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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI 
SZERZODES 

Modositasokkal egyseges szerkezetbe foglaltan 

Kotottek egyreszrol Abatij-Zempleni Szilardhulladek Gazdalkodasi 
Onkormanyzati Tfirsulas 
szekhely: 3916 Bodrogkeresztin-, 0172/37. hrsz. 
torzskonyvi azonosito szam: (PIR): 585851 
KSH statisztikai szamjel: 15585857-3811-327-05 
adoszam: 15585857-2-05 
kepviseleteben: Aros Janos elnok 

Hernad Viilgye es Tersege Szilardhullaciek-kezelesi 
Onkormanyzati Tarsulas 
szekhely: 3860 Encs, Petofi at 75. 
torzskonyvi azonosito szam: (PIR): 760225 
KSH statisztikai szamjel: 15760229-8412-327-05 
adoszam: 15760229-2-05 
kepviseleteben: Mikola Gergely elnok 

Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodisi 
Onkormanyzati Tfirsulas 
szekhely: 3525 Miskolc, Varoshaz ter 8. 
torzskonyvi azonosito szam: (PIR): 837523 
KSH statisztikai szamjel: 15837525-3811-327-05 
adoszam: 15837525-2-05 
kepviseleteben: Veres Pal 

Sajo-Bodva Viilgye es Kornyeke Hulladekkezelesi 
Onkormanyzati Tfirsulas 
szekhely: 3700 Kazincbarcika, Fo ter 4. 
torzskonyvi azonosito szam: (PIR): 549989 
KSH statisztikai szamjel: 15549989-3821-327-05 
adoszam: 15549989-2-05 
kepviseleteben: Szitka Peter elnok 

tovabbiakban egyiitt mint Megrendela 

masreszrol BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hullaclekgazdalkodasi 
Kiizszolgiltato Nonprofit Kft. 
cegjegyzekszam: 05-09-029898 
szekhely: 3527 Miskolc, Besenyoi at 26. 
KSH statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05 
adoszam: 25975936-2-05 
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bankszamlaszam: 
KO azonosito: 103542715 
KTJ azonosito: 102705983 
kepviseleteben: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna iigyvezeto 
tovabbiakban mint Szolgaltato, Kozszolgaltato 

az alulirott helyen es napon, az alabbi feltetelek szerint: 

I. 
Preambulum 

1. Szerzodo felek megallapitjak, hogy Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 
2011. evi CLVOCIX. tv. (Motv.) 13.§ (1) bek. 19. pontja szerint a helyi onkorrnanyzat 
kotelezoen ellatando kozfeladata a kortigyek korebe tartozo „hulladekgazdalkodas". A 
helyi onkormanyzatok hulladekgazdalkodasi feladataik ellatasa erdekeben a 
hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 33.§ (1) bek-e szerint a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasat a Kozszolgaltatoval kOtOtt 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzodes fitjan biztositjak. 

2. Megrendelok rogzitik, bogy a jelen szerzodes 1. mellekleteben megnevezett helyi 
onkormanyzatok (Tarsult tagok, tagonkonnanyzat) megalapitottak a Megrendelakent 
nevesitett Tcirsulcisukat. 

3. A Tarsulaskent nevesitett Megrendelok rogzitik, hogy a Tarsult tagok — az Motv. IV. 
Fejezeteben foglalt rendelkezesek alapjan, tovabba a Motv. 41.§ (4) bek-ben foglalt 
felhatalmazasra utalva —, mint ellatasert felelosok a Tarsulasukra ruhaztak at a 
telepillesi onkormanyzatokat kotelez6en ellatando onkormanyzati feladatkent terhelo 
hulladekgazdalkodassal osszeftigg6 feladataikat, ideertve a Kozszolgaltato 
kivalasztasara, valamint a kOzszolgaltatasi szerzodes megkOtesere vonatkozo 
(kozbeszerzesi eljaras lefolytatasaval vagy annak mellozesevel) jogat. 

4. A Megrendelok rogzitik, hogy egytittmiikodesiik celja, hogy a tarsult 
tagonkormanyzatok kozigazgatasi terilletein olyan egyseges hulladekkezelesi 
rendszert szervezzenek es tartsanak fenn, amely az onellatas elve, a kozelseg elve, a 
koltseghatekony hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas biztositasanak elve, valamint a 
szolidaritas elve szerint es az integracios elvarasolulak megfeleloen miikodik, tovabba 
lehetoseget ad arra, bogy az Orszagos Hulladekkezelesi Kozszolgaltatasi Tery 
(OKHT) megkivant feltetelekhez igazodva a hulladekgazdalkodasi rendszeriik a 
folyamatos fejlesztesek reven megfeleljenek az Eur6pai Unio, tovabba Magyarorszag 
jogi eloirasainak, valamint a tarsult tagonkormanyzatok elvarasainak. 

5. Felek rogzitik, hogy a Motv-ben megallapitott az onkormanyzatok altal kotelezoen 
ellatando kozfeladat teljesitese erdekeben, a tagonkormanyzatok neveben es javukra 
eljarva, a jelen szerzodes I. 3. pontjaban foglaltak szerint atruhazott hataskort 
gyakorolva a Megrendelokent nevesitett Tarsulasok a kozbeszerzesekrol szolo 2015. 
evi CXLIII. tv. (Kbt.) 9.§ (1) bek. i) pontja alapjan (kiveteli rendelkezesek), tovabba a 
Ht. 33.§ (2) bek-re figyelemmel kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa nelktil kotottek meg 
a jelent szerzodest. 

6. A K5zszolgaltat6 megallapitja, hogy a hatalyos cegjegyzeld adatai (illetve az annak 
reszet kepez6 tagjegyzek) szerint nonprofit jelleggel mtikodik, illetve kozvetett 
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tulajdonosai az altala nyajtott kozszolgaltatast igenybe vevo *suit 
tagonkormanyzatok, illetve az altaluk letesitett Megrendeliik. 

7. A Kozszolgaltato rogziti, hogy a Pest Megyei Kormanyhivatal PE/KTF/03748-6/2020. 
figyiratszam alatt 2020. augusztus 19. nap.* hozott hatarozataval a BMH Nonprofit 
Kft-t A/I. minositesi osztalyba sorolta, es a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
tevekenyseg vegzesere vonatkozOan minositesi engedellyel latta el. 

A minositesi engedely tartalmazza, hogy a Kozszolgaltato a Borsod-Aba6j-Zemplen 
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatalanak BO-08/KT/7910-8/2017. 
iigyiratszamon kiadott engedely szerint jogosult hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
ellatasara. 

A minositesi engedelyben engedelyezett kozszolgaltatasi tevekenyseg teruletenek 
meghatarozasa megegyezik a Megrendelokkent nevesitett Tarsulasokat alkoto tarsult 
tagok, onkormanyzatok kozigazgatisi 

8. A minositesi engedely 1. sz. melleklete szerint a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
teljesitese soran a 165zszolgciltato un. bevonhato alvallalkozok szerzlidott 
szolgaltatasat igenyelve jar el. 

A minositesi engedely szerint bevonhatO alvallalkozok: 

a) MiReHu Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt 
Felelossegii Tarsasag (cg: 05-09-026023, szekhely: 3518 Miskolc, JOzsef 
Attila u. 65., KUJ: 103165710) a Miskolci Jarasi Hivatal Altai BO-
08/KT/00675-2/2018 iigyiratszamon, a Foosztaly altal BO/06/14731-4/2016. 
iigyiratszamon modositott 4360-10/2015 iigyiratszamon kiadott veszelyes 
hulladekok szallitasara es gyajtesere vonatkozo, a Kormanyhivatal altal 
PE/KTF/01361-8/2020. iigyiratszamon kiadott veszelyes hulladekok orszagos 
szallitasara vonatkozo, a PE/KTFO/01729-6/2020, PE/KTFO/01431-2/2019, 
PE/KTFO/0452-18/2018. figyiratszamokon modositott PE/KTFO/02452-
12/2018. iigyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok orszagos 
szallitaska vonatkozo, valamint a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-
08/KT/00679-2/2018 iigyiratszamon modositott B0-08/KT/11523-9/2017. 
iigyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok gyajtesere vonatkoz6 es BO-
08/KT/00671-2/2018. iigyiratszamon modositott, B0-08/KT/12220-9/2017. 
iigyiratszamon kiadott veszelyes hulladekok gyiijtesere vonatkozo engedely 
alapj an, 

b) Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt 
Felelossegii Tarsasag (cg: 05-09-026447, szekhely: 3916 Bodrogkeresztur, -
0172/38. hrsz., KUJ: 103214177) a Miskolci Jarasi Hivatal altal 
BO/32/01307-5/2020., B0/32/KT/01221-3/2020., iigyiratszamokon modositott 
B0-08/KT/07849-8/019. iigyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok 
szallitasara es gyiijtesere vonatkozo, valamint a Kormanyhivatal altal 
PE/KTF/8235-8/017. iigyiratszamon kiadott veszelyes hulladekok orszagos 
szallitasara es gyikjtesere vonatkozo engedely alapjan, 

c) ZV Z81d Volgy Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelosseg0 Tarsasag (cg: 
05-09-026137, szekhely: 3720 Sajokaza, 082/21 hrsz. KUJ: 103212667) a 
Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00286-6/2050 iigyiratszamon kiadott 

ct, 
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nem veszelyes hulladekok gyiijtesere vonatkozo, valamint a Kormanyhivatal 
altal 	P E/KTF 0/00164-1/2020, 	P E/KTF 0/00289-4/2019., 
PE/KTFO/00289-2/2019., 	PE/KTFO/02151 -7/2018. 	iigyiratszamokon 
modositott PE/KTFO/7025-8/2017. iigyiratszamon kiadott nem veszelyes 
hulladekok orszagos szallitasara vonatkoth engedely alapjan. 

9. A KozszolgaltatO r6gziti, hogy az NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinalo 
es Vagyonkezelo Zrt. az allami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasara letrehozott 
szervezet kijeloleser61, feladatkorerol, adatkezeles modjar61, valamint az 
adatszolgaltatasi kotelezettsegek reszletes szabalyairel sail() 69/2016. (III.31.) Korm. 
rendelet 7.§ (3) bekezdest alkalmazva 2020. szeptember 15. napjan a Kozszolgaltato 
reszere KP/2750-2/2020. iktatoszam alatt Megfelelosegi velemenyt adott. 

10. KozszolgaltatO kotelezettseget vallal arra, hogy a Pest Megyei Kormanyhivatal altal 
meghatarozott minositesi osztaly szerinti kovetelmenyeket a jelen kozszolgaltatasi 
szerzodes teljes hatalya alatt biztositja. Biztositja tovabba a minosito okirat 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes hatalyossaganak ideje alatti 
folyamatos megletet. Ugyanezen szabalyok ervenyesek a Koordinalo Szery altal a Ht. 
32/A. § (1) bek. f) pontja alapjan kiadott megfelelosegi velemenyre is. 

11. A kozszolgaltatasi szerzodes hatalya alatt a kozszolgaltatonak legalabb A/1 minositesi 
osztallyal kell rendelkeznie. 

12. A Klizszolgaltato nyilatkozik, hogy a szerzodes megkotesehez sziikseges 
engedelyekkel (minOsitessel, megfelelosegi velemennyel) es feltetelekkel rendelkezik, 
tovabba kotelezettseget vallal, hogy a kozszolgaltatasi jogviszony fennallasa alatt a 
tevekenysegenek ellatasahoz sztikseges hatosagi engedelyeit, minositeset fenntartja, 
valamint a szolgaltatas ellatasahoz nelkiilozhetetlen targyi eszkozoket, szerzodeses 
kapcsolatrendszeret, illetve human eroforrasat folyamatosan biztositja. 

II. 
A kozszolgaltatasi tevekenysig vegzesenek idlitartama 

1. A kozfeladat-ellatas kezdete: A szerzodes hatalyosulasara tekintettel legkorabban 
2018. januar 1. napjatol, ha a szerzodes kesobb hatalyosul, akkor a hatalyosulast 
koveto napt61. 
A kozfeladat-ellatas vege: A szerzodes hatalyosulasat koveto naptol sthmitott 10 ev. 

2. A Kozszolgaltato a szerzodes hatalyosulasanak telly& (ellatasi kotelezettsegenek 
kezdOnapjat) koteles a Megrendellikkel kozolt irdsbeli nyilatkozataval dokumentalni 
az7al, hogy a szerzodesi id6tartam a nyilatkozatban megjelolt teljesites napjatol 
szamitott 10 eves idotartamra terjed ki. 

III. 
A kozszolgaltatis terfileti hatarai 

1. A Kozszolgaltato altal jelen szerzodes keretein beliil nyiljtando kozszolgaltatas terfileti 
hatara a jelen szerzodes megrendelojekent megjelolt tarsulasokat alkoto 
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tagonkormanyzatok kozigazgatasi terilleteyel egyezik meg az OHKT eloirasainak 
megfeleloen. 

IV.  
A szerzodes celja 

1. A jelen megallapodas celja, hogy a felek kapcsolatara iranyado jogszabilyok alapjan 
szabalyozza a Megrendelok altal kotelez6en ellatando, teleptilesi hulladek kezelesere 
iranyulo hulladekgazdalkodisi tevekenyseget, a Kozszolgaltato es az ingatlanhasznalo 
szerzodeses kapcsolatimak lenyegi elemeit. 

V.  
A Kozszolgaltatis ellatisfinak es fmanszirozasinak elvei, es modszerei 

1. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dij a Ht. eloirasai szerint keriil 
megallapitasra es beszedesre a jogszabalyban erre feljogositott szervezetek 

2. A Ht. 32/A.§ (1) bek. i)-j) pontjaban foglaltakra tekintettel a Koordinalo szery szedi be 
a kozszolgaltatisi dijat es kezeli a kozszolgaltatas kereteben keletkez6 
kintlevosegeket, valamint a Koordinalo szery a Kozszolgaltatonak a kozszolgaltatasi 
szerzodesben rogzitett feladatainak ellatasaert a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
dij megallapitathert felelos miniszter Altai meghatarozott szolgaltatfisi dijat fizet. 

3. A K5zszolgaltatO a Magyar Energetikai es KOzmii-szabalyozasi Hivatalnak minden 
olyan tajekortatast es adatot megad, amely a Hivatal hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi dijjal kapcsolatos dijelokeszitO es dijfeliigyeleti tevekenysegehez 
sziikseges. A KozszolgciltatO a Hivatal Altai megjelolt tartalommal, formaban es 
hataridon beliil eleget tesz tajekortatasi es adatszolgallatasi kOtelezettsegenek. 

4. A K5zszolgaltato, a hulladekgazdalkodasbol szarmazo beveteleit teljes egeszeben az 
altala iizemeltetett es fenntartott hulladekgazdalkodasi rendszerenek fenntartasara, 
miikodtetesere koteles forditani. 

5. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kereteben haszonanyag ertekesiteserol a 
Koordinal6 szery gondoskodik figy, hogy a kozszolgaltato valamennyi haszonanyagot 
koteles a Koordinalo szery altal ldjelolt szervezetnek atadni. A haszonanyag-
ertekesitesb61 eredo bevetel a Koordinal6 szervet illeti meg. 

6. A Koordinal6 szery a kozszolgaltatasi dijakra vonatkozo szamlakat az Miami 
hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasara letrehozott szervezet kijeloleser61, 
feladatkOrerol, az adatkezeles modjarol, valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek 
reszletes szabalyairol sz616 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet [tovabbiakban: 69/2016. 
(III.31.) Korm. rendelet] 20.§ (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatas alapjan allitja ki. 

7. A Kozszolgaltato hianyos vagy kesedelmes adatszolgaltatasa eseten a Koordinalo 
szery a nem megfelelo adatszolgaltatassal erintett ingatlanhasznalo tekinteteben a 
Koordina16 szery Altai legutobb kiszamlazott kozszolgaltatasi dijr61 knit ki szamlat. 
Az ezzel osszefiiggesben keletkez6 dijkorrekcio eseten minden helyallasi 
kotelezettseg a 10zszolgaltatat terheli. Az igy keletkez6 kozszolgaltatasi 
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dijkiilonbozet pozitiv merleget a Koordinalo szery a Kozszolgaltatonak fizetencli5 
esedekes szolgaltatasi dijba beszamitja. 

8. A 10zszolgaltato hianyos vagy helytelen adatszolgaltatasabol ered8, a Koordinalo 
szery Altai nem megfelelo adattartalommal kiallitott szatnIaldcal kapcsolatos 
valamennyi kovetkezmenyert a Kozszolgciltatot terheli felelosseg. 

Abban az esetben, ha a Kozszolgaltato bizonyitja, hogy a helytelen vagy hianyos 
adatszolgaltatas a Megrendeloknek vagy barmely tagonkormanyzatnak az 
adatszolgaltatasi kotelezettsegere vonatkozo szerzodeses vagy jogszabalyi elOirdsok 
megszegesebol, mulasztasabol fakad, es ezzel osszeftiggesben a Koordinalo szery a 
szolgaltatasi dijat illetoen dijkorrekcios beszamitast gyakorol, vagy a Hivatal 
dijfeliigyeleti hataskoreben dij visszateritest es/vagy birsagot szab ki, Agy ebben az 
esetben az adatszolgaltatasi kotelezettseg teljesiteseben \rakes Megrendel8 teljes korii 
karteritesi felelosseggel tartozik a Kozszolgaltato fele. 

9. A Koordinalo szery a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdes szerinti 
adatszolgaltatasbol kiindulva megallapitja azon ingatlanok koret, amelyre nincs 
kozszolgaltatasi dijfizetes meghatarozva az adatszolgaltatasban, ugyanakkor 
velelmezheto, hogy az ingatlannal asszeftiggesben teljesites tortent. A Koordinalo 
szery e korben jogosult ingyenesen adatot kerni az illetekes hatosagt61 a 69/2016. 
(III.31.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatasbol hianyzo 
ingatlanok es sziikseges adataik megallapitasa erdeiceben. 

10. A V. 9. pont alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordinalo szery megldildi a 
Kozszolgaltatonak, es felhivja a Kazszolgciltatot, hogy a megkiildott ingatlanokon 
vegzett szolgaltatasanak megfeleloen korrigalja a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 
20. § (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatast legkesobb az ertesites kezhezvetelet kiiveto 
8 napon belill. 

11. A V. 10. pontban foglaltak szerinti korrekciot kovettien — a K5zszolgaltato elterii 
adatszolgaltatasa hianyaban — a Koordinalo szery a kozszolgaltatasi dijat az 
ingatlantulajdonosnak szamlazza ki. 

12. A Koordinalo szery a kiszamlazott es az ingatlanhasznalo Altai hataridon belul ki nem 
fizetett kozszolgaltatasi dij behajtasa erdekeben intezkedik. 

VI. 
1. A Kozszolgaltato Altai ellatandO kozfeladat, kozszolgaltatisi tevekenyseg szabilyai 

1.1. A Kdzszolgaltato kijelenti, hogy a jelen szerzodesben foglalt eloirasok betartasaval a 
jelen szerzodesben meghatarozott teljes kohl hulladelcgazdalkoclasi klizszolgatatasi 
tevekenyseg ellatasara kifejezetten 

1.2. Kiizszolgaltato kotelezettseget vallal, hogy a jelen szerzodesben foglaltak alapjan a 
reszere tizemeltetes celjabol atadasra kertili5 vagyonra tekintettel, tovabba a sajat 
tulajdonat icepezo vagyon e celbol torten felhasznalasaval, illetaleg alvallalkozokkal 
megkOtott megallapodisok alapjan rendelkezik es rendelkezni fog minden, az ezen 
szerzodesben foglaltak szerinti kozszolgaltatas ellatasahoz szukseges szakmai, 
szemelyi es dologi feltetelekkel, azokat a jelen szerzodes hatalyanak teljes idejere az 
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ezek igenybe vetelere vonatkozo jogszabalyi es szerzOdeses feltetelek maradektalan 
betartasaval biztositja. 

1.3. A Kozszolgaltato altal a jelen szerzodes kereteben vegzett hulladekgazdalkodasi 
tevekenysege a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatis korebe tartozo valamennyi 
hulladekra kiterjed. 

1.4. A Kozszolgaltato kizarolagos jelleggel koteles es jogosult az ezen szerzodesben 
meghatarozott kozszolgaltatasi teriileten a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
feladatok teljes korii es kizathlagos ellatasara, a jelen szerzodesben, tovabba a 
kozszolgaltatassal erintett tarsult tagonkormanyzatok rendeleteiben reszletesen 
szabilyozott modon. 

1.5. Felek kijelentik, hogy a Kozszolgaltato tevekenysege hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasnak minosul, melynek igenybevetele a helyi kozszolgaltatassal ellatott 
teriileten az onkormanyzatok Altai a kozszolgaltatasba bevont ingatlan hasznalojara 
nezve kotelezo. 

1.6. A kozszolgaltatas ellatasa soran a Kdzszolgaltato teljesiteset a hulladekgazdalkodasra 
vonatkozo jogszabalyok — ideertve a tarsult tagonlcormanyzatok hulladekgazdalkodasi 
rendeleteit is —, az Orszagos Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltatasi Tery 
(tovabbiakban OHKT), illetoleg a jelen szerzodesben r6gzitett eloirasok 
szabalyozzak. 

1.7. A kozszolgaltatas ellatasa kereteben a Kiizszolgaltato kotelezettseget kepezi a 
jogszabalyokban, az Orszagos Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltatasi Tervben 
(tovabbiakban 01-11(T) illetoleg a jelen szerzodesben rogzitett feltetelek szerint: 

az ingatlanhasznalok Altai a Kozszolgaltato szallitoeszkozehez rendszeresitett 
gyiijtoedenyben gyiijtott telepOlesi hulladek ingatlanhasznaloktol torten 
osszegyiijtese es elszallitasa - ideertve a haztartasban kepz6d6 zoldhulladek, 
vegyes hulladek, valamint az elkUlonitetten gyiljtOtt hulladek osszegyiijtese es 
elszallitasa, 
a lomtalanitas korebe tartozo lomhulladek az ingatlanhasznaloktol torten 
osszegyiijtese, illetve atvetele es elszallitasa, 
az altala iizemeltetett hulladekgyiljto ponton vagy atveteli helyen atvett hulladekot 
osszegyiijtese es elszallitasa, 
gondoskodik az elozo pontokban meghatarozott hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatas korebe tartozo hulladek kezeleser61 es artalmatlanitasar61, 
a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal erintett letesitmenyek, eszkozok es 
berendezesek iizemeltetetese. 

1.8. Felek megallapodnak, hogy az elhagyott, illetve ellenorizetlen kortilmenyek kOzOtt 
elhelyezett hulladek osszegyiikesere, elszallitasara es kezelese nem minostil 
kozszolgaltatas koreben ellatando feladatnak, jelen szerzodes targyat nem kepezi, erre 
vonatkozoan a Felek kiilon eseti megallapodast kothetnek. 

1.9. A KozszolgaltatO a VI. 1. 7. pontban emlitett tevekenyseget a szolgaltatasi teriileten 
kizarolagos jelleggel latja el. 
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1.10. 	A Kozszolgaltato jogosult a Ht. 41.§ (3) bek. alapjan — a Ht. 41.§ (2) bek-ben 
foglalt celokra, illetve elvardsokra figyelemmel — a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi feladat ellatasara alvallalkozokent nonprofit formaban milkodo 
gazdasagi tarsasagga1 szerzodni. 

