthatnak, az italos személyeket azonnal el kell 
távolítani; 
- A hulladékgyűjtő udvarban átvett és tárolt, valamint a hulladékgyűjtő udvarból elszállított hulladékról 
naprakész üzemnapló vezetése. 
 
Az üzemeltetési szabályzatban és kezelési utasításban foglaltak betartásáért és betartatásáért, 
valamint a gépi berendezések működtetéséért a megbízott felelős személy és a személyzet felelős; 
- üzemelő gépről a biztonságot szolgáló berendezések eltávolítására utasítást a megbízott felelős 
személy sem adhat! A szabványos vagy a tervben előírt biztonsági berendezések nélkül semmilyen 
gépet nem szabad üzembe helyezni; 
- a személyzetet csak olyan berendezések működtetésével lehet megbízni, amelyek kezelésére 
előzőleg kioktatták. 
 
II.2.1. A kezelőszemélyzet feladata és kötelessége 

A megfelelő alapképzettségű szakemberek az adott körülményekhez igazodó feladatokra történő 
képzése az szolgáltató (üzemeltető) feladata. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésével kapcsolatban, 
a személyzetre vonatkozóan az alábbiakat emeljük ki: 

II.2.2 A személyzet (hulladékátvevő) feladata: 

 - az engedélyezett hulladékok átvétele. Köteles megtagadni a hulladék átvételét, ha annak átvételére 
nincs engedély;  

 - a mérleg kezelése, a hulladékbeszállítás mennyiségi, minőségi nyilvántartása; 

- külön kérésre az átvett hulladékról bizonylat kiállítása; 

- a hulladék-elhelyezés felelős irányítása, járművek telepen belüli mozgásának irányítása, ellenőrzése; 

- a hulladékkiszállítások minden esetében bizonylaton történő rögzítése; 

- a létesítmények és berendezések üzemének felügyelete; 

- az hulladékudvar üzemvitelével kapcsolatos egyéb adminisztrációs feladatok ellátása; 

- a hulladékudvar (kerítésen belüli terület, épület, berendezések) tisztántartása;  

- köteles a kezelési utasításokban meghatározott technológia alapján végezni munkáját; 

- a technológiai előírásoktól való eltérésre az Üzemeltető csak különleges esetben, saját felelősségére 

adhat utasítást; 

- a különféle hatósági és egyéb (tűzvédelmi, munkavédelmi) előírások betartása; 

- felelősségteljes munkavégzés. 

A személyzet szervezetileg a szolgáltató (Üzemeltető) alkalmazottja. 
 
II.3. Hulladék nyilvántartás  

A személyzetnek a hulladék hulladékudvar területére érkező hulladékszállító járművekről, a be- ill. 

kiszállított hulladék mennyiségéről, fajtájáról nyilvántartást köteles vezetni és ebből kérésre az 

üzemeltetőnek és a felügyeleti szervnek listát készíteni.  
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A nyilvántartásban az általános adatokon kívül rögzíteni kell: 

· a kezelésre átvett hulladék megnevezését, kódját (EWC), mennyiségét (kg/m3); 

· tárolt összmennyiség bevétel (beszállítás) vagy kiadás (kiszállítás) után 

· kezelésre (kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kg/m3); átvevő nevének (cégnév),   KÜJ és KTJ 

számának megjelölésével; 

· kezelés módja; 

· kiszállítások kísérőjegyeinek nyilvántartása (szállítólevél száma); 

· minden hulladékmozgás időpontját; 

· a kezelésre átvett hulladék kísérőokmányait; 

· a hulladék származására vonatkozó adatokat; 

· kezelés kódszámát; 

II.4. Hulladékkezelési rend, technológia jellemzői 

II.4.1. Hulladék típusa 

 A hulladékudvart csak budakalászi érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkezők használhatják. 

