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HULLADEKGAZDALKODASI KOZSZOLGALTATASI 
SZERZODES 

Modositasokkal egyseges szerkezetbe foglaltan 

Kotottek egyreszr51 Abauj-Zempleni Szilardhulladek Gazdalkodasi 
Onkormanyzati Tarsulls 
szekhely: 3916 Bodrogkeresztur, Kossuth ut 85. 
torzskonyvi azonosito szam: (PIR): 585851 
KSH statisztikai szamjel: 15585857-3811-327-05 
adoszam: 15585857-2-05 
kepviseleteben: Aros Janos eine& 

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

Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi 
Onkormanyzati Tarsulas 
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-B6dva Volgye es Kornyeke Hulladekkezelesi 
Onkormanyzati Tarsulas 
szekhely: 3700 Kazincbarcika, F8 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 Megrendelok 

masreszral BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 
Kozszolgaltato Nonprofit Kft. 
cegjegyzekszam: 05-09-029898 
szekhely: 3527 Miskolc, Besenyoi dt 26. 
KSH statisztikai szamjel: 25975936-3821-572-05 
adoszam: 25975936-2-05 
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Ikt:808.046/2020. 

bankszamlaszam: 
KUJ azonosit6: 103542715 
KTJ azonosito: 102705983 
kepviseleteben: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna tigyvezeto 
tovabbiakban mint Szolgaltato, Kozszolgaltato 

az alulirott helyen es napon, az alabbi feltetelek szerint: 

I. 
Preambulum 

1. Szerzodo felek megallapitjak, hogy Magyarorszag helyi Onkormanyzatairol sz616 
2011. evi CLXXXIX. tv. (Motv.) 13.§ (1) bek. 19. pontja szerint a helyi onkormanyzat 
kOtelezOen ellatand6 kozfeladata a kozugyek korebe tartoz6 „hulladekgazdalkodas". A 
helyi onkormanyzatok hulladekgazdalkodasi feladataik ellatasa erdekeben a 
hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. tv. (Ht.) 33.§ (1) bek-e szerint a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasat a KozszolgaltatOval kotott 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzodes atjan biztositjak. 

2. Megrendelok rogzitik, hogy a jelen szerzodes 1. mellekleteben megnevezett helyi 
onkormanyzatok (Tarsult tagok, tagonkormanyzat) megalapitottak a Megrendelokent 
nevesitett Tarsulcisukat. 

3. A Tecrsulaskent nevesitett Megrendelok rogzitik, hogy a Tcirsult tagok — az Motv. N. 
Fejezeteben foglalt rendelkezesek alapjan, tovabba a Motv. 41.§ (4) bek-ben foglalt 
felhatalmazasra utalva —, mint ellatasert felelosok a Tarsulcisukra ruhaztak at a 
teleptilesi onkormanyzatokat kotelezoen ellatand6 onkormanyzati feladatkent terhelo 
hulladekgazdalkodassal osszefiiggo feladataikat, ideertve a KozszolgaltatO 
kivalasztasara, valamint a kozszolgaltatasi szerzodes meglcotesere vonatkoz6 
(kOzbeszerzesi Oaths lefolytatasaval vagy annak mellozesevel) jogat. 

4. A Megrendelok rogzitik, hogy egyiittmilkodesiik celja, hogy a tarsult 
tagOnkormanyzatok kozigazgatasi terUletein olyan egyseges hulladeldcezelesi 
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 elvarasoknak megfeleloen milkodik, tovabba 
lehetoseget ad arra, hogy az Orszagos Hulladekkezelesi Kozszolgaltatasi Tery 
(OKHT) megkivant feltetelekhez igazodva a hulladekgazdalkodasi rendszertik a 
folyamatos fejlesztesek riven megfeleljenek az Europai 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 Tarsulcisok 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 Oaths lefolytatasa nelkiil kotottek meg 
a jelent szerzodest. 

6. A Kozszolgaltato megallapitja, hogy a hatalyos cegjegyzeki adatai (illetve az annak 
reszet kepezo tagjegyzek) szerint nonprofit jelleggel miik6dik, illetve kozvetett 
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tulajdonosai az altala nyajtott kozszolgaltatast igenybe veva tarsult 
tagankorrnanyzatok, illetve az altaluk letesitett Megrendel&c. 

7. A Kozszolgciltato rogziti, hogy a Pest Megyei Kormanyhivatal PE/KTF/7180-4/2017. 
tigyiratszam alatt 2017. szeptember 15. napjan hozott hatarozataval a BMH Nonprofit 
Kft-t A/I. minositesi osztalyba sorolta, es a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
tevekenyseg vegzesere vonatkozaan minositesi engedellyel latta el. 

A minositesi engedely tartalms772, hogy a Kozszolgaltato a Borsod-Abauj-Zemplen 
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatalanak B0-08/KT/7910-8/2017. 
tigyiratszamon kiadott engedely szerint jogosult hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
ellatasara. 

A minositesi engedelyben engedelyezett kozszolgaltatasi tevekenyseg tertiletenek 
meghatarozasa megegyezik a Megrendelekkent nevesitett Tarsulasokat alkoto tarsult 
tagok, onkormanyzatok kozigazgatasi teruleteivel. 

8. A minositesi engedely 1. sz. melleklete szerint a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 
teljesitese soran a Kozszolgaltato an. bevonhato alvallalkozak szerzadatt 
szolgaltatasat igenyelve jar el. 

A minositesi engedely szerint bevonhato alvallalkozok: 

a) MiReHuKoZ Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato 
Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (cg: 05-09-026023, szekhely: 3518 
Miskolc, Ereny6 u. 1., KUJ: 103165710) a Kormanyhivatal Altai 
PE/KTF/2263-8/2017. 	tigyiratszamon, 	valamint 	az 	Orszagos 
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fafeltigyelaseg altal OKTF-KP/622-
10/2016., OKTF-KP/622-8/2016., OKTF-KP/622-6/2016., OKTF-KP/622-
4/2016., 14/7922-12/2013. iktatoszamokon madositott, 14/7922-6/2013. 
iktataszamon kiadott nem veszelyes hulladekok szallitasara vonatkoza 
engedely alapjan, 

b) Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt 
Felelossegii Tarsasag (cg: 05-09-026447, szekhely: 3916 Bodrogkereszttir, 
0172/38. rhsz., KUJ: 103214177) a Jarasi Hivatal altal B0-08/KT/3362-
5/2017. agyiratszamon kijavitott, B0-08/KT/3362-3/2017. iigyiratszamon, 
valamint a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal altal 20423-
2/2015., 19419-3/2015. iigyiratszamokon madositott, az Eszak-magyarorszagi 
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fehigyelaseg (a tovabbiakban: EMI-
KTF) altal 13837-8/2014. iigyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok 
szallitasara es gyiljtesere vonatkozo engedely alapjan, 

c) ZV add Volgy Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag (cg: 
05-09-026137, szekhely: 3700 Kazincbarcika, Munkacsy ter 1., KUJ: 
103212667) az EMI-KTF altal 458-3/2015. iigyiratszamon kiadott nem 
veszelyes hulladekok gyiljtesere vonatkoza engedely, a Kormanyhivatal altal 
PE/KTF/823-3/2017. tigyiratszamon, valamint a Borsod-Abauj-Zemplen 
Megyei Kormanyhivatal Altai BO/16/175-7/2016. tigyiratszarnon madositott, 
az EMI-KTF altal 19391-6/2013. iigyiratszamon kiadott nem veszelyes 
hulladekok szallitasara vonatkoza engedely alapjan. 

3 	

/(7 



9. A Kozszolgaltato rogziti, hogy az NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi KoordinalO 
es Vagyonkezelo Zrt. az Miami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasara letrehozott 
szervezet kijeltileserol, feladatkorer61, adatkezeles modjar(51, valamint az 
adatszolgaltatasi kotelezettsegek reszletes szabalyairol szolo 69/2016. (III.31.) Korm. 
rendelet 7.§ (3) bekezdest alkalmazva 2017. szeptember 18. napjan a Kozszolgaltato 
reszere OHKT 22509-9/2017. iktatoszam alatt Megfelelosegi velemenyt adott. 

10. KOzszolgaltato ktitelezettseget 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 Kozszolgaltato 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 szakseges hatosagi engedelyeit, minositeset fenntartja, 
valamint a szolgaltatas ellatasahoz nelkiilozhetetlen targyi eszktizoket, szerzodeses 
kapcsolatrendszeret, illetve human eroforrasat folyamatosan biztositja. 

II. 
A kozszolgaltatasi tevekenyseg vegzesenek idtitartama 

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

2. A Kozszolgaltato a szerzodes hatalyosulasanak tenyet (ellatasi kotelezettsegenek 
kezdonapjat) koteles a Megrendelakel kozolt irdsbeli nyilatkozataval dokumentalni 
azzal, hogy a szerzodesi idotartam a nyilatkozatban megjelolt teljesites napjatol 
szamitott 10 eves idotartamra terjed ki. 

III. 
A ktizszolgaltatas teriileti hatarai 

1. A Kozszolgaltato altal jelen szerzodes keretein beliil nyajtando kozszolgaltatas tertileti 
hatara a jelen szerzodes megrendelojekent megjelolt tarsulasokat alkotO 
tagtinkormanyzatok kozigazgatasi teriiletevel egyezik meg az OHKT eloirasainak 
megfeleloen. 
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A szerzodes celja 

1. A jelen megallapodas celja, hogy a felek kapcsolatara iranyado jogszabalyok alapjan 
szabalyozza a Megrendelek altal kotelezoen ellatando, telepiilesi hulladek kezelesere 
iranyulo hulladekgazdalkodasi tevekenyseget, a Kozszolgaltato es az ingatlanhasznalo 
szerzodeses kapcsolatanak lenyegi elemeit. 

V. 
A Kozszolgaltatas ellatasanak es finanszirozaslinak elvei, es modszerei 

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

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

3. A Kozszolgaltato a Magyar Energetikai es Kozmii-szabalyozasi Hivatalnak minden 
olyan tajekortatast es adatot megad, amely a Hivatal hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi dijjal kapcsolatos dijelokeszito es dijfehigyeleti tevekenysegehez 
sziikseges. A Kozszolgaltatti a Hivatal altal megjelolt tarta1onunal, formaban es 
hataridon beltil eleget tesz tajekortatasi es adatszolgaltatasi kotelezettsegenek. 

4. A KOzszokciltato, 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 
Koordinalo szery gondoskodik Agy, hogy a kozszolgaltato valamennyi haszonanyagot 
koteles a Koordinalo szery Altai kijelolt szervezetnek atadni. A haszonanyag-
ertekesitesbol eredo bevetel a Koordinalo szervet illeti meg. 

6. A Koordinalo szery a kozszolgaltatasi dijakra vonatkozo szamlakat az allami 
hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasara letrehozott szervezet kijeloleserol, 
feladatkorerol, az adatkezeles modjarol, valamint az adatszolgaltatasi kotelezettsegek 
reszletes szabalyairol szolO 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet [tovabbiakban: 69/2016. 
(III.31.) Korm. rendelet] 20.§ (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatas alapj an allitja ki. 

7. A Kozszolgaltato hianyos vagy kesedelmes adatszolgaltatasa eseten a Koordinalo 
szery a nem megfelelo adatszolgaltatassal erintett ingatlanhasznal6 tekinteteben a 
Koordinalo szery Altai legutObb kiszamlazott kozszolgaltatasi dijrol Olt ki szamlat. 
Az ezzel osszeftiggesben keletkezo dijkorrekcio eseten minden helytallasi 
kiitelezettseg a Kozszolgaltatat terheli. Az igy keletkezo kozszolgaltatasi 
dijkillonbozet pozitiv merleget a Koordinalo szery a Kozszolgaltatonak fizetendo 
esedekes szolgahatasi dijba beszamitja. 
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8. A Kozszolgaltato hianyos vagy helytelen adatszolgaltatasabol ered6, a Koordinalo 
szery altal nem megfele16 adattartalommal kiallitott szamlakkal kapcsolatos 
valamennyi kovetkezmenyert a KOzszolgaltatot terheli felelosseg. 

Abban az esetben, ha a Kozszolgaltato bizonyitja, hogy a helytelen vagy hianyos 
adatszolgaltatas a Megrendekiknek vagy barmely tagonkormanyzatnak az 
adatszolgaltatasi kotelezettsegere vonatkozo szerzodeses vagy jogszabalyi eloitasok 
megszegeseb61, mulasztasabol fakad, es ezzel osszefiiggesben 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 \Takes Megrendelo teljes kOra 
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 
velelmezhet6, hogy az ingatlannal osszefiiggesben teljesites tortent. A KoordinalO 
szery e korben jogosult ingyenesen adatot kerni az illetekes hatosagtol a 69/2016. 
(III.31.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatasbol hianyzO 
ingatlanok es sziikseges adataik megallapitasa erdekeben. 

10. A V. 9. pont alapjan rogzitett ingatlanok adatait a Koordinalo szery megkiildi a 
KOzszolgaltatonak, es felhivja a Kozszolgaltatot, hogy a megkiildott ingatlanokon 
vegzett szolgaltatasanak megfeleloen korrigalja a 69/2016. (II1.31.) Korm. rendelet 
20.§ (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatast legkesobb az ertesites kezhezvetelet koveto 
8 napon belik 

11. A V. 10. pontban foglaltak szerinti korrekciot kovetoen — a Kozszolgaltato elter6 
adatszolgaltatasa hianyaban — a Koordinalo szery a kozszolgaltatasi dijat az 
ingatlantulajdonosnak szamlazza ki. 

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

VI. 
1. A Kikszolgaltato altal ellatando kozfeladat, kozszolgaltatasi tevekenyseg szabilyai 

1.1. A Kozszolgaltato kijelenti, hogy a jelen szerzodesben foglalt eloirdsok betartasaval a 
jelen szerzodesben meghatarozott teljes koril hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
tevekenyseg ellatasara kifejezetten vallalkozik. 

1.2. Kozszolgaltato kotelezettseget vallal, hogy a jelen szerzodesben foglaltak alapjan a 
reszere tizemeltetes celjabol atadasra kert116 vagyonra tekintettel, tovabba a sajat 
tulajdonat kepez6 vagyon e celbol torten felhasznalasaval, illetoleg alvallalkozokkal 
megkotott megallapodasok alapjan rendelkezik es rendelkezni fog minden, az ezen 
szerzodesben foglaltak szerinti kozszolgaltatas ellatasalioz sziikseges szakmai, 
szemelyi es dologi feltetelekkel, azokat a jelen szerzodes hatalyanak teljes idejere az 
ezek igenybe vetelere vonatkozo jogszabalyi es szerzodeses feltetelek maradektalan 
betartasaval biztositja. 
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1.3. A Kozszolgaltato Altai a jelen szerzodes kereteben vegzett hulladekgazdalkodasi 
tevelcenysege a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 valamennyi 
hulladekra kiterjed. 

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

1.5. Felek kijelentik, hogy a Kozszolgaltato tevekenysege hulladekgazdalkoclAsi 
kOzszolgaltatasnak minostl, melynek igenybevetele a helyi kozszolgaltatassal ellatott 
tertileten az onkormanyzatok altal a kozszolgaltatasba bevont ingatlan hasznalojara 
nezve kotelezo. 

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

1.7. A kozszolgaltatas ellatasa kereteben a Kozszolgciltato kotelezettseget kepezi a 
jogszabalyokban, az Orszagos Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltatasi Tervben 
(tovabbiakban OHKT) illetoleg a jelen szerzodesben rogzitett feltetelek szerint: 

az ingatlanhasznalok altal a Kozszolgaltato szallitoeszkozehez rendszeresitett 
gytijthedenyben gyikitott telepulesi hulladek ingatlanhasznaloktol torten 
Osszegyiikese es elszallitasa - ideertve a haztartasban kepz6d6 zoldhulladek, 
vegyes hulladek, valamint az elktilonitetten gyiljtott hulladek osszegyiljtese es 
elszallitasa, 
a lomtalanitas korebe tartozo lomhulladek az ingatlanhasznaloktol torten 
osszegyiijtese, illetve atvetele es elszallitasa, 
az altala uzemeltetett hulladekgyiljtO ponton vagy atveteli helyen atvett hulladekot 
osszegyiljtese es elszallitasa, 
gondoskodik az el6z6 pontokban meghatarozott hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladek kezeleser61 es artalmatlanitasarol, 
a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal erintett letesitmenyek, eszkozOk es 
berendezesek tizemeltetetese. 

