
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
(az 1. és 2. számú módosítást tartalmazó egységes szerkezetben) 

 
Amely létrejött egyrészről  
 
Teljes név: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 
Rövid név: 
Cím:  

ÉHÖT 
8200 Veszprém, Házgyári út 1. 

Törzskönyvi azonosítószám: 589365 
Adószám: 15589363-2-19 
Bankszámlaszám: 11748007-15589363 
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. 
Aláírásnál képviseli: Czaun János, a Társulási Tanács elnöke 

 
mint a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről 
 
Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium 

Címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 
Aláírásnál képviseli: Horváth Zoltán ügyvezető 

 
A Vezető cég: 
Teljes név:  "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a VKSZ Zrt. átalakulását követő 
általános jogutód) 

Rövid név: „VHK” Nonprofit Kft. 
Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 
Cégjegyzékszám Cg.19-09-516894 
Adószám: 24814058-2-19. 
Statisztikai számjel: 24814058-3811-572-19 
KÜJ azonosító: 
KTJ azonosító: 

103 219 862 
102 455 538 

Bankszámlaszám: 10300002-10609925-49020014 
Számlavezető: MKB Bank Zrt. 
OKTF minősítési osztály: A/I 
Aláírásnál képviseli: Horváth Zoltán ügyvezető 

 
A tagok neve és címe (A felolvasó lap szerinti sorrendben): 
Teljes név:  "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság. 

Rövid név: "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. 
Székhely: 8400 Ajka, Szent István út 1/A. 
Cégjegyzékszám: Cg.19-09-501224 
Adószám: 11325479-2-19 
Statisztikai számjel: 11325479-3811-572-19 
KÜJ azonosító: 
KTJ azonosító: 

100 305 834 
102 162 153 

Bankszámlaszám: 11748038-20012986-00000000 
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. 
OKTF minősítési osztály: A/II 
Aláírásnál képviseli: Péter Gábor ügyvezető 
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Teljes név:  Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (PROBIO Zrt. 
átalakulását követő általános jogutód)  

Rövid név: Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. 
Cégjegyzékszám: Cg.19-09-516851  
Adószám: 24797984-2-19  
Statisztikai számjel: 24797984-3811-572-19 
KÜJ azonosító: 
KTJ azonosító: 

103 218 049 
100 411 608 

Bankszámlaszám: 11748069-20033088 
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. 
OKTF minősítési osztály: C/I 
Aláírásnál képviseli: Jung Csilla Mária ügyvezető 

 

Teljes név:  Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

Rövid név:  
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 43. 
Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-506117 
Adószám: 12736652-2-19 
Statisztikai számjel: 12736652-3811-572-19 
KÜJ azonosító: 
KTJ azonosító: 

100 440 467 
100 494 966 

Bankszámlaszám: 11748083-20020983 
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. 
OKTF minősítési osztály: B/I 
Aláírásnál képviseli: Rákos András ügyvezető 

 

Teljes név:  NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a REMONDIS Tapolca Kft. 
névváltoztatását követően) 

Rövid név: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 
Székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33. 
Cégjegyzékszám: Cg. 19-09-502900 
Adószám: 11520980-2-19 
Statisztikai számjel: 11520980-3811-572-19 
KÜJ azonosító: 
KTJ azonosító: 

100 134 599 
102 167 930 

Bankszámlaszám: 72800030-15307781 
Számlavezető: Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 
OKTF minősítési osztály: B/I 
Aláírásnál képviseli: Ficsór Elza ügyvezető 

 

Teljes név:  KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 

Rövid név: KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 
Székhely: 8500 Pápa, Árok u. 7. 
Cégjegyzékszám: Cg.19-09-500594 
Adószám: 10706642-2-19 
Statisztikai számjel: 10706642-3811-572-19 
KÜJ azonosító: 
KTJ azonosító: 

100 338 739 
102 151 353 

Bankszámlaszám: 12085004-00202487-00100004 
Számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. 
OKTF minősítési osztály: A/II 
Aláírásnál képviseli: Mészáros Csaba ügyvezető 



 3 

Valamint a Konzorcium által létrehozott gazdasági társaság: 
 
Teljes név: ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövid név: ÉBH Nonprofit Kft. 
Címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 
Cégjegyzékszám: Cg.19-09-512480  
Adószám: 12429057-2-19 
Statisztikai számjel: 12429057-3821-572-19 
KÜJ azonosító: 
KTJ azonosító: 

102686599 
101683725 

Bankszámlaszám: 10300002-10491753-49020010 
Számlavezető: MKB BANK ZRT  
OKTF minősítési osztály: C/I 
Aláírásnál képviseli: Sarkady Attila ügyvezető 

 
mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi 
feltételekkel. 

 
I. Előzmények  
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (Ötv.), a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben (Hgt.) foglaltak megfelelően,  
Megrendelő az önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozó települési szilárdhulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából, és a közszolgáltatás 
ellátásához szükséges eszközök, berendezések, létesítmények használata érdekében 
ezen vagyonelemek üzemeltetésbe adása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX törvény (Kbt.) előírásainak megfelelően közbeszerzési eljárást indított, amely KÉ 
6168/2009. számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.  
 
A részvételi és az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban valamint Közszolgáltató 
ajánlatában foglaltak, továbbá az eljárás során készült és benyújtott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek és a végső ajánlat alapján felek kialakították a szerződés tartalmát.  
 
Megrendelő a 2009. október 14-ei eredményhirdetésen Közszolgáltatót nevezte meg az 
eljárás nyertesének.  
 
Az előzőekben foglaltak alapján felek az alábbi közszolgáltatási szerződést kötik (a 
továbbiakban: Szerződés).  
 
A Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettségét a Társulás 
létrehozása nem érinti, ezért ha a Társulás a kötelező önkormányzati feladat- és 
hatáskört nem látja el, illetőleg nem teljes mértékben biztosítja, akkor a Társulást 
alkotó önkormányzatoknak más módon kell gondoskodnia a kötelező feladat ellátásáról.  
A Társulást alapító önkormányzatok a Társulás Alapító Okiratában – az abban foglaltak 
szerint – és önkormányzati rendeleteikben átruházták a közfeladat ellátásával 
kapcsolatos feladatköröket, így a közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, illetve a Társulás és a Közszolgáltató közötti Szerződés megkötését. 
Tekintettel arra, hogy a Szerződés alapján a tagok is kötelezettek, a Szerződést ők is 
aláírják és abban félként szerepelnek, azonban a Szerződés alkalmazása szempontjából 
a Társulás minősül a Megrendelőnek.  
 