A hulladékudvarban csak az üzemeltetési szabályzatban rögzített, elkülönítetten gyűjtött hulladék 

típusok gyűjthetőek.  Hulladékgyűjtő udvarban vegyes hulladék nem tárolható. Hulladékudvarban csak 

és kizárólag a háztartásoknál a normál életvitelből származó hulladékot lehet elhelyezni. Kommunális 

és lom hulladék gyűjtése nem megengedett! 

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott hulladékok közül legalább az 

alábbiak gyűjtendőek:  

 műanyag hulladék (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi korlát 
nélkül vehető át) 

 papír és karton hulladék (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi 
korlát nélkül vehető át) 

 üveg hulladék (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi korlát nélkül 
vehető át) 

 fém hulladék (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi korlát nélkül 
vehető át) 

 elemek (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi korlát nélkül vehető 
át) 

 étolaj és zsír (EWC 20 01 25) (hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi 
korlát nélkül vehető át) 

 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (EWC 16 02 14; 16 02 16) (hulladékgyűjtő 
udvar gyűjtési kapacitásának erejéig mennyiségi korlát nélkül vehető át) 
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 lakosságnál keletkező 100 kg vagy 1 m3-t nem meghaladó építési, bontási hulladékok (EWC 17 
főcsoport hulladékai). 

 lakosságnál keletkező gumiabroncs (EWC 16 01 03) lakcímkártya alapján 4db/év , átvétele és 
tárolása.  

 

A begyűjtött hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl nem tárolható a hulladékgyűjtő 
udvaron. 

II.4.2. Járműforgalom  

A hulladékgyűjtő udvaron csak hulladékbeszállítási illetve - elszállítási céllal tartózkodhat jármű. 

A hulladékgyűjtő udvar belüli járműforgalomra a jelenleg érvényben lévő KRESZ-szabályok 
vonatkoznak. 

Kiegészítő szabály csak az Üzemeltető engedélyével adható ki.  

II.4.3. A hulladék átvétele, osztályozásának módja  

A beérkező hulladék átvétele, elhelyezése:   

A beérkező hasznosítható hulladékot fajtája szerint válogatva kell lemérni, majd a megfelelő 

gyűjtőedényzetbe kell tárolni.  A hulladékok osztályozását, a hasznosítható frakciókon belüli átvehető 

hulladékfajtákat a kezelési útmutató tartalmazza. A beszállítók csak a kijelölt konténerbe üríthetnek. 

Az ürítéssel kapcsolatos udvaros útbaigazítást a személyzet ad a beszállító számára.  

A hasznosítható, különböző frakciójú hulladékokat tilos összekeverve a gyűjtőedénybe tenni. 

Lakossági beszállításkor – külön kérésre – az átvett szelektív hulladékról bizonylatot kell kiállítani. 

Építési, bontási hulladék beszállítása esetén a személyzet ellenőrzi a beszállított hulladék összetételét, 
mennyiségét. A járművek csak a kijelölt konténerbe üríthetnek. 

A személyzet köteles megtagadni a hulladék átvételét, ha annak átvételére nincs engedély, illetve a 
meghatározott 100 kg vagy  1 m3- en felüli építési, bontási hulladékmennyiséget. 

II.4.4. Hulladékszállítmány visszautasítása 

Amennyiben az elvégzett ellenőrzés során kiderül, hogy az adott hulladék összetétele, illetve állaga 
miatt a hulladékgyűjtő udvar területére nem szállítható be, úgy az átvevő személyzet köteles a 
szállítmányt visszautasítani, az átvételt megtagadni. 

Ha a szállítmány nem megfelelősége az ürítéskor, vagy az azt követő ellenőrzés során derül ki, akkor a 
hulladékgyűjtő udvar személyzete köteles a szállítmány befogadását megtagadni, azt a szállítójárműre 
visszarakatni és a hulladékgyűjtő udvar területéről elszállíttatni. 

A személyzet minden esetben köteles a veszélyes hulladék visszautasításáról az előírásoknak 

megfelelően jegyzőkönyvet felvenni. 