1.8. Felek megallapodnak, hogy az elhagyott, illetve ellenorizetlen koriilmenyek kozott 
elhelyezett hulladek osszegyiijtesere, elszallitasara es kezelese nem min6siil 
kozszolgaltatas koreben ellatando feladatnak, jelen szerz6des targyat nem kepezi, erre 
vonatkozean a Felek ki.ilon eseti megallapodast k6thetnek. 

1.9. A Kozszolgaltato a VI. 1. 7. pontban emlitett tevekenyseget a szolgaltatasi teriileten 
kizarolagos jelleggel latja el. 

1.10. 	A Kozszolgaltato jogosult a Ht. 41.§ (3) bek. alapjan — a Ht. 41.§ (2) bek-ben 
foglalt celokra, illetve elvarasolcra figyelemmel — a hulladekgazdalkodasi 
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kOzszolgaltatasi feladat ellatasara alvallalkozokent nonprofit formaban milkodo 
gazdasagi tarsasaggal szerzodni. 

	

1.11. 	A Kozszolgaltato a honlapjan a hulladek gyfijtesere, szallitasara vonatkozo 
jarattervet koteles kozzetermi, valtozas eseten aktualizalni. A jarattery egyertelmilen 
behatarolhato telepillesreszre (utca, sztikseg eseten hazszam) vonatkozOan 
tartalmazza a rendszeresitett edenyzet iiritesi napjat. 

	

1.12. 	A Kozszolgaltato az ingatlanhasznalonal kepzodott teleptilesi hulladekot a jelen 
kOzszolgaltatasi szerz6desben meghatarozott szabvanyd (engedelyes 
szallitoeszkozeihez illeszked6) eltero iirmertekii edenyzet iiritesevel, pormentesen 
begyiljti es a hulladekkezelo letesitmenyekbe szallitja, kezeli. 

	

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

	

1.14. 	A rendszeresitett edenyzet iirmerteket meghalado teleptilesi hulladek 
kepzodese eseteben az ingatlanhasznalo jogosult es koteles a tobblethulladekat a 
rendszeresitett hulladekgyiijto zsakban gytijteni, es a jarattery szerint meghatarozott 
napon az edenyzet mellett elhelyezve a KOzszolgaltatonak atadni. 

	

1.15. 	A kozszolgaltatasban rendszeresitett edenyzetben elhelyezheto teleptilesi 
hulladek salya: 

60 1-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 Kozszolgaltato altal azonosito jellel ellatott) edenyzet 
beszerzese, hasznalatba allitasa az ingatlanhasznalo kotelezettsege, mely kotelezettseg 
teljestilhet a Megrendelo es/vagy a tarsult tagonkormanyzat altal szolgaltatott edeny 
biztositasaval, mely esetben az ingatlanhasznalo koteles a rendelkezesere bocsatott 
edenyzetet hasznalni. 
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1.16. 	A KozszolgaltatO az tritesi eljaras soran koteles az edenyzet epsegenek, 
allaganak megorzeserol gondoskodni az alkalmazott technologiai eljarasnak 
megfeleloen. 

	

1.17. 	A Kozszolgciltato a polgari jog szabalyai szerint felel az tritesi eljaras soran az 
edenyzetben szandekosan vagy sulyos gondatlansaggal okozott karok megteriteseert. 
A Kozszolgaltato koteles az esetleges javitasi munka idotartamara helyettesito 
gyiljtoedenyt biztositani. 

	

1.18. 	Az 5 evnel regebben hasznalt edenyzetben belcOvetkezett tOreslcarok eseten 
velelmezni kell, hogy annak oka az fin. anyagfaradassal all Osszeitiggesben, hacsak a 
karosult ingatlanhasznal6 a KozszolgaltatO technologiai rendjebe titkoz6 karokozo 
magatartasat nem bizonyitja, vagy a KOzszolgaltatO a karokozas tenyet nem ismeri el. 

	

1.19. 	Az edenyzetben bektvetkezett Kozszolgaltatoval szemben kezdemenyezett 
karigeny esemeny eseten az ingatlanhasznalo koteles a hasznalatba vonas 
kezdoiclopontjat az edenyzet beszerzeser61 vagy atvetelerol szOlo okirat 
bemutatasaval igazolni. 
Igazolas hianyaban az edenyzet 5 evet meghaladO haszialati idotartamat velelmezni 
kell. 

	

1.20. 	Ha a gyiijtoedenyben olyan nedves hulladekot helyeztek el, amely az edenyben 
Osszetomorodott vagy befagyott, illetve az edenyben levo hulladekot agy 
osszepreseltek, hogy emiatt az edenyt triteni nem lehet, az ingatlanhasznalo a 
Kozszolgaltato felhivasara koteles az edenyt trithetove, illetve hasznalhatova tenni. 
Koteles tovabba az igy okozott esetleges kart megteriteni. 

	

1.21. 	A hulladek gyfijtese soran az ingatlanhasznalok egyatmilikiidesre kotelezettek. 
Az egyiittiniikodesi kotelezettseguk kiterjed arra is, hogy az ingatlanhasznalo a 
rendszeresitett es hirdetmenyben kozolt jarat szerinti gyiljtonapon reggel 6 oraig, 
egyebkent a jaratszervezest61 fliggoen a Kozszolgaltato Altai kozolt idopontig a 
gyfijtoedenyzetet vagy zsakot koteles a gyiljtajarmilvel biztonsagosan megkozelithet6 
Capadkara, illetve az fittest mellett kozvetlentil elhelyezIced6 jardara kitenni es ezzel a 
szolgaltatas igenybevetelet kezdemenyezni. Az tritest kervetoen az edenyzetnek a 
korteriiletrol torten eltavolitasa az ingatlanhasznalo kotelezettsege. 

	

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

	

1.23. 	A KozszolgaltatOnak jogaban all a gyiijtoedenyzet kitriteset, 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 seriilt, torott, hogy a gyiijtesi technologia betartasat 
nyilvanvaloan veszelyezteti; 
megallapithato, hogy a gyiijthedenyben kihelyezett hulladek az tithes, vagy a szallitas 
soran a szallitast vegzo szemelyek eleteben, testi epsegeben, egeszsegeben, tovabba a 
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gyiijtO jarmithen vagy berendezeseben kart okozhat, vagy a hasznositas, 
artalmatlanitas soran veszelyeztetheti a kornyezetet; 
erzekszervi eszlelessel megallapithato, hogy a kihelyezett gyiijtoedeny mergezti, 
robbano, folyekony, veszelyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptilesi 
hulladekkal egyfitt nem gyiljthetti, nem szallithato, nem artalmatlanithato, vagy nem 
min6stil teleptilesi hulladeknak; 
a kihelyezett gyiijtoedeny tUltoltott, es a gyiljtoedeny tiritese a ktimyezet szennyezese, 
a hulladek szorodasa nelkiil nem lehetseges, 
a gyiljtaedenyben telepulesi hulladeknak nem minosulo hulladekot helyeztek el, 
killonosen epitesi es bontasi hulladekot, allati tetemet, valamint elektromos, 
elektronikai es veszelyes hulladekot. 

1.24. 	A hulladek gyiljtesere rendelt jarmiinek a jarattervnek megfelelo kiktildese, 
mozgatasa Odra° a Kozszolgaltato reszeral a hulladekkezelesi kozszolgaltatas 
rendelkezesre allasat jelenti, illetve bizonyitja. 
A kozszolgaltatasi jogviszony letrejohet az ingatlanhasznalo bejelentese, valamint a 
kOzszolgaltatO es az ingatlanhasznalo kozotti rautalO magatartas utjan, illetve a 
kozszolgaltato rendelkezesre allasa eseten. 

A kiizszolgaltatasi jogviszony rautalo magatartassal jon letre, ha a felek kozott 
szolgaltatasteljesites es jogszerii dijigeny meriil fel, tovabba, ha a kozszolgaltato a 
szolgaltatas teljesiteset felajanlja, az ingatlanhasznalo rendelkezesere all. 

Rendelkezesre allasnak minostil, ha a kozszolgaltato a kozszolgaltatasba bevont 
szallitoeszkozevel a teleptilesen iranyado jarattery szerint az ingatlanhasznalO 
ingatlanat erinti, illetve a szolgaltatast felajanlja. A szolgaltatas felajanlasa 
ketsegkiviil megallapithato, ha barmely szomszedos ingatlan a kozszolgaltatasba mar 
bekapc so 'Mott. 

2. Elkillonitett (szelektiv) telepulesi hulladek gyajtese, szallitasa 

2.1. Az ingatlanhasznalo az ingatlanhasznalat soran kepzodott telepillesi hulladekabol 
ktiteles az egyes hulladekfajtakat elkillonitetten gyfijteni es a Kozszolgaltato altal 
szervezett un. hazhoz mend szelektiv gyiljtesi rendszerben a KozszolgaltatOnak 
atadni. 

Elkillonitetten kell gyiljteni a teleptilesi hulladekbol a csomagolasi papirt, a miianyag-
es fernhulladekot, tovabba az tiveghulladekot. 

2.2. A Kozszolgaltato a fenti fajtajd elkiiltinitetten gyuktitt teleptilesi hulladekot az altala 
meghatarozott jarattery szerint legalabb kethetente (iiveghulladek eseten havonta) az 
OHKT eloirasainak megfelelo gyakorisaggal ktiteles 

2.3. Az elkillonitett gyiijtes tortenhet a helyi adottsagoknak szelektiv hulladek 
gyiljtoedenyzetben vagy gyiljtozsakban. 

2.4. A Kozszolgaltato jogosult az elkilltinitetten gyiijtott hulladek atvetelet, gyiljteset 
megtagadni, ha a gyfijtes ellitti szemrevetelezessel megallapithato, hogy az 
ingatlanhasznalo az anyagfajta szerinti elkultinitett gyfijtesi kotelezettsegenek nem 
tett eleget. 

10 



2.5. A KozszolgciltatO a hazhoz meno szelektiv gyiijtesen talmenoen a tagOnkormanyzat 
hozzajarulasaval letesitett (elhelyezett) konteneres, elkiilonitett gyiljtesre lehetoseget 
ad6 hulladekgyiijto pontot, szigetet milkOdtethet. 

2.6. A jelen szerzodes megkoteset kOvetoen a hulladekgyajto szigetek, pontok letesitesere 
a tarsult tagonkormanyzat egyetertesevel, vele kotott megallapodas alapjan kertilhet 
sor azzal, bogy a gyiijtOpont kialakitasa a tarsult tagonkormanyzat, vagy a 
Megrendelo kOtelezettsege, a Kozszolgciltato a kortertileten letesitett 
gyfljtopont/sziget miikodtetesevel Osszeffiggesben korteralet hasznalati dij fizetesere 
nem kotelezheto. 

2.7. Az iiveghulladek elkii1Onitett gyOjtese szelektiv gyikitoszigeteken, gyfijtopontokon, az 
iiveghulladek elhelyezesere szolgalo kontenerekben tortenik azzal, hogy a 
megvalosulo fejlesztesek eredmenyekent sor kerill az iiveghulladek zsakos rendszerii 
hazhoz meno elkiilonitett gyiljtesere havi egy alkalommal, a Kozszolgaltato jaratterve 
szerint. 

3. Zoldhulladek gyliftese 

3.1. A kozszolgaltato a kozszolgaltatas teriileten haztartasonkenti zoldhulladek gyfijtest is 
vegez. A zoldhulladek korebe tartozo hulladekokrol koteles megfele16, a jogszabalyi 
rendelkezesekkel osszhangban alio m6don ertesiteni az erintett ingatlanhasznal6kat. 
A zoldhulladek gyiijtese a Kozszolgaltato altal rendszeresitett zoldhulladek gyiijtesere 
szolgalo eszkOzok (a Kozszolgaltato Altai rendelkezesre bocsatott zsak vagy 
gyiljtoedenyzet) alkalmazasaval tortenik Kozszolgaltato altal meghatarozott gyiijtesi 
napon. 

A zoldhulladek gyiljtesere az OHKT eloirasa szerint naptari evenkent legalabb 10 
alkalommal kell, hogy sor keruljon, melynek a Kozszolgaltato a targyev marcius 1. 
napjatol december 15. napjaig tart6 idoszakban ketheti rendszeresseggel tesz eleget, a 
szallitasok idopontjat hulladeknaptaraban teszi kozze. 

3.2. A hulladekka \fait (karacsonyi) vagott feny6fak teritesmentes osszegyiljteset es 
artalmatlanitasra torten elszallitasat az OHKT eloirasa szerint a Kozszolgaltato a 
karacsonyi unnepeket kovetoen januar honapban ket izben teljesiti a vegyes hulladek 
gyajtoedenyzet melle kihelyezett karacsonyfak elszallitasaval. 

4. 	LomtaMnitris 

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

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

4.3. Az igenybejelentes tortenhet szemelyesen az tigyfelszolgalati irodakban, vagy e-
mailben az Cm. igenybejelento lap kitoltesevel, alairasaval. 
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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 szabalyszeruen 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 beliil koteles a lomhulladekot begyikjteni 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 igenybejelento koteles a 
KozszolgaltatO Altai megjelolt szallitasi idopont, illetve idotartamban a lomhulladek 
atadasara keszen alini, atvetelere lehetoseget biztositani a77al, hogy a lomhulladek 
kortertileten nem helyezheto el. 

5. Hulladekgyitja udvarok 

5.1 A kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett termeszetes szemely ingatlanhasznala 
jogosultak a kozszolgaltatasi tertiletre vonatkozo lakcimkartya bemutatasaval, es az 
utolsO esedekes kozszolgaltatasi dij megfizetesenek igazolasat bemutatva a 
haztartasban keletkez6 es szelektiv hulladekatol eltero, az adott hulladekudvarra 
vonatkozo gyiijtesi engedelyben szereplo veszelyes es nem veszelyes hulladekok 
kiilon ellenertek nelkilli atadasara, kezelesbe adasara. 

5.2 A fenti bekezdesek szerinti ellenertek nelktili atadasra feljogositott termeszetes 
szemely ingatlanhasznalok altal a hulladekudvarba leadhato hulladek mennyisege 
negyedevente nem haladhatja meg a 250 kg-t. A hasznosithato hulladelcok eseteben, 
ami a szelektiv csomagolasi papir-, milanyag-, tiveg-, fernhulladek, a KozszolgaltatO 
nem hataroz meg mennyisegi korlatot. 

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

5.3. A hulladekgyiljto udvar Ozemeltetesere vonatkozo tovabbi eloirasokat (nyitva tartas, 
atveheto hulladek anyagfajtak, egyeb igenybeveteli szabalyok) az udvar Ozemeltetesi 
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 
jelen megallapodasban meghatarozott kozszolgaltatasi feladat ellatasahoz 
nelkulozhetetlen. 

6.2. E tevekenyseg ellatasat Kozszolgaltato, a tevekenyseget szabalyozo jogszabalyi 
elOirasok — ideertve az onkormanyzatok altal a hulladelcgazdalkodasra vonatkortatott 
rendeleteit is —, a tevekenyseg vonatkozasaban kiadott hatosagi engedelyek, a 
kozszolgaltatasi tevekenysegre vonatkozo minositesi osztaly, megfelelosegi velemeny, 
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a jelen szerzodesben foglalt rendelkezesek es a hulladelcgazdalkodasra 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 kiszorado hulladek osszegyiljtese a Kozszolgaltato 
feladata. 

6.4. Amennyiben az ingatlanhasznalo sajat maga Altai megvasamlt, a szerzodesben 
rOgzitettol eltero meretil, forrnaju hulladekgyiijto edenyt alkalmaz, de az edenyzet a 
gepi iiritesre alkalmas, a Kozszolgaltato a szolgaltatast elvegzi, a kozszolgaltatasi 
dijszam1A7Asra vonatkozo adatszolgaltatas azonban az ingatlanhasznalo altal 
alkalmazott hulladekgyiijto edenyzethez legkozelebb alio, a jelen szerzodesben 
nevesitett rendszeresitett edenyzet meret alapjan tortenik. Amennyiben az ingatlan 
tulajdonos, vagy hasznalo Altai hasznalt hulladekgyiijto edenyzet a Kozszolgaltato altal 
kozszolgaltatasban rendszeresitett edenyzetek kortil ket merethez is kapcsolhato, ugy 
az ingatlanhasznalo altal alkalmazott edenyzetet meghalado meretii rendszeresitett 
edenyzet iiritesi dija az iranyado. 