II. Alapfogalmak  
 
Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő a közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésre tekintettel fog 
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szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét 
kizárólagos jog alapján végzi. 
    
Szerződő felek a szerződésben használt fogalmakra a Hulladékról szóló törvény (a 
továbbiakban: Ht), illetve végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) fogalom meghatározásait rendelik - a hivatkozott 

jogszabályok szerinti alapelvek és tartalom alapján értelmezve - alkalmazni. A fogalmak 

tartalmának ütközése esetén - amennyiben nem a Ptk., vagy a Kbt. kógens fogalmairól van 
szó - a Ht., illetve végrehajtási rendeletei szerinti fogalom meghatározás és értelmezés az 

irányadó. 

 
II/A. A nyertes ajánlattevőkre vonatkozó speciális rendelkezések 
 
1. Nyertes ajánlattevők a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 
(Kormányrendelet) 5. §-a alapján ”VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t (8200 
Veszprém, Házgyári út 1.) jelölik meg maguk közül közszolgáltatónak. A II/A. 7. pont 
szerinti időponttól kezdve a létrehozott gazdasági társaság minősül Közszolgáltatónak a 
II/A. 9 – 11. pontban foglaltakra is tekintettel.  
 
1.1. A II/A. 7. pontjában megjelölt időpontig Közszolgáltató és a konzorciumi tagok a 
Szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek ellátásáról a következők szerint 
állapodnak meg: a Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott 
hulladékkezelési tevékenység (Királyszentistváni hulladékkezelő központ, Ajkai, Tapolcai 
és Pápai átrakóállomások és válogatóművek, Veszprémi válogatómű, Balatonfüredi 
komposzttelep, valamint a szelektív gyűjtés) tekintetében Közszolgáltató, a 
Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtés és szállítási 
közszolgáltatási tevékenységet az Ajkai gyűjtőkörzetben az „AVAR AJKA” 
Városgazdálkodási Kft. (8400 Ajka, Szent István utca 1/A.), a Balatonalmádi 
gyűjtőkörzetben a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. (8220. Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 43.), a Balatonfüredi gyűjtőkörzetben a PROBIO Balatonfüredi 
Településüzemeltetési Zrt. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.), a Pápai gyűjtőkörzetben a 
Közszolg Kft. (8500 Pápa, Anna tér 10.), a Tapolcai gyűjtőkörzetben a REMONDIS 
Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.), a Veszprémi gyűjtőkörzetben pedig 
Közszolgáltató látja el. 
 
1.2.  A II/A. 7. pontjában megjelölt időpontot követően Közszolgáltató és a konzorciumi 
tagok a Szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek ellátásáról a következők szerint 
rendelkeznek: egyes hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése 
(Királyszentistváni hulladékkezelő központ, Ajkai, Tapolcai és Pápai átrakóállomások és 
válogatóművek, Veszprémi válogatómű, Balatonfüredi komposzttelep, valamint az 
elkülönített gyűjtés) tekintetében az ÉBH Nonprofit Kft., a közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, tartalmazó közszolgáltatási 
tevékenységet az Ajkai gyűjtőkörzetben az „AVAR AJKA” Nonprofit Kft. (8400 Ajka, 
Szent István utca 1/A.), a Balatonalmádi gyűjtőkörzetben a Balatonalmádi Kommunális 
és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8220. Balatonalmádi, Rákóczi u. 
43.), a Balatonfüredi gyűjtőkörzetben a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.), a Pápai gyűjtőkörzetben a Közszolg Nonprofit Kft. 
(8500 Pápa, Árok u. 7.), a Tapolcai gyűjtőkörzetben a NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (8300 
Tapolca, Halápi u. 33.), a Veszprémi gyűjtőkörzetben pedig "VHK" Nonprofit Kft. (8200 
Veszprém, Házgyári út 1.) látja el. A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája az I. 
számú mellékletben található. 
 
2. A Kormányrendelet 8. §-a szerinti szerződés a Szerződés II. számú mellékletét képezi 
 



 5 

3. A szerződés Megrendelő és a Megrendelő által az 1. pontban nevesített, 
közszolgáltatónak minősített szervezet (a Közszolgáltató) között jön létre valamennyi 
konzorciumi tagra kiterjedő hatállyal. A konzorcium tagjait teljes körű és egyetemleges 
felelősség terheli a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséért. Ezen szándékuk 
megerősítése céljából a Szerződést valamennyi konzorciumi tag aláírja. 
 
4. Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 52. §-a alapján a részvételi felhívásban és az 
ajánlattételi felhívásban előírta nyertes ajánlattevő kötelezettségeként gazdasági 
társaság létrehozását. A gazdasági társaság létrehozásával kapcsolatos feltételeket és a 
gazdasági társaság alapító okiratának tervezetét a tárgyalások során meghatározták. A 
feltételek és az alapító okirat tervezete a Szerződés III. mellékletét képezi.  
 
5. Közszolgáltató és a konzorcium tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés 
III. melléklete szerinti dokumentumok alapján a Szerződés aláírásától számított 60 
napon belül a társasági szerződést megkötik és ezt az illetékes cégbíróságnak bejelentik. 
Közszolgáltatót és a konzorcium tagjait terheli az alapítással kapcsolatos valamennyi 
kötelezettség és költség.  Az alapításra egyebekben a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény (Gt.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései alkalmazandók.  
 
6. Közszolgáltató és a konzorcium tagjai az alapítással kapcsolatban kötelesek 
valamennyi jogszabályban rögzített határidőt megtartani, feltételt teljesíteni.  
 
7. A Közszolgáltató és a konzorcium tagjai a szerződés aláírásától legkésőbb 16 
hónapon belül kötelesek gondoskodni arról, hogy a gazdasági társaság megszerezze 
valamennyi a Szerződés szerinti tevékenysége ellátáshoz szükséges hatósági engedélyt, 
továbbá arról is, hogy a gazdasági társaság rendelkezzen a Szerződés szerinti 
tevékenység ellátáshoz szükséges valamennyi személyi és tárgyi feltétellel. 
 

8. A II/A. 7. pontban megjelölt feltételek teljesüléséig Közszolgáltató jogosult és 
kötelezett a Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés c) és d) meghatározott hulladékkezelési 
feladatok (Királyszentistváni hulladékkezelő központ, Ajkai, Tapolcai és Pápai 
átrakóállomások és válogatóművek, Veszprémi válogatómű, Balatonfüredi 
komposzttelep, valamint a szelektív gyűjtés és az egyéb átadott eszközök) tekintetében a 

Szerződés teljesítésére. 
 