	

1.11. 	A Kozszolgaltato a honlapjan a hulladek gyiijtesere, szallitasara vonatkozo 
jarattervet koteles kozzetenni, valtozas eseten aktualizalni. A jarattery egyertelmiien 
behatarolhato telepillesreszre (utca, sziikseg eseten hazszam) vonatkozoan 
tartalmazza a rendszeresitett edenyzet iiritesi nap*. 

	

1.12. 	A Kdzszolgaltato az ingatlanhasznalonal kepzodott teleptilesi hulladekot a jelen 
kozszolgaltatasi szerzOdesben meghatarozott szabvanya (engedelyes 
szallitoeszkozeihez illeszked6) elter6 tirmertekii edenyzet firitesevel, pormentesen 
begyajti es a hulladekkezelo letesitmenyekbe szallftja, kezeli. 

	

1.13. 	A szolgaltatas-elszamolas alapja a nevleges egysegnyi terfogat, melynek 
nagysagat, az ingatlanhasznalonal kepzodott teleptilesi hulladek mennyisegenek 
megfele16 mertekii, es az ingatlanhasma16 altal biztositott szabvanyos edenyzet 
iiritesi gyakorisaga hatarozza meg. 

	

1.14. 	A rendszeresitett edenyzet iirmerteket meghalado telepiilesi hulladek 
kepzodese eseteben az ingatlanhasznalo jogosult es koteles a tobblethulladekat a 
rendszeresitett hulladekgyiljto zsakban gyiijteni, es a jarattery szerint meghatarozott 
napon az edenyzet mellett elhelyezve a Kozszolgedtatonak atadni. 

	

1.15. 	A kozszolgaltatasban rendszeresitett edenyzetben elhelyezheto teleptilesi 
hulladek 

601-es MSZ EN 840, eseteben legfeljebb 15 kg, 
80 1-es MSZ EN 840, eseteben legfeljebb 17 kg, 
120 1-es MSZ EN 840-1,eseteben legfeljebb 27 kg, 
240 1-es MSZ EN 840-1, eseteben legfeljebb 50 kg, 
770 1-es MSZ EN 840-3: 2013 es MSZ EN 840-2 : 2013, eseteben legfeljebb 175 kg, 
1 1001-es MSZ EN 840-2, eseteben legfeljebb 250 kg lehet. 

azzal, hogy valamennyi edenyzet egyedi azonosito jellel rendelkezik. 

A rendszeresitett edenyzet meretenek valaszthatosagara, annak kezelesere, 
karbantartasara, illetve hasznalatara vonatkozo szabalyokat a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatas vegzesenek felteteleirol szolo 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 
szabalyozza. 

A rendszeresitett (szabvanyos, a Kiizszolgaltato altal azonosito jellel ellatott) edenyzet 
beszerzese, hasznalatba allitasa az ingatlanhaszna16 kotelezettsege, mely kotelezettseg 
teljesulhet a Megrendelo es/vagy a tarsult tagonkormanyzat altal szolgaltatott early 
biztositasaval, mely esetben az ingatlanhasznal6 koteles a rendelkezesere bocsatott 
edenyzetet hasznalni. 
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1.16. 	A KozszolgaltatO az iiritesi eljaras soran koteles az edenyzet epsegenek, 
allaganak megorzeserol gondoskodni az alkalmazott technologiai eljarasnak 
megfeleloen. 

	

1.17. 	A KozszolgaltatO a polgari jog szabalyai szerint felel az iiritesi eljaras soran az 
edenyzetben szandekosan vagy sAlyos gondatlansaggal okozott karok megteriteseert. 
A Kozszolgaltato koteles az esetleges javitasi munka idotartamara helyettesito 
gyiijtoedenyt biztositani. 

	

1.18. 	Az 5 evnel regebben hasznalt edenyzetben bekovetkezett toreskarok eseten 
velelmezni kell, hogy annak oka az 6n. anyagfaradassal all osszefiiggesben, hacsak a 
karosult ingatlanhasznalo a Kozszolgaltato technologiai rendjebe iitkiizo karokozo 
magatartasat nem bizonyitja, vagy a Kozszolgaltato a karokozas tenyet nem ismeri el. 

	

1.19. 	Az edenyzetben bekovetkezett Kozszolgaltatoval szemben kezdemenyezett 
karigeny esemeny eseten az ingatlanhasznalo koteles a hasznalatba vonas 
kezdoidopontjat az edenyzet beszerzeserol vagy atvetelerol sailer okirat 
bemutatasaval igazolni. 
Igazolas hianyaban az edenyzet 5 evet meghalado hasznalati idOtartamat velelmezni 
kell. 

	

1.20. 	Ha a gyfijtoedenyben olyan nedves hulladekot helyeztek el, amely az edenyben 
osszetomorodott vagy befagyott, illetve az edenyben levo hulladekot Agy 
osszepreseltek, bogy emiatt az edenyt iiriteni nem lehet, az ingatlanhasznal6 a 
Kozszolgaltato felhivasara koteles az edenyt tirithetove, illetve hasznalhatova tenni. 
Koteles tovabba az igy okozott esetleges kart megteriteni. 

	

1.21. 	A hulladek gyiijtese soran az ingatlanhasznalok egyiittmiikodesre kotelezettek. 
Az egyiittmilkodesi kiitelezettsegiik kiterjed arra is, hogy az ingatlanhasznal6 a 
rendszeresitett es hirdetmenyben kozolt jarat szerinti gyiijtonapon reggel 6 oraig, 
egyebkent a jaratszervezestol fiiggoen a Kozszolgaltato altal kozOlt idopontig a 
gyiijtoedenyzetet vagy zsakot koteles a gyiljtojarmiivel biztonsagosan megkozelitheto 
utpadkara, illetve az attest mellett kozvetlentil elhelyezkedo jardara kitenni es ezzel a 
szolgaltatas igenybevetelet kezdemenyemi. Az iiritest kavetoen az edenyzetnek a 
korterilletrol torten eltavolitasa az ingatlanhasznalo kotelezettsege. 

	

1.22. 	A Kozszolgaltato alkalmazottai az edenyzetet nem kotelesek kiiiriteni, 
amennyiben azokat az ingatlanhasznalo a jarati napon a korterilletre a fentiek szerint 
meghatarozott m6don nem rakta ki, illetve a gyfijthedenyzet barmilyen egyeb okbol 
megkozelithetetlen. 

	

1.23. 	A KozszolgaltatOnak jogaban all a gyiljtoedenyzet kitiriteset, illetve a 
hulladekszallitast megtagadni, ha 

az ingatlanhasznalo altal kihelyezett edenyzet nem felel meg a kozszolgaltatasi 
szerzodes eloirasainak (nem szabvanyos, nem rendszeresitett, azonosito jellel nem 
ellatott), vagy olyan mertekben saint, torott, bogy a gyiljtesi technolOgia betartasat 
nyilvanval6an veszelyezteti; 
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megallapithato, hogy a gyiijtoedenyben kihelyezett hulladek az tirites, vagy a szallitas 
soran a szallitast vegzo szemelyek eleteben, testi epsegeben, egeszsdgeben, tovabba a 
gyiijto jarmiiben vagy berendezdseben kart okozhat, vagy a hasznositas, 
artalmatlanitas soran veszelyeztetheti a kornyezetet; 
erzekszervi dszlelessel megallapithato, hogy a kihelyezett gyiijtoedeny mergezo, 
robbano, folyekony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepillesi 
hulladdlckal egyutt nem gyiijtheto, nem sthllithate, nem artalmatlanithato, vagy nem 
minostil teleptildsi hulladeknak; 
a kihelyezett gytijtoedeny tultoltott, es a gyiijtliedeny iiritese a kornyezet szennyezese, 
a hulladek szerodasa nelkill nem lehetseges, 
a gyiljtoedenyben teleptilesi hulladdknak nem minosillo hulladekot helyeztek el, 
kiilonosen epitesi es bontasi hulladekot, allati tetemet, valamint elektromos, 
elektronikai es veszelyes hulladekot. 

1.24. 	A hulladek gyiljtesere rendelt jarmiinek a jarattervnek megfelelo kikiildese, 
mozgatasa (jarat) a Kozszolgaltato reszeri51 a hulladekkezeldsi kozszolgaltatas 
rendelkezesre alias& jelenti, illetve bizonyitja. 
A kozszolgaltatasi jogviszony letrejohet az ingatlanhasznalo bejelentese, valamint a 
kozszolgaltato es az ingatlanhasznalo kozotti rautalo magatartas utjan, illetve a 
kozszolgaltato rendelkezesre Casa eseten. 

A kozszolgaltatasi jogviszony rautalo magatartassal jon letre, ha a felek kozott 
szolgaltatasteljesitds es jogszerii dijigeny merul fel, tovabba, ha a kozszolgaltato a 
szolgaltatas teljesiteset felajanlja, az ingatlanhasznalo rendelkezesere 

Rendelkezdsre allasnak minosiil, ha a kozszolgaltato a kozszolgaltatasba bevont 
szallitoeszkozevel a telepiilesen iranyado jarattery szerint az ingatlanhasznalo 
ingatlanat erinti, illetve a szolgaltatast felajanlja. A szolgaltatas felajanlasa 
ketsegkiviil megallapithato, ha barmely szomszodos ingatlan a kozszolgaltatasba mar 
bekapcsolodott. 

2. ElkiiMnitett (szelektiv) telepfilesi hulladek gyiljtese, szdllittisa 

2.1. Az ingatlanhasznald az ingatlanhasznalat soran kepzadott teleptilesi hulladdkabol 
koteles az egyes hulladdkfajtakat elkiilonitetten gyiijteni es a 10zszolgaltato altal 
szervezett un. hazhoz meno szelektiv gyiijtesi rendszerben a 10zszolgaltatemak 
atadni. 

Elkiilonitetten kell gyiijteni a teleptildsi hulladdkbol a csomagolasi papirt, a miianyag-
es femhulladekot, tovabba az iiveghulladekot. 

2.2. A Kozszolgaltato a fenti fajtaju elkillanitetten gyiijtott telepiilesi hulladekot az altala 
meghatarozott jarattery szerint legalabb kethetente (iiveghulladek eseten havonta) az 
OHKT eloirasainak megfelelo gyakorisaggal koteles elszallitani. 

2.3. Az elkiilonitett gytijtes az arra rendszeresitett gyiljtoedenyzetben tortenik. Az erre a 
celra rendszeresitett gyiljtoedeny hianyaban, illetve az ellallonitetten gyiijtott — a 
gyiijtoeddny befogado kepesseget meghalado mennyisegii — hulladek eseteben a 
szelektiven gyiijtott hulladdkot az ingatlanhasznalo rendezett formaban kotegelve, illetve 
a maga altal biztositott atlatszo zsakba helyezve adja at a kozszolgaltatonak. 
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2.4. A Kozszolgciltato jogosult az elkillonitetten gyiljtott hulladek atvetelet, gyiljteset 
megtagadni, ha a gyiijtes elotti szemrevetelezessel megallapithato, hogy az 
ingatlanhasznal6 az anyagfajta szerinti elkillonitett gyiijtesi kotelezettsegenek nem 
tett eleget. 

2.5. A Kozszolgaltato a hazhoz meno szelelctiv gyajtesen talmenoen a tagonkormanyzat 
hozzajarulasaval letesitett (elhelyezett) konteneres, elkiilonitett gyujtesre lehetoseget 
ado hulladekgyiljto pontot, szigetet miikodtethet. 

2.6. A jelen szerzodes megkOteset kovetoen a hulladekgyiljto szigetek, pontok letesitesere 
a tarsult tagonkormanyzat egyetertesevel, vele kotott megallapodas alapjan keriilhet 
sor azzal, hogy a gyiljtopont kialakitasa a tarsult tagonkormanyzat, vagy a 
Megrendelo kotelezettsege, a Kozszolgaltato a korterilleten letesitett 
gytjtopont/sziget miikodtetesevel osszefiiggesben kortertilet hasznalati dij fizetesere 
nem kotelezheto. 

2.7. Az tiveghulladek elktilonitett gyiljtese zsakos rendszerii hazhoz meno elkillonitett 
gyfijtessel, szelektiv gyiljtoszigeteken es gy6jtopontokon valosul meg. Az 
iiveghulladek zsakos rendszerti hazhoz meno elktilonitett gyfijtese havi egy 
alkalommal, a Kozszolgaltato jaratterve szerint tortenik. 

3. Zoldhulladek gyfiltese 

3.1. A kOzszolgaltat6 a kozszolgaltatas teriileten haztartasonkenti zoldhulladek gyiljtest is 
vegez. A zoldhulladek korebe tartozo hulladekokrol koteles megfele16, a jogszabalyi 
rendelkezesekkel osszhangban a116 m6don ertesiteni az erintett ingatlanhasznalokat. 
A zoldhulladek gyiijtese az alabbi minimum feltetelekkel valosul meg: 

Zoldhulladek gyfijtese rendszeresitett gyiijthedeny — ingatlanonkent maximum 240 
liter iirmertekkel - vagy az7al egyenerteldi iirmerteket kepviselo gyfijtozsak 
(ingatlanonkent es iiritesenkent legfeljebb 4 db ingyenes zsak) hasznalataval tortenik. 

A zoldhulladek gyiljtesere az OHKT eloirasa szerint naptari evenkent legalabb 10 
alkalommal kell, hogy sor kerilljon, melynek a Kozszolgaltato a targyev aprilis 1. 
napjatol november 30. napjaig tarto ideszakban ketheti rendszeresseggel tesz eleget, a 
szallitasok idopontjat hulladeknaptaraban teszi kozze. 

3.2. A hulladekka valt (karksonyi) vagott fenyofak teritesmentes osszegyiijteset es 
artalmatlanitasra torten elszallitasat az OHKT eloirasa szerint a Kozszolgaltato a 
kariesonyi iinnepeket kovetoen januar honapban ket izben teljesiti a vegyes hulladek 
gyiljtoedenyzet mend kihelyezett karacsonyfak elszallitasaval. 

4. 	Lomtalanittis 

4.1. A Kozszolgaltato evente 2 alkalommal koteles hazhoz meno rendszerii lomtalanitasra 
lehetoseget biztositani, az ingatlanhasznaloval egyeztetett modon a lomot elszallitani. 

11 



4.2. A lomtalanitas az ingatlanhasznalok — tarsashazak es lakasszovetkezetek eseteben a 
torvenyes kepviseltre jogosult — igenybejelentese alapjan tortenik. 

4.3. Az igenybejelentes tortenhet szemelyesen az figyfelszolgalati irodakban, vagy e-
mailben az tin. igenybejelent6 lap kitoltesevel, alairasaval. 

4.4. Lomtalanitasi szolgaltatasra csak az az ingatlanhasznalo tarthat igenyt, aki az esedekes 
kozszolgaltatasi dijfizetesi kotelezettsegenek igazolhato modon eleget tett. 

4.5. A lomtalanitasi szolgaltatasra iranyulo es szabalyszerfien kitoltott igenybejelentO lap 
Kozszolgaltatoval torten kozleset kovetoen (e-mail kozles eseten annak tartalmi 
visszaigazolasaval) a Kozszolgaltato altala meghatarozott napon, de nem t6bb mint 30 
munkanapon beltil koteles a lomhulladekot begyfijteni es elszallitani. 

4.6. A Kozszolgaltato legkesobb a lomhulladek szallitasat megelozo munkanapon koteles az 
igenybejelentovel az igenybejelento lapon megadott barmely elerhetoseg 
alkalmazasaval a szallitas idopontjat kozolni. Az igenybejelent6 koteles a 
Kozszolgaltato Altai megjelolt szallitasi idopont, illetve idotartamban a lomhulladekot 
atadni vagy elszallitasat biztositani azzal, hogy amennyiben onkormanyzati rendelet 
elteroen nem rendelkezik, a lomhulladek korteriileten nem helyezheto el. 

5. Hulladekgyajtif udvarok 

5.1 A kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett termeszetes szemely ingatlanhasznalOk 
jogosultak a kozszolgaltatasi terfiletre vonatkozo lakcimkartya bemutatasaval, es az 
utolso esedekes kozszolgaltatasi dij megfizetesenek igazolasat bemutatva a 
haztartasban keletkezo es szelektiv hulladekatol elter6, az adott hulladekudvarra 
vonatkoz6 gyfijtesi engedelyben szereplo veszelyes es nem veszelyes hulladekok 
Mon ellenertek nelkfili atadasara, kezelesbe adasara. 

5.2 A fenti bekezdesek szerinti ellenertek nelkiili atadasra feljogositott termeszetes 
szemely ingatlanhasznalok Altai a hulladekudvarba leadhato hulladek mennyisege 
negyedevente nem haladhatja meg a 250 kg-t. A hasznosithato hulladelcok eseteben, 
ami a szelektiv csomagolasi papir-, mfianyag-, ilveg-, femhulladek, a Kozszolgaltato 
nem hataroz meg mennyisegi korlatot. 

5.2. A gazdalkodo szery ingatlanhasznalo az adott hulladekudvar kozlemenyeben 
meghatarozott mertekti kezelesi dij elleneben jogosult a hulladekudvar szolgaltatasat 
igenyelni a Kozszolgaltatoval kotott eseti megallapodas alapjan, amennyiben ezt 
onkormanyzati rendelet lehetove teszi. 

5.3. A hulladekgyfijto udvar fizemeltetesere vonatkozo tovabbi eloirasokat (nyitva tartas, 
atveheto hulladek anyagfajtak, egyeb igenybeveteli szaba1yok) az udvar iizemeltetesi 
szabalyzata tartalmazza, mely szabalyzatot a Kozszolgaltato koteles honlapjan 
megjeleniteni. 

6. A Kozszolgaltato teljesitesere vonatkozo egyeb rendelkezesek 

6.1. A Kozszolgaltato koteles megkotni a Ht. 42.§ (2) bek-ben meghatarozott feltetelek 
eseten minden olyan hulladek kezelesere iranyulo alvallalkozoi szerzodest, amely a 
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jelen megallapodasban meghatarozott kozszolgaltatasi feladat ellatasahoz 
nelkiilozhetetlen. 

6.2. E tevekenyseg ellatisat Kozszolgaltato, a tevekenyseget szabalyozO jogszabilyi 
elairdsok — ideertve az onkormanyzatok altal a hulladekgazdalkodasra vonatkortatott 
rendeleteit is —, a tevekenyseg vonatkozasaban kiadott hatosagi engedelyek, a 
kozszolgaltatisi tevekenysegre vonatkozo minositesi osztaly, megfelelosegi velemeny, 
a jelen szerzodesben foglalt rendelkezesek es a hulladekgazdalkodasra iranyado 
altalanos szakmai eloirasok, szabvanyok, valamint az OHKT alapjan, tovabba a jelen 
szerzodesben rogzitett feltetelek szerint koteles ellatni. 

6.3. A gyiijtes es szallitas soran kiszorodo hulladek osszegyikjtese a Kozszolgaltato 
feladata. 

6.4. Amennyiben az ingatlanhasznalo sajat maga Altai megvasarolt, a szerzodesben 
rogzitettol eltero meretil, formaju hulladekgyiijt6 edenyt alkalmaz, de az edenyzet a 
gepi iiritesre alkalmas, a Kozszolgaltato a szolgaltatast elvegzi, a kozszolgaltatasi 
dijszamlizasra vonatkozo adatszolgaltatas azonban az ingatlanhasznalo altal 
alkalmazott hulladekgyiljto edenyzethez legkozelebb al16, a jelen szerzodesben 
nevesitett rendszeresitett edenyzet meret alapjan tortenik. Amennyiben az ingatlan 
tulajdonos, vagy hasznale altal hasznalt hulladekgyitjto edenyzet a K5zszolgaltato altal 
kozszolgaltatasban rendszeresitett edenyzetek kozul ket merethez is kapcsolhato, Agy 
az ingatlanhasznalo altal alkalmazott edenyzetet meghalado meretii rendszeresitett 
edenyzet iiritesi dija az iranyado. 

6.5. A hulladek gyiljtesere szolgalo gyiijtoedenyek tisztantartasarol, fertotlenitesrol az 
ingatlan hasznaloja gondoskodik. 

6.6. Kozszolgaltato jogosult a szolgaltatasi tertiletre iranyado onkormanyzati rendeletben 
eloirt iiritesi gyakorisag alapjan a gyiijtes nap* (a het valamely munkanapjat jelolve) 
meghatarozni. (iiritesi nap) Ha az iiritesi nap valtozik, arrol a Kiizszolgaltatonak kell a 
szolgaltatast igenybe vevoket ertesitenie. Amennyiben az iiritesi napok munkasztineti 
napra esnenek, a Kozszolgaltato jogosult a jaratokat atszervezni a szolgaltatas potlasa 
erdekeben. 

6.7. Az atszervezes tenyerol a Kozszolgclltato az atszervezessel erintett kozszolgaltatasi 
teruleten levo tarsult tagonkormanyzatot legalabb 8 nappal az elso modosult szallitasi 
napot megelozoen tajekortatja, vele egyeztet, majd az ingatlanhasznalokat ertesiti. 

6.8. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasnil szolo onkormanyzati rendeletek — az 
iidiiloovezetekre, illetve az egyes iidiiloingatlanok hasmaloira — a kozszolgaltatas 
altalanos tartalmatol eltera rendelkezeseket tartalmazhatnak az ingatlanhasznalat 
specialis jellegevel osszeffiggesben. 

6.9. Amennyiben az esedekes kozszolgaltatast a Kozszolgaltato vagy alvallalkozOi 
akadalyortatasa miatt nem tudja elvegezni, Agy a Kozszolgaltato az esedekes 
szolgaltatasi kotelezettseget a mulasztiast ki5veto 2 munkanapon bail koteles potolni, 
vagy annak potlasarol harmadik szemely igenybevetelevel gondoskodni. Amennyiben 
a kozszolgaltatas teljesitese akaddlyortatva van, arnil a Kozszolgaltato haladektalanul 
koteles a Megrendelot, valamint az akadalyortatott kozszolgaltatasi teriilet szerint 
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erintett tarsult tagonkormanyzatot, de ez nem mentesiti a nem szerzodesszeril teljesites 
jogkovetkezmenyei al61. Amennyiben a Kozszolgaltato a mulasztott esedekes 
kozszolgaltatast 48 oran beliil nem pOtolja vagy pOtlasarol nem gondoskodik, a 
Megrendeld es/vagy a mulasztassal erintett tarsult tagonkormanyzat jogosult a 
Kozszolgaltato koltsegere a kozszolgaltatas elvegzeser61 gondoskodni es az ezzel 
felmert116 koltsegeket es karat a Kozszolgaltato fele ervenyesiteni. 