II.4.5. Hulladékkiszállítás 

A begyűjtött hulladékot kezelőtelepre kell szállítani. 

Az összegyűjtött hulladék kiszállítása a hulladékfajta szállítására alkalmas céljárművel történik: 
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- szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas járművel  

- építési bontási hulladék konténerszállításra alkalmas járművel. 

 

III. KÖRNYEZETBIZTONSÁG, HAVÁRIA ELHÁRÍTÁS 

A hulladékgyűjtő udvar kerítéssel és biztonsági őrzéssel, szilárd burkolattal ellátott. Az őrzés az Szolgáltató 

(Üzemeltető) feladata.  

A hulladékok tárolását zárt konténerekkel vagy pl. ponyvás takarással kell megoldani megakadályozva 

ezáltal a hulladék szél általi kihordását.  

Kiszóródás esetén haladéktalanul meg kell kezdeni az elszóródott hulladék összetakarítását. 

Esetlegesen bekövetkező baleset esetén a műszaki mentés mellett haladéktalanul meg kell kezdeni az 

elszóródott hulladék összetakarítását, járműből esetleg elfolyó olaj felitatását, melyet a továbbiakban 

veszélyes hulladéknak kell kezelni.  

Munka és tűzvédelmi kérdésekben a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat az irányadó. 

IV. BIZTONSÁGTECHNIKA 

IV.1. Üzemeltetéssel kapcsolatos előírások 

A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését az érvényben lévő hatósági előírások, rendeletek, valamint az 
Üzemeltető belső szabályzatai alapján kell végezni. 

IV.1.1. Általános előírások 

Az üzemeltetés során az alábbi általános előírásokat kell betartani: 

· A hulladékudvar területére csak arra illetékes személy léphet be; 

· A hulladékgyűjtő udvarra belépőktől meg kell követelni a telepre érvényes biztonságtechnikai és 
tűzvédelmi előírások szigorú betartását; 

· A gépi berendezéseket, a garanciális idő alatt tilos házilagosan javítani; 

· A sérüléseket, hiányosságokat rendszeresen, de legalább az évente egy alkalommal végzett szemlét 
követően pótolni kell; 

IV.1.2. Szolgáltató (üzemeltető) feladatai 

1. a hulladékudvar létesítmények ismerete, nyilvántartása; 

2. A létesítmények, gépek, berendezések, stb. szakszerű üzemeltetése, fenntartása, megfelelő 
időközönkénti ellenőrzése és tervszerű karbantartása; 

3. Az üzemzavarok időbeni észlelése és az elhárításukhoz szükséges intézkedések végrehajtása; 

4. Az üzemelés során a másodlagos környezetszennyezés megelőzése. 

A felsorolt feladatok megfelelő színvonalú elvégzése érdekében az üzemeltetőnek megfelelő 
képzettségű, fegyelmezett kezelő- és karbantartó személyzet munkába állításáról kell gondoskodni. 

IV.2. Munkavédelem 

Az üzemeltető köteles a hulladékgyűjtő udvarra vonatkozóan "Munkavédelmi szabályzatot" (a 
továbbiakban MVSZ) készíteni, amely összhangban van cég égészére vonatkozó munkavédelmi 
szabályokkal. 
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A munkavédelmi szabályzatnak a hulladékgyűjtő udvar teljes működésére vonatkozóan szabályoznia 
kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést. 

A Munkavédelmi Szabályzat hatálya kiterjed: 

· a hulladékgyűjtő udvar valamennyi dolgozójára, és munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyra; 

· azokra a dolgozókra is, akik más munkáltatónál vannak munkaviszonyban, de azok a munkáltató 
területén végeznek munkát; 

Az MVSZ előírásai kötelezőek azok részére is, akik munkaviszonyon kívül bármilyen okból a munkáltató 
területén, illetve munkaterületein tartózkodnak. 

IV. 3. Üzempróbák elvégzési rendje 

· Minden új gép, berendezés, vagy létesítmény üzembe helyezése előtt üzempróbát kell végezni. 