6.5. A hulladek gyiikesere szolgalo gyiljtoeclenyek tisztantartasarol, fertotlenitesrol az 
ingatlan hasznaloja gondoskodik. 

6.6. KOzszolgiltato jogosult a szolgaltatasi terilletre iranyado onkormanyzati rendeletben 
eliiirt iiritesi gyakorisag alapjan a gyiljtes napjat (a het valamely munkanapjat jelolve) 
meghatarozni. (tiritesi nap) Ha az tiritesi nap valtozik, arrol a Kozszolgedtatonak kell a 
szolgaltatast igenybe vevoket ertesitenie. Amennyiben az tiritesi napok munkasztineti 
napra esnenek, a Kozszolgaltato jogosult a jamtokat atszervezni a szolgaltatas pOtlasa 
erdekeben. 

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

6.8. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasrol szolo onkormanyzati rendeletek — az 
iicliiloovezetekre, illetve az egyes ildilloingatlanok hasznaloira — a kozszolgaltatas 
altalanos tartalmatol eltero rendelkezeseket tartalmazhatnak az ingatlanhasznalat 
spec ialis jellegevel osszeiggesben. 

6.9. Amennyiben az esedekes kozszolgaltatast a Kozszolgaltato vagy alvallalkozoi 
alcaddlyortatasa miatt nem tudja elvegezni, ilgy a Kozszokaltato az esedekes 
szolgaltatasi kotelezettseget a mulasztast koveto 2 munkanapon bail koteles potolni, 
vagy annak potlasarol harmadik szemely igenybevetelevel gondoskodni. Amennyiben 
a kozszolgaltatas teljesitese akaddlyortatva van, arra. a Kozszolgiltato haladektalanul 
Ictiteles a MegrendeNt, valamint az akaddlyortatott kozszolgaltatasi teriilet szerint 
erintett tarsult tagonkormanyzatot, de ez nem mentesiti a nem szerzodesszerii teljesites 
jogkOvetkezmenyei alol. Amennyiben a Kozszolgaltato a mulasztott esedekes 
kOzszolgaltatast 48 Oran beliil nem potolja vagy pOtlasarol nem gondoskodik, a 
Megrendelo es/vagy a mulasztassal erintett tarsult tagonkormanyzat jogosult a 
Kozszolgaltato koltsegere a kozszolgaltatas elvegzeseral gondoskodni es az ezzel 
felmertilo kOltsegeket es karat a KOzszolgaltato fele ervenyesiteni. 
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VII. 
A kozszolgaltatas ellatasaval kapcsolatos elvarisok, jogok es kotelezettsegek 

1. A Megrendelg es a tarsult onkormanyzati tagok kotelezettsegei: 

a) A kozszolgaltatas hatekony es folyamatos ellatasahoz a Keizszolgaltato es a 
Koordinal6 szery szamara sziikseges inforrnaciOk es adatok szolgaltatasa. 
A MegrendeM adatkeresi jogaval akkor elhet, ha ez jogszabalyban vagy 
hulladekgazdalkodasi tervben meghatarozott igenyek kielegitesere szolgal. 

b) Egyiittmfikodik a Kozszolgaltatoval a teleptilesre optimalizalt jarattery es 
kozszolgaltatasi tery Osszeallitasaban. 

c) Tajekortatast ad a KOzszolgaltatonak fij ingatlanok hasznalatba veteli 
engedelyeirol, valamint arrol, ha tudomasara jut, hogy egyes ingatlanhasznalOk 
nem, vagy nem szabalyosan veszik igenybe a hulladekkezelesi kozszolgaltatast. 
Tajekortatja a Keizszolgaltatot a kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett, de 
ezen kOtelezettseget nem vagy nem szabalyszertien teljesito ingatlanhasznalokkal 
szemben kezdemenyezett hatosagi eljarasokrol az eljarast lezaro hatarozat 
meglculdesevel. 

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

e) Az Onkormanyzata altal lehatarolt kozigazgatasi tertileten miikodtetett U116111)&6 
kOzszolgaltatasok, kozszolgaltatast erinto egyeb mas helyi onkormanyzati 
tevekenysegek osszehangolasanak elosegitese. 

0 Az onkormanyzatok megtesznek mindent annak erdekeben, hogy a KOzszolgaltato 
jelen szerzodes szerinti kizarolagos kozszolgaltatasi joga, illetoleg jogszabaly altal 
az onkormanyzatok rendeleteiben a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal 
kapcsolatban kotelezoen megallapitando feltetelek az onkormanyzati 
rendeletekben rogzitesre kerilljenek. 

g) A jelen szerzodesben foglalt rendelkezesek figyelembevetelevel megalkotja a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasra vonatkozo rendeleteket. 
A Megrendelo, tovabba a tarsult tagonkormanyzat koteles a Kozszolgaltato 
kozszolgaltatasi tevekenysegere vonatkozo onkormanyzati rendeleteket, 
eloirdsokat (szabalyozokat), azok hatalybalepeset61 szamitott 3 munkanapon belul 
a Kozszolgaltato reszere — reszben a Koordinal6 szery fele torten adatszolgaltatasi 
kotelezettseg teljesitese erdekeben — hiteles kiadmany formajaban megkiildeni. 

h) Szemelyes helyszini iigyfelszolgalat eseten biztositja a Kozszolgaltato reszere az 
tigyfelfogadashoz szilkseges helyiseget es az agyfelfogadas mod* a helyben 
szokasos m6don kozzeteszi. 

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

j) Biztositja, hogy a Kozszolgaltato a hulladekok gyiljteset, szallitasat a helyi 
kOzutakon elvegezhesse, ennek erdekeben a Kozszolgaltato el6zetes ertesitese 
alapjan gondoskodik a szallitasi avonalakra benytilo, szabvanyos hulladekszallito 
jarmfivek mozgasat akaddlyozo, azokban karokat okozo agak levagasarol. 
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Biztositja a vonatkozo titemtervekben meghatarozottak szerinti h6 eltakaritast es 
sikossag mentesitest. 

4. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelo tarsult tagOnkormanyzata —
a Ht. felhatalma7ksa alapjan, rendeleteben szabalyozott mOdon — a kozszolgaltatas 
igenybe vevo, vagy igenybevetelre kotelezett ingatlanhasznalo reszere dij- vagy egyeb 
kedvezmenyt allapit meg, az ennek kovetkezteben a Koordinalo szervnel jelentkezo 
dijbevetel kiesest (dijkompenzacio) a fogyasztoi szamlazdsra vonatkozo szabalyoknak 
megfeleloen koteles megteriteni a Koordinalo szervnek. Kesedelmes teljesites eseten a 
Ptk-ban meghatarozott kesedelmi szankciok alkalmazhatoak. 

5. A Megrendelo — a jelen szerzodesben iizemeltetesi kerdesben nyilatkozatra feljogositott 
szemely dtjan — koteles a Kozszolgaltatot illeto, a Koordinalo szery altal fizetend6 
szolgaltatasi dij ervenyesithetosege erdekeben a Kozszolgaltatoval a KoordinalO szery 
altal megkivant formaban es hataridoben un. teljesitesigazolast kozolni, felteve, hogy a 
KOzszolgciltatO teljesitesevel kapcsolatban kifogasa nem mertilt fel. 

6. A teljesitesigazolas hataridOben es formaban torteno kiadasanak elmulasztasa sitlyos 
szerzodesszegesnek minosi.11, amellyel osszefiiggesben a Megrendelot karteritesi 
felelosseg terheli, es alapul szolgalhat a Kozszolgaltato reszere a szerzOdes 
felmondasara. 

7. Felek r6gzitik, hogy amennyiben barmelyik Onkormanyzat jelen kOzszolgaltatasi 
szerzodestol elter6 szolgaltatisi felteteleket it el '6 helyi rendeleteben, a szolgaltatasi 
feltetelek tobbletkoltsegeit az erintett tagonkormanyzatok viselik. 

2. KOzszolgaltatO altalanos kotelezettsegei a kozszolgaltaassal kapcsolatban: 

a) a jelen szerzodesben meghatarozott kozszolgaltatasi tevekenyseg folyamatos es 
teljes korii ellatasa, 

b) a 6. melleklet szerinti berleti-ilzemeltetesi szerzodessel atvett eszkozok, 
letesitmenyek es berendezesek Or& meghalado a teljesitesehez szaseges 
mennyisegii es minosegii jarmii, gep, eszkoz, berendezes biztositasa, valamint a 
szukseges letszam6 es kepzettsegii szakember biztositasa, 

c) folyamatos, biztonsagos es bovithetO teljesitesehez sztikseges fejlesztesek es 
karbantartasok elvegzese, 

d) A Kozszolgaltato kotelezettsege a Megrendelakel, a tagonkormanyzatoldcal, 
intennenyeldcel, 	vallalkozasokkal 	tOrten6 	folyamatos 	egyeztetes 
hulladekgazdalkodasi rendszerenek folyamatos fejlesztese celjabOl. 

e) Kotelezettseget vallal a teljesitesevel osszeftigg6 adatszolgaltatas rendszeres 
teljesitesere es a jogszabalyolcnak megfelelo jelen szerzodesben meghatarozott 
nyilvantartasi rendszer milkodtetesere, 

f) A jogszabalyolcnak megfele16, jelen szerzodesben foglaltak szerinti, a fogyasztOk 
szamara konnyen hozzaferheto tigyfelszolgalat miikodtetese 

g) A Kozszolgeiltato a jelen szerzodes alapjan, es a kozszolgaltatas ellatasaval 
kapcsolatban tudomasara jutott szernelyes adatokat kithrolag a szemelyes adatokra 
vonatkozo jogszabalyi rendelkezesekkel osszhangban kezelheti, illetOleg 
rendelkezhet 

h) A Kozszolgaltato koteles a Megrendelo es a *stilt tagonkorrnanyzati igenyeket 
folyamatosan feliilvizsgalni a magas szinvonalit, komplex szolgaltatas nrijtasa 
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erdekeben, tovabba az iigyfelek eszreveteleit es a sajat tapasztalatait a 
munkafolyamatokba visszacsatolni, az ugyfeleket megfeleloen tajekortatni. 

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 hatosagi arakat, illetve kozszolgaltatasi dijakat, es mindazt az adatot es 
informaciot, amelynek ismerete a kOzszolgaltatas teljesitese soran a fogyasztO 
szamara kivanatos. A Kozszolgaltato koteles a honlap tartalmarol, annak 
frissiteserol folyamatosan gondoskodni. A KOzszolgaltato a hozza elektronikus 
Uton kiildott iizenetek fogadasa erdekeben koteles a fogyasztok szamara e-mail 
cimet letesfteni. Az e-mail-en beazonosithato cirnrol erkezett eszrevetelek, illetve 
panaszok elintezesi modjara az iigyfelszolgalatnal eloterjesztett eszrevetelelcre es 
panaszokra vonatkozo rendelkezesek ertelemszeriien iranyadok. 

j) A KOzszolgaltatO gondoskodik arrol, hogy a feladatkorebe tartozO 
hulladekgazdalkodasi tevekenysegeket a hulladekhierarchiara figyelemmel Ugy 
valassza meg, hogy a Ht-ban, illetve a hulladekgazdalkodasi tervekben foglalt 
megelozesi, hasznositasi es artalmatlanitasi celkittizesek teljesulni tudjanak. A 
KOzszolgciltato a tevekenyseget az OHKT-ben eloirtalcnak megfeleloen koteles 
ellatni, amelyet a Koordinalo szery a Ht. 32/A.§ (4) es (5) bekezdese szerinti 
adatkezeles kereteben ellenoriz, es errol megfelelosegi velemenyt Olt ki. 

k) Amennyiben a tevekenysegere vonatkozo jogszabaly eloirja, a KozszolgaltatO 
koteles a jogszabalyi eloirasoknak megfelelo celtartalekot kepezni, a szukseges 
becslesek, dokumentaciok hatosag reszere torten6 benyirjtasarol gondoskodni. 

3. ilgyfelszolgalatra vonatkozo rendelkezesek 

3.1. Kozszo101tato, a kozszolgaltatassal kapcsolatos iigyek gyors es a kornak 
megfelelo szintii intezese erdekeben tigyfelszolgalatot biztosit az 
ingatlanhasznalok, illetve hasznalok szamara, az alabbi modokon: 

a) kije101t tigyfelszolgalatan az ugyfelek szamara nyitva alio helyisegben 
szemelyes ilgyfelszolgalatot biztosit 

b) telefonos Ugyfelszolgalat 
c) elektronikus iigyfelszolgalat (honlap e-mail) 
d) tovabbi szemelyes tigyfelszolgalat, a jelen szerzodesben rogzitett feltetelek 

eseten elore egyeztetett idopontokban 
e) A Kozszolgaltato a hagyomanyos postai killdemenyen erkezo tigyfel 

megkereseseket is fogadja es feldolgozza. 

3.2. A szemelyes tigyfelszolgalatokon es a honlapjan a KOzszolgaltatO az alabbi 
dokumentumokat teszi kozze: 

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

adatokat, 
e) a kOzszolgaltatoi hulladekgazdalkodasi tervet, 
0 a lomtalanitassal kapcsolatos informaciolcat, 
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g) alvallalkozoira vonatkozo kozerdekii adatokat (amennyiben alvallalkozot 
alkalmaz), 

h) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal kapcsolatos egyeb kOzerdekil 
adatokat, illetoleg jogszabalyban az tigyfelszolgalaton kotelezoen kOzze 
teendo adatokat. 

3.3. Az tigyfelszolgalat miiktidesi rendjet, felfogadasi idejet a KozszolgaltatO tigy 
koteles megallapitani, illetve miikodesenek felteteleirol oly mOdon koteles 
gondoskodni, hogy az tigyfelszolgalat megkozelitese, az ahhoz yak) hozzaferes —
az ellatott fogyaszt6k szamara es fOldrajzi eloszlasara figyelemmel — ne jarjon 
aranytalan nehersegekkel a fogyasztokra nezve. Ennek kereteben a 
Kozszolgaltato koteles biztositani legalabb azt, hogy 

a) az ugyfelek reszere nyitva alio helyisegben milkodtetett tigyfelszolgalat a het 
egy munkanapjan 7 es 21 Ora kozott legalabb tizenket Oran keresztal 
folyamatosan nyitva tartson, 

b) a telefonos eleressel miikodtetett ugyfelszolgalat legalabb a het egy 
munkanapjan 7 es 21 Ora kOzott legalabb tizenket Oran keresztiil folyamatosan 
elerheto legyen, 

c) az ugyfelek reszere nyitva allo helyisegben miikodtetett tigyfelszolgalat 
eseteben a fogyasztoknak lehetosegiik legyen elektronikusan es telefonon 
kereszttil is a szemelyes iigyintezes idopontjanak elozetes lefoglalasara, a 
szemelyes tigyintezes idopontja igenylesenek napjatol szamitott of 
munkanapon belul a szolgaltato koteles szemelyes iigyfelfogadasi idopontot 
biztositani a fogyaszto szamara, 

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

3.4. Az ligyfelszolgalathoz beerkezo valamennyi telefonon tett szobeli panaszt, 
valamint az tigyfelszolgalat es a fogyaszto kozotti telefonos kommunilcaciot 
hangfelvetellel rogziteni kell. A telefonos tigyfelszolgalat emelt dijas 
szolgaltatassal nem milkodtetheto. 

3.5. A KOzszolgaltat6, a beerkezi5 hivasok hangrOgziteset csak el8zetes tajekortatO 
utan alkalmazza, az adatkezelesi szabalyok szigoit betartasa mellett. A 
Kozszolgaltato kozszolgaltatas soran birtokaba kerillo adatokat kizarOlag az 
adatvedelmi jogszabalyoknak es az adatvedelmi biztos ajanlasainak figyelembe 
vetele mellett kezeli. 

3.6. Telefonos eleressel miikodtetett tigyfelszolgalat, illetve az agyintezes 
idopontjanak elozetes lefoglalasara biztositott telefonos eleres eseteben 
biztositani kell az esszeril varakozasi idOn beliili hivasfogadast es tigyintezest. 