VII. 
A kozszolgiltatsis ellatasival kapcsolatos elvarasok, jogok es kotelezettsegek 

1. A Megrendelif es a tarsult onkormanyzati tagok kotelezeftsegei: 

a) A kozszolgaltatas hatekony es folyamatos ellatasahoz a Kozszolgaltato es a 
Koordinalo szery szamara sziikseges informaciok es adatok szolgaltatasa. 
A Megrendelo adatkeresi jogaval akkor elhet, ha ez jogszabalyban vagy 
hulladekgazdalkodasi tervben meghatarozott igenyek kielegitesere szolgal. 

b) Egyilttmfildidik a Kozszolgaltatoval a telepillesre optimalizalt jarattery es 
kozszolgaltatasi tery osszeallitasaban. 

c) Tajekortatast ad a Kozszolgaltatonak uj ingatlanok hasznalatba veteli 
engedelyeirol, valamint arrol, ha tudomasara jut, hogy egyes ingatlanhasznal6k 
nem, vagy nem szabalyosan veszik igenybe a hulladeklcezelesi kozszolgaltatast. 
Tajekortatja a Kozszolgaltatot a kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett, de 
ezen kotelezettseget nem vagy nem szabalyszeriien teljesito ingatlanhasznaloldcal 
szemben kezdemenyezett hatosagi eljardsokrol az eljarast lezaro hatarozat 
megkiildesevel. 

d) A kozszolgaltatas korebe tartozo es az onkormanyzat terilleten foly6 egyeb 
hulladekgazdalkodasi tevekenysegek osszehangolasanak elosegitese. 

e) Az onkormanyzata Altai lehatarolt kozigazgatasi tertileten milkodtetett kulonbozo 
kOzszolgaltatasok, kozszolgaltatast &into egyeb mas helyi onkormanyzati 
tevekenysegek osszehangolasanak elosegitese. 

0 Az onkorrnanyzatok megtesznek mindent annak erdekeben, hogy a Kozszolgaltato 
jelen szerzodes szerinti kithrolagos kozszolgaltatasi joga, illetoleg jogszabaly Altai 
az onkormanyzatok rendeleteiben a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal 
kapcsolatban Iditelezoen megallapitando feltetelek az onkormanyzati 
rendeletekben rogzitesre keriiljenek. 

g) A jelen szerzodesben foglalt rendelkezesek figyelembevetelevel megalkotja a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasra vonatkozo rendeleteket. 
A Megrendelo, tovabba a tarsult tagonkormanyzat koteles a Kiizszolgaltato 
kozszolgaltatasi tevekenysegere vonatkozo onkormanyzati rendeleteket, 
eliiirasokat (szabalyozokat), azok hatalybalepesetol szamitott 3 munkanapon beltil 
a Kozszolgaltato reszere — reszben a Koordinal6 szery fele torten adatszolgaltatasi 
kotelezettseg teljesitese erdekeben — hiteles kiadmany formajaban megldildeni. 

h) Szemelyes helyszini iigyfelszolgalat eseten biztositja a Kozszolgaltato reszere az 
iigyfelfogadashoz sziikseges helyiseget es az tigyfelfogadas modjat a helyben 
szokasos modon kozzeteszi. 

i) Teritesmentesen biztositja, hogy a Kozszolgaltato a helyben megjelen6 
onkormanyzati kiadvanyokban kozfeladatanak ellatasa erdekeben megjelenhessen, 
amennyiben az nem r6 plusz terhet az iinkormanyzatra. 

j) Biztositja, hogy a Kozszolgaltato a hulladekok gyiijteset, szallitisat a helyi 
kozutakon elvegezhesse, ennek erdekeben a K5zszolgaltato elozetes ertesitese 
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alapjan gondoskodik a szallitasi ittvonalakra beny1116, szabvanyos hulladekszallito 
jarmiivek mozgasat akaddlyozo, azokban kkokat okoz6 agak levagaskol. 
Biztositja a vonatkozo 8temtervekben meghatkozottak szerinti ho eltakaritast es 
sikossag mentesitest. 

4. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelo thsult tagonkormanyzata —
a Ht. felhatalmazasa alapjan, rendeleteben szabalyozott modon — a kozszolgaltatas 
igenybe veva, vagy igenybevetelre kotelezett ingatlanhasznal6 reszere dij- vagy egyeb 
kedvezmenyt allapit meg, az ennek kovetkezteben a Koordinalo szervnel jelentkezo 
dijbevetel kiesest (dijkompenzacio) a fogyaszt6i szamlazasra vonatkozo szabalyoknak 
megfeleloen koteles megteriteni a Koordinalo szervnek. Kesedelmes teljesites eseten a 
Ptk-ban meghatkozott kesedelmi szankciok alkalmazhatoak. 

5. A Megrendelo — a jelen szerzodesben iizemeltetesi kerdesben nyilatkozatra feljogositott 
szemely fit* — koteles a Kozszolgaltatot illeto, a Koordinal6 szery altal fizetendo 
szolgaltatasi dij ervenyesithetosege erdekeben a Kozszolgaltatoval a Koordinalo szery 
altal megkivant forrnaban es hatkidoben an. teljesitesigazolast kozolni, felteve, bogy a 
Kozszolgaltato teljesitesevel kapcsolatban kifogasa nem meriilt fel. 

6. A teljesitesigazolis hatkidoben es formaban torten kiadasanak elmulasztasa sitlyos 
szerzodesszegesnek minostil, amellyel osszefiiggesben a Megrendelot kkteritesi 
felelosseg terheli, es alapul szolga1hat a Kozszolgaltaki reszere a szerzodes 
felmondaska. 

7. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmelyik onkormanyzat jelen kozszolgaltatasi 
szerzodestol eltera szolgaltatasi felteteleket it el8 helyi rendeleteben, a szolgaltatasi 
feltetelek tobbletkoltsegeit az erintett tagonkormanyzatok viselik. 

2. KozszolgaltatO altalanos kiitelezettsegei a kozszolgaltatissal kapcsolatban: 

a) a jelen szerzodesben meghatkozott kozszolgaltatasi tevekenyseg folyamatos es 
teljes laird ellatasa, 

b) a 6. melleklet szerinti berleti-iizemeltetesi szerzodessel kvett eszkozok, 
letesitmenyek es berendezesek koret meghalad6 a teljesitesehez sziikseges 
mennyisegii es minosegil jarmu, gep, eszkoz, berendezes biztositasa, valamint a 
sziikseges letszamit es kepzettsegil szakember biztositasa, 

c) folyamatos, biztonsagos es bovitheto teljesitesehez sziikseges fejlesztesek es 
karbantartasok elvegzese, 

d) A Kozszolgaltato kotelezettsege a Megrendelakel, a tagonkormanyzatokkal, 
intezmenyekkel, 	vallalkothsokkal 	torten 	folyamatos 	egyeztetes 
hulladekgazdalkodasi rendszerenek folyamatos fejlesztese celjabol. 

e) Kotelezettseget vallal a teljesitesevel osszeftiggo adatszolgaltatas rendszeres 
teljesitesere es a jogszabalyoknak megfelelo jelen szerzodesben meghatkozott 
nyilvantartasi rendszer miikodtetesere, 

f) A jogszabalyoknak megfelelo, jelen szerzodesben foglaltak szerinti, a fogyasztok 
szamka konnyen hozzaferheto ugyfelszolgalat miikodtetese 

g) A Kozszolgaltato a jelen szerzodes alapjan, es a kozszolgaltatas ellatasaval 
kapcsolatban tudomaska jutott szemelyes adatokat kizkolag a szemelyes adatokra 
vonatkozo jogszabalyi rendelkezesekkel osszhangban kezelheti, illetoleg 
rendelkezhet veliik. 
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h) A Kozszolgciltato koteles a Megrendelo es a tarsult tagonkormanyzati igenyeket 
folyamatosan felfilvizsgalni a magas szinvonalu, komplex szolgaltatas nyujtasa 
erdekeben, tovabba az ugyfelek eszreveteleit es a sajat tapasztalatait a 
munkafolyamatokba visszacsatolni, az tigyfeleket megfeleloen tajdkortatni. 

i) A Kozszolgaltato koteles az Internet halozaton a fogyasztok tajekortatasa celjabol 
honlapot nyitni. A honlapnak tartalmaznia kell a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasra vonatkozo onkormanyzati rendeletet, amennyiben rendelkezesre 
all, a jaratterveket es a jaratnapokat, az onkormanyzati rendeletben megallapitott 
aktualis hat6sagi arakat, illetve kozszolgaltatisi dijakat, es mindazt az adatot es 
informaci6t, amelynek ismerete a kozszolgaltatas teljesitese soran a fogyaszto 
szamara kivanatos. A Kozszolgaltato koteles a honlap tartalmar61, annak 
frissiteserol folyamatosan gondoskodni. A Kozszolgaltato a hozza elektronikus 
fiton kiildott iizenetek fogadasa erdekdben koteles a fogyasztok szamara e-mail 
cimet letesiteni. Az e-mail-en beazonosithato cimr81 drkezett eszrevetelek, illetve 
panaszok elintezesi modjara az tigyfelszolgalatnal eloterjesztett eszrevetelekre es 
panaszokra vonatkoz6 rendelkezdsek ertelemszerfien iranyadok. 

j) A Kikszolgaltato gondoskodik arrol, hogy a feladatkorebe tartoth 
hulladekgazdalkodasi tevekenysegeket a hulladekhierarchiara figyelemmel tigy 
valassza meg, hogy a Ht-ban, illetve a hulladekgazdalkodasi tervekben foglalt 
megelozdsi, hasznositasi es artalmatlanitasi celkitiizesek teljesiilni tudjanak. A 
Kozszolgaltato a tevekenyseget az OHKT-ben eloirtalcnak megfeleloen koteles 
ellatni, amelyet a Koordinalo szery a Ht. 32/A.§ (4) es (5) bekezdese szerinti 
adatkezelds kereteben ellenoriz, es errol megfelelosdgi velemdnyt allit ki. 

k) Amennyiben a tevekenysegere vonatkozo jogszabaly eloirja, a Kozszolgaltato 
koteles a jogszabalyi eloirasoknak megfele18 celtartalekot kepezni, a sztiksdges 
becslesek, dokumentaciok hatosag reszere tortoni!, benyiljtasarol gondoskodni. 

3. egyfelszolgalatra vonatkozo rendelkezesek 

3.1. 10zszolgaltato, a kozszolgaltatassal kapcsolatos izgyek gyors es a kornak 
megfelelo szintu intezese drdekeben iigyfelszolgalatot biztosit az 
ingatlanhasznalok, illetve hasznalok szamara, az alabbi modokon: 

a) kijelolt iigyfelszolgalatan az ugyfelek szamara nyitva 016 helyisegben 
szemelyes iigyfelszolgalatot biztosit 

b) telefonos iigyfelszolgalat 
c) elektronikus ugyfelszolgalat (honlap e-mail) 
d) tovabbi szemelyes iigyfelszolgalat, a jelen szerzoddsben rogzitett feltdtelek 

eseten el8re egyeztetett idopontokban 
e) A Kozszolgaltato a hagyomanyos postai kiildemenyen erkezo iigyfel 

megkereseseket is fogadja es feldolgozza. 

3.2. A szemelyes iigyfelszolgalatokon es a honlapjan a Kozszolgaltato az alabbi 
dokumentumokat teszi kozze: 

a) a minositds engedely 
b) megfelelosegi vdlemenyt, 
c) az alkalmazott hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dijakat, 
d) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal erintett teruletre vonatkozo 

adatokat, 
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e) a kozszolgaltatoi hulladekgazdalkodasi tervet, 
f) a lomtalanitassal kapcsolatos inforrnaciokat, 
g) alvallalkozoira vonatkozo kozerdekii adatokat (amennyiben alvallalkozot 

alkalmaz), 
h) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal kapcsolatos egyeb kozerdekii 

adatokat, illetoleg jogszabalyban az iigyfelszolgalaton kotelezoen kozze 
teendo adatokat. 

3.3. Az iigyfelszolgalat miikOdesi rendjet, felfogadasi idejet a KOzszolgaltatO Agy 
koteles megallapitani, illetve milkodesenek felteteleirol oly modon koteles 
gondoskodni, hogy az iigyfelszolgalat megkozelitese, az ahhoz val6 hozzaferes —
az ellatott fogyasztok szamka es fOldrajzi eloszlasara figyelemmel — ne jfirjon 
aranytalan nehersegekkel a fogyasztokra nezve. Ennek kereteben a 
K5zszolgaltato koteles biztositani legalabb azt, hogy 

a) az iigyfelek reszere nyitva alio helyisegben miikodtetett iigyfelszolgalat a het 
egy munkanapjan 7 es 21 6ra kozott legalabb tizenket oran keresztiil 
folyamatosan nyitva tartson, 

b) a telefonos eleressel miikodtetett iigyfelszolgalat legalabb a het egy 
munkanapjan 7 es 21 6ra kozott legalabb tizenket gran keresztill folyamatosan 
elerheto legyen, 

c) az iigyfelek reszere nyitva 016 helyisegben miikodtetett tigyfelszolgalat 
eseteben a fogyasztoknak lehetosegilk legyen elektronikusan es telefonon 
keresztill is a szemelyes tigyintezes idopontjanak elozetes lefoglalasara, a 
szemelyes iigyintezes idopontja igenylesenek napjatol szamitott 8t 
munkanapon bail a szolgaltate koteles szemelyes tigyfelfogadasi idopontot 
biztositani a fogyaszto szamara, 

d) az elektronikus eleressel miikodtetett iigyfelszolgalat - iizemzavar eseten 
megfelelo mas elerhetoseget biztositva - folyamatosan elerheto legyen. 

3.4. Az ilgyfelszolgalathoz beerkezo valamennyi telefonon tett szobeli panaszt, 
valamint az iigyfelszolgalat es a fogyaszto kozotti telefonos kommunikaciot 
hangfelvetellel rogziteni kell. A telefonos iigyfelszolgalat emelt dijas 
szolgaltatassal nem miikodtetheto. 

3.5. A Kozszolgaltato, a beerkezo hivasok hangrogziteset csak elozetes tajekortato 
utan alkalmazza, az adatkezelesi szabalyok szigor6 betartasa mellett. A 
Kozszolgaltato kozszolgaltatas soran birtokaba kerillo adatokat kithrolag az 
adatvedelmi jogszabalyoknak es az adatvedelmi biztos ajanlasainak figyelembe 
vetele mellett kezeli. 

3.6. Telefonos eleressel miikodtetett iigyfelszolgalat, illetve az figyintezes 
idopontjanak elozetes lefoglalasara biztositott telefonos eleres eseteben 
biztositani kell az esszeril vamkozasi idon belilli hivasfogadast es tigyintezest. 

3.7. Kozszolgaltato, az ilgyfelszolgalathoz &keg', tevekenysegevel kapcsolatos 
panaszokat jegyzOkonyvezi, nyilvantartasba veszi, erdemben kivizsgalja, a 
panasszal kapcsolatos allaspontjat es intezkedeseit indokolassal ellatva irasba 
foglaltan a panasz beerkezeset koveto tizenot napon beliil meglciildi a 
fogyasztonak, ingatlanhasznalonak. A kivizsgalas eredmenyerol a panaszost 
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telefonon vagy elektronikus levelben 15 napon beliil tajekortatja kiveve, ha a 
fogyaszto panaszat sz6ban kozli es a vallalkozas az abban foglaltaknak nyomban 
eleget tesz. 

3.8. A valaszadasi hatarido helyszini vizsgalat vagy valamely hatosag 
megkeresesenek szilksegessege eseten egy alkalommal legfeljebb tizenot nappal 
meghosszabbithato. A valaszadasi hatarido meghosszabbitasarol es annak 
indokarol a fogyasztot irasban, a valaszadasi hatarid6 letelte elott tajekortatni 
kell. 

3.9. Az ilgyfelszolgalat a fogyasztoi panaszok intezese es a fogyasztok tajekortatasa 
soran koteles egyatmiikodni a fogyasztoi erdekek kepviseletet ellato 
egyesilletekkel. 

3.10. Az ilgyfelszolgalat kommunikacioja soran, postai kiildemeny, telefax, email 
tovabba barmely egyeb olyan eszkoz irasos konununikacionak minostil, amely a 
cimzett szamara lehetove teszi a neki cimzett adatoknak az adat celjanak 
megfele16 ideig torten tartos tarolasat, es a tarolt adatok valtozatlan formaban es 
tartalommal torten megjeleniteset. 

VIII.  
A Kozszolgaltato informacio szolgaltatasi es adatszolgiltatitsi ktitelezettsege 

1. A Kozszolgaltato koteles a tevekenysegevel osszeftiggesben ellatni a Megrendeldt, 
illetoleg az tagonkormanyzatokat minden olyan informacioval, amely lehetove teszi, 
hogy azok eleget tudjanak tenth mindazon jogszabalyi adatszolgaltatasi 
kotelezettsegenek, amelyek az onkormanyzatokat a hulladekgazdalkodasra vonatkozo 
eloirasok szerint terhelik. 

IX.  
A Ktizfeladat ellatisahoz sziikseges vagyonnal es eszktiztikkel kapcsolatos rendelkezesek 

1. A Megrendelg tulajdoniban vagy a tfirsult tagtinkormanyzat(ok) kozos 
tulajdoniban WO' eszktiztik, berendezesek es letesitmenyek igenybevetele 

1.1. A KozszolgaltatO a kozszolgaltatast a jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet 
kepez6 6. melleklet szerinti berleti-ilzemeltetesi szerzodesben meghatarozott 
letesitmenyek eszkozok es berendezesek igenybevetelevel tovabba szOkseg 
szerint sajat eszkozeinek berendezeseinek es letesitmenyeinek igenybevetelevel 
koteles ellatni, illetoleg szilkseg eseten a kozszolgaltatas ellatasahoz sztikseges 
tovabbi eszkozoket berendezeseket es letesitmenyeket alvallalkozoin kereszt01 is 
jogosult biztositani, a jogszabalyok es a jelen szerzodesben foglalt elOirasok 
betartasaval. 

1.2. A Megrendele, illetoleg a tarsult tagonkormanyzatok kotelezettseget vallalnak 
arra, hogy a Kozszolgaltato kizarolagos kozszolgaltata.si jogahoz kapcsolod6an a 
6. mellekletet kepez6 berleti-iizemeltetesi szerzodesben meghatarozott 
hulladekgazdalkodasi letesitmenyek vonatkozasaban a kizarolagos hasznalati 
jogot a kozszolgaltatasi szerzodes fennallisa a Kozszolgaltato reszere biztositja, 
a jelen szerzodesben foglalt kotelezettsegek teljesitese eseten. 
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Felek rogzitik, hogy a 6. melleklet szerinti berleti-iizemeltetesi szerzodes 
rendelkezik a Megrendeleik, illetve tarsult tagonkormanyzatok tulajdonat kepezo, 
a kozszolgaltatisba bevont, atvett eszkozok birtokbaadasarol, hasznalati 
felteteleirol. 

Felek rogzitik, hogy a berleti-iizemeltetesi szerzodes jelen szerzodes megkoteset 
kOveto modositasa eseten a modositott berleti-tizemeltetesi szerzodes 
automatikusan jelen szerzodes mellekleteve valik, es a modositas soran felek 
Mon rogzitik a modositassal erintett meglevo vagyonelemekre, illetoleg az 
6jonnan bekert16 vagyonelemek vonatkoz6 kozszolgaltatassal kapcsolatos 
felteteleket, igy killonosen a birtokba vetelt es az ahhoz kapcsol6d6 
kozszolgaltatasi feladat megkezdeset. Felek rogzitik, hogy a berleti-iizemeltetesi 
szerzodes modositasa egyben a kozszolgaltatasi szerzodes modosulasat 
eredmenyezi. 

2. A kozszolgaltatasi vagyonmfikodtetes tovabbi feketelei, szakmai es szemelyi 
feltetelek altalanos szabalyai 

2.1. A Kozszolgaltato a kozszolgaltatas folyamatos es teljes korii ellatasa erdekeben 
kotelezettseget vallal arra, hogy a 6. mellekletben feltiintetett hasznalt 
eszkozokon, berendezeseken es letesitmenyeken felfil a kozszolgaltatis 
ellatasahoz szaseges valamennyi eszkort berendezest illetoleg letesitmenyt a 
jelen szerzodes fennallasa alatt — legalabb azok hasznalatra a jelen szerzodes 
idOtartamara feljogosito megfelelo jogcim alapjan — biztosit, azokat a 
kozszolgaltatas ellatasahoz igenybe veszi, hasznalja. 

A Kozszolgaltato kotelezettsege az elozi5 pontban foglaltak szerinti eszkozok, 
berendezesek es letesitmenyek jogszabalyoknak es elOirdsoknak, valamint a 
Megrendela, illetve tarsult tagonkormanyzatok tulajdonosi erdekeivel 
osszhangban allo teljes korii, szakszerii, es jó gazda gondossaganak megfelelo 
fizemeltetese, rendeltetesszerii hasznalata, hasznositasa, folyamatos karbantartasa 
es felfijitasa, a vagyonvedelem biztositasa, tovabba a rendeltetesszerii hasmalat 
merteket meghalado allagromlas es ertekvesztes megakaddlyozasa es 
megelozese, valamint az atadott eszkozokben es letesitmenyekben bekovetkezo 
valtozasok folyamatos nyomon kovetese. 

2.2. A Kozszolgaltato a kOzszolgaltatas idotartama alatt kOteles a kozszolgaltatashoz 
reszere atadott es/vagy sajat tulajdonit, vagy megfelelo jogcim alapjan a jelen 
szerzodes teljesitesehez hasznalt vagyontargyak (ingatlanok, gepek 
berendezesek, jarmiivek, stb.) miikodtetesehez a jogszabalyokban eloirt szakmai 
es szemelyi felteteleket biztositani, a sziikseges letszam6 es szakkepzettsegfi 
szakembert alkalmazni. 

X. 
Vagyon es felelossegbiztositas 

1. A Kozszolgaltato koteles a jelen szerzodes teljes idotartamara olyan 
felelossegbiztositast kotni, amely harmadik szemelyekkel, illetve altalaban felmertilt 
kornyezeti karokkal kapcsolatban megfelelo fedezet01 szolgal. A Kozszolgaltato 
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koteles a vonatkozo jogszabalyi eloirdsok alapjan a kozszolgaltatasi szerzodes teljes 
idotartamka es a szerzodes megsziindset kovetO tovabbi 1 evre a szerzodesbol credo 
kkok fedezetere szolgal6 szolgaltatei felelossegbiztositast kotni es folyamatosan 
fenntartani. 

2. A Kozszolgaltato koteles a felelossegbiztositasok kotvenyeit a Megrendeloknek 
bemutatni es egy masolati peldanyat atadni. 

XI. 
A Kilzszolgeiltato altal ellithat6 egyeb bevetel megszerzesere iranyulo tevekenysegek es 

azok elszamolisi szabilyai 

1. A jogszabalyok szerint a Kozszolgaltato altal ellathato kozszolgaltatason kiviili egyeb 
tevekenysegekre a Kozszolgaltato olyan elkilloniilt nyilvantartast vezet, amely 
biztositja az egyes tevekenysegek klathatosagat, valamint kizarja a 
keresztfinanszirozast. 

2. A kozszolgaltatassal osszeftiggo egyeb bevetelszerzo tevekenyseg beveteleit a 
Kozszolgaltato koteles jogcimenkent, elkiilonitetten nyilvantartani. Az igy realizalt 
beveteleket, es a kapcsolodo koltsegeket, raforditasokat elkillonitetten kell 
nyilvantartani. Az elkillonitett nyilvantartasnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
biztositsa a tevekenyseg klkhatosagat, valamint, hogy kizkja a keresztfinanszirozast. 

3. Amennyiben a kazszolgaltatassal osszeftiggo egyeb bevetelszerzo tevekenyseg 
koltsegei, raforditasai meghaladjak a tevekenyseggel edit bevetel osszeget, a 
bevetelszerzo tevekenyseget — Felek eltero megallapodasa hianyaban — a 
Kozszolgaltato koteles megszOntetni. 