9. A II/A. 7. pontban meghatározott feltételek teljesülését követően a gazdasági társaság 
lép a Közszolgáltató helyébe, ezen időponttól kezdve a gazdasági társaság minősül 
Közszolgáltatónak, valamennyi a szerződésből származó hulladékkezeléshez kapcsolódó 
jogosultságot a gazdasági társaság gyakorolja és valamennyi hulladékkezeléshez 
kapcsolódó kötelezettség a gazdasági társaságot terheli (alanyváltás). 
 
10. Az alanyváltás érvényességéhez szükséges Megrendelő hozzájárulása. Megrendelő a 
hozzájárulást kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha a gazdasági társaság nem 
rendelkezik a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges hatósági 
engedélyekkel és a tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.  
 
11. Szerződő Felek rögzítik, hogy az alanyváltás nem minősül szerződésmódosításnak, 
ezért arra a Kbt. 303. §-a szerinti feltételek nem vonatkoznak. A Közreműködő Szervezet 
vezetőjének jóváhagyására az előző mondatban foglaltak irányadók.  
 
12. Az II/A. 7. pontban megjelölt időpontot megelőzően keletkezett kötelezettségekért a 
Közszolgáltató, valamint a konzorcium tagjai egyetemlegesen felelnek. 
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13. Azon kötelezettségek tekintetében, amelyeket a gazdasági társaság nem képes 
teljesíteni, az alapítókat egyetemleges felelősség terheli. 

 
14. Közszolgáltató egyes hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések 
üzemeltetése,tevékenységet a Konzorciumi Tagok bevonásával látja el. Ennek 
megfelelően az Ajkai gyűjtőkörzetben a  válogatómű, átrakóállomás és a gyűjtőpontok 
üzemeltetése tekintetében az „AVAR AJKA” Nonprofit Kft, a Balatonalmádi 
gyűjtőkörzetben a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a Balatonalmádi 
Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Balatonfüredi 
gyűjtőkörzetben a komposztáló telep és a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a 
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a Pápai gyűjtőkörzetben válogatómű, 
átrakóállomás és a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a Közszolg Nonprofit Kft, a 
Tapolcai gyűjtőkörzetben a válogatómű, átrakóállomás és a gyűjtőpontok üzemeltetése 
tekintetében a NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., a Veszprémi gyűjtőkörzetben válogatómű és 
a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a "VHK" Nonprofit Kft.. kerül bevonásra.  
 
III. A hulladékgazdálkodási tevékenység részletes szabályai  
 
1.  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás meghatározása 
 
1. A szerződés célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése érdekében 
– a felhívásban és a dokumentációban szereplő feltételeknek és kötelezéseknek, 
valamint a Közszolgáltató ajánlatának megfelelően – a Társulás, illetve az abban 
résztvevő Önkormányzatok és a Közszolgáltató közötti kapcsolatok szabályozásáról 
gondoskodjanak. 
 

1.1. A közszolgáltatás meghatározása: Szerződés a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátására 
irányul. Ennek keretében a II/A. 1.1. pontban megjelölt Közszolgáltató és a 
konzorciumi tagok, va1amint az 1.2. pontokban megjelölt konzorciumi tagok feladata 
Megrendelő közigazgatási területén (III.1.2. pont) a rendszeresített, szabványos 
gyűjtőedényben, a közterületen, vagy az ingatlanon összegyűjtött és a II/A. 1.1. és 
1.2. pontokban megjelölt konzorciumi tagok rendelkezésére bocsátott települési 
szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása, a Közszolgáltató 
feladata a begyűjtőhelyek, előkezelő telepek, továbbá a települési hulladék 
ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése. Felek rögzítik, hogy mind a 
Közszolgáltató, mind a konzorciumi tagok közszolgáltatói tevékenységet végeznek. 

 
Felek rögzítik, hogy a Kormányrendelet szabályozásának megfelelően maguk közül 
kijelölték azt a vállalkozást, amely Közszolgáltatónak minősül. A Szerződés 
alkalmazása szempontjából a továbbiakban a Közszolgáltatók kifejezés alatt 
értelemszerűen a Közszolgáltatót és a konzorciumi tagokat kell érteni, illetve 
amennyiben Közszolgáltató kifejezés alatt a Közszolgáltatót és a konzorciumi tagokat 
is érteni kell, úgy a szerződés ezen a módon alkalmazandó, kivéve a V.1.1. pontot. 
 
Közszolgáltatók a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeikkel, 
berendezéseikkel és létesítményeikkel, részben a Szerződés alapján részükre átadott 
eszközökkel, berendezésekkel és létesítmények használatával tesznek eleget. A 
közszolgáltatási tevékenység kiterjed az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelésére is. 
 
Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatók tevékenysége a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései szerint közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a helyi 
közszolgáltatással ellátott területen a Ht-ben meghatározott ingatlan használókra 
nézve kötelező. 
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1.2. Közszolgáltatók által ellátandó közszolgáltatás pontos területi határai: 
a IV. mellékletben felsorolt önkormányzatok közigazgatási területe. 

 
1.3. Közszolgáltatók által ellátandó közszolgáltatás időtartama: 

Közszolgáltatók a közszolgáltatást 2030. december 31. napjáig kötelesek ellátni a 
VIII.13. pontban foglaltak alkalmazásával. 
 
1.4. Közszolgáltatók a közszolgáltatás időtartama alatt kötelesek a 
közszolgáltatáshoz Megrendelő által rendelkezésére bocsátott, illetőleg a saját 
tulajdonú vagyontárgyak (ingatlanok, gépek berendezések, járművek, stb.) 
működtetéséhez a Ht.- ben és a kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és 
személyi feltételeket biztosítani. 
 
1.5.  A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítása és elhelyezése a 
„királyszentistváni hulladékkezelő központ” elnevezésű hulladéklerakóban történik. 
 

1.5.1. Közszolgáltatóknak a Szerződés aláírásától a királyszentistváni 
hulladékkezelő központ üzemének megkezdéséig, legalább 2011. január 01-ig 
tartó átmeneti időszakban biztosítania kell a Társulás működési területének 
meghatározott részén (Pápa, Balatonfüred, Balatonrendes, Pétfürdő és 
gyűjtőkörzetükben) keletkező települési szilárdhulladék elhelyezését érvényes és 
hatályos működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban. A közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladék ártalmatlanítása és elhelyezése a királyszentistváni 
hulladékkezelő központ próbaüzemének megkezdéséig az ajkai, a zalahalápi és a 
veszprémi hulladéklerakókban történik.  