3.7. Kozszolgaltato, az ugyfelszolgalathoz erkezo, tevekenysegevel kapcsolatos 
panaszokat jegyzokonyvezi, nyilvantartasba veszi, erdemben kivizsgalja, a 
panasszal kapcsolatos allaspontjat es intezkedeseit indokolassal ellatva irdsba 
foglaltan a panasz beerkezeset koveto tizenot napon behil megkiildi a 
fogyasztOnak, ingatlanhasznalOnalc. A kivizsgalas eredmenyerol a panaszost 
telefonon vagy elektronikus levelben 15 napon beliil tajekortatja kiveve, ha a 
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fogyaszto panaszat szOban kozli es a vallalkozas az abban foglaltaknak nyomban 
eleget tesz. 

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

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

3.10. Az tigyfelszolgalat kommunikacioja soran, postai kiildemeny, telefax, email 
tovabba barmely egyeb olyan eszkoz irdsos kommunikacionak minosill, amely a 
cfmzett szarnara lehetove teszi a neki cimzett adatoknak az adat celjanak 
megfele16 ideig torten tartos tarolasat, es a tarok adatok valtozatlan formaban es 
tartalommal torteno megjeleniteset. 

VIII.  
A KUzszolgciltato informacio szolgaltatasi es adatszolgaltatasi kotelezettsege 

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

IX.  
A Kozfeladat ellatastihoz szfikseges vagyonnal es eszkozokkel kapcsolatos rendelkezesek 

1. A Megrendeld tulajdonaban vagy a tarsult tagonkorminyzat(ok) kozos 
tulajdonaban levo eszkozok, berendezesek es letesitmenyek igenybevetele 

1.1. A Kozszolgaltato a kozszolgaltatast a jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet 
Icepezo 6. melleklet szerinti berleti-Ozemeltetesi szerzodesben meghatarozott 
letesitmenyek eszkozok es berendezesek igenybevetelevel tovabba sziikseg 
szerint sajat eszkOzeinek berendezeseinek es letesitmenyeinek igenybevetelevel 
koteles ellatni, illetoleg sztikseg eseten a kozszolgaltatas ellatasahoz szukseges 
tovabbi eszkOzOket berendezeseket es letesitmenyeket alvallalkozoin keresztill is 
jogosult biztositani, a jogszabalyok es a jelen szerzodesben foglalt elOirdsok 
betartasaval. 

1.2. A Megrendele, illetoleg a tarsult tagOnkormanyzatok kotelezettseget vallalnak 
arra, hogy a Kozszolgciltato kizarolagos kozszolgaltatasi jogahoz kapcsolOdoan a 
6. mellekletet kepezo berleti-iizemeltetesi szerzodesben meghatarozott 
hulladekgazdalkodasi letesitmenyek vonatkozasaban a kizarolagos hasznalati 
jogot a kozszolgaltatasi szerzodes fennallasa 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 Megrendelok, illetve tarsult tagOnkormanyzatok tulajdonat kepezo, 
a kozszolgaltatasba bevont, atvett eszkozok birtokbaadasarol, hasznalati 
felteteleirol. 

Felek rogzitik, hogy a berleti-tizemeltetesi szerzodes jelen szerzodes megkoteset 
koveto modositasa eseten a modositott berleti-tizemeltetesi szerzodes 
automatikusan jelen szerzodes mellekleteve valik, es a mOdositas soran felek 
Won rogzitik a modositassal erintett meglevo vagyonelemekre, illetoleg az 
njonnan beker016 vagyonelemek vonatkozo kozszolgaltatassal kapcsolatos 
felteteleket, igy ktilOnosen a birtokba vetelt es az ahhoz kapcsolodo 
kozszolgaltatasi feladat megkezdeset. Felek rogzitik, hogy a berleti-tizemeltetesi 
szerzodes modositasa egyben a kOzszolgaltatasi szerzodes modosulasat 
eredmenyezi. 

2. A kozszolgaltatasi vagyonmillaidtetes tovibbi feltetelei, szakmai es szemelyi 
feltetelek altalanos szabilyai 

2.1. A KOzszolgaltato a kozszolgaltatas folyamatos es teljes kora ellatasa erdekeben 
kotelezettseget vallal arra, hogy a 6. mellekletben felttintetett hasznalt 
eszkozokon, berendezeseken es letesitmenyeken feliil a kozszolgaltatas 
ellatasahoz sziikseges valamennyi eszkOzt 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 Kiizszolgatato kotelezettsege az elozo pontban foglaltak szerinti eszkOzOk, 
berendezesek es letesitmenyek jogszabalyolcnak es eloirdsoknak, valamint a 
Megrendelok, illetve tarsult tagonkormanyzatok tulajdonosi erdekeivel 
osszhangban alio teljes korii, szakszerii, es jó gazda gondossaganak megfelelo 
ilzemeltetese, rendeltetesszerd hasznalata, hasznositasa, folyamatos karbantartasa 
es felitjitasa, a vagyonvedelem biztositasa, tovabba a rendeltetesszerii hasznalat 
merteket meghalado allagromlas es ertekvesztes megakaddlyozasa es 
megelozese, valamint az atadott eszkozokben es letesitmenyekben bekovetkezo 
valto7Asok folyamatos nyomon kovetese. 

2.2. A KozszolgciltatO a kozszolgaltatas idotartama alatt koteles a kozszolgaltatashoz 
reszere atadott es/vagy sajat tulajdomi, vagy megfele16 jogcim alapjan a jelen 
szerzodes teljesitesehez hasznalt vagyontargyak (ingatlanok, gepek 
berendezesek, jarmfivek, stb.) milkOdtetesehez a jogszabalyokban eloirt szakmai 
es szemelyi felteteleket biztositani, a sziikseges letszarnit es szaldcepzettsegii 
szakembert alkalmazni. 

X. 
Vagyon es feleltissegbiztositis 

1. A Kozszolgc'zItato koteles a jelen szerzodes teljes idotartamara olyan 
felelossegbiztositast kotni, amely harmadik szemelyekkel, illetve altalaban felmertilt 
komyezeti karolckal kapcsolatban megfelelo fedezetiil szolgal. A Kozszolgaltata 
koteles a vonatkozo jogszabalyi eloirdsok alapjan a kozszolgaltatasi szerzodes teljes 
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idotartamara es a szerzodes megsziineset koveto tovabbi 1 evre a szerzodesbol ered6 
karok fedezetere szolgal6 szolgaltatOi felelossegbiztositast kotni es folyamatosan 
fenntartani. 

2. A Kozszolgaltato kOteles a felelossegbiztositasok kotvenyeit a Megrendelolnek 
bemutatni es egy masolati peldanyat atadni. 

XI. 
A Kozszo/grillato Altai ellathato egyeb bevetel megszerzesere iranyulo tevekenysegek es 

azok elszamolisi szabalyai 

1. A jogszabalyok szerint a Kozszolgaltato altal ellathato kazszolgaltatason kiviili egyeb 
tevekenysegekre a Kozszolgaltato olyan elkiiloniilt nyilvantartast vezet, amely 
biztositja az egyes tevekenysegek atlathatosagat, valamint kithrja a 
keresztfinanszirozast. 

2. A kozszolgaltatassal osszeftigg6 egyeb bevetelszerzo tevekenyseg beveteleit a 
Kozszolgaltato koteles jogcimenkent, elktilonitetten nyilvantartani. Az igy realizalt 
beveteleket, es a kapcsolode koltsegeket, raforditasokat elkillonitetten kell 
nyilvantartani. Az elkulonitett nyilvantartasnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
biztositsa a tevekenyseg atlathatosagat, valamint, hogy kizarja a keresztfinanszirozast. 

3. Amennyiben a kOzszolgaltatassal osszefiigg6 egyeb bevetelszerzo tevekenyseg 
koltsegei, raforditasai meghaladjak a tevekenyseggel elert bevetel asszeget, a 
bevetelszerzo tevekenyseget — Felek eltero megallapodasa hianyaban — a 
Kozszolgaltato koteles megszuntetni. 

4. A Kozszolgciltato ellathat egyeb, jogszabalyban szamara engedelyezett vallalkozasi 
tevekenyseget is. A vallalkozAsi tevekenysege tekinteteben koteles a Megrendelii 
tulajdonaban alto eszkozok hasznalataval kapcsolatban az eszkozOk beszerzesehez 
megkotott Tamogatasi szerzodesekben rogzitett eloirdsokat maradektalanul betartani. 

5. A Klizszolg6ltato az altala ellathato egyeb, vallalkozasi tevekenysegeket, jelen 
szerzodesben foglaltak betartasa mellett szabadon, sajat kockazatara vegzi azzal, hogy 
e tevekenysegekkel Osszeftigg6 gazdalkodasi eredmenye nem veszelyeztetheti a 
kozszolgaltatas biztonsagat. 

6. A KOzszolgciltato az altala ellatott vallalkozasi tevekenysegek beveteleit, kiadasait, 
raforditasait koteles a kOzszolgaltatas beveteleitol, koltsegeitol, raforditasait61 
elkiilonitetten, tetelesen kezelni es nyilvantartani. A vallalkozasi tevekenysegb61 
szarmazo veszteseges gazdalkodasert Kozszolgaltato teljes kOril helytallassal tartozik. 

XII. 
Az ingatlanhasznalolum, fogyasztokra vonatkozo rendelkezesek 

1. Jelen szerzodes vonatkozasaban kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett 
ingatlanhasznalonak minostil a tarsult tagonkormanyzatok kOzigazgatasi tertileten 
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 fiiggetlentil. 

A kozszolgaltatas kedvezmenyezettjenek es kotelezettjenek tekintend6 az ingatlan 
ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett tulajdonosa, ha az ingatlan hasznalojanak, 
birtokosanak szemelye nem megallapithato. 

2. A tarsult tagonkormanyzatok hulladekgazdalkodasi rendelete a KOzszolgaltato 
velemenyenek az ismereteben jogosult az ingatlan-nyilvantartasban Odillo ingatlankent 
nyilvantartott ingatlanhasznalokra nezve a kozszolgaltatas tartalmat illetoen a 
hulladekgazdalkodasi jogszabaly altal meghatarozott keretben az altalanostol eltero 
rendelkezeseket alkalmazni. 

3. A teleptilesi hulladekgazdalkodasrol szolo onkormanyzati rendelet szabalyozhatja a 
kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznalok eseteben — felteve, hogy 
az ingatlanon a tenyleges hasznalat igazolt hianyaban telepulesi hulladek nem 
kepzoclik — a kozszolgaltatas sztinetelesenek eseteit. 

4. Ha a tarsult Onkormanyzat hulladekgazdalkodasi rendelete a sziineteles lehetoseget 
nem, vagy nem teljes kortien szabalyozza, irgy ebben az esetben a kOzszolgaltatas 
atmeneti szilneteltetesere az alabbi szabalyok vonatkoznak. 

A kozszolgaltatas szunetelese akkor kezdemenyezheto, ha a kozszolgaltatasra 
kotelezett ingatlanhasznalo ketsegkivi.11 igazolja, hogy az ingatlan hasznalataval 
tartosan (legalabb 30 napot meghalado, egybertiggo idotartamban) felhagyott, tovabba, 
hogy az ingatlant harmadik szemely sem hasznalja, valamint az ingatlanban teleptilesi 
hulladek nem keletkezik. 

Az ingatlan hasznalaton kivilliseget az ingatlan fekvese szerinti teleptilesi 
Onkormanyzat altal kiallitott hatosagi bizonyitvannyal lehet igazolni. 
Amennyiben a hatosagi bizonyitvany maskent nem rendelkezik, iigy a KOzszolgaltato 
az ingatlan hasznalaton kiviiliseget a hatosagi bizonyitvany hatosag altal torten 
visszavonasaig velelmezi. 

A kozszolgaltatas sztinetelese eseten — fiiggetleniil attol, hogy a sziineteles 
megallapitasa a teleptilesi onkormanyzat rendelete szerint, vagy a jelen szerzodesben 
foglalt eljarasi rend szerint keriilt megallapitasra — a KozszolgaltatO koteles a 
sziineteles tenyerol a dij beszedesere jogosult Koordinalo szervezetet 8 napon belul 
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 osszefiiggesben keletkezett haztartasi hullaclekat, tovabba a nem 
elkillonitetten gyiijtott haztartasi hulladekhoz hasonlO hulladelcat a Ht. 39.§ (1) bek-e 
ertelmeben koteles a Kikszolgaltatonak atadni, azaz a kazszolgaltatast igenybe venni. 

XIII. 
Kapcsolattartas madja, kapcsolattartisra kijelifolt szemelyek 
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1. A Megrendele neveben eljarni jogosult szemelyek: 

Abaaj-Zempleni Szilardhulladek Gazdalkodisi Onkormanyzati Tarsulas 
neveben: 
Nev: Aros Janos 
Telefonszam: 47/396-002 

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

- Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas neveben: 
Nev: Veres Pal 
Telefonszam: 46/512-701 

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

2. A Kozszolgciltato neveben eljarni jogosult szemelyek: a tam.* mindenkori 
tigyvezetoje, vagy az altala hist= meghatalmazott szemely. 

3. A szerzodo felek irasba foglalt nyilatkozataikat a jelen megallapodasban felttintetett 
postacimre, ajanlott level ittjan kOtelesek megtenni. 

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

5. A felek jogosultak arm, bogy nyilatkozataikat sz6ban, telefonon kozoljek, felteve, 
bogy a ketzlesrol a szOban vagy telefonon torten megbeszelessel egyidejilleg 
hangfelvetel kesziI1, melyet valamelyik fel rogzit. A hangfelvetel rogzitese 
szemelyisegi jogukra utalva nem tilthato meg. 

6. A felek jogosultak elektronikus uton, e-mailen nyilatkozatot kozolni, a nyilatkozat 
kezbesitettnek tekintendo, ha a kapcsolat tenye a kozlo fel szamitogepes nyilvantartasa 
szerint az elkilldott dokumentumok kozott fellelheto. 

XIV. 
A szerzodes megszfinese 

1. Barmelyik fel kezdemenyezheti a jelen szerzodes megsziinteteset, ha annak 
megkoteset kovetoen alkotott jogszabaly a szerzodes tartalmi elemeit 6gy valtortatja 
meg, hogy az barmelyik fel lenyeges es jogos erdekeit jelentos mertekben serti. 

2. Jelen szerzodes megszunik: 
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a) A felek kozos irdsos megegyezesevel, 
b) Kozszo/godtatojogutod nelkiili rnegszfinesev,e1, 
c) A Megrendelo tulajdonaban alio es tizemeltetesbe vett vagyonon beliil, azon 

vagyontargyra vonatkothan, amely megsemmisiilt, 
d) Jelen szerzodesben meghatarozott idOtartam elteltevel, 
e) A jelen szerzodesben foglaltak felmondasaval, a felmonclasi ido lejartaval, 
0 A teljesites megkezdese elotti elands folytan. 

3. A jelen szerzodest a Megrendelo a jelen szerzodesben, valamint a Polgari 
Torvenykonyvben meghatarozott felmonclasi okokon tfilmentien akkor mondhatja fel, 
ha a Kozszolgaltato 

a) a hulladelcgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasa soran a kornyezet vedelmere 
vonatkozo jogszabalyok vagy a ra vonatkozo hatosagi &kites eloirasait salyosan 
megsertette, es ennek tenyet a birosag vagy a hat6sag jogerosen megallapitotta, 

b) a szerzodesben megallapitott kotelezettseget neki felrohato m6don sUlyosan 
megsertette, 

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

Nem tekinthet6 sulyos szerzodesszegesnek az olyan kozszolgaltatoi mulasztas, 
amelyet a KOzszolgaltato onkent vagy felhivasra orvosol, tovabba mindazon 
koriilmeny, amely bar szerzodesszegesnek minOsi11, de a kozszolgaltatasi tevekenyseg 
ellatasat lenyegesen nem befolyasolja. 

A Kozszolgaltato reszer61 a szerzodeses kotelezettsegek sUlyos megsertesenek minosill 
ktilonosen: 

- Ha a Kozszolgaltato a jelen szerzodesben eloirt informacio-, illetoleg 
adatszolgaltatas soran hamis, valotlan adatot, inforrnaciot szolgaltat. 

- A Megrendelo, illetOleg valamely Onkormanyzat fele fermallo tajekortatasi, 
inforrnacioatadasi kotelezettseget ket naptari even belul ismetelten 
megszegte, vagy tajekortatasi, vagy informaciOatadasi kotelezettseget a 
Megrendelo irasban kozolt felhivasara 30 napon beltil nem potolja. 