4. A Kozszolgciltato ellkhat egyeb, jogszabalyban szamara engedelyezett vallalkozasi 
tevekenyseget is. A vallalkozasi tevekenysege tekinteteben koteles a Megrendelo 
tulajdonaban a116 eszkozok hasznalataval kapcsolatban az eszkozok beszerzesehez 
megkotott Tamogatasi szerzodesekben rogzitett eloirdsokat maradektalanul betartani. 

5. A Kiizszolgaltato az altala ellathato egyeb, vallalkozasi tevekenysegeket, jelen 
szerzodesben foglaltak betartasa mellett szabadon, sajk kockazatka vegzi azzal, hogy 
e tevekenysegekkel osszeftiggo gazdalkodasi eredmenye nem veszelyeztetheti a 
kozszolgaltatis biztonsagat. 

6. A K5zszolgaltato az altala ellatott vallalkozasi tevekenysegek beveteleit, lciadasait, 
raforditasait koteles a kozszolgaltatas beveteleitol, koltsegeitol, raforditasait61 
elkiilOnitetten, tetelesen kezelni es nyilvantartani. A vallalkozasi tevekenysegbol 
szarmazo veszteseges gazdalkodasert Kozszolgaltato teljes korii helytallassal tartozik. 

XII. 
Az ingatlanhasznalokra, fogyasztokra vonatkozo rendelkezesek 

1. Jelen szerzodes vonatkozasaban kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett 
ingatlanhasznalonak minosill a tksult tagonkormanyzatok kozigazgatasi terilleten 
talalhato ingatlantulajdonos, tovabba az a jogi vagy termeszetes szemely, aki, vagy 
amely az ingatlan tulajdonosaval kotott megallapodas alapjan az ingatlan 
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vagyonkezeloje, hasznaloja, valamint az ingatlant tenylegesen es tartosan birtoklO 
szemely, a birtoklas jogcimetol faggetlentil. 

A kozszolgaltatas kedvezmenyezettjenek es kotelezettjenek tekintendO az ingatlan 
ingatlan-nyilvantartisba bejegyzett tulajdonosa, ha az ingatlan hasznalojanak, 
birtokosanak szemelye nem megallapithato. 

2. A tarsult tagonkormanyzatok hulladekgazdalkodisi rendelete a Kozszolgaltato 
velemenyenek az ismereteben jogosult az ingatlan-nyilvantartasban ildtilo ingatlankent 
nyilvantartott ingatlanhaszna1okra nezve a kozszolgaltatas tartalmat illetoen a 
hulladekgazdalkodasi jogszabaly altal meghatarozott keretben az altalanostol eltera 
rendelkezeseket alkalmazni. 

3. A telepiilesi hulladekgazdalkodasral szolo onkormanyzati rendelet szabalyozhatja a 
kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznalok eseteben — felteve, hogy 
az ingatlanon a tenyleges hasmalat igazolt hianyaban telepillesi hulladek nem 
kopzodik — a kozszolgaltatas sziinetelesenek eseteit. 

4. Ha a tarsult onkormanyzat hulladekgazdalkodasi rendelete a sziineteles lehetoseget 
nem, vagy nem teljes koriien szabalyozza, figy ebben az esetben a kozszolgaltatas 
atmeneti sziineteltetesere az alabbi szabalyok vonatkoznak. 

A kozszolgaltatas sziinetelese akkor kezdemenyezheto, ha a kozszolgaltatisra 
kotelezett ingatlanhasznalo ketsegkiviil igazolja, hogy az ingatlan hasznalataval 
tartosan (legalabb 30 napot meghalado, egybefiiggii idotartamban) felhagyott, tovabba, 
hogy az ingatlant harmadik szemely sem hasznalja, valamint az ingatlanban telepillesi 
hulladek nem keletkezik. 

Az ingatlan hasznalaton kiviiliseget az ingatlan fekvese szerinti telepillesi 
onkormanyzat Altai kiallitott hatosagi bizonyitvannyal lehet igazolni. 
Amennyiben a hatosagi bizonyitvany maskent nem rendelkezik, figy a Kozszolgaltato 
az ingatlan hasznalaton kivilliseget a hatosagi bizonyitvany hatosag anal torten 
visszavonisaig velelmezi. 

A kozszolgaltatas sziinetelese eseten — fiiggetleniil attol, hogy a sziineteles 
megallapitasa a telepillesi onkormanyzat rendelete szerint, vagy a jelen szerzodesben 
foglalt eljarasi rend szerint keriilt megallapitasra — a Kozszolgaltato koteles a 
sziineteles tenyerol a dij beszedesere jogosult Koordinale, szervezetet 8 napon beliil 
ertesiteni. 
A Kozszolgaltatot kizarolag ertesitesi kotelezettseg hataridoben torten teljesitese 
terheli, felelossege nem terjed ki a szolgaltatasi dij fizetesenek a sziineteltetesere, 
illetve annak a sziineteles idotartamaval torten aranyositasara. 

5. A gazdalkodoszervezet ingatlanhasznalo a tevekenysegevel, illetve az 
ingatlanhasznalattal osszefuggesben keletkezett haztartasi hulladekat, tovabba a nem 
elkiilonitetten gyiijtott haztartasi hulladekhoz hasonlo hulladekat a Ht. 39.§ (1) bek-e 
ertelmeben k8teles a Kozszolgaltatonak atadni, azaz a kozszolgaltatast igenybe venni. 

XIII. 
Kapcsolattartas modja, kapcsolattartasra kijelolt szemelyek 
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1. A Megrendelo neveben eljarni jogosult szemelyek: 

Abailj-Zempleni Szilardhulladek Gazdalkodasi Onkormanyzati Tfirsulas 
neveben: 
Nev: Aros Janos 
Telefonszam: 47/396-002 

Hernad Volgye es Tersege Szilardhullaclek-kezelesi Onkormanyzati Tfirsulas 
neveben: 
Nev: Mikola Gergely 
Telefonszam: 46/385-511 

- Miskolci Regionalis Hullaclekgazdalkodasi Onkormanyzati Tfirsulas neveben: 
Nev: Veres Pal 
Telefonszam: 46/512-701 

- Sajo-Bodva Volgye es Kornyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati Tfirsulas 
neveben: 
Nev: Szitka Peter elnok 
Telefonszam: 48/514-731 

2. A Kozszolgaltato neveben eljarni jogosult szemelyek: a tarsasag mindenkori 
tigyvezetoje, vagy az altala irdsban meghatalmazott szemely. 

3. A szerzodo felek irdsba foglalt nyilatkozataikat a jelen megallapodasban feltiintetett 
postacimre, ajanlott level iitjan kotelesek megtenni. 

4. Az ajanlott level utjan torteno nyilatkozat kozoltnek tekintendo, ha az a „cimzett nem 
kereste" jelzessel jon vissza, felteve, hogy a nyilatkozatot ktild5 fel az eredmenytelen 
kezbesitesi kiserletet kovetoen a nyilatkozat tartalmat megkiserelte kozolni telefonon 
vagy e-mailen, es a potkezbesites kiserletenek tenyet hitelt erdemloen igazolja. 

5. A felek jogosultak arra, hogy nyilatkozataikat szoban, telefonon kozoljek, felteve, 
hogy a kozlesrol a szOban vagy telefonon torten megbeszelessel egyidejiileg 
hangfelvetel kesziil, melyet valamelyik fel rogzit. A hangfelvetel rogzitese 
szemelyisegi jogukra utalva nem tilthato meg. 

6. A felek jogosultak elektronikus aton, e-mailen nyilatkozatot kozolni, a nyilatkozat 
kezbesitettnek tekintend5, ha a kapcsolat tenye a koz16 fel szamitogepes nyilvantartasa 
szerint az elkiildott dokumentumok kozott fellelheto. 

XIV. 
A szerzodes megsziinese 

1. Barmelyik fel kezdemenyezheti a jelen szerzodes megszfinteteset, ha annak 
megkoteset kovetoen alkotott jogszabaly a szerzodes tartalmi elemeit agy valtortatja 
meg, hogy az barmelyik fel lenyeges es jogos erdekeit jelentos mertekben serti. 

2. Jelen szerzodes megszfinik: 
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a) A felek kozos irasos megegyezesevel, 
b) Kozszolgaltato joguted nelktili megsziinesevel, 
c) A Megrendelli tulajdonaban allo es iizemeltetesbe vett vagyonon beliil, azon 

vagyontargyra vonatkozoan, amely megsemmisiilt, 
d) Jelen szerzodesben meghatarozott idotartam elteltevel, 
e) A jelen szerzodesben foglaltak felmondasaval, a felmondasi ido lejartaval, 
f) A teljesites megkezdese elotti elallas folytan. 

3. A jelen szerzOdest a Megrendelo a jelen szerzodesben, valamint a Polgari 
Torvenykonyvben meghatarozott felmondasi okokon tulmenoen akkor mondhatja fel, 
ha a Kozszolgaltato 

a) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasa soran a kornyezet vedelmere 
vonatkozo jogszabalyok vagy a rd vonatkozo hatosagi dontes elOirasait sfilyosan 
megsertette, es ennek telly& a birosag vagy a hatosag jogerosen megallapitotta, 

b) a szerzodesben megallapitott kotelezettseget neki felrohatO modon stilyosan 
megsertette, 

c) nem rendelkezik ervenyes minositesi engedellyel, 
d) nem rendelkezik ervenyes megfelelosegi velemennyel. 

Nem tekintheto sulyos szerzOdesszegesnek az olyan kozszolgaltatoi mulasztas, 
amelyet a Kozszolgaltato onlcent vagy felhivasra orvosol, tovabba mindazon 
koriilmeny, amely bar szerzodesszegesnek minosiil, de a kozszolgaltatasi tevekenyseg 
ellatasat lenyegesen nem befolyasolja. 

A 10zszolgaltato reszerol a szerzodeses kotelezettsegek sulyos megsertesenek minostil 
kiilonosen: 

Ha a Kozszolgaltato a jelen szerzodesben eloirt informacio-, illetoleg 
adatszolgaltatis soran hamis, valotlan adatot, informaciot szolgaltat. 
A Megrendelo, illetoleg valamely onkormanyzat fele fennallo tajekortatasi, 
informacioatadasi kotelezettseget ket naptari even ball ismetelten 
megszegte, vagy tajekortatasi, vagy informacioatadasi kotelezettseget a 
Megrendelo irasban kozolt felhivasara 30 napon beliil nem potolja. 
Ha a Kozszolgaltato a jelen szerzodesben foglalt kozszolgaltatasi feladatait a 
jelen szerzodes hatalya ala tartozo teruleten barhol, fiiggetleniil az erintett 
teleptilesek szamatol sajat hibajabol eredoen tartosan, legalabb 30 napon 
keresztfil jelentos mertekben (egy egesz utcara kiterjedoen) vagy osszesen 
legalabb 90 napon keresztiil a Megrendelo irdsbeli felszolitasara sem teljesiti. 
Ha a Kuzszolgaltatoval szemben csod-, illetoleg felszamolasi eljaras indul, 
ado-, illetek-, yam- vagy tarsadalombiztositasi jarulek tartozasa tobb mint 6 
h6napja lejart es ennek megfizetesere halasztast nem kapott, 
A Kiizszolgaltato reszere hasznalatba adott vagyon tekinteteben a hasznalati 
szerzodesben foglalt kotelezettseget es az onkormanyzati vagyon 
miikOdtetesere, kezelesere vonatkozo jogszabalyi eloirasokat megszegi, 
Ha a Kozszolgaltato a kozszolgaltatas kereteben a kozszolgaltatasi 
szerzodesben vallalt feladatokat nem latja el vagy a vagyonban kiilonosen 
nagy kart okoz es annak helyreallitasarol nem gondoskodik, 
A jelen szerzodesben elOirt, vagy jogszabalyban eloirt egyeb esetekben. 
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A MegrendeM a kozszolgaltatasi szerzodest reszlegesen az adott tarsult tagonkormanyzat 
vonatkozasaban, illetve ellatasi teriiletere felmondhatja, ha az adott tarsult 
tagonkormanyzatnak a megrendeloi szervezetben (tarsulasban) fennall6 tagsagi 
jogviszonya bannely okb61 megsziinik. 

4. A Kozszolgaltato a kozszolgaltatasi szerzodest felmondhatja, ha 

a) a Megrendelo vagy tarsult tagonkormanyzata a kozszolgaltatasi szerzodesben 
meghatarozott kotelezettseget — a Kiizszolgaltato felszolitasa ellenere —
sulyosan megserti, es ezzel a Kozszolgaltatonak kart okoz, vagy akadalyozza a 
hulladekkezelesi kozszolgaltatas teljesiteset. 

b) a hulladekkezelesi kozszolgaltatasi szerzodes megkoteset kovethen hatalyba 
lepett jogszabaly — ideertve a tarsult tagonkormanyzat hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi rendeletet — vagy annak modositasa a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi szerzodes tartalmi elemeit figy valtortatja meg, hogy az a 
Kazszolgidtatonak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas szerz8desszerti 
teljesitese korebe tartozo lenyeges es jogos erdekeit jelentOs mertekben serti. 

Amennyiben a Megrendel5 valamely tarsult tagonkormanyzata a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol szolo rendeletenek a megalkotasa, 
modositasa soran a jelen szerzodesben meghatarozott, illetve az egyseges 
hulladekgazdalkodasi rendszertol elter8 mertekii olyan szolgaltatasi felteteleket 
it elo, melyek a Kozszolgidtato teljesitesi kotelezettseget nehezitik, 
koltsegesebbe teszik, veszelyeztetik vagy az egyseges es integralt 
kozszolgaltatasi rendszerben a tobbi tarsult tagonkormanyzathoz kepest 
indokolatlan, egyoldalit elonyt biztosit, akkor az igy felmerillt tobbletkOltseget 
az onkormanyzat koteles a Kozszolgaltato reszere megfizetni. 
A tagonkormanyzati rendeletalkotassal okozott jelent8s erdekserelem eseten a 
K5zszolgcdtatot megilleti az a jog, hogy a kozszolgaltatasi szerzodest 
reszlegesen, az erdekserelmet okozo onkormanyzat vonatkozasaban, ellatasi 
teriiletere korlatozva mondja fel. 

5. A felmondasi ido legfeljebb 6 honap. A felmondasi ido alatt a Kozszolgaltato a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast valtozatlanul ellatja. 

6. A jelen szerzodes Megrendelo reszer81 torten felmondasanak ervenyessegi feltetele, 
hogy a felmondasi nyilatkozathoz a Megrendelo csatolja valamennyi, az adott tarsulast 
alkoto tagonkormanyzat kepviselotestfiletenek a felmonclas kerdeseben meghozott 
hatarozatat, tovabba a tarsulasi megallapodasban a kozszolgaltatasi szerzodes 
felmondasara feljogositott szervezeti egyseg donteset tartalmaz6 okirat masolatat. 

7. A Megrendelo, illetve az onkormanyzatok reszerol a szerzodeses kotelezettsegek 
stllyos megsertesenek minostil ktilonosen, ha a Kozszolgaltato szerzodesszerii 
teljesiteset, mas modon, bizonyitottan es indokolatlanul akaddlyozza vagy a jelen 
szerzodesben meghatarozott kotelezettseget sulyosan megszegi es ezzel a 
Kozszolgedtatonak kart okoz. 

8. Amennyiben Felek barmelyike, a jelen szerzodesben foglalt kotelezettseget sulyosan 
megszegi, a masik fel irasban es reszletesen koteles tajekortatni a szerzodesszegO felet 
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a kotelezettsegszeges tartalmarol es az elvart, szerzodesszerii intezkedes modjarol. A 
szerzodesszego fel koteles a szerzOdeses kOtelezettsegenek esszeril hataridon, de 
legkesobb 60 napon belul eleget tenth, vagy a szerzodesszegest mas, a masik fel altal 
elfogadhato m6don orvosolni. 

9. A felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodes Kozszolgaltato hibajabol torten 
megsziinese eseten a Kozszolgaltato koteles viselni a Megrendelo fennallo 
kotelezettsegeinek teljesitesebol credo, a kOzszolgaltatasi szerzodes megszfinesevel 
keletkez6 karat, kotelezettsegeit. 

10. A felek megallapodnak abban, hogy a Szerzodes barmely oknal fogva torten 
megsziineseig, (megsziintetesig) kotelesek egymassal teljes korilen elszamolth. 

11. Az elszamolas kereten beliil Kozszolgaltato koteles a folyamatos koziizemi 
szolgaltatas biztositasahoz sziikseges informaciokat, adatokat, atadni a 
Megrendelonek. Ezek kozill, killonosen az alabbiak atadasa kOtelezo: 

a) valamennyi fogyaszto/beszallito neve es cime, 
b) egy evi idoszakra vonatkozO, atlagos, egy fogyaszt6ra vonatkozO fogyasztasi 

adatok, koziilet es lakossag megbontasban. 

12. A Kikszolgedtato a Ptk. rendelkezesei alapjan jogosult a szerzodeses kotelezettsege 
vonatkozasaban a teljesites lehetetlethilesenek bejelentesere, ha a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast (a szerzodesben meghatarozott miiszaki 
tartalmi eloirasaira tekintettel) a rendelkezesere 016 finanszirozasi forrasok 
elegtelensege miatt nem, vagy nem teljes kortien tudja ellatni. A lehetetlethiles 
bejelentesere jogosult a Kozszolgaltato kiilonosen, ha 

a Ptk. 3:189.§-aban meghatarozott, a tokevesztesre tekintettel a taggyfiles 
kotelez6 osszehivasanak esete beall, es az e targyban tartott kozgyillest koveto 
15 napon beliil a tevekenyseg ellatasahoz szilkseges, az indokolt koltseget 
fedez6 forrasok biztositasara tokeemelessel, potbefizetessel, es/vagy 
tamogatasi szerzodes megkotesevel nem biztosithato. 
a csod es felszamolasi eljarasrol sz616 1991. evi XLIX. tv. (Cstv.) 27.§-ban 
foglalt rendelkezesek szerint a Kozszolgaltato fizeteskeptelensege 
megallapithatO. 

XV. 
Vegyes es ziro rendelkezesek 

1. Egyik fel sem kovet el szerzOdesszegest, ha kotelezettsegei teljesiteset vis maior 
akadalyozza meg, amely a Szerzodes alairasanak idopontja utan kOvetkezett be. 

2. Vis maior alatt ertendok kiilOnOsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyeb munkahelyi 
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anelkiili haboruk, blokadok, zendfiles, lazadas, 
jarvanyok, foldcsuszamlasok, ffildrengesek, viharok, villamcsapasok, aradasok, 
zavargasok, robbantasok, valamint egyeb hasonlo, elore nem lathato esemenyek, 
amelyek mindket fel erdekkoren kiviil mertilnek fel, es amelyeket a felek keno 
gondoskodassal sem tudnak kikiiszobolni. 

25 



3. A jelen szerzodesre, alkalmazasara es ertelmezesere a magyar jogszabalyokat kell 
alkalmazni. 

4. A jelen szerzodessel kapcsolatos, valamint annak megsertesebol vagy ertelmezesebol 
eredo vagy ezzel osszeftiggo valamennyi jogvitaban a felek a hataskorrel es 
illetekesseggel rendelkez8 rendes birosaghoz fordulnak. 

5. A szerzodo felek kotelezik magukat arra, hogy a jelen szerzodes teljesitese soran 
tudomasukra jutott valamennyi informaciot, adatot, a szerzodessel osszefiiggesben 
keletkezett dokumentumok tartalmat ilzleti titokkent kezelik, azokat kizarolag a jelen 
szerzodes celjaira hasznaljak fel, es csak azon munkatarsaik szamara teszik azokat 
megismerhetove, akiknek a feladatai ellatasaltoz azok megismerese szilkseges, es 
irasban kotelezettseget vallaltak az iizleti titok megtartasara. Az iizleti titok fogalma 
ertelemszerilen nem foglalja magaban azokat az informaciekat, adatokat stb., amelyek 
jogszabaly kozerdekti adata, felek barmelyike vagy a kOzvelemeny elott mar ismertek 
voltak vagy kesobb, a titoktartasi kotelezettseg megsertese nelkul valtak szeles korben 
ismertte vagy megismerhetOve. 

6. A jelen szerzodes egyes rendelkezeseinek ervenytelensege eseten a szerzodes egyeb 
reszei ervenyben maradnak. Az ervenytelen rendelkezest a felek ervenyes, gazdasagi 
szempontb61 a leheto legnagyobb mertekben egyenertekii rendelkezessel \rah* fel. 

7. A jelen kozszolgaltatasi szerzodes ervenyessegi feltetele, hogy a Megrendelo es a 
10zszolgaltato k6z6tt legkesobb a kozszolgaltatasi tevekenyseg megkezdeseig a 
Megrendele tulajdonat kepezo es a hulladekgazdalkodasi rendszerbe bevont 
eszkozokre (ingatlanelemek, technologiai berendezesek, ingosagok) ervenyes es 
hatalyos berleti-iizemeltetesi szerzodes jOjjon letre. 

Szerzodo felek a meghatarozott ervenyessegi feltetelre utalva rogzitik, hogy ha a felek 
kozott a szerzodes fennallasa alatt a berleti-tizemeltetesi szerzodes barmely okbol 
megszlinne vagy olyan mertekben modosulna, hogy az a Kazszolgaltatot terhel8 
szolgaltatasi kotelezettseg teljesiteset jelentos mertekben nehezitene, figy ezen 
kortilmeny a jelen szerzodes vonatkozasaban bonto feltetelnek minostil, amely a 
szerzodes megsztineset eredmenyezi. 

Felek megallapodnak, hogy a jelen pontban emlitett berleti-tizemeltetesi szerzodes, es 
ezzel osszefiiggesben a jelen kozszolgaltatasi szerzodes ervenyessege a Megrendele 
altal kotott tamogatasi szerzodes szerinti kozremiikodo szervezet jOvahagyasatol fiigg. 