 
1.6. Felelősségbiztosítás: A Közszolgáltatók saját költségükre kötelesek a 
közszolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítást kötni, beleértve a 
környezetvédelmi biztosítékot, az üzemeltetéshez szükséges gépjárművek felelősség 
és az üzemeltetésre átvett forgalmi rendszámmal ellátott gépjárművek esetében a 
teljes körű casco biztosítását is. Amennyiben megállapodás alapján a Közszolgáltatók 
vagyonbiztosítást kötnek, úgy annak költségeit is jogosultak érvényesíteni. 
 
1.7. A közszolgáltatás minőségi ismérvei: A minősítés ismérveit a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi 
CXXV. törvénynek a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelményeket 
tartalmazó 1. sz. mellékletében a minősítési osztályokra meghatározott feltételek 
tartalmazzák. 

 
2.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek 
 
2.1. Megrendelő és tagjai kötelezettségei: 

 a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltatók számára 
szükséges információk és adatok szolgáltatására, 

 a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb 
hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolásának elősegítése, 

 a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának 
elősegítése, 

 A közszolgáltatáshoz kapcsolódó a Ht. által előírtakat tartalmazó önkormányzati 
rendelet megalkotása, ami tartalmazza a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító 
adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, 

 Megrendelő tagjai által rendeletben biztosított díjkedvezmény, vagy mentesség 
miatt felmerülő költségek megtérítése. 
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 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 
részére minden olyan tájékoztatást és adatot megadni, amely a Hivatal 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és 
díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. 

 a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, 
kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározása 

 a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása a Társulás 
tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában. 

 Ellátásért felelősként teljesítésigazolás kiadása a vonatkozó önkormányzati 
rendelet és a közszolgáltatási szerződés szerinti kötelezettségek teljes körű 
ellátásáról 

 
2.2. Közszolgáltatók  kötelezettségei: 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása, 

 a Megrendelő által biztosított eszközökön túl a közszolgáltatás teljesítéséhez 
szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, 
valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása, 

 a folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és 
karbantartások elvégzése, 

 a hatóságok tájékoztatása a vonatkozó jogszabályok alapján, közszolgáltató 
köteles a begyűjtött hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként 
nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből 
származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről 
üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni,  

 a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladékok ártalmatlanítására a 
Megrendelő által kijelölt helyek és létesítmények igénybevétele, 

 a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti 
teljesítése, ideértve az évenkénti lomtalanítás és az elkülönített gyűjtés 
teljesítését is, 

 az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által 
meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása, és a 
minősítő okirat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
hatályosságának ideje alatti folyamatos megléte. 
 

2.2.1. Közszolgáltatók  a III.1 pontban rögzített közszolgáltatás elősegítése érdekében 
az alábbi feladatokat kötelesek ellátni: 

 
2.2.1.1. Adminisztratív feladatok: 

 könyvelés, számvitel, bérszámfejtés 

 adminisztráció, nyilvántartás, 

 adatbázis-kezelés (A közszolgáltatást igénybe vevők adatinak a kezelését, ideértve 
a hulladékmennyiséget, egyéb adatnyilvántartást stb.) 

 jogi ügyvitel. 

 NFM rendelet szerinti adatszolgáltatás 

 a jogszabályokban – így különösen a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendeletben - 
előírt adatszolgáltatási feladatok ellátása 

 
2.2.1.2. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, az ügyfelek és egyéb érdekeltek 
tájékoztatása, ezen belül: 

 a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása 

 ügyfélbejelentések kezelése, 

 ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése, 

 a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető személyes ügyfélszolgálat és 
tájékoztatási rendszer működtetése (pontos címek megjelölésével) 

 telefonos ügyfélszolgálat működtetése,  
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 internetes honlap működtetése. 
 
2.3. Közszolgáltatók ágazat-specifikus kötelezettségei: 

 
Közszolgáltatók a közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a lakossági szilárd 
hulladék egyes összetevőinek Megrendelő, illetve tagjai rendeletében meghatározott 
begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon illetőleg hulladékudvarban és módon történő 
elkülönített gyűjtésére. 
 
2.4. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai: 
 

2.4.1. Vis maior esetén. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok 
vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, 
blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, ónos eső, zavargások, robbantások, valamint egyéb 
hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül 
merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni. 

 
2.4.2. Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy 
tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

 
2.4.3. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, 
amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik 
felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a 
Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Közszolgáltatóknak folytatniuk kell 
a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban 
ésszerűen megvalósítható. 

 
2.4.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
teljesítése kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben 
szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó kérésére 
önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető. 

 
2.4.5. Az előző pontokban foglalt eseteken kívül, ha Közszolgáltatók az esedékes 
szolgáltatást elvégezni nem tudják és az nem a Megrendelő vagy tagjának 
mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), 
úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező 
helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a 
szolgáltatási napon elmarad, arról a szolgáltató haladéktalanul értesíteni köteles 
Megrendelőt. Ez esetben Megrendelő vagy tagja jogosult a szolgáltató költségére 
helyettesről gondoskodni, és az ezzel kapcsolatban felmerült kárát és költségeit 
érvényesíteni. Amennyiben a helyettesítés a Megrendelő vagy tagja által sem volt 
megoldható, úgy a szolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási 
napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani. 

 
2.4.6. Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a 
Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltatók nem 
kötelesek a hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására. 

 
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei és módszerei 
 
2016. április 1-től a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Koordináló Vagyonkezelő Zrt. (a 
továbbiakban: Koordináló szerv) szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a 
közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által 
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meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás 
keretében keletkező kintlévőségeket.  
 
3.1. 2016. július 1. napjától 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. 2016. július 
1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg. 
 
3.2. A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 
31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 
 
3.3. 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. 

 
3.4. A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló 
szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi 
következményért a közszolgáltatót terheli felelősség. 

 
3.5. A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés 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) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és 
szükséges adataik megállapítása érdekében. 

 
3.6. A 3.5. pont alapján rögzített 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) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon 
belül.  

 
3.7. A 3.6. szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása 
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak 
számlázza ki. 