- Ha a Kozszolgaltato a jelen szerzodesben foglalt kozszolgaltatasi feladatait a 
jelen szerzodes hatalya ala tartoz6 tertileten barhol, faggetlentil az erintett 
telepiilesek szamatol sajat hibajabol ered6en tartosan, legalabb 30 napon 
keresztiil jelentos mertekben (egy egesz utcara kiterjedoen) vagy 6sszesen 
legalabb 90 napon keresztiil a Megrendelo irdsbeli felszolitasara sem teljesiti. 

- Ha a KOzszolgeiltatoval szemben csod-, illetoleg felszamolasi eljaras indul, 
ado-, illetek-, vain- vagy tarsadalombiztositasi jarulek tartozasa tobb mint 6 
hOnapja lejart es ennek megfizetesere halasztast nem kapott, 

— A Kozszolgaltato reszere hasznalatba adott vagyon tekinteteben a hasznalati 
szerzodesben foglalt kOtelezettseget es az onkormanyzati vagyon 
mOkodtetesere, kezelesere vonatkozo jogszabalyi eloirasokat megszegi, 

- Ha a KOzszolgOltato a kOzszolgaltatas kereteben a kozszolgaltatasi 
szerzodesben vallalt feladatokat nem latja el vagy a vagyonban killonosen 
nagy kart okoz es annak helyreallitasarol nem gondoskodik, 

- A jelen szerzodesben eloirt, vagy jogszabalyban 06111 egyeb esetekben. 
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A Megrendel5 a kozszolgaltatasi szerzodest reszlegesen az adott tarsult tagonkormanyzat 
vonatkozasaban, illetve ellatasi tertiletere felmondhatja, ha az adott tarsult 
tagOnkormanyzatnak a megrendeloi szervezetben (tarsulasban) fennallo tagsagi 
jogviszonya barmely okbol megszilnik. 

4. A Kozszolgciltato a kOzszolgaltatasi szerzodest felmondhatja, ha 

a) a Megrendel5 vagy *stilt tagonkormanyzata a kozszolgaltatasi szerzodesben 
meghatarozott kotelezettseget — a Kozszolgaltato felszolitasa ellenere — 
solyosan megserti, es ezzel a Kozszolgaltatonak kart okoz, vagy akadalyozza a 
hulladekkezelesi kozszolgaltatas teljesiteset. 

b) a hulladekkezelesi kozszolgaltatasi szerzodes megkoteset kovetoen hatalyba 
lepett jogszabaly — ideertve a tarsult tagonkormanyzat hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi rendeletet — vagy annak modositasa a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi szerzodes tartalmi elemeit agy valtortatja meg, hogy az a 
Kozszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas szerzodesszerii 
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 elters5 mertekii olyan szolgaltatasi felteteleket 
it elo, melyek a KOzszolgciltato teljesitesi kotelezettseget nehezitik, 
koltsegesebbe teszik, veszelyeztetik vagy az egyseges es integralt 
kozszolgaltatasi rendszerben a tobbi tarsult tagonkormanyzathoz kepest 
indokolatlan, egyoldald elonyt biztosit, akkor az igy felmeriilt tobbletkoltseget 
az onkormanyzat koteles a Kozszolgaltato reszere megfizetni. 
A tagonkormanyzati rendeletalkotassal okozott jelentos erdekserelem eseten a 
Kozszolgaltatat megilleti az a jog, hogy a kozszolgaltatasi szerzodest 
reszlegesen, az erdekserelmet okozo onkormanyzat vonatkozasaban, ellatasi 
teriiletere korlatozva mondja fel. 

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

6. A jelen szerzodes Megrendelo" reszeral torteno felmondasanak ervenyessegi feltetele, 
hogy a felmonclasi nyilatkozathoz a Megrendel5 csatolja valamennyi, az adott tarsulast 
alkoto tagonkormanyzat kepviselotestiiletenek a felmonclas kerdeseben meghozott 
hatarozatat, tovabba a tarsulasi megallapodasban a kozszolgaltatasi szerzodes 
felmondasara feljogositott szervezeti egyseg clOnteset tartalmazo okirat masolatat. 

7. A Megrendela illetve az onkormanyzatok reszerol a szerzodeses kotelezettsegek 
sulyos megsertesenek minostil killonosen, ha a Kozszolgaltato szerzodesszerii 
teljesiteset, mas modon, bizonyitottan es indokolatlanul akaddlyozza vagy a jelen 
szerzodesben meghatarozott kotelezettseget salyosan megszegi es ezzel a 
Kozszolgaltatonak kart okoz. 

8. Amennyiben Felek barmelyike, a jelen szerzodesben foglalt kotelezettseget sulyosan 
megszegi, a masik fel irdsban es reszletesen ktiteles tajekortatni a szerzodesszego felet 
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a kotelezettsegszeges tartalmarol es az elvart, szerzodesszerii intezkedes modjarol. A 
szerzOdesszego fel koteles a szerzodeses kotelezettsegenek esszerii hataridon, de 
legkesobb 60 napon belul eleget tenni, vagy a szerzodesszegest mas, a masik fel altal 
elfogadhato modon orvosolni. 

9. A felek megallapodnak abban, bogy a jelen szerzodes KOzszolgciltato hibajabol torten 
megsziinese eseten a Kozszolgaltato kOteles viselni a Megrendelo fennallo 
kotelezettsegeinek teljesitesebol eredo, a kozszolgaltatasi szerzodes megsziinesevel 
keletkezo karat, kotelezettsegeit. 

10. A felek megallapodnak abban, hogy a Szerzodes barmely oknal fogva torten 
megsziineseig, (megszuntetesig) kotelesek egymassal teljes koriien elszamolni. 

11. Az elszamolas kereten be181 Kozszolgaltato koteles a folyamatos kortizemi 
szolgaltatas biztositasahoz szilkseges informaciOlcat, adatokat, atadni a 
Megrendelonek. Ezek kortil, killonosen az alabbiak atadasa kotelezo: 

a) valamennyi fogyaszto/beszallitO neve es cime, 
b) egy evi idoszakra vonatkozo, atlagos, egy fogyasztora vonatkozo fogyasztasi 

adatok, kozulet es lakossag megbontasban. 

12. A Kozszolgaltato a Ptk. rendelkezesei alapjan jogosult a szerzodeses kotelezettsege 
vonatkozasaban a teljesites lehetetlentilesenek bejelentesere, ha a 
hulladelcgazdalkodasi kozszolgaltatast (a szerzodesben meghatarozott mfiszaki 
tartalmi eloirasaira tekintettel) a rendelkezesere alio finanszirozasi fonisok 
elegtelensege miatt nem, vagy nem teljes kOrilen tudja ellatni. A lehetetlentiles 
bejelentesere jogosult a Kozszolgaltato killonosen, ha 

a Ptk. 3 :189. §-aban meghatarozott, a tokevesztesre tekintettel a taggyliles 
kotelez8 Osszehivasanak esete beall, es az e targyban tartott kozgyillest koveto 
15 napon be181 a tevekenyseg ellatasahoz szukseges, az indokolt koltseget 
fedezo forrasok biztositasara tokeemelessel, pOtbefizetessel, es/vagy 
tamogatasi szerzodes megkotesevel nem biztosithato. 
a csod es felszamolasi eljarasrol szolo 1991. evi XLIX. tv. (Cstv.) 27.§-ban 
foglalt rendelkezesek szerint a Kozszolgciltato fizeteskeptelensege 
megallapithate. 

XV. 
Vegyes es zfiro rendelkezesek 

1. Egyik fel sem kovet el szerzodesszegest, ha kiitelezettsegei teljesiteset vis maior 
akaddlyozza meg, amely a Szerzodes alairasanak idopontja utan kovetkezett be. 

2. Vis maior alatt extend& lcullinasen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyeb munkahelyi 
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anelkilli habordk, blokadok, zendules, lazadas, 
jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengesek, viharok, villamcsapasok, aradasok, 
zavargasok, robbantasok, valamint egyeb hasonlo, elore nem lathato esemenyek, 
amelyek mindket fel erdeklcoren kivul mertilnek fel, es amelyeket a felek kello 
gondoskodassal sem tudnak kikiiszobolni. 

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

4. A jelen szerzodessel kapcsolatos, valamint annak megsertesebol vagy ertelmezesebol 
ered6 vagy ezzel Osszeltiggo valamennyi jogvitaban a felek a hataskorrel es 
illetekesseggel rendelkezo rendes birosaghoz fordulnak. 

5. A szerzodo felek kotelezik magukat arra, hogy a jelen szerzodes teljesitese soran 
tudomasulcra jutott valamennyi informaciot, adatot, a szerzodessel osszefiiggesben 
keletkezett dokumentumok tartalmat tizleti titokkent kezelik, azokat kizarolag a jelen 
szerzodes celjaira hasznaljak fel, es csak azon munkatarsaik szamara teszik azokat 
megismerhetove, akiknek a feladatai ellatasahoz azok megismerese sztilcseges, es 
irdsban kotelezettseget vallaltak az uzleti titok megtartasara. Az iizleti titok fogalma 
ertelemszeriien nem foglalja magaban azokat az informaciokat, adatokat stb., amelyek 
jogszabaly kozerdekil adata, felek barmelyike vagy a kOzvelemeny elott mar ismertek 
voltak vagy kesobb, a titoktartasi kotelezettseg megsertese nelkiil 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 
szempontbol a leheto legnagyobb mertekben egyenertekii rendelkezessel \raja fel. 

7. A jelen kozszolgaltatasi szerzodes ervenyessegi feltetele, hogy a Megrendel5 es a 
Kozszolgaltato kozOtt legkes6bb a kozszolgaltatasi tevekenyseg megkezdeseig a 
Megrendelo" tulajdonat kepez6 es a hulladelcgazdalkodasi rendszerbe bevont 
eszkozokre (ingatlanelemek, technologiai berendezesek, ingesagok) ervenyes es 
hatalyos berleti-iizemeltetesi szerzodes jojjon letre. 

Szerzodo felek a meghatkozott ervenyessegi feltetelre utalva rogzitik, hogy ha a felek 
k6z6tt a szerzodes fennallasa alatt a berleti-tizemeltetesi szerzodes barmely okbOl 
megsziinne vagy olyan mertekben modosulna, hogy az a Kozszolgciltatot terhel6 
szolgaltatasi kOtelezettseg teljesiteset jelentos mertekben nehezitene, figy ezen 
kortilmeny a jelen szerzodes vonatkozasaban bontO feltetelnek minosiil, amely a 
szerzodes megszfineset eredmenyezi. 

Felek megallapodnak, hogy a jelen pontban emlitett berleti-tizemeltetesi szerzodes, es 
ezzel Osszeitiggesben a jelen kozszolgaltatasi szerzodes ervenyessege a Megrendel5 
Altai kotott tamogatasi szerzodes szerinti kozremiikodo szervezet jovahagyasatol fiigg. 

A szerzodes jovahagyasa erdekeben a feleket egytittmilkodesi kotelezettseg terheli 
azzal, hogy amennyiben a kozremiikodo szervezet legkes6bb a KOzszolgaltatot terhel6 
szerzodesszer0 szolgaltatasi kotelezettseg megkezdesenek idOpontjaig a berleti-
iizemeltetesi vagy jelen kozszolgaltatasi szerzodest nem hagyna jova, annak 
megkotesehez nem jarulna hozza, figy barmelyik fel jogosult a szerzodestol elallni. 

8. A felek kepviseloi kijelentik, hogy a jelen szerzodes alairasara teljes kOrii 
felhatalmazassal rendelkeznek. 

9. A 2018. januar 1. napjatol hatalyos hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes 
mOdositasa 2020. januar 1. napjaval lep hatalyba. 
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1.MELLEKLET 

TARSULAST TAGOK, TAGONKORMANYZATOK 

Abauj-Zempleni Szilardhulladek Gazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 

Tarsult telepulesek listaja: 

AbaUjvar KOzseg Onkormanyzata 
Alsoberecki Kozseg Onkormanyzata 
AlsOregmec Kozseg Onkormanyzata 
Bask6 KOzseg Onkormanyzata 
Bekecs KOzseg Onkormanyzata 
Bodroghalom Kozseg Onkormanyzata 
BodrogkeresztOr Kozseg Onkormanyzata 
Bodrogkisfalud KOzseg Onkormanyzata 
Bodrogolaszi Kozseg Onkormanyzata 
BOzsva KOzseg Onkormanyzata 
Csobaj Kozseg Onkormanyzata 
ErdObenye KOzseg Onkormanyzata 
Erdohorvati Kozsegi Onkormanyzat 
Felsoberecki KOzseg Onkormanyzata 
Felsoregmec KOzseg Onkormanyzata 
Filkehaza Kozsegi Onkormanyzat 
Fony Kozseg Onkormanyzata 
Fijzer Kozseg Onkormanyzata 
Fuzerkajata KOzsegi Onkormanyzat 
Fuzerkomlos Kozsegi Onkormanyzat 
Fuzerradvany Kozsegi Onkormanyzat 
Girincs Kozseg Onkormanyzata 
Golop Kozseg Onkormanyzata 
Gonc Varos Onkormanyzata 
GyOrgytarlo Kozseg Onkormanyzata 
Haromhuta Kozseg Onkormanyzata 
Hejce Kozseg Onkormanyzata 
Hercegkiit KOzseg Onkormanyzata 
Hernadszurdok KOzseg Onkormanyzata 
Hidasnerneti Kozseg Onkormanyzata 
Hollohaza KOzseg Onkormanyzata 
Karcsa Kozseg Onkormanyzata 
Karos KOzseg Onkormanyzata 
Keked Kozseg Onkormanyzata 
Kenez16 Kozseg Onkormanyzata 
Kesznyeten KOzseg Onkormanyzata 
Kiscsecs Kozseg Onkormanyzata 
Kishuta Kozsegi Onkormanyzat 
Komloska KOzseg Onkormanyzata 
Kovacsvagas Kozsegi Onkormanyzat 
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Korom KOzseg Onkormanyzata 
Legyesbenye.KOzseg Onkormanyzata 
Mad Kozseg Onkormanyzata 
Makkoshotyka Kozseg Onkormanyzata 
Mezozombor KOzseg Onkormanyzata 
Mikohaza Kozsegi Onkormanyzat 
Mogyoroska 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 Onkormanyzati Hivatal 
Regec KOzseg Onkormanyzata 
Sajohidveg Kozseg Onkormanyzata 
Sarazsadany Kozseg Onkormanyzata 
Sarospatak Varos Onkormanyzata 
SatoraljaUjhely.Varos Onkormanyzata 
Sima Kozseg Onkormanyzata 
Szegi KozsOg Onkormanyzata 
Szegilong KtizsOg Onkormanyzata 
Szerencs Varos Onkormanyzata 
Taktabaj Kozseg Onkormanyzata 
Taktaharkany Nagykozseg Onkormanyzata 
Taktakenez Kozseg Onkormanyzata 
Taktaszada KOzseg Onkormanyzata 
TaIlya Kozsegi Onkormanyzat 
Tarcal KOzseg Onkormanyzata 
Telkibanya KOzseg Onkormanyzata 
Tiszaladany KOzsegi Onkormanyzat 
TiszalOc Nagykozseg Onkormanyzata 
Tiszatardos KOzseg Onkormanyzata 
Tokaj Varos Onkormanyzata 
Tolcsva Kozseg Onkormanyzata 
Tornyosnemeti Kozseg Onkormanyzata 
Vagashuta Kozsegi Onkormanyzat 
Vajdacska Kozseg Onkormanyzata 
VarnosUjfalu Kozseg Onkormanyzata 
Vilyvitany Kozseg Onkormanyzata 
Viss Kozseg Onkormanyzata 
Zalkod KOzseg Onkormanyzata 
Zsujta KOzseg Onkormanyzata 

Hernad Volgye es Tersege Szilardhulladekkezelesi onkormanyzati Tarsulas 

Tarsult telepiilesek listaja: 