A szerzodes jovahagyasa erdekeben a feleket egytittmilkodesi kotelezettseg terheli 
azzal, hogy amennyiben a kozremiikodo szervezet legkesobb a Kozszolgaltatot terhelo 
szerzodesszerii szolgaltatasi kotelezettseg megkezdesenek idopontjaig a berleti-
iizemeltetesi vagy jelen kOzszolgaltatasi szerzodest nem hagyna jova, annak 
megkotesehez nem jarulna hozza, itgy barmelyik fel jogosult a szerzodestol 

8. A felek kepviseloi kijelentik, bogy a jelen szerzodes alairasara teljes korii 
felhatalmazassal rendelkeznek. 

9. A 2018. januar 1. napjatol hatalyos hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes 
ismetelt modositasa 2021. januar 1. napjaval lep hatalyba. 
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1.MELLEKLET 

TARSULAST TAGOK, TAGONKORMANYZATOK 

Abauj-Zempleni Szilardhulladek Gazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 

Tarsult telepfilesek listaja: 

Aba0jvar Kozseg Onkormanyzata 
Alsoberecki Kozseg Onkormanyzata 
AlsOregmec Kozseg Onkormanyzata 
Basko Kozseg Onkormanyzata 
Bekecs Kozseg Onkormanyzata 
Bodroghalom Kozseg Onkormanyzata 
BodrogkeresztOr Kozseg.  Onkormanyzata 
Bodrogkisfalud Kozseg Onkormanyzata 
Bodrogolaszi Kozseg Onkormanyzata 
Bozsva Kozseg Onkormanyzata 
Csobaj Kozseg Onkormanyzata 
Erdabenye Kozseg Onkormanyzata 
Erdahorvati Kozsegi Onkormanyzat 
Felsoberecki Kozseg Onkormanyzata 
Felsoregmec Kozseg Onkormanyzata 
Filkehaza Kozsegi Onkormanyzat 
Fony Kozseg Onkormanyzata 
Fuze,-  Kozseg Onkormanyzata 
Fuzerkajata Kozsegi Onkormanyzat 
Fuzerkomlos Kozsegi Onkormanyzat 
Fiizerradvany Kozsegi Onkormanyzat 
Girincs Kozseg Onkormanyzata 
Golop Kozseg Onkormanyzata 
G6nc Varos Onkormanyzata 
Gyorgytar16 Kozseg Onkormanyzata 
Haromhuta Kozseg Onkormanyzata 
Hejce Kozseg Onkormanyzata 
HercegkOt Kozseg Onkormanyzata 
Hernadszurdok Kozseg Onkormanyzata 
Hidasnemeti Kozseg Onkormanyzata 
Ho116haza Kozseg Onkormanyzata 
Karcsa Kozseg Onkormanyzata 
Karos Kozseg Onkormanyzata 
Keked Kozseg Onkormanyzata 
Kenezlo Kozseg Onkormanyzata 
Kesznyeten Kozseg Onkormanyzata 
Kiscsecs Kozseg Onkormanyzata 
Kishuta Kozsegi On.kormanyzat 
Komlaska Kozseg Onkormanyzata 
Kovacsvagas Kozsegi Onkormanyzat 



Karam Kozseg Onkormanyzata 
Legyesbenye.Kozseg Onkormanyzata 
Mad Kozseg Onkormanyzata 
Makkoshotyka Kozseg Onkormanyzata 
Mezozombor Kozseg Onkormanyzata 
Mikohaza Kozsegi Onkormanyzat 
Mogyor6ska Kozseg Onkormanyzata 
Nagyhuta Kozsegi Onkormanyzat 
Nyiri Kozseg Onkormanyzata 
Olaszliszka Kozseg Onkormanyzata 
Pacin Kozseg Onkormanyzata 
Palhaza Varos Onkormanyzata 
Panyok Kozseg Onkormanyzata 
PrOgy Kozseg Onkormanyzata 
Pusztafalu Kozseg Onkormanyzata 
Ratka Kozos Ohkormanyzati Hivatal 
Regec Kozseg Onkormanyzata 
Sajohidveg Kozseg Onkormanyzata 
Sarazsadany Kozseg Onkormanyzata 
Sarospatak Varos Onkormanyzata 
Satoraljaujhely.Varos Onkormanyzata 
Sima Kozseg Onkormanyzata 
Szegi Kozseg Onkormanyzata 
Szegilong Kozseg Onkormanyzata 
Szerencs Varos Onkormanyzata 
Taktabaj Kozseg Onkormanyzata 
Taktaharkany Nagykozseg Onkormanyzata 
Taktakenez Kozseg Onkormanyzata 
Taktaszada Kozseg Onkormanyzata 
Tanya Kozsegi Onkormanyzat 
Tarcal Kozseg Onkormanyzata 
Telkibanya Kozseg Onkormanyzata 
Tiszaladany Kozsegi Onkormanyzat 
Tiszaliac Nagykozseg.Onkormanyzata 
Tiszatardos Kozseg Onkormanyzata 
Tokaj Varos Onkormanyzata 
Tolcsva Kozseg Onkormanyzata 
Tornyosnerneti Kozseg Onkormanyzata 
Vagashuta Kozsegi Onkormanyzat 
Vajdacska Kozseg Onkormanyzata 
VarnosOjfalu Kozseg Onkormanyzata 
Vilyvitany Kozseg Onkormanyzata 
Viss Kozseg Onkormanyzata 
Zalkod Kozseg Onkormanyzata 
Zsujta Kozseg Onkormanyzata 

Hernad Volgye es Tersege Szilardhulladekkezelesi onkormanyzati Tarsulas 

Tarsult telepulesek listaja: 



Abaujalpar Kozsegi Onkormanyzat 
Abaujker Kozseg Onkormanyzata 
AbaUjszant6 Varosnkormanyzata 
Alsogagy Kozseg Onkormanyzata 
Arka Kozseg Onkormanyzata 
Baktakek Kozsegi Onkormanyzat 
Beret Kozseg Onkormanyzata 
Boldogkobjfalu Kozseg Onkormanyzata 
Boldogkovaralja. Kozsegi Onkormanyzat 
Buttos Kozseg Onkormanyzata 
Csenyete Kozseg.  Onkormanyzata 
Csobad Kozseg Onkormanyzata 
Detek KOzseg Onkormanyzata 
Encs Varos Onkormanyzata 
Fej K6zsegi Onkormanyzat 
Fancsal Kozsegi Onkormanyzat 
Felsodobsza Kozseg Onkormanyzata 
Felsogagy Kozseg Onkormanyzata 
Forr6 Kozsegi Onkormanyzat 
Ful6kercs Kozseg Onkormanyzata 
Gagyapati Kozseg Onkormanyzata 
Gagybator Kozsegi Onkormanyzat 
Gagyvendegi Kozsegi Onkormanyzat 
Garadna Kozseg Onkormanyzata 
Gibart Kozseg Onkormanyzata 
Goncruszka Kozseg Onkormanyzata 
Halmaj Kozsegi Onkormanyzat 
Hernadbild Kozseg Onkormanyzata 
Hernadcece Kozseg Onkormanyzata 
Hernadszentandras Kozseg Onkormanyzata 
Hernadpetri Kozseg Onkormanyzata 
Hernadvecse Kozseg Onkormanyzata 
Hernadkercs Kozseg Onkormanyzata 
Inancs Kozseg Onkormanyzata 
Kany Kozseg Onkormanyzata 
Kazsmark Kozseg Onkormanyzata 
Keresztete Kozseg Onkormanyzata 
Kiskinizs Kozsegi Onkormanyzat 
Korlat Kozseg Onkormanyzata 
Krasznokvajda Kozseg Onkormanyzata 
Leh Kozsegi Onkormanyzat 
Litka Kozseg Onkormanyzata 
Megyasz6 Kozseg Onkormanyzata 
Mera Kozseg Onkormanyzata 
Monok KOzseg Onkormanyzata 
Nagykinizs Kozseg Onkormanyzata 
Novajidrany Kozseg Onkormanyzata 
Pamleny Kozseg Onkormanyzata 
Pusztaradvany Kozseg Onkormanyzata 



Pere Kozseg Onkormanyzata 
Perecse Kozseg Onkormanyzata 
Rasonysapberencs Kozsegi Onkormanyzat 
Szalaszend Kozseg Onkormanyzata 
Szaszfa Kozseg Onkormanyzata 
Szemere Kozseg Onkormanyzata 
Szentistvanbaksa.Kozseg Onkormanyzata 
Vilmany Kozseg Onkormanyzata 
Vizsoly Kozseg Onkormanyzata 

Miskolci Regionalis Hullaciekgazdalkodasi Tarsulas 

Tarsult telepiilesek listaja: 

Als6zsolca Varos Onkormanyzata 
Aszalo Kozseg Onkormanyzata 
Arokt6 Kozseg Onkormanyzata 
Bogacs Kozseg Onkormanyzata 
Boldva KozsOg Onkormanyzata 
Borsodgeszt Kozseg Onkormanyzata 
Borsodivanka Kozseg Onkormanyzata 
Borsodszirák Kozseg Onkormanyzata 
Bijkkabrany Kozseg Onkormanyzata 
Bukkaranyos Kozseg Onkormanyzata 
Bukkszentkereszt Kozseg Onkormanyzata 
Biikkzserc Kozseg Onkormanyzata 
Cserepfalu Kozseg Onkormanyzata 
Cserepvaralja Kozseg Onkormanyzata 
Csincse Kozseg Onkormanyzata 
EgerlOvo Kozseg Onkormanyzata 
Em6d Varos Onkormanyzata 
Felsozsolca Varos Onkormanyzata 
Gelej Kozseg Onkormanyzata 
Harsany Kozseg Onkormanyzata 
Hej6baba Kozsegi Onkormanyzat 
Hejokeresztur Kozseg Onkormanyzata 
HejOkurt Kozseg Onkormanyzata 
Hejopapi Kozseg Onkormanyzata 
Hejoszalonta Kozseg Onkormanyzata 
Hernadnemeti..Nagykozseg Onkormanyzata 
Igrici Kozseg Onkormanyzata 
Kacs Kozseg Onkormanyzata 
Kisgyar Kozseg Onkormanyzata 
Kistokaj Kozseg Onkormanyzata 
Mezocsat Varos Onkormanyzata 
Mez6keresztes Varos Onkormanyzata 



Mezokovesd Varos Onkormanyzata 
Mezonagymihaly Kozseg Onkormanyzata 
Mezonyarad Kozseg Onkormanyzata 
Miskolc Megyei J.ogu Varos Onkormanyzata 
Negyes Kozseg Onkormanyzata 
Nemesbikk Kozseg Onkormanyzata 
Onod Kozseg Onkormanyzata 
Oszlar Kozseg Onkormanyzata 
Repashuta Kozseg Onkormanyzata 
Sajolad Kozseg Onkormanyzata 
SajOoros Kozseg Onkormanyzata 
SajOpalfala Kozseg Onkormanyzata 
SajOpetri Kozseg Onkormanyzata 
Sajosenye Kozseg Onkormanyzata 
Sajoszoged Kozsegi Onkormanyzat 
Saly Kozseg Onkormanyzata 
Szakald Kozseg Onkormanyzata 
Szentistvan Nagykozseg Onkormanyzata 
Szirmabeseny6 Nagykozseg Onkormanyzata 
Szomolya Kozseg Onkormanyzata 
Tard Kozseg Onkormanyzata 
TibolddarOc Kozseg Onkormanyzata 
Tiszababolna Kozseg Onkormanyzata 
Tiszadorogma Kozseg Onkormanyzata 
Tiszakeszi Kozseg Onkormanyzata 
Tiszapalkonya Kozseg Onkormanyzata 
Tiszatarjan Kozseg Onkormanyzata 
Tiszaujvaros Varos.  Onkormanyzata 
Tiszavalk Kozseg Onkormanyzata 
Vatta Kozseg Onkormanyzata 

Sajo-Bodva Volgye es Kornyeke Hulladekgazdalkodasi Tarsulas 

Tarsult telepiilesek listaja: 

Abailjlak Kozseg Onkormanyzata 
Abaujszolnok Kozseg Onkormanyzata 
Abod Kozseg Onkormanyzata 
Aggtelek Kozseg Onkormanyzata 
Alacska Kozseg Onkormanyzata 
Alsodobsza Kozseg Onkormanyzata 
AlsOszuha Kozseg Onkormanyzata 
Alsotelekes Kozsegi Onkormanyzat 
AlsOvadasz KozsOg Onkormanyzata 
Arlo Nagykozseg Onkormanyzata 
Arndt Kozseg Onkormanyzata 
Balajt Kozseg Onkormanyzata 



/I' 

Banhorvati KOzseg Onkormanyzata 
Banreve Kozseg Onkormanyzata 
Becskehaza Kozseg Onkormanyzata 
Berente Kozseg Onkormanyzata 
Berzek Kozseg Onkormanyzata 
BOdvalenke Kozseg Onkormanyzata 
Bodvarako Kozseg Onkormanyzata 
BOdvaszilas Kozseg Onkormanyzata 
BorsodbOta Kozseg Onkormanyzata 
Borsodnadasd Varos Onkormanyzata 
Borsodszentgyorgy Kozseg Onkormanyzata 
Bocs Kozseg Onkormanyzata 
BiikkmogyorOsd Kozseg Onkormanyzata 
Csernely Kozsegi Onkormanyzat 
Csokvaomany Kozsegi Onkormanyzat 
Damak Kozseg Onkormanyzata 
Debrete Kozseg Onkormanyzata 
Dedestapolcsany Kozseg Onkormanyzata 
Domahaza Kozseg Onkormanyzata 
Doveny Kozseg Onkormanyzata 
Dubicsany Kozseg Onkormanyzata 
Ede!any Varos Onkormanyzata 
Egerszog Kozseg Onkormanyzata 
Farkaslyuk Kozseg Onkormanyzata 
Felsokelecseny Kozseg Onkormanyzata 
Felsonyarad Kozsegi Onkormanyzat 
Felsotelekes Kozsegi Onkormanyzat 
Felsovadasz Kozsegi Onkormanyzat 
Gadna Kozsegi Onkormanyzat 
Galvacs Kozseg Onkormanyzata 
Gesztely Kozseg Onkormanyzata 
GOmorszolOs Kozseg Onkormanyzata 
Hangacs Kozseg Onkormanyzata 
Hangony Kozsegi Onkormanyzat 
Hegymeg Kozseg Onkormanyzata 
Hernadkak Kozseg Onkormanyzata 
Het Kozseg Onkormanyzata 
HidvegardO Kozseg Onkormanyzata 
Homrogd Kozseg Onkormanyzata 
Imola Kozseg Onkormanyzata 
Irota Kozseg Onkormanyzata 
IzsMalva Nagykozseg Onkormanyzata 
Jakfalva Kozseg Onkormanyzata 
Jardanhaza Kozseg Onkormanyzata 
Josvafo Kozseg Onkormanyzata 
Kano Kozsegi Onkormanyzat 
Kazincbarcika Varos Onkormanyzata 
Kelemer Kozseg Onkormanyzata 
KiraId Kozseg Onkormanyzata 
Kissikator Kozseg Onkormanyzata 



Komjati Kozseg Onkormanyzata 
Kond6 Kozseg Onkormanyzata 
Kupa Kozsegi Onkormanyzat 
Kurityan Kozseg Onkormanyzata 
Ladbesenyo Kozseg Onkormanyzata 
Lak Kozsegi Onkormanyzat 
Lenarddar6c Kozseg Onkormanyzata 
Malyi Kozseg Onkormanyzata 
Malyinka Kozseg Onkormanyzata 
Martonyi Kozseg Onkormanyzata 
Meszes Kozseg Onkormanyzata 
Monaj Kozseg Onkormanyzata 
Mksony Nagykozseg Onkormanyzata 
Muhi Kozseg Onkormanyzata 
Nagybarca Kozsegi Onkormanyzat 
Nagycsecs Kozseg Onkormanyzata 
Nekerseny Kozseg Onkormanyzata 
NyOkladhaza Varos Onkormanyzata 
Nyesta KozsOg Onkormanyzata 
Nyornar Kozseg Onkormanyzata 
Onga Varos Onkormanyzata 
Ormosbanya Kozsegi Onkormanyzat 
Ozd Varos Onkormanyzata 
Parasznya Kozseg Onkormanyzata 
Perkupa Kozseg Onkormanyzata 
Putnok Varos Onkormanyzata 
Radostyan Kozseg Onkormanyzata 
Ragaly Kozseg Onkormanyzata 
Rakaca Kozseg Onkormanyzata 
Rakacaszend Kozseg Onkormanyzata 
Rudabanya Varos Onkormanyzata 
Rudolftelep Kozsegi Onkormanyzat 

Onkormanyzata 
Sajoecseg 

Varos  
Sajoecseg Kozseg Onkormanyzata 
Sajogalg6c Kozseg Onkormanyzata 
Sajoivanka Kozseg Onkormanyzata 
SajOkapolna KozsOg Onkormanyzata 
Saj6kaza Kozsegi Onkormanyzat 
SajokeresztUr Kozseg Onkormanyzata 
Sajolaszlofalva Kozseg Onkormanyzata 
Sajornercse Kozseg Onkormanyzata 
Sajonemeti Kozseg Onkormanyzata 
Sajopuspoki Kozseg Onkormanyzata 
Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat 
Sajavarnos Kozseg Onkormanyzata 
SajOvelezd Kozseg Onkormanyzata 
Sata Kozseg Onkormanyzata 
Selyeb Kozseg Onkormanyzata 
Serenyfalva Kozseg Onkormanyzata 
Sast6falva Kozseg Onkormanyzata 



Szakacsi Kozseg Onkormanyzata 
Szalonna Kozseg Onkormanyzata 
Szendr6 Varos Onkormanyzata 
Szendr6lad Kozseg Onkormanyzata 
Szikszo Varospnkormanyzata 
Szin Kozsegi Onkormanyzat 
Szinpetri Kozseg Onkormanyzata 
Szogliget Kozseg Onkormanyzata 
Sz6losardO Kozseg Onkormanyzata 
Szuhaf6 Kozseg Onkormanyzata 
Szuhakallo Kozseg Onkormanyzata 
Szuhogy Kozseg Onkormanyzata 
Tardona Kozseg Onkormanyzata 
Teresztenye Kozseg Onkormanyzata 
Tomor Kozseg Onkormanyzata 
Tornabarakony Kozseg Onkormanyzata 
Tornakapolna Kozseg Onkormanyzata 
Tornanadaska Kozseg Onkormanyzata 
Tornaszentandras Kozseg Onkormanyzata 
Tornaszentjakab Kozseg Onkormanyzata 
Trizs Kozseg Onkormanyzata 
Ujcsalanos Kozseg Onkormanyzata 
Uppony Kozseg Onkormanyzata 
Vadna Kozseg Onkormanyzata 
VarbO Kozseg Onkormanyzata 
VarbOc Kozseg Onkormanyzata 
ViszIO Kozseg Onkormanyzata 
Zadorfalva Kozseg Onkormanyzata 
Ziliz Kozseg Onkormanyzata 
Zubogy Kozseg Onkormanyzata 
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Az allarni hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellatasera letrehozott szervezet kije161eserol, feladatkOrer61, 
az adatkezeles medjar61, valamInt az adatszolgeltateslkOtelezettsegek reszietes szabityairdi sz6I6 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 7. §. (9) bekezdestre tekintettel a/az 

BMH Nonprofit Kft. 

Szekhely: 3527 Miskolc, Besny61 u. 26. 

Cegjegyzekszem: 05-09-0298n 

rare 3 2019. szeptember 17, napjan kelt megfelelOsegl velemeny hatilOt 2020. szeptemLA 17. napt61 
tovibbi egy evvel hieghosszabbftjuk. 

Jelen megfelelOsegl velemenyt az NHKV Zrt. oltal vezetett es a honlapjan kOzzetett nyllvantartesba 
rogzitl0k. 

A rfilkeel*Ilisegl velaffidny visszavomista via w ffiethosizabbftottld6tartamli hotalyes. 

Budapest, 2020 szeptember 



PEST MEGYEI 

KORMANYHIVATAL 

Ogyiratszam: PE/KTFO/03650-5/2020. 
Ogyintezo: Simon Orsolya 
Telefon: (06-1) 224-9100 

Targy: A BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltato Nonprofit 
Korlatolt 	Felelossegu 	Tarsasag 	reszere 
PE/KTFO/03748-6/2020. Cigyiratszamon kiadott 
minositesi engedely meghosszabbitasa 
Hiv. szam: - 
Melleklet: - 

HATAROZAT 

A Pest Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban: Kormanyhivatal), mint hataskbrrel rendelkezb elso foku 
kOrnyezetvedelmi hatOsag a BMH Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Hullaciekgazdalkodasi 
Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegti Tarsasag (szekhely: 3527 Miskolc, 
Besenybi tit 26., KUJ: 103542715, KTJ. 102705983; cegjegyzekszam: 05-09-029898, adOszarn: 
25975936-2-05, statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05, nyilvantartasi szam: MIN_142/2017., 
a tovabbiakban: KOzszolgaltat6) reszere PE/KTFO/03748-6/2020. ugyiratszamon kiadott A/I. minositesi 
osztalyra vonatkozb minositesi engedely (a tovabbiakban: Engedely) hatalyat 

az alabbiak szerint meghosszabbitja: 

Az Engedely jelen hatarozat veglegesse valasatol szarnitoft 36. honap utolso napjaig hatalyos. 

Jelen minositesi engedely hatalyanak meghosszabbitasa iranti eljarasaban a Kormanyhivatal 
megallapitotta, hogy 120.000,- Ft, azaz szazhOszezer forint osszegu eljarasi kOltseg merUlt fel, amelyet 
Kbzszolgaltatb megfizetett. 

Az Engedely es jelen hatarozat a tovabbiakban egyuttesen ervenyesek.  

INDOKOLAS 

KOzszolgaltat6 a Kormanyhivatal altal PE/KTF/7180-4/2017. Ugyiratszamon kiadott A/I minositesi 
osztalyra vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi kbzszolgaltatasi tevekenyseg vegzesere vonatkoz6 
minositesi engedellyel (a tovabbiakban: Hatarozat) rendelkezett. 

KOzszolgaltatotol 2020. junius 25. napjan a Hatarozat hatalyanak meghosszabbitasa iranti kerelem 
erkezett a Kormanyhivatalhoz. 

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg minositeserol szolo 2013 evi C)0(V. tOrveny 
(a tovabbiakban: Mtv.) 13. § (1) bekezdese alapjan: 

„A kerelmezei a minositesi engedely hatalyanak lejarta aloft legkesObb 90 nappal benyUjtott kerelmevel 
kezdemenyezheti a minositesi engedely hatalyanak meghosszabbitasat. A minOsitOsi engedely 
hatalyanak meghosszabbitasarbi szOIO hatarozat veglegessO valasaig a kerelmezo a hatalyos — korabbi 
— minositesi engedely alapjan vegezheti a tevekenyseget." 

A Kormanyhivatal vizsgalta es megallapitotta, hogy KozszolgaltatO az Mtv. 13. § (1) bekezdeseben 
foglalt hatarido megtartasaval kezdemenyezte a minositesi engedely idobeli hatalyanak 
meghosszabbitasat. 
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A Kormanyhivatal a kerelmet megvIzsgalta es megallapitotta, hogy a Hatarozatban foglaltakhoz kepest 
valtozas kovetkezett be KOzszolgaltatO hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysegbe bevont 
hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, a hulladekok tipusaban es mennyisegeben, a telephelyekben, 
valamint a kOzszolgaltatOi alvellalkozok hulladekgazdalkodasi engedelyeiben. A valtozasok tekinteteben 
a Kormanyhivatal a minositesi engedely adatvaltozasaval kapcsolatos eljarasra iranyulO kerelem 
benyOjtasara hivta fel KOzszolgaltatOt. 

KOzszolgaltatOtO1 2020. jOlius 23. nap* a Kormanyhivatalhoz erkezett beadvanyban a 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban tOrtenO valtozas miatti adatvaltozasi bejelentes 
erkezett. 

Az adatvaltozasra vonatkozO &Ares soran a Kormanyhivatal PE/KTFO/03748-6/2020. Ugyiratszamon Cij 
minositesi engedelyt (Engedely) adott ki Kozszolgaltato reszere es az Engedely kiadasaval egyidejuleg 
a Hatarozatot visszavonta.  

KOzszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg minositese iranti eljarasokert, 
valamint az igazgatasi jellegu szolgaltatasert fizetendo igazgatasi szolgaltatasi dijakrol szOlo 71/2013. 
(VIII. 15) VM rendelet 1. mellekletenek 3. pontjaban meghatarozott - I minositesi fokozatra vonatkozO 
minositesi engedely meghosszabbitas iranti kerelem eseten szukseges - 120.000,- Ft igazgatasi 
szolgaltatasi dijat megfizette. 

A Kormanyhivatal a minositesi engedely hatalyanak meghosszabbitesa iranti &Ares soran 
megallapitotta, hogy a minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgalO felteteleknek Kozszolgaltato 
megfelel, valamint a minositesi osztalyra tekintettel kOrnyezetiranyitasi programmel nem rendelkezett.  