 
3.8. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki 
nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. 
 
5. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és 
azok elszámolási szabályai 
 
5.1. Közszolgáltató által ellátható, a közszolgáltatáshoz rendelkezésre álló személyi, 
tárgyi feltételek szabad kapacitásának kihasználásával, vagy a közszolgáltatás 
végzésével összefüggő egyéb, bevétel szerzésére irányuló tevékenységek (pl. 
adminisztrációs tevékenység, ügyfélszolgálati szolgáltatás más közszolgáltatónak, biogáz 
hasznosítás, elkölönítetten gyűjtött hulladék hasznosítása – a válogatást nem ideértve - 
stb.) végzéséhez Megrendelő hozzájárul az alábbi feltételek alapján. 
 
5.2. A közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység bevételeit 
Közszolgáltató köteles jogcímenként, elkülönítetten nyilvántartani. Az így realizált 
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bevételeket, és a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat elkülönítetten kell 
nyilvántartani.  
 
5.3. Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására a Ht. korlátozásainak 
figyelembevételével jogosult.  

 
5.4. Közszolgáltatók a közszolgáltatási tevékenységen felül e szerződés keretében 
üzemeltetésbe átveszik az építési törmelék feldolgozó gép üzemeltetését, amelyet 
vállalkozási alapon, évente a Társulás és a Közszolgáltatók által meghatározott díjért 
üzemeltetik.  A díjat Ft/t alapon kell meghatározni és a hulladék átadójának kell 
megfizetni. A 2011. évre vonatkozó díj 3.624,- Ft/t + ÁFA1. 

 
5.5. Közszolgáltató az általa ellátható egyéb, vállalkozási tevékenységeket, 
Szerződésben foglaltak betartása mellett szabadon, saját kockázatára végzi, azonban 
ezen tevékenységek összefüggő gazdálkodási eredménye nem veszélyeztetheti a 
közszolgáltatás biztonságát. A vállalkozási tevékenységből származó veszteséges 
gazdálkodásért Közszolgáltató teljes körű helytállással tartozik. 

 
5.6. Közszolgáltató az általa ellátott vállalkozási tevékenységek bevételeit, kiadásait, 
ráfordításait köteles a közszolgáltatás bevételeitől, költségeitől, ráfordításaitól 
elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani.  
 
6.  Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-
hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások 
 
6.1. Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a Szerződéssel vállalt 
közszolgáltatás folyamatosan és maradéktalanul biztosított és finanszírozható legyen. 
 
6.2. Közszolgáltató köteles Megrendelő kérésére, az általa végzett közszolgáltatással és 
a közszolgáltatás gazdasági adataival kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli 
és egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Megrendelőnek írásban 
megadni. Szerződés súlyos megszegésének minősül, ha Közszolgáltató bizonyítottan 
valótlan adatokat szolgáltat Megrendelőnek.  

 
6.3. Közszolgáltató köteles biztosítani Megrendelő részére, hogy Megrendelő 
közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse 
Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a Szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítését. Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy 
Megrendelő, vagy képviselője az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden 
dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató 
tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő megzavarásával.  
 
6.4. Megrendelő, vagy képviselője köteles az ellenőrzés megállapításait tárgyszerűen, a 
valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint – 
a Közszolgáltató vezetője által, a jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését 
követően - a végleges jelentést Megrendelő és az érintett Közszolgáltató vezetőjének 
megküldeni.  
 
6.5. Közszolgáltató jogosult az ellenőrzés megállapításait megismerni, a 
jelentéstervezetre a helyszínen, vagy írásban 8 napon belül észrevételt tenni, és köteles 
az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről Megrendelőt írásban 
tájékoztatni. 
 

                                                      
1 A 2009. július 5-i Tárgyalási Jegyzőkönyv 19. pontjára, 2009. július 29-én adott Ajánlattevői Válasz 9. oldala 

alapján. 
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7. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele 
 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy – kizárólag a Közszolgáltató ajánlatában 
megjelölt – Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult 
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére, az alábbi 
feltételekkel. 
 
7.2. Az alvállalkozók alkalmasságának megállapításánál a Kbt.-ben és a 
közszolgáltatás ellátását szabályozó ágazati jogszabályokban előírt pénzügyi, gazdasági 
szakmai, és műszaki alkalmassági feltételek szempontrendszerét kell alkalmazni. 
 
7.3. Az alvállalkozók kiválasztására a Kbt.-ben és a közfeladat ellátását szabályozó 
ágazati jogszabályokban előírt eljárási rendet kell alkalmazni. 
 
7.4. Az ajánlatok bírálati szempontjainak meghatározásába és az ajánlatok 
elbírálásába Megrendelő erre felhatalmazott képviselője bevonható. 
 
7.5. A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, 
mintha saját maga teljesített volna. 
 
7.6. Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási 
kötelezettséggel tartozik. 
 
IV. A közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és finanszírozással 
kapcsolatos rendelkezések 
 
1.  A Szerződésben meghatározott közszolgáltatás ellátásához szükséges egyes eszközök 
a Megrendelő tulajdonát képezik, az eszközök és létesítmények tételes felsorolását a 
Szerződés 2. melléklete tartalmazza. 
  
2.  A Megrendelő a 2. mellékletében részletezett eszközök és létesítmények üzemeltetési 
jogát a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására III. fejezet 1.3. pontjában 
meghatározott időpontig a Közszolgáltatókra ruházza. 

 
3. A Közszolgáltató köteles a Megrendelő részére a 2. mellékletben részletezett eszközök 
üzemeltetéséért bérleti díjat fizetni a Megrendelő részére. A díj fizetése évente egy 
alkalommal, tárgyév október 31-ig, utólag esedékes. A bérleti díj éves mértékét a 
Társulási Tanács állapítja meg az ajánlatban foglaltakra figyelemmel. A bérleti díj első 
éves összege 490.398.000 Ft.  
 
4.  Megrendelő vállalja, hogy a 3. pontban részletezett bérleti díjat elkülönített számlán 
kezeli és a befizetett összeget, a Közszolgáltatók javaslatát megismerve elsősorban a 
hulladékgazdálkodási rendszer megújítására, fejlesztésére használja fel. Megrendelő 
jogosult a 3. pontban részletezett bérleti díj egyéb, meghatározott célú és megállapított 
összegű felhasználására is.  
 