AbaUjalpar Kozsegi Onkormanyzat 
Abaujker Kozseg Onkormanyzata 
Abaiijszanto Varosnkormanyzata 
Alsogagy Kozseg Onkormanyzata 
Arka KOzseg Onkormanyzata 
Baktakek KOzsegi Onkormanyzat 
Beret KOzseg Onkormanyzata 
Boldogkoujfalu KOzseg Onkormanyzata 
Boldogkovaralja.Kozsegi Onkormanyzat 
BOttos Kozseg Onkormanyzata 
Csenyete KOzseg.  Onkormanyzata 
Csobad Kozseg Onkormanyzata 
Detek KOzseg Onkormanyzata 
Encs Varos Onkormanyzata 
Faj KOzsegi Onkormanyzat 
Fancsal KOzsegi Onkormanyzat 
Felsodobsza Kozseg Onkormanyzata 
Felsogagy Kozseg Onkormanyzata 
Forro KOzsegi Onkormanyzat 
FulOkercs Kozseg Onkormanyzata 
Gagyapati KOzseg Onkormanyzata 
Gagybator Kozsegi Onkormanyzat 
Gagyvendegi Kozsegi Onkormanyzat 
Garadna KOzseg Onkormanyzata 
Gibart KOzseg Onkormanyzata 
GOncruszka Kozseg Onkormanyzata 
Halmaj KOzsegi Onkormanyzat 
HernadbOd Kozseg Onkormanyzata 
Hernadcece Kozseg Onkormanyzata 
Hernadszentandras KOzseg Onkormanyzata 
Hernadpeth 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 
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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 Hullaclekgazdalkodasi Tarsulas 

Tarsult teleptilesek Iistaja: 

Alsozsolca Varos Onkormanyzata 
AszalO Kozseg Onkormanyzata 
Arokto Kozseg Onkormanyzata 
Bogacs KOzseg Onkormanyzata 
Boldva KOzseg Onkormanyzata 
Borsodgeszt KOzseg Onkormanyzata 
Borsodivanka Kozseg Onkormanyzata 
Borsodszirak Kozseg Onkormanyzata 
BOkkabrany KOzseg Onkormanyzata 
Bukkaranyos Kozseg Onkormanyzata 
BOkkszentkereszt Kozseg Onkormanyzata 
Bukkzserc 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 
Hejobaba Kozsegi Onkormanyzat 
HejokeresztOr KOzseg Onkormanyzata 
Hey*Oft Kozseg Onkormanyzata 
Hej6papi Kozseg Onkormanyzata 
Hejoszalonta Kozseg Onkormanyzata 
Hernadnemeti Nagykozseg Onkormanyzata 
Igrici Kozseg Onkormanyzata 
Kacs Kozseg Onkormanyzata 
Kisgyor Kozseg Onkormanyzata 
Kistokaj Kozseg Onkormanyzata 
Mezocsat Varos Onkormanyzata 
Mezokeresztes Varos Onkormanyzata 



MezOkOvesd Varos Onkormanyzata 
Mezonagymihaly Kozseg Onkormanyzata 
Mezonyarad KOzseg Onkormanyzata 
Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata 
Negyes Kozseg Onkormanyzata 
Nemesbikk Kozseg Onkormanyzata 
Onod Kozseg Onkormanyzata 
Oszlar Kozseg Onkormanyzata 
Repashuta KOzseg Onkormanyzata 
Sajolad KOzseg Onkormanyzata 
Sajooras Kozseg Onkormanyzata 
Sajapalfala KOzseg Onkormanyzata 
Saj6petri KOzseg Onkormanyzata 
Sajosenye Kozseg Onkormanyzata 
Sajoszoged Kozsegi Onkormanyzat 
Saly Kozseg Onkormanyzata 
Szakald Kozseg Onkormanyzata 
Szentistvan Nagykozseg Onkormanyzata 
Szirmabesenyo 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 
Tiszaqvaros Varos Onkormanyzata 
Tiszavalk KOzseg Onkormanyzata 
Vatta Kozseg Onkormanyzata 

Sajo-Bodva Volgye 6s Kornyeke Hulladekgazdalkodasi Tarsulas 

Tarsult telepiilesek listaja: 

AbaCijlak Kozseg Onkormanyzata 
Abaiijszolnok Kozseg Onkormanyzata 
Abod KOzseg Onkormanyzata 
Aggtelek Kozseg Onkormanyzata 
Alacska Kozseg Onkormanyzata 
Alsoclobsza Kozseg Onkormanyzata 
Alsoszuha Kozseg Onkormanyzata 
Alsotelekes KOzsegi Onkormanyzat 
Alsovadasz Kozseg Onkormanyzata 
Ar16 Nagykozseg Onkormanyzata 
Arndt KOzseg Onkormanyzata 
Balajt KOzseg Onkormanyzata 



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 
&tics Kozseg Onkormanyzata 
Bukkmogyorosd KOzseg Onkormanyzata 
Csernely Kozsegi Onkormanyzat 
Csokvaornany Kozsegi Onkormanyzat 
Damak Kozseg Onkormanyzata 
Debrete KOzseg Onkormanyzata 
Dedestapolcsany Kozseg Onkormanyzata 
Domahaza KOzseg Onkormanyzata 
DOveny KOzseg Onkormanyzata 
Dubicsany Kozseg Onkormanyzata 
Edeleny Varos Onkormanyzata 
Egerszog Kozseg Onkormanyzata 
Farkaslyuk KOzseg Onkormanyzata 
Felsokelecseny Kozseg Onkormanyzata 
Felsanyarad Kozsegi Onkormanyzat 
Felsotelekes KOzsegi Onkormanyzat 
Felsovadasz KOzsegi Onkormanyzat 
Gadna Kozsegi Onkormanyzat 
Galvacs KOzseg Onkormanyzata 
Gesztely Kozseg Onkormanyzata 
GornOrszolos 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 
Izsofalva 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 
KondO KOzseg Onkormanyzata 
Kupa Kozsegi Onkormanyzat 
Kurityan KOzseg Onkormanyzata 
Ladbesenyo KOzseg Onkormanyzata 
Lak Kozsegi Onkormanyzat 
Lenarddaroc Kozseg Onkormanyzata 
Malyi Kozseg Onkormanyzata 
Malyinka KOzseg Onkormanyzata 
Martonyi Kozseg Onkormanyzata 
Meszes KOzseg Onkormanyzata 
Monaj Kozseg Onkormanyzata 
Mucsony Nagykozseg Onkormanyzata 
Muhi KOzseg Onkormanyzata 
Nagybarca KOzsegi Onkormanyzat 
Nagycsecs KOzseg Onkormanyzata 
Nekerseny Kozseg Onkormanyzata 
Nyekladhaza Varos Onkormanyzata 
Nyesta KOzseg 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 
Sajobabony Varos Onkormanyzata 
Sajoecseg Kozseg Onkormanyzata 
Sajogalgoc Kozseg Onkormanyzata 
Sajoivanka Kozseg Onkormanyzata 
Sajokapolna Kozseg Onkormanyzata 
Sajokaza KOzsegi Onkormanyzat 
SajokeresztOr KOzseg Onkormanyzata 
Sajolaszlofalva KOzseg Onkormanyzata 
Sajomercse KOzseg Onkormanyzata 
SajOnemeti KOzseg Onkormanyzata 
Sajopiispoki Kozseg Onkormanyzata 
Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat 
Sajovamos KOzseg Onkormanyzata 
Sajovelezd KOzseg Onkormanyzata 
Sata KOzseg Onkormanyzata 
Selyeb KOzseg Onkormanyzata 
Serenyfalva Kozseg Onkormanyzata 
Sostofalva Kozseg Onkormanyzata 
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Szakacsi KOzseg Onkormanyzata 
Szalonna Kozseg Onkormanyzata 
Szendr6 Varos Onkormanyzata 
Szendrolad KOzseg Onkormanyzata 
Sziksz6 Varos Onkormanyzata 
Szin Kozsegi Onkormanyzat 
Szinpetri Kozseg Onkormanyzata 
Szogliget Kozseg Onkormanyzata 
Szolosardo 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 K6zseg Onkormanyzata 
Varb6c Kozseg Onkormanyzata 
Viszlo Kozseg Onkormanyzata 
Zadorfalva Kozseg Onkormanyzata 
Ziliz KOzseg Onkormanyzata 
Zubogy KOzseg Onkormanyzata 
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PEST MEGYEI 
KORMANYHIVATAL 

Ogyiratszarn: PUKTF/7180-412017. 
Clgyintezo. Bodzasi Peter 
Telefon: (06-1) 224-9100 

Targy: A BMH Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Hulladokgazdalkodasl 	Kozszolgaltato 
Nonprofit Korlatott Felelosseg0 Tarsasag 
m Mos itesi engedelye 

Hiv. szitm: - 
Melleklet: 1. szame melleklet 

HATAROZAT 

1. 

A Pest Megyei Kormanyhivatal (a tovabbiakban: KormanYhivatal), mint hataskarrel rendelkez8 elsO 
fok0 kornyezetvedelmi hatOseg a BMH Borsod-Abadj-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodasi 
Kozszolgaltato Nonprofit Korlatoft Felelossegis Tarsasagot (szekhely 3527 Miskolc, 
BesenyOi la 26., KUJ: 103542715, KTJ: 102705983; cegjegyzekszam: 05-09-029898, adeszam: 
25975936-2-05, statisztikai szarnjel: 25975936-3821-572-05, nyilvantartesi szarn: MIN_142/2017., a 
tovabbiakban: KOzszolgettato) 

mindsltest osztalyba sorolja 

es reszere — kerelmenek reszben helyt adva — a hulladekgazdalkodasi kozszolgattatasi tevekenyseg 
vegzesere venatkozo 

minositesi engedelyt 

ad ki az alabbiak szerint: 

It. 

1.) Az engedelyezett tevekenysee megnevezese:  

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas vegzese 

• a Borsod-Abailj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala (a tovabbiakban: 
JarAsi Hivatal) allot 80-08/KT/7910-8/2017. ilgyiratszarnon kiadott engedely 

szerinti tevekenyseget, a7az nem veszelyes hulladekok szallitasat, valamint jelen engedely 
1. szarnt:i melleklete szerint bevont.  alvallalkozok hulladekgazdalkodasi engedelyeinek 
figyelembevetelevet nem veszelyes hulladekok szellitasat es gyajteset foglalja magaban. 

Kozszolgaltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgattatasi tevekenyseg elletasahoz alvallalkozekat 
vesz igenybe. Az alvallalkozekat es engedelyeiket jelen hatarozat 1. szarnit melleklete tartalmazza. 

Komyezetvedelmi es Termeszetvedelml Foosztaly 
1016 Budapest Meszeros utca 581a. 

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax (06-1) 224-9163 
E mail: orszagoszoldhatosag@pestgov.hu  Wet: http://wwf.korrnanyhivatathu/huipest  



2.) A hulladek faitaia, tipusa, 'allege, mennvisege es osszetetele:  

kid 
AzonosIto Mennyiseg 

Megnevezes [tlay] 

15 
CSOMAGOLASI 	HULLADEK; 	KOZELEBBROL 	MEG 	NEM 

HATAROZOTT 	FELITATO 	ANYAGOK 	,.(ABSZORBENSEK), 
TORLOKENDOK, SZOROANYAGOK ES VEDORUHAZAT 

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

15 01 01 papir es karton csomagolasi hulladek 40 750 

15 01 02 milanyaq csomagolasi hulladek 40 250 

15 01 03 fa csomagolasi hulladek 2 000 

15 01 04 fern csomagolasi hulladek 13 500 

15 01 05 vegyes asszetetela kompozit csomagolasi hulladek 6 000 

15 01 06 egyeb, kevert csomagolasi hulladek 20 000 

15 01 07 Oveg csomagolasi hulladek 25 000 

15 01 09 textil csomagolasi hulladek 1 350 

16 A 	HULLADEKJEGYZEKBEN 	KOZELEBBROL 	MEG 	NEM 
HATAROZOTT HULLADEK 

16 01 

a 	kOzlekedes 	(szallitis) 	kOttinbozo 	tertileteir61 	szarmazO 
hulladekka valt gepjarm6 (ideertve a terepjar6 jarmOvet is), a 
hulladekka van gepjarm0 bontasabel, valamint karbantartasabol 
szarmaz6 hulladek (kiveve a 13, a 14 flicsoportokban, a 16 06 es 
a 16 08 alcso .ortokban me• hatarozott hulladek) 

16 01 03 hulladekka vaft Sumiabroncsok 1 150 

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

17 01 beton, tegla, cserep Os keramia 
17 01 01 beton 	 . 15 500 

17 01 02 tegla 5 500 

17 01 03 cserep es keramia 5 500 

17 01 07 
beton, tegla, cserep es kerarnia frakcio vagy azok kevereke, amely 
kOlanbi5zik a 17 01 06461 

40 000 

17 02 fa, Oveg es mfianyag 
17 02 01 fa 	 • 1 200 

17 02 02 Oveg 1 200 

17 02 03 mOanyac) 1 200 

17 03 bitumen keverek, szenkatrany es katranytermek 
17 03 02 bitumen keverek, amely kulonbazik a 17 03 01-101 5 250 

17 04 femek (beleertve azok otvozeteit is) 
17 04 01 vorasrez, bronz, sargarez 1 000 

17 04 02 aluminium 1 000 
17 04 03 Olom ' 	1 000 

17 04 04 cink 1 000 
17 04 05 vas as acel 1 000 
17 04 06 On 1 000 
17 04 07 fernkeverek 2 250 
17 04 11 kabel, amely kOlanbazik a 17 04 10461 1 000 

17 05 
fOld (ideertve a szennyezett terilletekrol szarmazo kiterrnelt 
foldet), kOvek es kotrasi medd6 

• 

17 05 04 fad as kovek, ametyek ktilonboznek a 17 05 03401 13 000 
17 06 szigeteloanyagokat es azbesztet tartalmaze epitoanyag 

17 06 04 szigetelO anyag, amely kalonbozik a 17 06 01 es a 17 06 03401 1 000 
17 08 gipsz alapti epitoanyag 

17 08 02 gipsz-alap0 epitoanyag, amely killOnbozik a 17 08 01401 . 2 200 
17 09 egyeb epitesi-bontasi hulladek 

17 09 04 
kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kulonbOzik a 17 09 01401, 
a 17 09 02-101 es a 17 09 03401 

7 250 
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TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A 
HAZTARTASI 	HULLADEKHOZ 	HASONLO 	KERESKEDELM1, 
IPARI 	ES 	INTEZMENYI 	HULLADEK), 	IDEERTVE 	AZ 
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS 

20 01 elkillonitetten gyOjtott hulladek frakciok (kiveve a 15 01) . 
20 01 01 papir es karton 30 000 
20 01 02 Oveg 5 300 
20 01 08 biolOgiailag lebom16 konyhai Os etkezdei hulladek 1 200 

20 01 10 ruhanem0 1 000 
20 01 11 textiliak • 1 000 

20 01 25 etolaj es zsir 1 600 

20 01 28 festekek, tintak, ragasztok Os gyantak, amelyek kOlonbOznek a 20 01 
27451 1 000 

20 01 30 	' mososzerek, amelyek kulonbeznek a 20 01 29-101 1 000 
20 01 32 gyogyszerek, amelyek kulanbriznek a 20 01 31461 1 000 
20 01 34 elemek es akkumulatorok, amelyek kulanbaznek a 20 01 33461 2 100 

20 01 36 kiselejtezett 	elektromos 	es 	elektronikus 	berendezesek, 	amelyek 
kOlonb5znek a 20 01 21-t61, a 20 01 23-16' es a 20 01 35-tal 1 300 

20 01 38 fa, amely kalanbozik a 20 01 37461 2 200 
20 01 39 m(lanyagok 18 300 
20 01 40 femek 2 800 
20 01 41 kemenysepresbol szarmazo hulladek 1 000 

20 02 kertekb6I es parkokbOl szannazo hulladek (a temetoi hulladekot 
is beleertve) 

20 02 01 biolOgiailag lebomlo hulladek 40 000 
20 02 02 talaj es kovek 2 700 
20 02 03 egyeb, biolOgiailag lebonthatatlan hulladek 2 000 

20 03 egyeb teleptilesi hulladek 
20 03 01 egyeb telepulesi hulladek, ideertve a vegyes telepillesi hulladekot Is 300 000 
20 03 02 piacokon kepzodo hulladek 11 000 ' 
20 03 03 tittisztitasbol szarrnazo maradek hulladek 1 500 
20 03 04 oldomedencebal szarmazo iszap 2 500 
20 03 06 szennyviztisztitesbol szarmazo hulladek 1 000 
20 03 07 lomhulladek 25 000 
Osszesen: 714 550 

3.) Enoedelvezeft hulladekoazdalkodasi kOzszoloaltatasi tevekenvseo terOlete:  
• 