A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy az Engedely meghosszabbitasanak akadalya nincs, ezert a 
fentiekre tekintettel Kozszolgaltato kerelmere az Engedely hatalyat az Mtv. 13. § (2) bekezdese alapjan 
a rendelkezo reszben foglaltak szerint meghosszabbitotta.  

Az Mtv. 13. § (2) bekezdese szerint: 

„Ha a minOsitO a minOsitesi engedely hatalyanak meghosszabbitasa iranti eljarasban megallapitja, hogy 
a minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolg8l6 felteteteknek a kerelmezO megfelel, a 
kOrnyezetiranyltasi programban foglaltakat megfeleben vegrehajtja, a 9. § (3) bekezdeseben 
meghatarozott idOpont figyelembevetelevel meghosszabbitja a minOsitesi engedely hatalyat." 

A hatarozat rendelkezO reszeben foglalt idobeli hataly az Mtv. 9. § (3) bekezdese alapjan kerUlt 
meghatarozasra. 

A Kormanyhivatal jelen eljaras saran PE/KTF0/03650-3/2020. iigyiratszamon fuggo hatalyti 
dontest adott ki Kozszolgaltato reszere, melyhez 2020. szeptember 23. napjat .kiivetden az 
altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. evi CL. torveny (a tovabbiakban: Akr.) 43. § (4) 
bekezdese alapjan nem kapcsolodnak joghatasok, tekintettel arra, hogy Kormanyhivatal az 
Ogyben - jelen hatarozat meghozatalaval 6rdemben dontott. 

Jelen hatarozat az Akr. 82. § (1) bekezdese alapjan a kOzlessel vegleges. 

Tekintettel arra, hogy jelen dOntes megfelel az Akr. 81. § (2) 	bekezdeseben foglaltaknak, a 
Kormanyhivatal egyszerusitett dOntest hozott, amely nem tartalmazza a jogorvoslatrol szol6 
tajekortatast.  

Budapest, 2020. augusztus 27 

Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott 

neveben es megbizasabol: 

dr. Vents Viktor s. k. 
fOosztalyvezeta 

A kiadmany hiteleul. 

Kapjak.  Ogyintezoi utasitas szerint. 
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1016 Budapest, Meszaros utca 58/a. 

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax• (06-1) 224-9163 
E-mail orszaooszoldhatosag@oest qov hu Web htto- //www.kormanyhivatal.huMu/pest 

2 



PEST MEGYEI 

KORMANYHIVATAI. 

Ugyiratszam: PE/KTFO/03748-6/2020. 	 Targy: A BMH Borsod-AbaCij-Zemplen Megyei 
Ogyintezo: Simon Orsolya 	 Hulladekgazdalkodasi 	KOzszolgaltat6 
Telefon: (06-1) 224-9100 	 Nonprofit 	Korlatolt 	Felelossegii 

Tarsasag minOsitesi engedelye 

Hiv. szam: - 

Melleklet: 1. szamii melleklet  

HATAROZAT 

I. 

A Pest Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban: Kormanyhivatal), mint hataskOrrel rendelkezo 
also fokii kornyezetvedelmi hatOsag a BMH Borsod-Abatij-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 
Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossega Tarsasagot (szekhely: 3527 Miskolc, 
Besenytli tat 26., KUJ: 103542715, KTJ: 102705983; cegjegyzekszam: 05-09-029898, adoszarn: 
25975936-2-05, statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05, nyilvantartasi szam: MIN_142/2017.. 
a tovabbiakban: KOzszolgaltato) — PE/KTF/7180-4/2017. ugyiratszamon kiadott minOsitesi engedely 
egyideju visszavonasa mellett — 

All. minositesi osztalyba sorolja 

es reszere a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg vegzesere vonatkozo 

minOsitesi engedelyt 

ad ki az alabbiak szerint: 

1.) Az engedelyezett tevekenyseg megnevezese:  

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas vegzese 
• a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala (a tovabbiakban: 

Miskoici Jarasi Hivatal) altal BO-08/KT/7910-8/2017. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12551-2/2017. ugyiratszamon, a Borsod-Abauj-Zemplen 	L4 _ 

Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvadelmi Foosztaly (a tovabbiakban: 
FOosztaly) altal 21108-2/2015. ugyiratszamon modositott, 16367-7/2015. ugyiratszamon kiadott 
engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12594-2/2017. ugyiratszamon, a FOosztaly altal 
21110-2/2015. ugyiratszamon modositott, 16369-7/2015. ugyiratszamon kiadott engedely. 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12012-8/2018. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12011-8/2018. ugyiratszamon kiadott engedely. 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12550-2/2017. ugyiratszamon modositott. 

B0-08/KT/0427-9/2017. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12596-2/2017. ugyiratszamon modositott,. 

 (h( 80-08/KT/426-8/2017 ugyiratszamon kiadott engedely, 
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• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12552-2/2017. Ugyiratszamon mOdositott, a Hosztaly 
altal 11590-12/2015. Ugyiratszamon kiadott engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal anal BO-08/KT/12591-2/2017. Ugyiratszamon mOdositott, a FOosztaly 
altal 11589-12/2015. Ugyiratszamon kiadott engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12553-2/2017., B0-08/KT/1681-6/2017. tigyiratszamokon 
mOdositott, a Foosztaly altal 14358-13/2015. ugyiratszamon kiadott engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12009-8/2018. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal anal B0-08/KT/12008-8/2018. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a F6osztaly altal B0/32/00190-9/2020. ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Foosztaly altal BO/32/00194-9/2020. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal anal BO-08/KT/12029-8/2018. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12028-8/2018. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12566-2/2017. Ugyiratszamon mOdositott, a Fbosztaly altal 

11576-13/2015. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12579-2/2017. Ugyiratszamon m6dositott, a Riosztaly 

Altai 11575-11/2015. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12554-2/2017. Ugyiratszamon modositott, 

B0-08/KT/5216-9/2017. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12585-2/2017. Ugyiratszamon mOdositott, 

B0-08/KT/5323-8/2017. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a F6osztaly altal BO/32/00778-8/2020. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a FOosztaly altal BO/32/00780-8/2020. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal aftal BO-08/KT/12565-2/2017. Ugyiratszamon modositott, a FOosztaly 

Altai 11579-13/2015. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12592-2/2017. Ugyiratszamon modositott, a FOosztaly 

altal 11581-11/2015. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12562-2/2017., BO-08/KT/1797-3/2017. Ugyiratszamokon, 

a FOosztaly altal 21104-2/2015. Ugyiratszamon mOdositott, 16368-6/2015. Ugyiratszamon kiadott 
engedely, 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12586-2/2017., BO-08/KT/1870-2/2017. Ligyiratszamokon, 
a Fbosztaly altal 21106-2/2015. ugyiratszamon m6dosItott, 16371-6/2015. Ugyiratszamon kiadott 
engedely, 

• a FOosztaly Mal BO/32/00173-9/2020 Ogyiratszamon kiadott engedely, 
• a FOosztaly altal BO/32/00179-9/2020. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00084-2/2020. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00082-2/2020. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12569-2/2017. Ugyiratszamon mOdositott, a FOosztaly 

altal 11594-16/2015. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12593-2/2017. Ugyiratszamon modositott, a FOosztaly 

altal 11595-13/2015. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/12030-8/2018. Ugyiratszamon kiadott engedely, 
• a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/12587-2/2017. Ugyiratszamon m6dositott, a Foosztaly 

altal B0/16/14659-9/2016. Ugyiratszamon kiadott engedely 

szerinti tevekenysegeket, azaz nem veszelyes hulladekok szallitasat, veszelyes es nem veszelyes 
hulladekok gyiijteset, valamint jelen engedely 1. szam0 melleklete szerint bevont kOzszolgaltat6i 
alvallalkozok tekinteteben veszelyes es nem veszelyes hulladekok szallitasat es gyOjteset foglaija 
magaban. 

Kozszolgaltat6 a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz kOzszolgaltat6i 
alvallalkozokat vesz igenybe. A kozszolgaltat6i alvallalkoza es engedelyeik felsorolasat jelen 
hatarozat 1. szarni., melleklete tartalmazza. 
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2n) A hulladek fajtaja, tipusa, jellege, mennviseoe es osszetetele: 

Azonosit6 
k6d Megnevezes Mennyiseg 

[Uev] 

02 

MEZOGAZDASAGI, 	KERTESZETI, 	AKVAKULTURAS 
TERMELESBOL, ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, 
HALASZATBOL, 	ELELMISZER-ELOALLiTASBOL 	ES 	- 
FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK 

02 01 mezdgazdasag, 	kerteszet, 	akvakulturas 	termeles, 
erdagazdalkodas, vadaszat es halaszat hulladeka 

02 01 04 mOanyaghulladek (kiveve a csomagolas) 140 
02 01 08* veszelyes anyagokat tartalmazo, agrokemiai hulladek 140 
02 01 09 agrokemiai hulladek, amely kUlOnbOzik a 02 01 08461 80 
02 01 10 fernhulladek 120 

08 

BEVONATOK 	(FESTEKEK, 	LAKKOK 	ES 	ZOMANCOK), 
RAGASZTOK, 	TOMITOANYAGOK 	ES 	NYOMDAFESTEKEK 
GYARTASABOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL ES 
FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK 

08 01 
festekek 	es 	lakkok 	gyartasabol, 	kiszerelesebdl, 
forgalmazasa1361 	es 	felhasznalasab61, 	valamint 	ezek 
eltavolitasabol szarmazd hulladek 

08 01 11* szerves oldoszereket vagy mas veszelyes anyagokat tartalmazo 
festek- es lakk-hulladek 120 

08 01 12 festek- vagy lakk-hulladek, amely kUlOnbOzik a 08 01 11-tel 80 

08 01 17* festekek es lakkok eltavolitasabol szarmaz6, szerves old6szereket 
vagy egyeb veszelyes anyagokat tartalmazo hulladek 120 

08 01 18 festekek 	es 	lakkok 	eltavolitasab61 	szarmaz6 	hulladek, 	amely 
kUlOnbozik a 08 01 17-tol 80 

08 01 21 festekek es lakkok eltavolitasara hasznalt, hulladekka veil anyagok 120 

08 03 nyomdafestekek gyartasabol, kiszerelesebol, forgalmazasab61 
es felhasznalasab61 szarmaz6 hulladek 

08 03 17* veszelyes anyagokat tartalmaz6, hulladekka \bait toner 125 
08 03 18 hulladekka valt toner, amely kUlOnbOzik a 08 03 17-tol 50 

08 04 
ragasztok 	es 	tomit6anyagok 	gyartasib61, 	kiszerelesebol, 
forgalmazasab61 	es 	felhasznalasabol 	szarmazd 	hulladek 

Ja vizhatlanit6 termekeket is beleertve 

08 04 09* szerves oldoszereket vagy mas veszelyes anyagokat tartalmaz6 
ragaszt6k, tOmitOanyagok hulladeka 100 

08 04 10 ragaszt6k, 	tOmitoanyagok 	hulladeka, 	amely 	kUlOnbOzik 	a 
08 04 09461 80 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 
09 01 fenykeposzeti ipar hulladeka 
09 01 07 ezOstOt vagy enstvegyUleteket tartalmaz6 fotalm es -papir 50 
09 01 08 enstOt vagy enstvegyUleteket nem tartalmazo fot6film es -papir 50 
09  01 10 egyszer hasznalatos fenykepezOgep, aramforras nelk01 65 

09 01 11* 
egyszer 	hasznalatos 	fenykepezbgep, 	amely 	a 	16 	06 	01, 
a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosit6 k6ddal je101t tetelekhez 
tartozo aramforrast is tartalmaz 

60 

09 01 12 aramforrast 	is 	tartalmazo, 	egyszer 	hasznalatos 	fenykepezogep, 
amely kUlOnbOzik a 09 01 11-tOI 65 

12 FEMEK, 	MUANYAGOK 	ALAKITASABOL, 	FIZIKAI 	ES 
MECHANIKAI FELOLETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK 

12 01 femek 	es 	mCianyagok 	alakitasabol, 	fizikai 	es 	mechanikai 
feltiletkezelesebol szarmazo hulladek 

12 01 01 vasfem reszek es esztergaforgacs 30 
12 01 02 vasfem reszek es por 30 
12  01 03 nemvas fern reszelek es esztergaforgacs 30 

Orszagos KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztaly 
1016 Budapest. Meszaros utca 58/a  

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax (06-1) 224-9163 
E-mail cim, orszaposzoldhatosaq@Dpest qov hu Web http //www kormanyhniatal hu/hu/pest 

• 



12 01 04 nemvas fern reszek es por 30 
12 01 10* szintetikus gepolaj 30 
12 01 13 hegesztesi hulladek 30 

12 01 21 elhasznalt csiszolOanyagok es eszkez, amelyek kUlonbOznek a 12 
01 20461 30 

13 
OLAJHULLADEK 	ES 	A 	FOLYEKONY 	UZEMANYAG 
HULLADEKA (kiveve az etolajokat, valamint a 05 es a 12 
focsoportokban meghatarozott hulladekot) 

13 02 motor-, hajtomii- es kenoolaj hulladek 

13 02 05* asvanyolaj alapO, kl6rvegyOletet nem tartalmaz6 motor-, hajtOm(i- es 
kenoolaj 350 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtomu- es kenoolaj 230 
13 02 07* biologiailag kennyen lebom16 motor-, hajtornii- es kenbolaj 150 

15 
CSOMAGOLASI 	HULLADEK; 	KOZELEBBROL 	MEG 	NEM 
HATAROZOTT 	FELITATO 	ANYAGOK 	cABSZORBENSEK), 
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

15 01 
csomagolasi 	hulladek 	(beleertve 	a 	valogatottan 	gyiljtiitt 
teleptilesi csomagolasi hulladekot) 

15 01 01 paplr es karton csomagolasi hulladek 43 950 
15 01 02 miianyag csomagolasi hulladek 42 950 
15 01 03 fa csomagolasi hulladek 3 350 
15 01 04 fern csomagolasi hulladek 14 600 

15 01 05 vegyes bsszetetelii kompozit csomagolasi hulled& 7 500 

15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 26 000 

15 01 07 uveg csomagolasi hulladek 27 700 

15 01 09 textil csomagolasi hulladek 2 225 

15 01 10* 
veszelyes 	anyagokat 	maradekkent 	tartalmaz6 	vagy 	azokkal 
szennyezett csomagolasi hulladek 

300 

15 01 11* 
veszefyes, szilard por6zus matrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6 fernbOl 
keszOlt 	csomagolasi 	hulladek, 	ideertve 	a 	kiOrtilt 	hajtogazos 
palackokat 

160 

16 A 	HULLADEKJEGYZEKBEN 	KOZELEBBROL 	MEG 	NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kozlekedes 	(szallitas) 	ktilonboz6 	tertileteirol 	szarmaz6 
hulladekka valt gepjarmii (ideertve a terepjars5 jarmiivet is), a 
hulladekka 	valt 	gepjarmti 	bontasabOl, 	valamint 
karbantartasabOl 	szarmazo 	hulladek 	(kiveve 	a 	13, 	a 
14 	focsoportokban, 	a 	16 	06 	es 	a 	16 	08 	alcsoportokban 
meghatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka \felt gumiabroncsok 5 650 

16 01 07* olajsziiro 100 

16 01 13* fekfolyadek 100 

16 01 14* veszelyes anyagokat tartalmazo fagyallo folyadek 200 

16 01 15 fagyallo folyadek, amely kulonbOzik a 16 01 14-tol 130 

16 01 17 vasfemek 400 

16 01 18 nemvas femek 400 

16 01 19 muanyagok 300 

16 01 20 Oveg 400 

16 02 elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka 

16 02 11* 
klor-fluor-szenhidrogeneket (HCFC, HFC) tartalmazo hasznalatb61 
kivont berendezes 

115 

16 02 13* 
veszelyes anyagokat tartalmazo 	kiselejtezett berendezes, 	amely 
kUlOnbOzik a 16 02 09-tol 16 02 12-ig terjedo hulladektipusoktol 

115 

16 02 14 
kiselejtezett 	berendezes, 	amely 	kOlOnbOzik 	a 	16 	02 	09-tol 
16 02 13-ig terjedo hulladekti•usokt61 

225 
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16 02 16 kiselejtezett berendezesbOl eltavolitott anyag, amely kUlOnbOzik a 
16 02 15-WI 225 

16 06 elemek es akkumulatorok 
16 06 01* olomakkumulatorok 600 
16 06 02' nikkel-kadmium elemek 140 
16 06 03* higanyt tartalmazo elemek 140 
16 06 04 lOgos akkumulatorok (kiveve a 16 06 03) 130 
16 06 05 egyeb elemek es akkumulatorok 130 

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT 
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS) 

17 01 beton, tegla, cserep es keramia 

17 01 01 beton 18 000 
17 01 02 tegla 18 000 
17 01 03 cserep es keramia 15 000 

17 01 07 beton, tegla, cserep es keramia frakcio vagy azok kevereke, amely 
ktilonbezik a 17 01 06-tot 68 000 

17 02 fa, tiveg es mOanyag 
17 02 01 fa 1 230 
17 02 02 uveg 4 800 
17 02 03 muanyag 2 900 
17 03 bitumen keverek, szenka rany es katranytermek 
17 03 02 bitumen keverek, amely kUlenbOzik a 17 03 01-tol 5 250 
17 04 femek (beleertve azok otvozeteit is) 
17 04 01 vortisrez, bronz, sargarez 300 
17 04 02 aluminium 300 
17 04 03 Olom 200 
17 04 04 cink 200 
17 04 05 vas es ace' 300 
17 04 06 on 200 
17 04 07 femkeverek 300 
17 04 11 kabel, amely kUlOnbOzik a 17 04 10-tol 180 	 
17 05 fold (ideertve a szennyezett teriiletekrol szarmaz6 kitermeit 

goyIet), kbvek es kotrasi meddo 
17 05 04 fOld es kOvek, amelyek kOlOnboznek a 17 05 03461 1 350 
17 06 szigeteloanyagokat es azbesztet tartalmaze epitoanyag 
17 06 04 szigetelO anyag, amely kOlOnbOzik a 17 06 01 es a 17 06 03-tol 1 450 
17 08 gipsz alaal epitoanyag 
17 08 02 gipsz-alapu epitoanyag, amely kulanbOzik a 17 08 01461 2 850 
17  09 egyeb epitesi-bontasi hulladek 

17 09 04 kevert epitesi-bontesi hulladek, amely WOnbozik a 17 09 01461, a 
17 09 02-tOt es a 17 09 03-ta1 20 800 

20 

TELEPOLESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 
HAZTARTASI 	HULLADEKHOZ HASONLO 	KERESKEDELMI, 
IPARI 	ES 	INTEZMENYI 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS 

20  01 elkiilonitetten gyiljtott hulladek frakciok (kiveve a 15 01) 
20 01 01 pap es karton 43 500 
20  01 02 uveg 18 300 
20 01 08 biologiailag lebomlo konyhai es etkezdei hulladek 1 200 
20 01 10 ruhanern0 5 000 
20 01 11 textiliak 2 550 
20 01 13 oldoszerek 200 
20 01 14* savak 100 
20 01 15* lOgok 150 
20 01 17* fenykepeszeti vegyszer 50 
20 01 19* novenyvedo szer 170 
20  01 21* fen csovek es e• eb hi. an tartalm0 hulladek 160 
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20 01 23* klor-fluor-szenhidrogent tartalmazo kiselejtezett berendezes 65 
20 01 25 etolaj es zsir 2 600 
20 01 26* ola es zsir, amel 	kultinbitizik a 20 01 25-tol 300 

20 01 27* veszelyes 	anyagokat 	tartalmazo 	festekek, 	tintak, 	ragasztok 	es 
gyantak 450 

20 01 28 festekek, tintak, ragasztok es gyantak, amelyek kOlOnbOznek a 
20 01 27-tol 1 450 

20 01 29* veszelyes anyagokat tartalmaz6 mososzer 160 
20 01 30 mosOszerek amelyek kOltinbitiznek a 20 01 29-tol 1 125 

20 01 33* 
elemek es akkumulatorok, amelyek kOzett a 16 06 01, a 16 06 02 
vagy a 16 06 03 azonosita koddal je101t elemek es akkumulatorok is 
megtalalhatok 

685 

20 01 34 elemek es akkumulatorok, amelyek kOlenbOznek a 20 01 33461 2 520 

20 01 35* 
veszelyes 	anyagokat 	tartalmazO, 	kiselejtezett 	elektromos 	es 
elektronikus 	berendezesek, 	amelyek 	kOlOnbOznek 
a 20 01 21-toles a 20 01 23461 

1 300 

20 01 36 
kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 	amelyek 
kUlOnbOznek a 20 01 21-tol, a 20 01 23-tol es a 20 01 35-tOI 4 750 

20 01 37* veszelyes anyagokat tartalmazo fa 140 
20 01 38 fa, amely kOlOnbozik a 20 01 37-tol 2 580 
20 01 39 muanyagok 20 050 
20 01 40 femek 3 300 
20 01 41 kemenysepresbOl szarmazo hulladek 1 000 

20 02 kertekbal es parkokbol szarmazo hulladek (a temetdi hulladekot 
is beleertve) 

20 02 01 biologiailag lebomlo hulladek 60 000 
20 02 02 talaj es kbvek 4 700 
20 02 03 egyeb, biologiailag lebonthatatlan hulladek 1 000 
20 03 egyeb teleptilesi hulladek 
20 03 01 egyeb telepulesi hulladek, ideertve a vegyes telepUlesi hulladekot is 300 000 
20 03 02 piacokon kepzOdO hulladek 11 000 
20 03 03 Ottisztitasbol szarmazo maradek hulladek 1 500 
20 03 04 oldemedencebOl szarmazo isza a 2 500 
20 03 06 szennyviztisztitasbol szarmazo hulladek 1 000 
20 03 07 lomhulladek 47 600 
Osszesen: 885 585 

3.) Engedelyezett hullaclekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg terfilete: 