5.  Az üzemeltetési tevékenység körébe tartozik különösen:  
 

 az eszközök és létesítmények üzemszerű használata, üzemeltetése, 

 az energia- és egyéb közműellátó rendszerek működésének biztosítása, 

 a létesítményekkel összefüggő közüzemi szolgáltatások igénybevétele,  

 a külső és belső közművek és technológiai vezetékek ellenőrzése, karbantartása,  

 gépészeti berendezések, gépek működtetése, ellenőrzése, karbantartása,  

 biztonságtechnikai eszközök alkalmazása,  

 tűz elleni védelem biztosítása,  

 vagyonvédelem, vagyonőrzés,  
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 üzemeltetésből eredő károk elhárítása,  

 azonnali veszélyelhárítás, valamint a 

 kár elleni biztosítás, stb. 
 
6. Közszolgáltató tudomással bír arról, hogy a Szerződés alapján közszolgáltatás 
keretében üzemeltetésre átvett eszközöket, berendezéseket és létesítményeket közösségi 
támogatás segítségével szerzik be és hozzák létre, ezért az üzemeltetés során magára 
nézve kötelezőnek ismeri el a támogatási szerződésben foglaltakat, a létesítmények 
működtetése során a támogatási szerződés vonatkozó rendelkezései megfelelően 
alkalmazandók. 
 
7. Felek egyező akarattal úgy rendelkeznek, hogy az eszközök, berendezések és 
létesítmények üzemeltetésbe adására vonatozó rendelkezések hatályba lépésének 
feltétele, hogy a támogatást nyújtó személy a támogatással létrehozott vagyon Szerződés 
szerinti üzemeltetésbe adásához előzetesen hozzájáruljon a támogatási szerződés 
alapján.  
 
V. Biztosítékok, kártérítés 
 
1.1. Teljesítési biztosíték  
 

1.1.1. Közszolgáltató a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében teljesítési 
biztosítékot (azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél) nyújt a 
II/A. 4. pont szerinti gazdasági társaság valamennyi bankszámlájára vonatkozóan 
Megrendelő részére. A teljesítési biztosíték Közszolgáltató nem szerződésszerű 
teljesítése esetén használható fel és a nem szerződésszerű teljesítésből származó, 
Megrendelőt érintő károk, költségek, kiadások vagy egyéb a nem szerződésszerű 
teljesítésből származó költségek fedezetére szolgál. 
 
1.1.2. A teljesítési biztosíték tekintetében a nem szerződésszerű teljesítés alatt 
Megrendelő azon eseteket érti, amikor Közszolgáltató valamilyen jogszabályt, előírást, 
vagy egyéb szabályt, megrendelői utasítását, vagy szerződéses feltételt sért meg.  

 
1.1.3. A Szerződésből származó, Megrendelőt megillető a V.1.1. pontban megjelölt 
követelés közvetlen kielégítése céljából Hulladékkezelési Közszolgáltató köteles a 
Szerződés aláírását, illetve a teljesítésébe történő részvétel megkezdését követő 5 
munkanapon belül valamennyi bankszámlájára azonnali beszedési megbízásra 
vonatkozó felhatalmazó levelet benyújtani. 

 
1.1.4. Hulladékkezelési Közszolgáltató új bankszámlanyitás esetén köteles erről a 
tényről Megrendelőt tájékoztatni és az új bankszámlával kapcsolatban azonnali 
beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet benyújtani a bankszámla 
megnyitását követő 5 munkanapon belül. 

 
1.1.5. Megrendelő jogosult a bankszámlákra vonatkozó információkat közhiteles 
nyilvántartásból ellenőrizni. Amennyiben a közhiteles nyilvántartása és a 
rendelkezésére álló felhatalmazó levelek között eltérés van, úgy Megrendelő írásbeli 
felszólítására az érintett köteles 3 munkanapon belül a Szerződésnek megfelelő 
állapotot helyreállítani. 

 
1.1.6. Hulladékkezelési Közszolgáltató előző pontokban megjelölt kötelezettsége 
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és Megrendelőt ebben az esetben 
felmondási jog illeti meg. 

 
1.1.7.  Szerződésszegés esetén a teljesítési biztosíték terhére Megrendelő jogosult 
azonnali beszedést eszközölni. 



 14 

 
1.1.8. A szerződésszegés alapján érvényesíteni kívánt lehívás mértéke Megrendelő 
kizárólagos mérlegelési jogköre, azzal, hogy figyelembe veszi az okozott vagyoni és 
nem vagyoni kárelemeket, valamint azt, hogy a teljesítés arányához képest a 
szerződésszegés (hibás teljesítés) milyen mértékű. 

 
1.1.9. Megrendelő a teljesítési biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is 
követelheti. 

 
1.2.  Kártérítési felelősség 
 
Felek az általuk a Szerződéssel összefüggésben Egymásnak okozott károkért a Ptk. 
általános szabályai szerint felelnek. 
 
VI. A közszolgáltatási szerződés módosítása, megszűnése 
 
1. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések 
 
1.1. Felek csak akkor módosíthatják a közszolgáltatási szerződésnek a felhívás, a 
dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a 
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - 
beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti. 
 
1.2. Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a 
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik 
szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, vagy a módosítást kötelező jelleggel előírja, 
a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosítják. 

 
1.3. A Szerződést a Felek közös megegyezéssel és írásban módosíthatják. Mivel a 
Szerződés alapján üzemeltetésre átvett eszközök, berendezések és létesítmények 
beszerzéséhez és létrehozásához Megrendelő az ISPA/KA terhére támogatást vett 
igénybe a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási 
szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 39/A. 
§ (11) bekezdése, valamint a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 118. § (2) 
bekezdése alapján a Szerződés módosításának az érvényességéhez az eszközrendszer 
üzembe helyezésétől számított 10 évig, illetve a fenntartási időszak végéig a 
Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. 
 
2. A szerződés megszűnése 
 
2.1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
 

 a Szerződés III/1.3. pontjában meghatározott időtartam elteltével, 

 a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

 elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 

 felmondással. 
 
2.2.  A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, 
azt követően a szerződést felmondhatja, ha a közszolgáltatási szerződés megkötését 
követően alkotott 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. 
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2.3.  A Megrendelő a közszolgáltatási szerződést a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott felmondási okokon túlmenően felmondhatja, ha 

 a Közszolgáltató - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során - a 
környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés 
előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság 
jogerősen megállapította, 

 a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét 
neki felróhatóan súlyosan megsértette. 