KOzszolgaltatO hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseget Aba6jalpar, AbetAker, Abaujlak, 
Aba6jszantO, Aba6jszolnok, Aba6jvar, Abod, Aggtelek, Alacska, AlsOberecki, AlsOdobsza, 'Alsogagy, 
Alsoregmec, Alseszuha, • AlsOtelekes, AlsOvadasz, AlsOzsolca, Arka, Arlo, Arnett, Arokto, AszaI6, 
Baktakek, Balajt, Banhorvati, Banreve, Bask6, Becskehaza, Bekecs, Berente, Beret, Berzek, 
Bodroghalom, Bodrogkeresztiir, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Bodvalenke, BOdvarako, Bodvaszilas, 
Bogacs, BoldogkOujfalu, Boldogkovaralja, Boldva, Borsodbota, Borsodgeszt, Borsodivanka, 
Borsodnadasd, Borsodszentgyorgy, Borsodszirak, BOzsva, Sacs, Biikkabrany,. Bilkkaranyos, 
Bukkmogyorosd, Bakszentkereszt, Btiklaserc, Btittos, Csenyete, Cserepfalu, Cserepveralja, 
Csemely, Csincse, Csobad, Csobaj, Csokvaomany, Damak, Debrete, Dedestapolcsany, Detek, 
Domahaza, DOvieny, Dubicsany, Edeleny, Egerlov6, Egerszog, Em6d, Enos, Erdobenye, Erdahorvati, 
Faj, Fancsal, Farkaslyuk, FelsOberecki, Felsodobsza, FelsOgagy, 'Felsokefecseny, Felsanyared, 
Felsoregmec, Felsotelekes, FelsOvadasz, FelsOzsolca, Filkehaza, Fony, Fore, Fulokercs, Rizer, 
Filzerkajata, Filzerkoml6s, Fuzerradvany, Gadna, Gagyapati, Gagybator, Gagyvendegl, Galvecs, 
Garadna, Gelej, Gesztely, Gibed, Girincs, Golop, Gomorszaktis,• Gond, G6ncruszka, GyorgytarI6, 
Halmaj, Hangacs, Hangony, Haromhuta, Harsany, Hegymeg, Hejce, Hejobaba, Hejokeresztur, 
HejOkOrt, HejOpapi, HejOszalonta, Hercegkilt, Hemadb0d, Hernadcece, Hernadkak, Hernadkercs, 
Hemadnemeti, Hemedpetri, Hemadszentandras, Hernadszurdok, Hemadvecse, Het, Hidasnemeti, 
Hidvegardo, Hotlohaza, Homrogd, Igrici, Imola, friends, 'rota, Izsefalva,•Jakfalva, Jardanhaza, Josvaf8, 
Kacs, Kano, Kany, Karcsa, Karos, Kazincbarclka, Kazsmark, Keked, Kelemer, Kenez1O, Keresztete, 
Kesznyeten, Kirald, Kiscsecs, Kisgyor, Kishuta, Kiskinizs, kissiketor, Kistokaj, Komjati, Komloska, 
Kondo, Korlat, Kovacsvagas, Karam, Krasznokvajda, Kupa, Kurityan, LadbesenyO, Lak, Legyesbenye, 
Leh, LenarddarOc, Litka, Mad, Makkoshotyka, Malyi, Malyinka, Martonyi, Megyaszo, Mere, Meszes, 
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Mezdcsat, Mezokeresztes, Mezekovesd, Mezonagymihaly, Meet-1*dd, Mezeizombor, Mikohaza, 
Miskolc, tviogyorOska, Monaj, Monok, MUcsony, Muhi, Nagybarca, Nagycsecs, Nagyhuta, Nagykinizs, 
NOgyes, Nekerseny, Nemesbikk, Novajidrany, Nydkladhaza, Nyesta, Nyiri, Nyomar, Olaszliszka, 
Onga, Onod, Ormosbanya, Oszlar, Ozd, Pacin, Palhaza, Pamleny, Panyok, Parasznya, Pere, 
Perecse, Perkupa, PrOgy, Pusztafalu, Pusztaradvany, Putnok, Radostyan, Ragaly, Rakaca, 
Rakacaszend, Rasonysapberencs, Ratka, Regdc, Repashuta, Rudabanya, Rudoiftelep, SajObabony, 
Saj6ecseg, Sajogalg6c, Sajohidvdg, Sajoivanka, Saj6kapolna, SajOkaza, Sajokeresztitr, SajOlad, 
Sajolaszlofalva, Sajornercse, Sajondmeti, SajOarts, Sajopalfala, Sajdpetri, SajdpOspoki, Sajosenye, 
Sajoszentpdter, Sajoszoged, Sajovamos, SajOvelezd, Saly, Sarazsaclany, Sarospatak, Sala, 
Satoralja6jhely, Selyeb, Seranyfalva, Sima, Sdstdfalva, Szakacsi, Szakald, Szalaszend, Szalonna, 
Szaszfa, Szegi, Szegilong, Szemere, Szendro, Szendrolad, Szentistven, Szentistvanbaksa, Szerencs, 
Szikszo, Szin, Szinpetri, Szirmabeseny6, Szomolya, Szogliget, Sz616sardo, Szuhaft5, Szuhakallo, 
Szuhogy, Taktabaj, Taktaharkany, Taktakenez, Taktaszada, 'faIlya, Tarcal, Tard, Tardona, 
Telkibanya, Teresztenye, Tibolddaroc, Tlszababolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszaladany, 
Tiszal6c, Tiszapalkonya, Tiszatardos, Tiszatarjan, Tisza6jvaros, Tiszavalk, Tokaj, Tolcsva, Tomor, 
Tomabarakony, Tornakapolna, Tomanadaska, Tornaszentandras, Tornaszentjakab, Tornyosnerneti, 
Trizs, Ujcsanalos, Uppony, Vadna, Vagashuta, Vajdacska, Varnostijfalu, Varb6, Varbdc, Vatta, 
Vi!many, Vilyvitany, Viss, Viszlo, Vizsoly, Zadorfalva, Zalkod, Ziliz, Zubogy, Zsujta kozigazgatasi 
terilleten vegezheti. 	' 

4.1 Telephely:  

- 3527 Miskolc, Beseny6i tit 26., KTJ: 102705983. 

III. 

Bevezetendo biztonsioi is elovioyazatossacti intezkeddsekre vonatkozo kOvetelmenvek:  

1. A hulladekgazdalkodisi kOzszolgaltatasi tevekenyseget Kozszolgaltato kizardlag a 
11/3. pontban felsorolt telepOlesek kOzigazgatasi terOleten vegezheti. 

2. A hulladakgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg vagzese soran be kelt tartan' a 
11/1. pontban es az 1. mellekletben kozolt engeddlyekben foglalt elOirasokat. 

3. Kozszolgaltato anal vegzett hulladdkgazdalkodasi tevekenyseg - a jogszabalyban foglaltak 
kivetelevel - a hulladdkgazdalkodasi kOzszolgaltatas kOrebe tartozO hulladekra terjedhet ki. 

4. KozszolgaltatO hulladdkgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysage smart nem Idpheti Ksl 
jelen hatarozatban szereple eves mennyiseget. 

5. Ha a jogszabalyban foglalt osszekeveresi tilatom ellenere a haztartasi, vagy a. haztartasi 
hulladekhoz hasonlo hulladek gyOjtesdre szolgalo gyOjtdedenybe szilard halmazallapotO 
veszelyes hulladdk kerill, a KozszolgaltatOnak a veszelyes hulladekot az elszallitast 
megeloz6en, vagy a telephelydre torten6 beszallftast kovetOen a nem veszelyes hulladektol el 
kell killonitenie, ha erre a mGszaki lehetOsegei biztositottak. 

6. A minositesi engedely nem mentesit a hulladdkgazdalkodasi kOzszolgaltatas elvegzesehez 
szOkseges egyeb engedelyek meglete alol, hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi 
tevekenyseg megfelela hulladekgazdalkodasi engeddlyek birtokaban vegezheto. 

7. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas soran Myatt es szallitott hulladdkok kizArolag 
engeddllyel rendelkeza hulladekkezel6 rdszere adhat6ak at az engedelyeben szerepla atveteli 
mennyiseg erejdig. 

8. A hullalekgazdalkodasi kozszolgaitatas teljesitese csak torvenyben vagy kormanyrendeletben 
meghatarozott esetekben szOneteltethet5 vagy korlatozhatO, valamint az ingatlanhasznale 
kerdsdre Onkormanyzati rendeletben meghatarozott esetekben szOneteltetheta. 

9. Klizszolgaltat6 az ankormanyzati hulladekgazdalkodasi kOzfeladat fotyamatos ellatasar61 
gondoskodni Wales a kozszolgaltatasi teruleten. 

10. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas vegzese soran KOzszolgaltat6 koteles az 
ingatlanhasznal6 anal Kozszolgaltat6 szallitoeszkozdhez rendszeresitett gyOjtOedenyben 
gyOjtOtt telepOlesi hulladekot, haztartasban kOpz6d6 zoldhulladdkot, vegyes hulladekot, 
elkOlonitetten gyOjtott hulladekot Osszegyajteni as elszallhani, a lomtalanitas korebe tartozo . 
lomhulladekokat az ingatlanhasznalOtol osszegyOjteni, atvenni is elszallitani, valamint az 
altala Ozemeltetett hulladekgyajt6 ponton, hulladekgyiljt6 udvaron gyOjtOtt vagy atvdteli helyen 
atvett hulladekot osszegyOjteni es elszallitani. 

11. A hulladdkgazdaikodasi kozszolgaltatas vagzese soran Kozszolgaltato Wales az elhagyott, 
vagy ellenOrizetien kOrOlmenyek k6zOtt elhelyezett hulladekot osszegyajteni, elszallitani, 
gondoskodni az elhagyott vagy ellen6rizett en kOrtilmenyek kOzOtt elhelyezett hullaciek 
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kezeleserdl. ha erre a telepOlesi onkormanyzattal megkotott hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatasi szerzadese kiterjed. 

12. KOzszolgaltatonak gondoskodnia kell a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartozo 
hulladek tovabbi kezeleser61. 

13. Kozszolgaltatonak legalabb &ante egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanitas 
megszervezeser61, lebonyolitasar61, a lomtalanitas soran KOzszolgattatOnak atadott vagy a 
korteruletre hetyezett Iomhulladek atveteler61, OsszegyOjteserdl, elszallitasar61. 

14. Kozszolgaltato hulIadekgazdalkodasi kOzszolgraltatason kiv011 egyeb hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez vagy nyilvantartasba vetelhez kOtOtt hulladekgazdalkodasi tevekenyseget koteles 
Ogy megszerveznl, hogy az a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseget ne 
veszelyeztesse. 

15. Kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatason kivOli egyeb hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez, iletve nyilvantartasba •vetelhez kOtOtt hulladekgazdalkodasi tevekenysegeb61 
szarmazo eredmenyet koteles a kozszolgaltatasra fordftani. 

16. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kdrebe tartozo hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi 
es adatszolgaltatasi kotelezettsegek teljesiteser6l a KozszolgaltatOnak gondoskodnia kell. 

17. Kozszolgaltato koteles az ingatianhasznalOt folyamatosan tajekortatni az elkOldnitett gyajtes 
asztonzese es hatekonysaganak novelese erdekeben jogszabalyban meghatarozott m6don. 

18. Kozszolgaltato koteles biztositanl, hogy az ingatlanhasznal6 a vegyes hulladek gyOjtesehez 
legalabb 2 kOlonbozd Ormertek0 gyiljtdedeny koz01 valaszthasson. A gyOjtbedeny meretenek 
igazodnia kell az erintett ingatlanon kepedd hulladek mennyisegehez, valamint meg kell 
feleInie a hatalyos jogszabalyi eldirasoknak. 

19. Kozszolgaltat6 koteles a telepOlesi hulladek elkillonftett gyOjtesare szolgalo gyajtoedenyt 
a gyOjtdedenyben elhelyezhet6 hulladeldajtara es -jellegre vagy -tipusra utak), egyertelmOen 
felismerheto es megkOlonbortethett5 szinnel, valamint jeIzessel vagy felirattal ellatni. 
A feliratnak tartosnak, jot lathatenak es olvashatonak kell Jennie. Ha a teleptilesi hulladekot 
hulladekgyOjto zsakban gyOjtik, a zsakot olyan szinnel, jelzessel vagy felirattal kell ellatni, 
amelybol egyertelmuen kider01, hogy a zsak milyen hulladekot tartalmaz. 

20. A.  hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas korebe tartozo hulladek elszallitasat zarhato kontener 
vagy a kiporzast es kiszorddast megakadalyozO, ideiglenes takaras6 kontener alkalmazasaval 
es az e felteteleket biztosita, az egyes hulladekfajtak atvatelere alkalmas felepitmennyel 
rendelkeza celgeppel, szallitOjarmOve/ kell vegezni a kornyezet veszelyezteteset, 
szennyezaset, karosItasat kizaro mOdon. 

21. KOzszolgaltatOnak az elkOldnitetten gyOjtott telepOlesi hulladekot szukseg szerinti 
gyakorisaggal, a vegyes hulladektof elkfildnitve kelt elszallitania. 

22. KOzszolgaltatOnak — ha jogszabaly elthrden nem rendelkezik — a vegyes hulladek 
'OsszegyOjteser61 es elszalliiasarol hetente legalabb egy alkalommal gondoskodnia kelt. 

23. Kozszolgaltatenak — jogszabalyban foglalt kivetellel — az ingatlanhasznaletol legalabb 
a mOanyag-, fern-, papir- es vegyes hulladekot hazhoz menu gyOjtesi rendszerben kell 
elszallitania. 

24. Amennyiben Kozszolgaltato hulladekgyOjtd udvart Ozemeltet, biztosltania kelt az egyes 
hulladekgazdalkodasi letesItmenyek kialakitasanak es Ozemeltetesenek szabalyair61 szolo 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 
1. mellekleteben meghatarozott moanyag-, fern- es papirhulladek elkulonitett gyOjteset az 
altala Lizemeltetett hulladekgyOjto udvarban is. Ha az Oveghulladek elkuldnitett gyajteset a 
KOzszolgaItato hazhoz mend gyajtesi rendszer kereteben nem biztosftja, az Oveghultadekot 
legalabb hulladekgyOjto udvarban es hulladekgyOjto szigeten kell atvennie. 

25. Ha a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartozo hulladek Kozszolgaltato altal 
torten atvetelekor, asszegyOjtesekor, elszallitasakor a hulladek a gyOjtdedenyb61 kiesik vagy 
kiszorodik, a hulladek felszedesen51 es elszallltasarol, valamint a terOlet megtisztftasarOl 
Kozszolgattatenak haladektalanul gondoskodnia kelt. 

26. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kdrebe tartozo hulladek ingallanhasznal6t61 tortend 
atvetelet, OsszegyOjteset es elszallItasat vegz6 Kozszolgaltatd gyOjtojarmOven munkat vegz6 
alkalmazottak koz01 legalabb egy jelenlevonek a hulladek atvetelere, osszegyajtesere 
vonatkozo alapfok0 szakirany0 kepesftessel kell rendelkeznle. 

27. Kozszolgaltato az elkuIdnitetten gy0jtott hulladek hasznosftasat vagy artalmallanflasat 
megel6z6en gondoskodik a hulladek valogatOmObe torten elszallitasar61, valamint a 
hasznosIthatO osszetevok elakeszitd mOvelet titjan tOrtend valogatasarol. 

28. Anyagaban kell hasznositant a valogatornOben valogatott olyan hulladekot, amely anyaganak 
asszetetele es minosege alapjan erre alkalmas. 

29. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas kdrebe tartozo hulladek hulladeklerakoban csak a 
jogszabalyban leirtak teljesuleseeseten rakhatO le. 
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30. KOzszolgattato hulladekgazdalkodasi kozszolgaltalasi tevekenysege a masodlagos hulladekok 
kozul kizarelag a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas koreben OsszegyOjtott, Myatt, illetve 
elszallitott hulladekok kezelese soran kepz6d6, tovabbi kezelest igeny16 masodlagos 
hullade.kokra terjedhet ki. 

31. Kozszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenysege soran 
maradektalanul be kelt tartania a jogszabalyi eloirasokat 

32. KOzszolgaltatb a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzadesben meghatarozott calok 
elerese erdekeben a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasara .dsak olyan alvellalkozot 
vehet igenybe, amety a tevekenyseg ellatasahoz megfeleI6 hulladekgazdalkodasi engedellyel 
rendelkezik az engedelyeben szereplo hulladekok tekinteteben az ott engedelyezett 
mennyiseg erejeig. 