KOzszolgaltato hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget Abailjalpar, AbaCijker, AbaUjiak, 
Abailjszento, Abaiijszolnok, Abat:Jjvar, Abod, Aggtelek, Alacska, Alsoberecki, Alsodobsza, Alsogagy, 
Alsoregmec, AlsOszuha, Alsotelekes, Alsovadasz, Alsdzsolca, Arka, Arlo, Arnot, Arokta, AszaIO, 
Baktakek, Balajt, Banhorvati, Banreve, Basko, Becskehaza, Bekecs, Berente, Beret, Berzek, 
Bodroghalom, BodrogkeresztOr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, BOdvalenke, BOdvareka, BOdvaszilas, 
Bogacs, BoldogkOujfalu, Boldogkovaralja, Boldva, Borsodb6ta, Borsodgeszt, Borsodivanka, 
Borsodnadasd, Borsodszentgyorgy, Borsodszirak, Bozsva, Bocs, BUkkabrany, BUkkaranyos, 
BOkkmogyorOsd, Bukkszentkereszt, BOkkzserc, BOttOs, Csenyete, Cserepfalu, Cserepvaralja, 
Csernely, Csincse, Csobaci, Csobaj, Csokvaornany, Damak, Debrete, Dedestapolcsany, Detek, 
Domahaza, Doveny, Dubicsany, Edeleny, EgerlOvO, EgerszOg, Emod, Encs, Erdobenye, Erclohorvati, 
Faj, Fancsal, Farkaslyuk, FelsOberecki, FelsOdobsza, Felsogagy, Felsokelecseny, Felsonyarad, 
Felsoregmec, Felsbtelekes, Felsovadasz, Felsozsolca, Filkehaza, Fony, Ferro, FulOkercs, 
Fijzerkajata, FUzerkomlos, FUzerradvany, Gadna, Gagyapati, Gagybator, Gagyvendegi, Galvacs, 
Garadna, Gelej, Gesztely, Gibart, Girincs, Golop, GOmOrszolos, Gonc, Goncruszka, Gyorgytarb, 
Halmaj, Hangacs, Hangony, Haromhuta, Harsany, Hegymeg, Hejce, Hejobaba, HejakeresztOr, 
HejokUrt, HejOpapi, Hejoszalonta, Hercegkut, HernadbOd, Hernadcece, Hernadkak, Hernadkercs, 
Hernadnemeti, Hernadpetri, Hernadszentandras, Hernadszurdok, Hernadvecse, Het, Hidasnemeti, 
Hidvegard6, Hollohaza, Homrogd, Igrici, Imola, Inancs, (rota, Izsofalva, Jakfalva, Jardanhaza, Josvafti, 
Kacs, KanO, Kany, Karcsa, Karos, Kazincbarcika. Kazsmark, Keked, Kelemer, Kenezlo, Keresztete, 
Kesznyeten, KiraId, Kiscsecs, Kisgyor, Kishuta, Kiskinizs, Kissikator, Kistokaj, Komjati, Komloska, 
KonclO, Korlat, Kovacsvagas, KbrOm, Krasznokvajda, Kupa, Kurityan, Ladbesenyo, Lak, Legyesbenye, 
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Leh, Lenarddar6c, Litka, Mad, Makkoshotyka, Malyi, Malyinka, Martonyi, MegyaszO, Mera, Meszes, 
Mezocsat, Mezokeresztes, MezbkOvesd, Mezonagymihaly, Mezonyarad, Mezbzombor, MikOhaza, 
Miskolc, Mogyoroska, Monaj, Monok, MUcsony, Muhi, Nagybarca, Nagycsecs, Nagyhuta, Nagykinizs, 
Negyes, Nekerseny, Nemesbikk, Novajidrany, Nyekladhaza, Nyesta, Nyiri, Nyomar, Olaszliszka, 
Onga, Onod, Ormosbanya, Oszlar, Ozd, Pacin, Palhaza, Pamleny, Panyok, Parasznya, Pere, 
Perecse, Perkupa, PrUgy, Pusztafalu, Pusztaradvany, Putnok, Radostyan, Ragaly, Rakaca, 
Rakacaszend, Rasonysapberencs, Ratka, Regec, Repashuta, Rudabanya, Rudolftelep, Sajobabony, 
Sajoecseg, SajOgalg6c, Sajohidveg, Sajoivanka, Sajokapolna, Saj6kaza, SajokeresztOr, Say)lad, 
Sajolaszl6falva, Saj6mercse, Sajonemeti, SajOOrOs, Sajapalfala, SajOpetri, Saj6pOspOki, SajOsenye, 
Sajoszentpeter, SajoszOged, Sajovamos, SajOvelezd, Saly, Sarazsadany, Sarospatak, Sata, 
Satoralja0jhely, Selyeb, Serenyfalva, Sima, Sost6falva, Szakacsi, Szakald, Szalaszend, Szalonna, 
Szaszfa, Szegi, Szegilong, Szemere, Szendro, Szendrolad, Szentistvan, Szentistvanbaksa, Szerencs, 
Sziksz6, Szin, Szinpetri, Szirmabesenye, Szomolya, SzOgliget, SzolbsardO, Szuhafb, Szuhaka116, 
Szuhogy, Taktabaj, Taktaharkany, Taktakenez, Taktaszada, -faIlya, Tarcat, Tard, Tardona, 
Telkibanya, Teresztenye, Tibolddarbc, Tiszababolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszaladany, 
Tisza10c, Tiszapalkonya, Tiszatardos, Tiszatarjan, Tiszaujvaros, Tiszavalk, Tokaj, Tolcsva, Tomor, 
Tornabarakony, Tornakapolna, Tornanadaska, Tornaszentandras, Tornaszentjakab, Tornyosnerneti, 
Trizs, Ujcsanalos, Uppony, Vadna, Vagashuta, Vajdacska, Vamosojfalu, Varb6, Varb6c, Vatta, 
Vilmany, Vilyvitany, Viss, Viszlo, Vizsoly, Zadorfalva, Zalkod, Ziliz, Zubogy, Zsujta kOzigazgatasi 
teruleten vegezheti. 

4.) Telephelyek: 

3527 Miskolc, Besenybi it 26 , KTJ: 102705983, 
hulladekgyOjti5 udvar: 3916 BodrogkeresztOr, 0172/33 hrsz., KTJ: 102593771, 
hulladekgyOjtb udvar: 3521 Miskolc, Bogancs u. 0156/22 hrsz., KTJ: 101811476, 
hulladekgyOjtO udvar: 3671 Borsodnadasd, kOtterUlet 058/1 hrsz., KTJ: 102660936, 
hulladekgyiijtO udvar: 3780 Edeleny, 050/3 hrsz., KTJ: 102546308, 
hulladekgyiijto udvar: 3860 Encs, 543/12 hrsz., KTJ: 102586681, 
hulladekgyOjt6 udvar: 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 65. 4752/3 hrsz., KTJ: 101857577, 
hulladekgyajto udvar: 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz., KTJ: 102546294, 
hulladekgAtO udvar: 3533 Miskolc, Lorantffy Zs. u. 33783/3 hrsz., KTJ: 101717237, 
hulladekgyOjtO udvar: 3433 Nyekladhaza, 0217/21 hrsz., KTJ: 102546319, 
hulladekgyujtb udvar: 3600 Ozd, 7997/3 hrsz., KTJ: 102660925, 
hulladekgyOjtb udvar: 3600 Ozd, 9255 hrsz., KTJ: 101863899, 
hulladekgyOjtO udvar: 3630 Putnok, 0123/15 hrsz., KTJ: 102546342, 
hulladekgyOjto udvar: 3980 Satoraljaujhely, 11021/8 hrsz., KTJ: 102593793, 
hulladekgyOjto udvar: 3752 SzendrO, 0428/6 hrsz., KTJ: 102546331, 
hulladekgyOjto udvar: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 2150/11 hrsz., KTJ: 101717499, 
hulladekgyOjtb udvar: 3800 SzikszO, 069/2 hrsz., 102546227, 
hulladekgyOjtO udvar: 3580 TiszaUjvaros, Perenyi Peter tit 1144/39 hrsz., KTJ: 102160997. 

Bevezetenda biztonsaqi es eloviqyazatossegi intezkedesekre vonatkozo kovetelmenyek:  

1. A hulladekgazdalkodasi kerszolgaltatasi tevekenyseget Kozszolgaltat6 kizartlag a 
11/3. pontban felsorolt telepOlesek kOzigazgatasi terUleten vegezheti. 

2. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg vegzese soran be kell tartani a 
11/1. pontban es az 1. mellekletben kOzOlt engedelyekben foglalt eloirasokat. 

3. KOzszolgaltat6 hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysege soran nem lepheti tul 
jelen hatarozatban szereplb eves mennyisegeket. 

4. Ha a jogszabalyban foglalt osszekeveresi tilalom ellenere a haztartasi, vagy a haztartasi 
hulladekhoz hason16 hulladek gyOjtesere szolgal6 gyOjtbedenybe veszelyes hulladek kerul, a 
KOzszolgaltatonak a veszelyes hullaciekot az elszallitast megel6zoen, vagy a telephelyere 
tOrteno beszallitast kOvetben a nem veszelyes hulladekt6I el kell kulonitenie, ha erre a 
muszaki lehetosegei biztositottak. 

5 	A minositesi engedely nem mentesit az egyeb engedelyek meglete al61, hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatasi tevekenyseg megfelelb hulladekgazdalkodasi engedely birtokaban 
vegezhetb. 
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6. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas soran atvett es szallitott hulladekok kizarblag 
engedellyel rendelkezo hulladekkezelo reszere adhatoak at az engedelyeben szereplO atveteli 
mennyiseg erejeig. 

7. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas teljesitese csak torvenyben vagy kormanyrendeletben 
meghatarozott esetekben szUneteltethetO vagy korlatozhato, valamint az ingatlanhasznal6 
keresere Onkormanyzati rendeletben meghatarozott esetekben szUneteltetheto. 

8. KOzszolgaltato az onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kbzfeladat folyamatos ellatasarol 
gondoskodni kOteles a kOzszolgaltatasi terUleten. 

9. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kereteben Kbzszolgaltato kOteles az ingatlanhasznal6 
altal KOzszolgaltato szatliteeszkOzehez rendszeresitett gyOjtOedenyben gyOjtett telepOlesi 
hulladekot, haztartasban kepzodo zoldhulladekot, vegyes hulladekot, elkUlOnitetten gyOjtott 
hulladekot Osszegyiljteni es elszallitani, a lomtalanitas ktirebe tartozo lomhulladekokat az 
ingatlanhasznal6t61 OsszegAteni, atvenni es elszallitani, valamint az altala Uzemettetett 
hulladekgyUjtO ponton, hulladekgyfijtO udvaron gyOjtOtt vagy atveteli helyen atvett hulladekot 
OsszegyOjteni es elszallitani a mindenkori jogszabalyi elOfrasok figyelembevetelevel. 

10 A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kereteben Kbzszolgaltato kOteles az elhagyott, vagy 
ellenOrizetien korUlmenyek kOzat elhelyezett hulladekot OsszegyOjteni, elszallitani, 
gondoskodni az elhagyott vagy ellenOrizetlen kOrUlmenyek kOzOtt elhelyezett hulladek 
kezeleserol, ha erre a telepUlesi onkormanyzattal megkOtott hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi szerzOdese kiterjed. 

11. KOzszolgaltatonak gondoskodnia kell a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo 
hulladek kezeleserol. 

12. KOzszolgaltatonak Iegalabb evente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanitas 
megszervezeserOl, a lomtalanitas soran KOzszolgaltatenak Medoff vagy a kOzterOletre 
helyezett lomhulladek atvetelen51, OsszegyOjtesertil, elszallitasarol. 

13. KOzszolgaltat6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatason kivUli egyeb hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez vagy nyilvantartasba vetelhez kotOtt hulladekgazdalkodasi tevekenyseget kOteles 
Ogy megszervezni, hogy az a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseget ne 
veszelyeztesse. 

14. KOzszolgaltato hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatason kivUli egyeb hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez, illetve nyilvantartasba vetelhez kOtOtt hulladekgazdalkodasi tevekenysegebol 
szarmazo eredmenyet kOteles a kOzszolgaltatasra forditani. 

15. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi 
es adatszolgaltatasi kotelezettsegek teljesfteserOl a KOzszolgaltatenak gondoskodnia kell. 

16. KOzszolgaltato kOteles az ingatlanhasznalOt folyamatosan tajekortatni az elkUlbnitett gyOjtes 
Osztenzese es hatekonysaganak nbvelese erdekeben jogszabalyban meghatarozott 
tartalommal es m6don. 

17. KOzszolgaltato kOteles biztosltani, hogy az ingatlanhasznala a vegyes hulladek gyOjtesehez 
Iegalabb 2 kOlOnbOzo Ormertek0 gyOjtbedeny kozul valaszthasson. A gyOjtoedeny meretenek 
igazodnia kell az erintett ingatlanon kepzi5dO hulladek mennyisegehez, valamint meg kell 
felelnie a hatalyos jogszabalyi elOirasoknak. 

18. KOzszolgaltato kOteles a telepOlesi hulladek elkUlOnitett gyilijtesere szolgale gyfijthedenyt 
a gyOjttiedenyben elhelyezhetO hulladekfajtara es -jellegre vagy -tipusra utalo, egyertelmOen 
felismerhetO es megkUlOnbOztethetO szinnel, valamint jelzessel vagy felirattal elletni. 
A feliratnak tartOsnak, jol lathatenak es olvashatonak kell lennie. Ha a teleptilesi hulladekot 
hulladekgyOjte zsakban gyOjtik, a zsakot olyan szinnel, jelzessel vagy felirattal kell ellatni, 
amelybOl egyertelmuen kider01, hogy a zsak milyen hulladekot tartalmaz. 

19. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo hulladek elszallItasat zarhatc5 kontener 
vagy a kiporzast es kiszorOdast megakadalyoze, ideiglenes takaras0 kontener alkalmazasaval 
es az e felteteleket biztosito, az egyes hulladekfajtak atvetelere alkalmas felepitmennyel 
rendelkezo celgeppel, szallitojermOvel kell vegezni a kOrnyezet veszelyezteteset, 
szennyezeset, karositasat kizaro modon. 

20. KOzszolgaltatdnak az elkOkinitetten gyujtott telepOlesi hulladekot szOkseg szerinti 
gyakorisaggal, a vegyes tovabba mas fajtajO, jellegu vagy tipus0 hulladektOI elkulbnitve kell 
elszallitania 

21 KOzszolgaltatonak — ha jogszabaly elteraen nem rendelkezik — a vegyes hulladek 
OsszegyOjteseral es elszallitasarol hetente Iegalabb egy alkalommal gondoskodnia kell. 

22. Kdzszolgaltatonak 	jogszabalyban foglalt kivetellel — az ingatlanhasznalOtO1 Iegalabb 
a muanyag-, fern-, papir- es vegyes hulladekot hazhoz mend gyujtesi rendszerben kell 
elszellitania 
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23. Amennyiben KOzszolgaltata hulladekgyOjto udvart Uzemeltet, biztositania kell az egyes 
hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak es Uzemeltetesenek szabalyaird szolo 
246/2014. (IX. 29) Korm. rendelet (a tovabbiakban. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 
1. mellekleteben meghatarozott muanyag-, fern- es papirhulladek elkOlonitett gyOjteset az 
altala Uzemeltetett hulladekgyOjto udvarban is. Ha az Oveghulladek elkUlbnitett gyLijteset a 
KOzszolgaltato hazhoz menti gyOjtesi rendszer kereteben nem biztositja, az Oveghulladekot 
legalabb hulladekgyiljto udvarban es hulladekgyOjtO szigeten kell atvennie. 

24 Ha a hulladekgazdalkodasi klizszolgaltatas korebe tartozo hulladek KozszolgaltatO altal 
tOrteno atvetelekor, OsszegyOjtesekor, elszallitasakor a hulladek a gyOjtoedenybol kiesik vagy 
kiszorodik, a hulladek felszedeserOl es elszellitasard, valamint a terOlet megtisztitaserol 
KazszolgaltatOnak haladektalanul gondoskodnia kell. 

25 A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo hulladek ingatlanhasznalOtal tOrteno 
atvetelet, OsszegyOjteset es elszellitasat vegzo KOzszolgaltato gyOjtOjarmOven munkat vegzo 
alkalmazottak kOzUl legalabb egy jelenlevonek a hulladek atvetelere, Osszegyiljtesere 
vonatkozo alapfoku szakirany0 kepesitessel kell rendelkeznie. 

26 KOzszolgaltato az elkOlOnitetten gyOjtott hulladek hasznositasat vagy artalmatlanitesat 
megelozoen gondoskodik a hulled& valogatornObe tOrtenO elszallitasarol, valamint a 
hasznosithata Osszetevoknek elOkeszitO mOvelet Otjan tOrtena valogatasarc51. 

27. Anyagaban kell hasznositani a valogatOmOben valogatott olyan hulladekot, amely anyaganak 
Osszetetele es minosege alapjan erre alkalmas. 

28 A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozo hulladek hulladeklerakdban csak a 
jogszabalyban Ieirtak teljesDlese eseten rakhato le. 

29. KOzszolgaltat6 hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysege a masodlagos hulladekok 
kozul kizarolag a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOreben bsszegyOjtOtt, atvett, illetve 
elszallitott hulladekok kezelese soran kepzOdo, tovabbi kezelest igenylo masodlagos 
hulladekokra terjedhet ki. 

30. KOzszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenysege soran 
maradektalanul be kell tartania a jogszabalyi eloirasokat. 

31. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes felmonclasa eseten a felmondasi ido alatt 
KOzszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatast valtozatlanul el kell latnia. 

32 Kbzszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzadesben, valamint 
jogszabalyban meghatarozott celok elerese erdekeben a hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatas ellatasara csak olyan kOzszolgaltatoi alvallalkozot vehet igenybe, amely a 
tevekenyseg ellatasahoz megfelelb hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezik az 
engedelyeben szereplo hulladekok tekinteteben az ott engedelyezett mennyiseg erejeig 

33. KOzszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz igenybe 
vett kOzszolgaltatdi alvallalkozoinak meg kell felelniuk a mindenkori jogszabelyi elOirasoknak. 

34. Kozszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz igenybe 
vett kozszolgaltatoi alvallalkozOk szemelyeben, illetve a kOzszolgaltatdi alvallalkozok 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget erinto hulladekgazdalkodasi 
engedelyeiben bekovetkezett valtozasokat a jogszabalyban eloirt hataridon belUI be kell 
jelentenie. 

35. A minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgala felteteleknek a minositesi engedely 
idobeli hatalya alatt KOzszolgaltatOnak folyamatosan meg kell felelnie. 

36 Kozszolgaltat6 kOteles a telepOlesi tinkormanyzat, az Onkormanyzatok tarsulasa, valamint a 
Koordinal6 szery mint vagyonkezelo altal a reszere Ozemeltetesre atadott letesitmenyeket, 
eszkOzOket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatassal erintett 
egyeb hulladekgazdalkodasi letesitmenyt Ozemeltetni. 

37. KOzszolgaltato kOteles a jogszabalyban foglalt elOirasoknak megfelelo Ligyfelszolgalatot 
mukodtetni. 

IV.  

Jelen minositesi engedely 2020. szeptember 30 napjaig hatalyos 

V.  

Jelen adatvaltozas bejelentesi eljarasaban a Kormanyhivatal megallapitotta, hogy 30.000,- Ft, azaz 
harmincezer forint Osszeg0 eljarasi kOltseg merOlt fel, amelyet KOzszolgaltat6 megfizetett. 
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VI. 

A hatarozat ellen kozigazgatasi uton tovabbi jogorvoslatnak helye nincs, az kezbesitessel veglegesse 
valik, ellene kozigazgatasi per indithat6 - az okozott jogserelemre hivatkozassal - a kOzlestO1 
szamitott harminc napon belUl a Ftwarosi TOrvenyszeknek cimzett, de a Kormanyhivatalhoz 3 
peldanyban irasban benAtott keresettel lehet kerni. A birOsag a pert targyalason kivul biralja el, a 
felek barmelyikenek kerelmere vagy ha szUksegesnek tartja targyalast tart. 

IN DOKOLAS 

Kerszolgaltat6 2017. augusztus 28-an A/I. minositesi osztalyra vonatkozo minositesi engedely 
kiadasa iranti kerelmet nyUjtott be a Kormanyhivatalhoz 

KOzszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg minOsitese iranti eljarasokert, 
valamint az igazgatasi jellegu szolgaltatasert fizetendo igazgatasi szolgaltatasi dijakrol sz616 71/2013. 
(VIII. 15.) VM rendelet 1 mellekletenek 2 a) pontjaban meghatarozott - I. minositesi fokozat iranti 
kerelemre vonatkozo - 150 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette. 

A Kormanyhivatal a kerelmet megvizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekr61 sz616 2012. evi 
CLXXXV. tervenyben (a tovabbiakban: Ht.), a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg 
minOsIteserOl sz616 2013. evi CXXV. tOrvenyben (a tovabbiakban: Mtv.), a hulladekgazdalkodasi 
kOzszolgaltatas vegzesenek felteteleirtil sz616 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: 
385/2014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi es formai eloirasoknak, valamint KOzszolgaltat6 altal 
kerelmezett minositesi osztaly kbvetelmenyeinek - hianypOtlast kevetOen - megfelelt. 

A Kormanyhivatal vizsgalta, hogy KOzszolgaltat6 nonprofit gazdasagi tarsasag, valamint megfelelO 
hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezik. KOzszolgaltatO nyilatkozatot tett, hogy Onkormanyzati 
ad6hatosaggal szemben kortartozasa nincs, valamint benktotta az Miami ad6hatOsag 30 napnal 
nem regebbi igazolasanak masolatat arra vonatkozoan, hogy KOzszolgaltattinak az Miami 
ad6hat6sagnal lejart keztartozasa nincs. 

KOzszolgaltat6 nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezO gazdalkodo 
szervezetnek minos01, amelyben a teleptilesi Onkormanyzatok, valamint Onkormanyzati tarsuIasok a 
szavazatok tObbsegevel tulajdoni hanyaduk alapjan kozvetve rendelkeznek, es a tarsasag 
tulajdonosakent jogosultak arra, hogy a vezetO tisztsegviselok es a fel4yelobizottsag tagjai tobbseget 
megvalasszak vagy visszahlvjak. 

A hulladekgazdalkodasi kbzszolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladekok fajtaja, tipusa, jellege, mennyisege, 
valamint Osszetetele - az Mtv. 8 § (2) bekezdes f) pontjat figyelembe veve - a hulladekjegyzekrol 
sz616 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan kerUlt meghatarozasra. 

Kormanyhivatal az engedelyezesi eljaras soran vizsgalta, hogy KOzszolgaltato altal a 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasba bevonni kivant hulladekok tipusa es mennyisege 
KOzszolgaltato hulladekgazdalkodasi engedelyei alapjan biztositott 

A 385/2014. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdesenek 2. es 3. pontjai alapjan: 

„2. hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladek: a hulladekr61 sz616 2012. evi 
CLXXXV. tbrvany (a tovabbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdes a)-d) pontjaban meghatarozottak szerint 
OsszegyOjtOtt, atvett, illetve elszallitott hulladek, ideertve az ilyen hulladek kezelesety51 szarmaz6 
masodlagos hulladekot is; 
3. masodlagos hulladek: a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartoz6 hulladek kezelese 
soran kopz6dO, tovabbi kezelest iganylO maradek hulladek: 

A Ht 42 § (1) bekezdes a)-d) pontjai alapjan 

A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas keretaben a kOzszolgaltat6: 
a) az ingatlanhasznalOk altal a kozszolgaltatO szallitOeszkOzehez rendszeresitett gyOjtOedenyben 
gyOjtOtt telepOtesi hulladekot az ingatianhasznatOkt61 Osszegyajti es elszallitja - ideertve a 
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haztartasban kepzadO zoldhulladek, vegyes hulladek, valamint az elkOlonitetten gyOjtOtt hulladek 
OsszegyOjteset es elszallitasat is, 
b) a lomtalanitAs kbrebe tartozO lomhulladekot az ingatlanhasznalOkt61 OsszegyUjti, illetve atveszi es 
elszallitja, 
c) az altala Uzemeltetett hulladekgy0j1O ponton, hulladekgyOjtO udvaron gyOjtOtt vagy atvEteli he/yen 
&vett hulladekot Osszegyojti es elszallitja, 
d) az elhagyott, illetve ellenOrizetlen kOrUlmenyek kOzOtt elhelyezett hulladekot OsszegyOjti, 
elszallitja es gondoskodik a hulladek kezeleser61, ha erre a telepOlesi Onkormanyzattal megkOtOtt 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatesi szerzOdese kiterjed," 

KOzszolgaltato minositesi engedelykerelmeben kerte a 02 01 04, 08 01 12, 08 01 18, 08 03 18, 
08 04 10, 09 01 07, 09 01 08, 09 01 10, 09 01 12, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 
16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 06 05 azonosito k6c10 hulladekok engedelyezeset is. Fenti 
hulladekok a 246/2014. (IX. 29.) Korm rendelet 1. melleklete alapjan hulladekgyilljto udvarban 
gyOjtheto hulladekok. KOzszolgaltat6 nem Uzemeltet hulladekgyOjto udvart, valamint kerelmehez nem 
csatolt hulladekgAto udvar Ozemeltetesere vonatkoz6 — sajat, vagy alvallalkoz6 nevere sz616 — 
hulladekgazdalkodasi engedelyt, ezert a Kormanyhivatal KOzszolgaltato ezen hulladekokra vonatkoz6 
kerelmet elutasitotta. 