 
2.3.1. Megrendelő részéről a Szerződés tekintetében felmondási oknak minősül 
különösen, ha Közszolgáltató  

 a Szerződés részében foglalt kötelezettségeit Megrendelő költségvetési és 
vagyongazdálkodási érdekeit hátrányosan érintő módon, ismételten és neki 
felróhatóan megszegi,  

 ellen a Szerződés megkötése előtt bíróság által elrendelt csőd- vagy felszámolási 
eljárás indult, illetve az eljárásról Megrendelőt nem tájékoztatta, vagy nem 
tájékoztatja,  

 adó-, illeték-, vám- vagy járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek 
megfizetésére halasztást nem kapott, 

 Megrendelő ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis 
nyilatkozatot tesz, 

 a közfeladat ellátását szabályozó, ágazati jogszabályokban előírt kötelezettségeit 
neki felróható módon megszegi, 

 megsérti a V.1.1. pontban rögzített kötelezettségét, 

 ha a közszolgáltató nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel vagy az OKTF által kiállított minősítő okirattal. 

 
2.3.2. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
nyertes ajánlattevő (konzorcium) tagjai a Szerződés aláírásától számított 60 napon belül 
a korlátolt felelősségű társaság alapítását a cégbíróságnál nem jelentik be.  
 
2.3.3. A Szerződés Közszolgáltatónak címzett felmondása valamennyi konzorciumi 
tagot érint.  
 
2.4. A Közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a 
közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megrendelő vagy tagja a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató 
felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy 
akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 
 
2.4.1. Közszolgáltató részéről a Szerződés tekintetében felmondási oknak minősül 
különösen, ha a Megrendelő szerződésszerű teljesítését bizonyítottan és indokolatlanul 
akadályozza vagy a Szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és 
ezzel Közszolgáltatónak bizonyíthatóan kárt okoz. 
 
2.5. A VI.2.3. pont első francia bekezdésében, továbbá a VI.2.4. pontban foglalt 
esetekben a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a 
kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A 
szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de 
legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által 
elfogadható módon orvosolni. 
 
2.6. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, 
a másik fél jogosult a Szerződést felmondani.  
 
2.7. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.  
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2.8. A Szerződés megszűnik a Felek közös megegyezésével.  
 
3. Bontó feltétel  
 
3.1. A szerződés aláírásától számított legkésőbb 16 hónapon belül szerződő felek 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a korlátolt felelősségű társaság teljes körűen 
rendelkezzen mindazon személyi és tárgyi feltételekkel és a hatósági engedélyekkel, 
amelyek a Kormányrendelet 1.§ 3. c) pontja szerinti tevékenység ellátásához 
szükségesek. 
 
3.2. Amennyiben az előző pontban megjelölt feltételek határidőre nem teljesülnek, úgy 
felek ezt a körülményt a Szerződés bontó feltételének tekintik [Ptk. 228. § (2) bekezdés]. 
Ezen körülmény bekövetkeztével a Szerződés megszűnik.  
 
4. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések 
 
4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő 
megszűnése (megszüntetése) automatikusan kihat a megszűnésének időpontjában 
hatályos, Szerződés nélkülözhetetlen mellékletét képező szerződésekre is. 
 
4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő 
megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös 
tekintettel a Megrendelő feladat-ellátási körébe tartozó és Közszolgáltató által végzett 
közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására 
 
4.3. Az elszámolás keretén belül, Közszolgáltató köteles a folyamatos közszolgáltatás 
biztosításához szükséges információkat, adatokat, átadni a Megrendelőnek. Így 
különösen az alábbiak átadása kötelező:  
 

 valamennyi fogyasztó neve és címe,  

 egy évi időszakra vonatkozó, átlagos, egy fogyasztóra vonatkozó fogyasztási 
adatok, közület és lakosság megbontásban, 

 késedelmes fizetőkre vonatkozó adatok. 
 
VII. A Társulásban részt vevő Önkormányzatok (tagok) kötelezettségei 
 
1. A Társulásban részt vevő Önkormányzatok vállalják a közszolgáltatás hatékony és 
folyamatos ellátásához szükséges információk és adatok szolgáltatását és átadását 
Közszolgáltatók részére.  
 
2. A Társulásban részt vevő Önkormányzatok vállalják a közszolgáltatás körébe tartozó 
és a településen folyó egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolásának 
elősegítését, ennek körében rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal előre 
összefoglaló tájékoztatást küldenek a Közszolgáltató részére. 
 
3. A Társulásban részt vevő Önkormányzatok kötelesek gondoskodni a településen 
működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítéséről. 
 
4. A Társulásban részt vevő Önkormányzatok gondoskodnak a települési igények 
kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló 
helyek és létesítmények - Társulási Megállapodásnak megfelelő - kijelöléséről. 
 
5. A Társulás, illetve az Önkormányzatok biztosítják a Közszolgáltatók kizárólagos jogát 
a szerződés időtartamára a szerződésben és az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
területeken a közszolgáltatás ellátására. 
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VIII. Vegyes és záró rendelkezések  
 
1. A Szerződésre, alkalmazására és értelmezésére a magyar jogszabályokat kell 
alkalmazni. 
 
2. A Szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, 
érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában 
a felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak. 
 
3.1. Tekintettel Megrendelőnek a közszolgáltatás folyamatos és zavartalan 
biztosításához fűződő jogos érdekére, és a Közszolgáltatás megszervezéséért és 
fenntartásáért fennálló jogszabályi kötelezettségére, továbbá arra, hogy a vonatkozó 
ISPA/KA támogatási szerződésben – különösen a támogatási szerződés mellékletét 
képező CBA - foglaltak teljeskörűen megvalósuljanak Megrendelő jogosult a Szerződés 
létrejöttét követően 5 évente a Szerződésben foglalt teljesítés felülvizsgálatát 
kezdeményezni. 
 
3.2. A felülvizsgálat célja annak ellenőrzése és tisztázása, hogy Közszolgáltató a 
felülvizsgálattal érintett időszakban teljes körűen betartotta-e a vonatkozó 
jogszabályokban, a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, továbbá, hogy a Szerződés 
teljesítése nem vezetett, illetve megalapozott következtetés alapján nem vezethet a 
támogatási szerződésben Megrendelőt terhelő kötelezettségek megsértéséhez, nem 
teljesítéséhez. 