· Az üzempróba megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a gép, berendezés, vagy létesítmény műszaki, 
valamint munkavédelmi és tűzvédelmi szemudvarból az üzempróbára alkalmas-e. Az üzempróbára 
előtt a munkavédelmi feltételeket előzetesen meg kell határozni. 

· Az üzempróba és a kísérleti eljárás során állandó műszaki felügyeletet kell biztosítani. Az 
üzemeltetés teljes időtartama alatt jelen kell lenni mindazoknak, akik a várhatóan fellépő hibák 
megszüntetésére intézkedhetnek. Az eljárás irányítására felelős személyt kell kijelölni. 

· Az üzempróbák során a vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi rendelkezéseket értelemszerűen, 
de a végleges módnál nem alacsonyabb színvonalon alkalmazni kell. A folyamatban résztvevő 
dolgozók oktatása során ki kell térni a rendkívüli eseményeknél, mentésnél tanúsítandó 
magatartásra. 

· Az üzempróbák ideje alatt biztosítani kell idegen személyek távoltartását. Szükség esetén biztosítani 
kell a megfelelő védő és mentőfelszerelést, a biztonságos kezeléshez szükséges helyet, valamint a 
menekülési útvonalat. 

· Az üzempróbáról naplót kell vezetni, amely tartalmaz minden olyan adatot, amely az eljárás 
szempontjából fontos. A naplót olyan helyen kell elhelyezni, hogy az semmilyen körülmények 
között ne semmisüljön meg. 

· A munkahelyen a dolgozók létszámától függően az MSZ 445 sz. szabványban meghatározott 
felszereltségű mentődobozt, illetve mentőládát kell elhelyezni. A mentődoboz felszerelésének 
pótlásáról az Üzemeltető tartozik gondoskodni. 

IV. 4. Munkaeszközök ellenőrzése 

· A munkaeszközök ellenőrzését szabványok, szabályzatok előírásai alapján kell elvégezni. 

IV.4.1. A kéziszerszámok ellenőrzésének rendje 

· Hibás, törött eszköz használata tilos! 

· A közvetlen munkahelyi vezető havonta egyszer köteles szúrópróbaszerűen az eszközöket, azok 
minőségét ellenőrizni. 

· Valamennyi villamos kéziszerszámot, elektromos hosszabbítót, elektromos csatlakozót biztonsági 
transzformátort azonosító számmal kell ellátni. Ezeket a kijelölt villanyszerelő évente 1 alkalommal 
köteles felülvizsgálni, igazolni. 

· A felelős köteles ellenőrizni, hogy a telepen a villamos kéziszerszámok és berendezések időszakos 
felülvizsgálata megtörtént-e. 
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IV.5. Tűzvédelem 

A Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi :XXXI. számú 
Tűzvédelmi törvény 19.§ ( 1 ) bekezdése, valamint a Belügyminiszter 30/1996. (XIL6.) BM. 
Rendeletének l.§ (1) bekezdése alapján az Üzemeltető vezetőjének ki kell adnia a TŰZVÉDELMI 
SZABÁLYZAT-ot, amely összhangban van cég egészére vonatkozó tűzvédelmi szabályokkal. 

A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya (a továbbiakban: Szabályzat) ki kell terjedjen a hulladékgyűjtő udvar 
egészére (használt és üzemeltetett építményre, helyiségekre, berendezésre, gépre, eszközre, 
anyagokra és szabad területekre). A hivatkozott törvényben, rendeletekben, szabályzatokban, nemzeti 
szabványokban, valamint a Szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtását és megtartását a 
hulladékgyűjtő udvar személyzetére nézve kötelezően elő kell írni. 

A Szabályzat hatálya kiterjed a hulladékgyűjtő udvar területén az ideiglenes jelleggel tartózkodó 
vendégekre, külső munkavállalókra, ügyfelekre, karbantartókra, szállítókra, stb. a reájuk vonatkozó 
mértékben. 

 

 