Kozszolgaltat6 a minOsitesi engedelykerelmeben kerte a 17 05 06 azonos(to k6d0 hulladek 
engedelyezteteset is, de a jogszabalyi elairasok alapjan a 17 05 06 azonosito k6cIU hulladek nem 
tartozik a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kOrebe, ezert a Kormanyhivatal KOzszolgaltat6 ezen 
hulladekra vonatkoz6 kerelmet elutasitotta. 

A Kormanyhivatal PE/KTF/7180-4/2017. Ugyiratszarnu engedely kiadasaval KOzszolgaltat6t A/I. 
minositesi osztalyba sorolta es reszere a hulladekgazdalkodasi ktizszolgaltatasi tevekenyseg 
vegzesere vonatkozo mintisitesi engedelyt adott ki. 

KOzszolgaltat6 2020. jUlius 23. nap* a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erintO adataiban tOrtent5 
valtozas miatti adatvaltozasi bejelentest tett a hulladekgazdalkodasi ktizszolgaltatasi tevekenysegbe 
bevont hulladekgazdalkodasi engedelyeiben, a hulladekok tipusaban es mennyisegeben, a 
telephelyekben, valamint a kOzszolgaltat6i alvallalkoz6k hulladekgazdalkodasi engedelyeiben 
bekbvetkezett valtozasok tekinteteben. 

Kozszolgaltat6 a VM rendelet 1. mellekletenek 5. c) pontjaban meghatarozott — Ktizszolgaltato 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erinto adataiban tOrtenb valtozas eseten szukseges — 30.000,- Ft 
igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette. 

A Kormanyhivatal megallapitotta, hogy a minositesi engedelyben szerepI6, a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi tevekenysegbe bevont hulladekok mennyisegere, tipusara, a kOzszolgaltatasba 
bevont telepUlesekre, telephelyekre Kerszolgaltat6, valamint a kerszolgaltat6i alvallalkozOk 
hulladekgazdalkodasi engedelyei kiterjednek. 

A Kormanyhivatal az adatvaltozas bejelentesi eljaras saran megallapitotta, hogy KOzszolgaltato 
PE/KTF/7180-4/2017. Ugyiratszamon kiadott minositesi engedellyel rendelkezik. 

Az Mtv. 17. § (2) bekezdese alapjan a Kormanyhivatal Uj minositesi engedelyt adott ki KozszolgaltatO 
reszere, es az engedety kiadasaval egyidepeg a PEJKTF/7180-4/2017. Ugyiratszamon kiadott 
minositesi engedelyt visszavonta. 

Kozszolgaltat6 kOteles a minositesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgal6 felteteleknek az engedely 
idobeli hatalya alatt folyamatosan megfelelni, igy kOteles a minositesi engedelyben feltUntetett, a 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasba bevont hulladekok tipusara es mennyisegere vonatkoz6 
felteteleket folyamatosan biztositani. 

A hatarozat rendelkezo reszenek III. pontjaban foglalt elOirasok az alabbiakon alapulnak: 

1. pont az Mtv. 8. § (2) bekezdes c) pontja alapjan. 
2. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
3. pont az Mtv. 8. § (2) bekezdes f) pontja alapjan. 
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- 4. pont a 385/2014. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan. 
- 5. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
- 6. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
- 7. pont a Ht. 34. § (8) bekezdese alapjan. 
- 8. pont a Ht. 41. § (1) bekezdese alapjan. 
- 9. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes a), c) es d) pontjai alapjan. 

10. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes e) pontja alapjan. 
- 11. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes f) pontja alapjan. 
- 12. pont a Ht. 44. § (1) bekezdese alapjan. 
- 13. pont a Ht. 42. § (5) bekezdese alapjan. 
- 14. pont a Ht. 42. § (5) bekezdese alapjan. 
- 15. pont a Ht. 66. § (1) bekezdese alapjan. 
- 16. pont a 385/2014. Korm. rendelet 6. § alapjan. 
- 17. pont a 385/2014. Korm. rendelet 7. § alapjan. 
- 18. pont a 385/2014. Korm. rendelet 8. § (1) es (2) bekezdese alapjan. 
- 19. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdese alapjan. 

20. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdese alapjan. 
- 21. pont a Ht. 42. § (1) bekezdese b) pontja alapjan. 
- 22. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (4) bekezdese alapjan. 
- 23. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (5) bekezdese alapjan. 
- 24. pont a 385/2014. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdese alapjan. 
- 25. pont a 385/2014. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdese alapjan. 
- 26. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdese alapjan. 
- 27. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdese alapjan. 
- 28. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (3) bekezdese alapjan. 
- 29. pont a 385/2014. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdes 2. es 3. pontjai alapjan. 
- 31. pont a Ht. 37. § (2) bekezdese alapjan. 
- 32. pont a Ht. 41. § (3) bekezdese es a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
- 33. pont a Ht. 41. § (3) bekezdese es a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
- 34. pont az Mtv. 11. § es a Ht. 41. § (3) bekezdese alapjan. 
- 35. pont az Mtv. 10. § alapjan. 

36. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes g) pontja alapjan. 
- 37. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes h) pontja es a Ht. 53. §-a alapjan. 

A hatarozat rendelkez6 reszenek IV. pontjaban foglalt idObeli hataly a PE/KTF/7180-4/2017. 
Ugyiratszam0 minositesi engedely es az Mtv. 9. § (4) bekezdese alapjan kerUlt meghatarozasra. 

Ha KOzszolgaltato az engedelyezett tevekenyseget az engedely idobeli hatalyanak lejartat kOvetben is 
folytatni kivanja, akkor az Mtv. 13. § (1) bekezdese alapjan a minositesi engedely hatalyanak Iejarta 
elOtt legkesebb 90 nappal benyUjtott kerelmevel kezdemenyezheti a minositesi engedely hatalyanak 
meghosszabbitasat. A minositesi engedely hatalyanak meghosszabbitasar6I szolo hatarozat 
veglegesse valasaig a kerelmez6 a hatalyos - korabbi - minositesi engedely alapjan vegezheti a 
tevekenyseget. 

Ha KOzszolgaltat6 szemelyeben, vagy hulladekgazdalkodasi tevekenyseget nem erintO adataiban 
olyan valtozas kOvetkezik be, amely a kiadott minositesi engedely adatanak megvaltortatasat igenyli, 
akkor az Mtv. 11. § (1) bekezdese szerint KOzszolgaltato a valtozas bektivetkezesetol szamItott 
15 napon belul adatvaltortatasi kerelmet nyOjt be. A kerelemhez csatolni kell az adatvaltozast igazol6 
okiratot.  

Ha KOzszolgaltato hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erintO adataiban olyan valtozas kOvetkezik be, 
amely a minositesi osztalyba sorolasat nem erinti, KOzszolgaltat6 e tenyt a valtozas bekovetkezeset61 
szamitott 15 napon belUl bejelenti. 

Ha KOzszolgaltat6 az Mtv. 11. § szerinti adatvaltozasra vonatkozo bejelentesi kOtelezettsegenek 
hataridoben nem tesz eleget, a minositO az Mtv. 15. § (1) bekezdese alapjan KozszolgaltatOt 
50 000 forint Osszegii birsag megfizetesere kOtelezi, es hataridO tuzesevel felszolitja az adatvaltozas 
bejelentesere. 
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KOzszolgaltato a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasanak megszunteteset, befejezeset —
a megszUntetest, befejezest megeldzoen legalebb 30 nappal — a Kormanyhivatalnak a 
hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba veteler61, valamint hatOsagi engedelyezeseral 
szOIO 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 14. § 
(2) bekezdese alapjen bejelenti. 

A Kormanyhivatal felhivja Kerszolgeltato figyelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alabbi 
rendelkezesere: 

„15. § (1) A kOrnyezetvedelmi hatdsag az engedelyt hivatalbOl visszavonhatja, ha 
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 
adatszolgaltatasi kOtelezettsegekrO1 sz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenek, 
b) megallapitja, hogy a kerelmez6 a kerelemben valOtlan adatokat szerepeltetett es az engedely 
kiadasat ez Erdemben befolyasolta, 
c) az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltakt61 elter6 mOdon gyakorolja, vagy 
d) az engedely jogosultja a hatOsagi ellenOrzest akadalyozza. 
(2) A kOmyezetvedelmi hatOsag az engedelyt hivatalb61 visszavonja, ha 
a) az engedely megadasahoz elOirt feltetelek mar nem allnak fenn, 
b) az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 
megszunteti, valamint 
c) a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a kOrnyezet veszelyeztetesevel, szennyezesevel, 
karositasaval jar.  
(3) A kOmyezetvedelmi hatOsag az engedely visszavonasa eseten hatarozataban meghaterozza a 
tevekenyseg felhagyasara, valamint szUkseg eseten a monitoringra, utOgondozasra vonatkoz6 
kOvetelmenyeket." 

Az Mtv. 16. § szerint: 

„(1) A minOsIt6 a min6sltesi engedelyt visszavonja, ha a kerelmez6 
a) a 13. § (3) bekezdeseben vagy 
b) a 14. § (2) bekezdeseben 
foglalt felhivasnak hataridOn belt)l nem tesz &eget. 
(2) A min6sIt6 a minOsitesi engedelyt akkor is visszavonja, ha a minOsites megadesahoz elOirt 
feltetelek mar nem allnak fenn." 

A Ht. 84. § (1) es (2) bekezdese szerint: 

„(1) A kOrnyezetvedelmi hatosag az e tOrvenyben, valamint mas jogszaba/yban meghatarozott 
el6frasok teljesItese erdekeben a hulladekbirtokost, a hulladek tulajdonosat, illetve a 
kOrnyezethasznal6t kOtelezi 
a) a jogszabelyban foglalt vagy hatOsagi hatarozatban elOirt kOtelezettsegeinek betartasara, illetve 
a jogsert6 allapot megszOntetesere, ha az abban foglalt elOfrasokat a hulladek birtokosa, 
tulajdonosa, illetve a kOrnyezethasznalo megszegi, teljesalesOket elmulasztja, illetve a 
hulladekgazdalkodasi engedelyhez vagy a minesItesi engedelyhez !Vat tevekenyseget az 
engedelyt61, a nyilvantartasba vetelhez kOtOtt tevekenyseget a nyilvantartast6I elter6 mOdon 
gyakorolja; 
b) a kOrnyezetet veszelyeztet6, szennyez6, illetve karosito tevekenyseg felfUggesztesere, 
abbahagyasara, az eredeti allapot helyreallitasara; 
c) a kOrnyezet szennyezese eseteben olyan intezkedes megtetelere, amely a kOmyezetszennyezest 
csbkkenti vagy megszOnteti, a kOmyezet karosodasat kizarja. 
(2) A kOrnyezetvedelmi hatOsag - az (1) bekezdesben foglaltakon tOlmenOen - felfOggeszti, 
koriatozza vagy megtiltja a hulladekgazdalkodasi engedelyhez, minOsitesi engedelyhez kOtOtt 
tevekenyseg engedelyt61 Otero vagy engedely nelkali, valamint a nyilvantartasba vetelhez kOtOtt 
tevekenyseg nyilventartast61 elterO vagy nyilvantartas nelkOli folytatasat. A hatarozat azonnal 
vegrehajthatOva nyilvanithat6" 

A Ht. 86. § (1) bekezdes a) es b) pontjai szerint: 

„Az a termeszetes vagy jogi szemely, egyeni vailaikoz6, tovabba jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 
szervezet, aki (amely) 

Orszagos KOrnyezetvadelmi es Termeszetvedelmi FOosztaly 
1016 Budapest, Meszaros utca 58/a. 

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax (06-1) 224-9163 
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a) a hulladekgazdalkodassal kapcsolatos jogszabaly, kOzvetlendl alkalmazandO unids jogi aktus vagy 
hatOsagi hatarozat el6lrasait megserti, 
b) hatOsegi engedelyhez, hozzajarulashoz, nyilvantartasba vOtelhez vagy bejelenteshez kotOtt 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget engedely, hozzajarulas, nyilvantartasba vetel vagy bejelent4s 
nOlkdl, tovabba aft61 elteiten vegez, 1..1 
azt a kOmyezetvedelmi hatOsag a hulladekgazdalkodasi birsag mertekdrol, valamint kiszabasanak Os 
megallapitasanak mOdjar61 szOld kormanyrendelet szerint hulladekgazdalkodasi bfrsag megfizetesere 
kOtelezi." 

A Ht. 2. § (1) bekezdes 37. pontja szerint: 

„kOzszolgaltatO: az a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenys4g min6sltesEr01 szOld tOrvOny 
szerint min6sftett nonprofit gazdasagi tersasag, amely a telepOldsi Onkormanyzattal kOtOtt 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerz6des alapjan hulladekgazdalkodasi kOzszoigaltatast lat 
el;" 

A Ht. 33. § szerint: 

„(1) A telepalesi Onkorrnanyzat az Onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kOzfeladat ellatasat a 
kOzszolgaltatOval kOtOtt hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatesi szerz6des Crtjan biztosltja. 
(2) A telepOlesi Onkormanyzat az 6nkormanyzati hulladekgazdalkodasi kOzfeladat ellatesera 
kdzbeszerzesi eljarast folytat le, kiveve, ha a kOzbeszerzesekr6I sz616 torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 
szerint nem kell kOzbeszerzesi eljarast lefolytatni, a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerz6des 
megkOtese nem tartozik a Kbt alkalmazasi kbrebe, vagy ha a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatesi 
szerz6des megkOtese a Kbt. szerinti kiveteli ;Orbs,  esik. 
(3) A felhlvasban az ajanlatker6 meghatarozza, hogy a kOzbeszerzesi eljaras soran milyen, a 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg min6sIteser61 szO/O tOrveny szerint osztalyba 
sorolt gazdasagi szerepl6k tehetnek ajanlatot vagy nAjthatnak be reszvEtelijelentkezest." 

A Kormanyhivatal felhivja KOzszolgaltato figyelmet, hogy a Ht. 90. § (8) bekezdese ertelmeben 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatast csak az a nonprofit gazdasagi tarsasag vegezhet, amely a 
telepOlesi Onkormanyzattal 2013. januar 1. napjat kOvetaen hulladekgazdalkodasi kerszolgaltatasi 
szerzOdest kOtOtt. 

A Kormanyhivatal KOzszolgaltatot MIN_142/2017. szamon nyilva ntartasba vette. 

Jelen adatvaltozasi eljarasban az Mtv. 11. §-a alapjan az Ugyintez esi hataridO 30 nap. 

Engedelyestal a kerelem 2020. jUlius 23. napjan erkezett a Kormanyhivatalhoz. Az Ugyintezesi 
hataridon be101 a Kormanyhivatal a dOntes kalesen51 intezkedett. 

A Kormanyhivatal hataskOre es illetekessege a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § es 10. § 
f) pontjan alapul. 

Az Akr. 124. § valamint az eljarasi kOltsegekrol, az iratbetekintessel OsszefUggo kOltsegteritesn51, a 
kOltsegek megfizeteserol, valamint a kbltsegmentessegral szolo 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
1. § (1) bekezdes 2. pontja alapjan eljarasi kOltseg az igazgatasi szolgaltatasi dij. 

A fentiek ertelmeben a Kormanyhivatal az eljarasi koltsegrol a rendelkez6 reszben foglaltak szerint 
dontett. 

A Kormanyhivatal a minOsitesi engedelyt a Ht. 62. § (2) bekezdese es az Mtv. 8. § (1) bekezdese 
valamint a 17. § (2) bekezdese alapjan adta ki, figyelemmel az Akr. 80. § es 81. §-aiban foglaltakra. 

Jelen hatarozat birosagi fe101vizsgalatanak lehetoseget az Akr. 114. § (1) bekezdese biztositja. 
A Fovarosi Torvenyszek illetekesseget Kormanyhivatal a kOzigazgatasi perrendtartasrol szolo 
2017. evi I. torveny (tovabbiakban: Kp.) 4. § (1) bekezdese es 13. §-a alapjan allapitotta meg. 
A keresetlevel benyOjtasanak helye es ideje a Kp. 39. § (1) bekezdese alapjan kerUlt meghatarozasra. 
A targyalas tartasa iranti kerelem lehettisegertil vald tajekortatas a Kp. 77. §-an alapul, amely szerint 
ha egyik fel sem keri targyalas tartasat, es azt a birosag sem tartja szuksegesnek, a birOsag 
targyalason kivul hataroz. Targyalas tartasat a felperes a keresetlevelben az alperes a vediratban 
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kerheti. Ennek elmulasztasa miatt igazolasi kerelemnek nincs hetye. Az elektronikus Ugyintezesre 
kOteles szemelyek kOret az elektronikus Ugyintezes es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairal 
szolo 2015. evi CCXXII, torveny 9. §-a hatarozza meg. A 71/2015, (III. 30.) Korm. rendelet 8. § alapjan 
az orszagos illetekesseg0 kOrnyezetvedelmi hatOsag a Kormanyhivatal. 

Jelen hatarozat az Akr. 82. § (1) bekezdese alapjan a kOzlesevel vegleges. 

Budapest, 2020. augusztus 19. 

Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott 

neveben es megbizasabol. 

.1' 	if  

dr. Dobrai Balazs 
osztalyvezeta 

Kap*.  Ogyintezoi utasftes szerint. 
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A PE/KTFO/03748-6/2020. iigyiratszamtl engedely 1. szarnti melleklete 

Bevont kOzszolgaltatOi alvallalkozOk:  

MiReHu Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt Felelitissegti 
Tarsasag (szekhely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 65., KUJ: 103165710) 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00675-2/2018. Ugyiratszamon, a Foosztaly altal 
BO/16/14731-4/2016 Ugyiratszamon modositott, 4360-10/2015. Ogyiratszamon kiadott 
veszelyes hulladekok szallitasara es gyUjtesere vonatkoz6 engedely alapjan, 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTFO/01361-8/2020. Ugyiratszamon kiadott veszelyes 
hulladekok orszagos szallitasara vonatkoz6 engedely alapjan, 
a 	Kormanyhivatal 	altal 	PE/KTFO/01729-6/2020., 	PE/KTFO/01431-2/2019., 
PE/KTFO/02452-18/2018. Ugyiratszamokon modositott, PE/KTFO/02452-12/2018. 
Ugyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok orszagos szallitasara vonatkozo 
engedely alapjan, 

a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/00679-2/2018. Ogyiratszamon modositott, 
B0-08/K1/11523-9/2017. Ogyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok gyOjtesere 
vonatkozO engedely alapjan, 
a Miskolci Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/00671-2/2018. Ogyiratszamon modositott, 
BO-08/12220-9/2017 Ogyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok gyOjtesere 
vonatkoz6 engedely alapjan. 

Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt FelelOssegii 
Tarsasag (szekhely: 3916 BodrogkeresztOr, 0172/37., KUJ: 103214177) 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO/32/01307-5/2020., B0-08/KT/01221-3/2020. 
Ogyiratszamokon modositott, B0-08/KT/07849-8/2019. Ugyiratszamon kiadott nem 
veszelyes hulladek szallitasara es gyajtesere vonatkozo engedely alapjan, 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTF/8235-8/2017. Ogyiratszamon kiadott veszelyes hulladekok 
orszagos szallitasara es gyOjtesere vonatkoz6 engedely alapjan, 

ZV Zold Volgy Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (szekhely: 3720 Sajokaza, 
082/21.hrsz., KUJ: 103212667) 

• a Miskolci Jarasi Hivatal altal BO-08/KT/00286-8/2020. Ugyiratszamon kiadott nem 
veszelyes hulladekok gyOjtesere vonatkozd engedely alapjan, 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTFO/00164-1/2020., PE/KTFO/00289-4/2019., 
PE/KTF0/00289-2/2019., PE/KTFO/02151-7/2018 Ugyiratszamokon modositott, 
PE/KTF/7025-8/2017. Ogyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok orszagos 
szallitasara vonatkoz6 engedely alapjan. 

JI 



4. melleklet 

Hulladekgviiito udvarok 

• Jozsef Attila Uti hulladekudvar 3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 65., 4752/3 hrsz. 

• Bogancs Uti hulladekudvar 3521 Miskolc, Bogancs u. 0156/22 hrsz. 

• Lorantffy Zsuzsanna ini hulladekudvar 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 
33783/3 hrsz. 

• Szerencs Hulladekudvar 3900 Szerencs, Eperjes u. 7. hrsz. 2150/11 hrsz. 

• Satoraljanjhely Hulladekudvar 3980 SatoraljaUjhely, kiilteriilet 11021/8 hrsz. 

• Encs Hulladekudvar 3860 Encs, Ipartelep 543/12. hrsz. 

• Kazincbarcika Hulladekudvar 3700. Kazincbarcika Hrsz. 2627/3 

• Putnoki hulladekudvar 3630 Putnok, Hrsz. 0123/15 

• Edelenyi hulladekudvar 3780, Edeleny Hrsz. 050/3 

• Ozdi hulladekudvar es atrako allomas 3600, Ozd Hrsz. 9255 

• Ozd II. szamu hulladekudvar 3600, Ozd Kucsera Zoltan ut 7997/3 hrsz 

• Sziksz6i hulladekudvar es atrako allomas 3800 Sziksz6 Hrsz. 069/2 

• Borsodnaclasdi hulladekudvar 3641 Borsodnaciasd Hrsz. 058/1 

• Nyekladhaza 3433 Nyekladhaza, 0217/21. hrsz. 

• Tiszanjyaros 3580 TiszaUjvaros, Perenyi Peter u. 1144/39 hrsz. 



5. melleklet 

Ugyfelszolgalati helyek 

KAZINCBARCIKA UGYFELSZOLGALAT 

3700 Kazincbarcika, Joszerencset lit 1/A. 

OZD UGYFELSZOLGALAT 

3600 Ozd Zrinyi ut 5/A. 

SAJOSZENTPETER UGYFELSZOLGALAT 

3770 Sajoszentpeter, Kossuth tit 183. 

MISKOLCI UGYFELSZOLGALAT 

Miskolc, Jozsef Attila fit 53. sz. 

MEZOKOVESDI UGYFELSZOLGALAT 

3400 Mezokovesd, D6zsa Gyorgy at 2. 

SATORALJAIIIHELYI UGYFELSZOLGALAT 

3980 Satoraljaajhely, Kossuth ter 14. 

ENCSI UGYFELSZOLGALAT 

3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. 

SAROSPATAKI UGYFELSZOLGALAT 

3950 Sarospatak, Erdelyi J. u. 18 

SZERENCSI UGYFELSZOLGALAT 

3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 

TISZAUJVAROS UGYFELSZOLGALAT 

3580 Tiszaajvaros, Tisza utca 2/C. 
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