 
3.3. A felülvizsgálatot Közszolgáltatók az erről szóló, megküldött írásbeli értesítés 
kézhezvételét követő 15. naptól kötelesek azt tűrni és a felülvizsgálat során 
Megrendelővel teljes körűen együttműködni a felülvizsgálat teljes időtartama alatt. E 
körben Közszolgáltatók kötelesek Megrendelő, illetve képviselője rendelkezésére állni, az 
által kért adatokat, információkat, iratokat és dokumentumokat Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani, továbbá a jóhiszemű és a tisztességes joggyakorlás 
kötelezettségének megfelelően eljárni. 

 
3.4. Megrendelő felülvizsgálat lefolytatása során jogosult külső szakértő igénybe 
vételére. 

 
3.5. A felülvizsgálat nem vezethet Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan 
korlátozásához, megzavarásához. 

 
3.6. A felülvizsgálat időtartama nem lehet hosszabb annak megkezdésétől számított 60 
napnál. 

 
3.7. A felülvizsgálat során felmerülő költségeket Megrendelő viseli.A felülvizsgálat 
eredményét Megrendelő köteles haladéktalanul Közszolgáltatóval közölni. A 
felülvizsgálat megállapításaira Közszolgáltató észrevételeket tehet. 

 
3.8. Amennyiben Közszolgáltató a felülvizsgálat megállapításaival nem ért egyet, úgy 
szerződő felek kötelesek a vitás kérdésekkel kapcsolatban egyeztetni. Az egyeztetésre 
nyitva álló határidő annak megkezdésétől számított 30 nap. 
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3.9. Amennyiben az egyeztetéseket követően Megrendelő a felülvizsgálat eredménye 
alapján úgy ítéli meg, hogy Közszolgáltatók Szerződésben megállapított 
kötelezettségüket nekik felróhatóan súlyosan megsértették, úgy lehetősége nyílik a 
Szerződés felmondására. 
 
4. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során 
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben 
keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag 
Szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat 
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és 
írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására. Az üzleti titok fogalma 
értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, adatokat, stb., amelyek 
a felek bármelyike vagy a közvélemény előtt már ismertek voltak vagy később, a 
titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles körben ismertté, vagy 
megismerhetővé. 
 
5. Az előző pontban titoktartási kötelezettség nem vonatkozik törvény, illetve 
önkormányzati rendelet alapján a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokra.  
 
6. A Szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei 
érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági 
szempontból a lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel. 
 
7. A Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges 
engedményezéséhez a mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 
 
8. A felek képviselői kijelentik, hogy a Szerződés aláírására teljeskörű felhatalmazással 
rendelkeznek. 

 
9. Mivel a Szerződés alapján üzemeltetésre átvett eszközök, berendezések és 
létesítmények beszerzéséhez és létrehozásához Megrendelő az ISPA/KA terhére 
támogatást vett igénybe a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának 
általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM 
együttes rendelet 39/A. § (11) bekezdése, valamint a 2007–2013 programozási 
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 
28.) Korm. rendelet 118. § (2) bekezdése alapján a Szerződés módosításának az 
érvényességéhez az eszközrendszer üzembe helyezésétől számított 10 évig, illetve a 
fenntartási időszak végéig a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges  

 
10. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően a projekt 
beruházási időszakban időszakában  biztosítja a Közszolgáltatók által kijelölt/megbízott 
szakemberek részére, hogy az építendő létesítményekkel és a telepítendő technológiai 
eszközökkel kapcsolatos egyeztetéseken, helyszíni bejárásokon, átadás-átvételi 
eseményeken részt vegyenek, az építés és a technológiai telepítés alatt a 
munkafolyamatokat a helyszínen nyomon követhessék. 

 
11. Megrendelő vállalja, hogy a Közszolgáltatók által felvetett észrevételeket, 
javaslatokat, minőségi kifogásokat stb. jelzi a Mérnök, illetve a Kivitelező képviselőjének, 
kezdeményezi a szükséges egyeztetéseket. 

 
12. Szerződés annak valamennyi mellékletével együtt érvényes. 

 
13. A Szerződés a Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott 
hulladékkezelési tevékenység (a Szerződés III.1.5.1. pontja szerinti, illetve a 
Királyszentistváni hulladékkezelő központ, Ajkai, Tapolcai és Pápai átrakóállomások és 
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válogatóművek, Veszprémi válogatómű, Balatonfüredi komposzttelep, valamint a 
szelektív gyűjtés) tekintetében a Megrendelő és a II/A.1.1. pont szerinti Közszolgáltató, 
valamint a konzorciumi tagok aláírásával lép hatályba.  
A Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtés és szállítási 
tevékenység tekintetében a Szerződés az ezen tevékenységgel érintett helyi 
önkormányzat, mint Megrendelő tagja és Közszolgáltató, valamint a konzorciumi tagok 
aláírása napján érvényesen létrejön, azonban ezek a Szerződéses rendelkezések 2011. 
január 1. napján lépnek hatályba. A gyűjtés és szállítási tevékenységre vonatkozó, 
korábban megkötött közszolgáltatási szerződések jelen Szerződésnek az érintett helyi 
önkormányzat mint Megrendelő tagja, és a korábbi közszolgáltatást végző konzorciumi 
tag aláírásával 2010. december 31. napján automatikusan megszűnnek. Kivételt 
képeznek ez alól azok az esetek, amely településen a jelen Szerződés aláírásának napján 
nincsen hatályos, gyűjtés és szállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés. Ezekben az esetekben a Szerződés vonatkozó rendelkezései az érintett helyi 
önkormányzat, mint Megrendelő tagja és Közszolgáltató, valamint a konzorciumi tagok 
aláírása napján hatályba lépnek. A Szerződés 2030. december 31. napjáig terjedő 
határozott időre szól.  
 
Veszprém, 2009. november 12. 
 
Mellékletek:  
 
I. A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája 
II. A Kormányrendelet 8. §-a szerinti szerződés 
III. Az alapító okirat tervezete (és az alapítás feltételei)  
IV. Megrendelő tagjainak közigazgatási területe  
 

Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás 

képviseletében: 
Czaun János elnök 

 ÉBH Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

képviseletében: 
Sarkady Attila ügyvezető 

 

"VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

képviseletében: 
Horváth Zoltán ügyvezető 

 "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében: 
Péter Gábor ügyvezető 

 
 

Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

képviseletében: 
Rákos András ügyvezető 

 Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében: 
Jung Csilla Mária ügyvezető 

 

NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

képviseletében: 
Ficsór Elza ügyvezető 

 KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

képviseletében: 
Mészáros Csaba ügyvezető 

 