33. A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzedes felmondasa eseten a felmondasi id6 alatt 
KOzszolgaltatonak a hulladekgazdalkodasl kozszolgaltatast valtozatlanul el kell latnia. 

34. KOzszolgaltatenak a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg ellatasahoz igenybe 
vett alvallalkozok szemelyeben, Melva az alvallalkozek hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi 
tevekenyseget &into hulladekgazdalkodasi engedelyeiben bekovetkezett valtozasokat a 
jogszabalyban eltoirt hater-Ian belul be kell jelentenie. 

35. A minOsitesi engedely kiallitasanak alapjaul szolgale felteteleknek a minositesi engedely 
id6beli hatalya alatt Kozszolgaltatenak folyamatosan meg kell felelnie. 

36. KOzszolgaltato koteles a telepulesi Onkormanyzat az Onkormanyzatok tarsulasa, valamint a 
Koordinald szery mint vagyonkezelo altal a reszere fizemeltetesre atadott letesitmenyeket, 
eszkbziiket, vagyonelemeket, valamint a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatassal erintett 
egyeb hulladekgazdalkodasi letesitmenyt iizemeltetni. 

37. KOzszolgaltate Males a jogszabalyban foglalt eloirdsoknak megfelelo 9gyfelszolgalatot 
mGkodtetni. 

IV.  

Jelen min6sItesi engedely a joger6re emelkedesetol szarnitott 36. hanap utolso napjaig hatalyos. 

V.  

A Korrnanyhivatal Kozszolgaltatenak 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, 17 05 06 azonosito kode hulladekokra vonatkozo kerelmet elutasitja. 

VI.  

Jelen minesitesi engedelyezesi eljarasaban a Kormanyhivatal megallapitotta, hogy 150.000,- Ft, azaz 
szazotvenezer forint osszega eljaresi koltseg meralt fel, amelyet Kozszolgattato megfizetett. 

VII.  

A hatarozat ellen kozigazgatasi itton jogorvoslatnak helye nincs, annak blrasagi felulvizsgalatat — 
jogszabalysertesre hivatkozassal — a Korrnanyhivatalhoz a kozlest61 szamitott 30 napon be101 
3 peldanyban benyftjtott, es a Favarosl Kozigazgatasi es MunkaUgyi BirOsagnak cirnzett keresettel 
lehet kern'. A birosagi feltilvizsgalat illeteke 30.000,- Ft, amelynek viseleser61 az eljaro biresag a 
donteseben rendelkezik. A birosag a pert targyalason kivul biralja el, a felek barmelyikenek kerelmare 
azonban targyalast tart Az bgyfel a targyalas tartasat a keresetlevelben, illetve az alperesi 
ellenkerelem kezhezveteletalszamItott nyolc napon belul irasban kerheti. 

INDOKO LAS 

KOzszolgaltate 2017. augusztus 28-an All. minesitesi osztalyra vonatkoz6 min6sitesi engedely 
kiadasa iranti kerelmet nyOjtott be a Kormanyhivatalhoz. 

Kozszolgaltat6 a hulladekgazdalkodasi keasiolgaltatasi tevekenyseg minesitese iranti eljarasokert, 
valamint az igazgatasi jellegO szolgaltatasert fizetendo igazgatasi szolgaltatasIdljakralszel6 71/2013. 
(VIII. 15.) VM rendefet 1. mellekletenek 2. a) pontjaban meghatarozott — I. minositesi fokozat iranti 
kerelemre vonatkoze — 150 000,- Ft Igazgatasi szolgaltatisi dijat megfizette. 
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A Kormanyhivatal a kerelmet megvizsgalta es megallapitotta, hogy a hulladekr61 szold 2012. evi 
CLXXXV. torvertyben (a tovabbiakban: Ht.), a hulladekgazdalkodasi kdzszolgaltatasi tevekenyseg 
minOsiteseral szole 2013. evi CXXV. torvenyben (a tovabbiakban: Mtv.), a huliadekgazdaIkodasi 
kOzszolgaltatas vegzesenek feltetelein51 szeld 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: 
385/2014. Korm. rendelet) foglalt tartalmi es formai elOirasoknak, valamint Kozszolgaltato anal 
kerelmezett min6sitesi osztaly kovetelmenyeinek - hianypetlast kovettien - megfelelt. 

A Kormanyhlvatal vizsgalta, hogy KozszolgaltatO nonprofit gazdasagi tarsasag, valamint megfeleI6 
hulladekgazdalkodasi engedellyet rendelkezik. Kozszolgaltate nyilatkozatot tett, hogy onkormanyzati 
adohatosaggal szemben kortartozasa nincs, valamint benrajtotta az allami adehatosag 30 napnal 
nem regebbi igazolasanak masolatat arra vonatkozdan. hogy KozszolgaltatOnak az allami 
adehatersagnal lejed kortartozasa nincs. 

Kozszolgaltato nyilatkozott, hogy olyan hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkez6 gazdalkodo 
szervezetnek minOsiil, amelyben a telepilfesi Onkormanyzatok, valamint onkorrnanyzati tarsulasok a 
szavazatok tobbsegevel tulajdoni hanyaduk alapjan kozvetve rendelkeznek, es a tarsasag 
tulajdonosakent jogosultak arra, hogy a vezeto tisztsegviselOk es a felOgyel5bizottsag tagjai tobbseget 
Megvalasszak vagy visszahivjak. 

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartozo hulladekok fajtaja, tlpusa, jellege, mennyisege, 
valamint osszetetele — az Mtv. 8. § (2) bekezdes f) pontjat figyelembe veve — a hulladekjegyzekrol 
szele 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan kertilt meghatarozasra. 

Kormanyhivatal az engedelyezesi &Ares soran vizsgalta, hogy Kozszolgaltate altar a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasba bevonni kfvant hulladekok tipusa es mennylsege 
KOzszolgaltatO hulladekgazdalkodasi erigedelyei alapjan biztositott. 

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

,,2. hulladekgazdalkodasi kdzszolgeltatas kOrebe tartoz6 hulladek: a hulladekn51 sz6I6 2012. evi 
CL)006/. tarveny (a tovabbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdes a)-d) pontjaban meghatarozottak szerint 
Osszegy6fidtt, &vett. illetve elszallitott hulladek, ideertve az i/yen hulladek kezelesebot szarmaz6 
masodlagas hulladekot is; 
3. masocIlagos hulladek: a hulladekgazdalkodasi kbzszolgaltatas kOrebe tartozo hulladek kezelese 
soran kepz6c16, tovabbi kezelest igany10 maradek hulladek;" 

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

oA hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kereteben a kozszolgaltat6: 
a) az ingatlanhasznal6k altal a kOzszolgaltatd szallft6eszkozehez rendszeresltett gyOjkiedenyben 
gyOjtOtt telepOlesi hulladekot az ingatianhasznelekt61 Osszegyajti es elszallttja - ideertve a 
haztartasban kepz0c16 zOldhulladek, vegyes hulladek, valamint az elkOlOnttetten gyOjtOtt hulladek 
tisszegy0fieset es elszallttaset is, 
b) a lomtalanitas kOrebe tartoz6 lomhulladekot az ingattanhasznalaktal OsszegyOjti, illetve atveszi es 
elszatiltja, 
c) az Mate Ozemettetett hulladekgy0jt6 ponton, hulladekgyOjt6 udvaron gy5jtOtt vagy etveteli helyen 
&vett hulladekot lisszegyOjti as etszellitja, 
d) az elhagyoft, illetve ellenOrizetlen k6r0Imenyek kOztitt elhelyezett hulladekot lisszegyajti, elszailtja 
es gondoskodik a hulladek kezeieser61, ha erre a teleptilesi Onkormanyzattal megkothtt 
hultadekgazdalkodasi kc5zszolgaltatesi szerzadese kiterjed,' 

Kozszolgaltato minositesi engedelykerelmeben !cede 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 kOdu hulladekok engedelyezeset is. Fenti 
hulladekok, a 246/2014. (IX 29.) Korm, rendelet 1. melleklete alapjan hulladekgy(ljto udvarban 
gyOjthet5 hulladekok. Kozszolgaltatd nem Ozemeltet hulladekgyOjtdi udvart, valamint kerelmehez nem 
csatolt hulladekgyajt6 udvar 5zemeltetesere vonatkozo — sajat, vagy alvallalkozd nevere smile —
hulladekgazdalkodasi engedelyt, ezed a Kormanyhivatal KOzszolgaltate ezen hulladekokra vonatkoz6 
kerelmet elutasitotta. 

KOzszolgaltat6 a minosftesi engedelykerelmeben kerte a 17 05 06 azonosito kodit hulladek 
engedelyezteteset is, de a jogszabalyi elbirasok alapjan a 17 05 06 azonosite kodti hulladek nem 
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tartozik a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas karebe, evert a Kormanyhivatal KOzszolgaItat6 ezen 
hulladekra vonalkoze kerelmet elutasitotta. 

KOzszolgaItate koteles a minOsItesi engedely kiallitasanak alapjauI szolgale felteteleknek az engedely 
idobefi hatalya alatt folyamatosan megfelelni, igy koteles a minesitesi engedelyben felluntetett, a 
hulladekgazdalkodesi kozszolgaltatasba bevont hulladekok tipusara es mennyisegere vonatkoze 
felteteleket folyamatosan biziositani. 

A hatarozat rendelkez6 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 a 385/2014. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdese alapjan. 
4. pont az Mtv. 8. § (2) bekezdes pontja alapjan. 
5. pont a 385/2014. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdese alapjan. 
6. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
7. pont a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
8. pont a Ht. 34. § (8) bekezdese alapjan. 
9. pont a Ht. 41. § (1) bekezdese alapjan. 
10. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes a), c) es d) pontjai alapjan. 
11. pont a Ht. 42. § (1) bekezdes e) pontja alapjan. 
12. pont a HL 42. § (1) bekezdes f) pontja alapjan. 
13. pont a Ht.. 44. § (1) bekezdese alapjan. 
14. pont a Ht. 42. § (5) bekezdese alapjan. 
15. pont a Ht. 42. § (5) bekezdese alapjan. 
16. pont a Ht. 66. § (1) bekezdese alapjan. 
17. pont a 385/2014. Korm. rendelet 6. § alapjan. 
18. pont a 385/2014. Korm. rendelet 7. § alapjan. 
19. pont a 385/2014. Koren. rendelet 8. § (1) es (2) bekezdese alapjan. 
20. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdese alapjan. 
21. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdese alapjan. 
22. pont a Ht. 42. § (1) bekezdese b) pontja alapjan. 
23. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (4) bekezdese alapjan. 
24. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (5) bekezdese alapjan. 
25. pont a 385/2014. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdese alapjan. 
26. pont a 385/2014. KOrm. rendelet 10. § (2) bekezdese alapjan. 
27. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdese alapjan. 
28. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdese alapjan_ 
29. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (3) bekezdese alapjan. 
30. pont a 385/2014. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdes 2. es 3. portal alapjan. 
32. pont a Ht. 41. § (3) bekezdese es a Ht. 62. § (1) bekezdese alapjan. 
33. pont a Ht. 37. § (2) 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 oleo*. 
37. pont a Ht 42. § (1) bekezdes h) pontja es a HL 53. §-a alapjan. 

A hatarozat rendelkez6 reszenek N. pontjaban foglalt id6beli hately az Mtv. 9. § (3) bekezdese 
slap* kerult meghatarozesra. 

Ha Kozszolgaltate az engedelyezett tevekenyseget az engedely Idobeli hatalyanak lejartat kovet6en is 
folytatni klvanja, akkor az Mtv. 13. § (1) bekezdese alapjan a minosItesi engedely hatalyanak lejarta 
elott legkes6bb 90 nappal beny6jtott kereIrnevef kezdemenyezheti a minOsitesi engedely hatalyanak 
meghosszabbitaset. A minOsitesi engedely hatalyanak meghosszabbitaser6I szele hatarozat joger6re 
emelkedfteig a kerelmez6 a hatalyos - korebbi - min6sftesi engedely alapjan vegezheti a 
tevekenyseget. 

Ha KozszolgaItate szernelyeben, vagy hulladekgazdalkodasi tevekenyseget nem &into adataiban 
olyan valtozas kovetkezik be, amely a kiadott mln6sitesi engedely adatenak inegvaltortatasat igenyli, 
akkor az Mtv. 11. § (1) bekezdese szerint a KozszolgaltatO a valtozes bekovetkezesetol szamftott 
15 napon belul adatvaltortatasi kerelmet ny6jt be. A kerelemhez csatolni kell az adatvaltozest igazolo 
okiratot. 

Komyezetvedalmi es Termeszetvedelmi FOosztaly 
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Amennyiben KOzszolgaltato tevekenysegeben olyan valtozas kovetkezik be, amely alapjan a 
Kozszotgaltato a min5sitesi engedelyeben foglalt minOsitesi osztaly felteteleinek, kovetelmenyeinek 
mar nem felel meg, a Kifizszolgaltato az Mtv. 12. § (2) bekezdese alapjan - a valtozasok 
bekOvetkezesetal szarnitott 15 napon bel01 - ezt a tenyt a Kormanyhivatalnak bejelenti. 
A bejelentessel egyidejOleg a Kozszolgaltatd a valtozasoknak megfeleI6 minositesi osztalyba sorolast 
tartalmaze modositasi kerelmet nyiijt be. 

Ha a Kozszolgaltato hulladekgazdalkodasi tevekenyseget erint6 adataiban olyan valtozas kovetkezik 
be, amely a min5sitesi osZtalyba sorolasat nem erinti, a icozszolgaltato e tenyt a valtozas 
bekOvetkezesettiszarnitott 15 napon be101 bejelenti. 

Ha a KoZszoIgaltato az MW. 11. § szerinti adatraltozasra vonatkozo bejelentesi kbtelezettsegenek 
hatarid6ben nem tesz eleget, a minosit0 az Mtv. 15. § (1) bekezdese alapjan a KozszolgaltatOt 50 000 
forint osszeg0 birsag megfizetesere Ithtelezi, es hatarido hizesevel felszolitja az adaWaltozas 
bejelentesere. 

Kazszolgaltato a hulladekgazdalkod0si tevekenyseg folytatasanak megszOnteteset, befejezeset —
a megszOntetest, befejezest megel6z6en legalabb 30 nappal — a Kormanyhivatalnak a 
hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba veteler51, valamint hatdsagi engedelyezeser61 
szOld 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 14. § 
(2) bekezdese alapjan bejelenti. 

A Kormanyhivatal fethivja Kozszolgaltato figyelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet atabbi 
rendelkezesere: 

.15. § (1) A kOmyezetvedelmi hatosag az engedelyt hivatalb6I visszavonhatja, ha 
a) az engedely jogosultja nem tesz eleget a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es 
adatszolgaltatasi kOtelezettsegekn5lsz616 kormanyrendeletben meghatarozott kOtelezettsegenak, 
b) megallapttja, hogy a kerelmezo a kerelemben valotian adatokat szerepettetett es az engedely 
kiadasat ez erdemben befolya solta, 
c) az engedely jogosultja a tevekenyseget az engedelyben foglaltaktel etten5 mOdon gyakorolja, vagy 
d) az engedely jogosultja a hat6sagi ellenorzest akaddlyozza. 
(2) A ktimyezetvedelmi hatesag az engedelyt hivatalbal visszavonja, ha 
a) az engedely megadasahoz elciirt fettetelek mar nem &Mak fenn, 
b) az engedely jogosultja az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel felhagy, azt 
megszt1nteti, valamint 
c) a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasa a karnyezet veszelyeztetesevel, szennyezesevel, 
karosttasaval jar. 
(3) A ktirnyeietvedelmi hatosag az engedely visszavonasa eseten hatarozataban meghatarozza a 
tevekenyseg felhagyasara, valamint szukseg eseten a monitoringra, utegondozasra vonatkozO 
kbvetelmenyeket.' 

Az Mtv. 16. § szerint: 

(1) A min6sIt6 a min6sItesi engedelyt visszavonja, ha a kerelmez6 
a) a 13. § (3) bekezdeseben vagy 
b) a 14. § (2) bekezdeseben 
foglalt felhIvasnak hatariciOn beta! nem tesz eleget. 
(2) A min6sit6 a minosttesi engedelyt akkor is visszavonja, ha a mindsites megadasahoz el6irt 
feltetelek mar nem a linak fenn." 

A Ht. 84. § (1) 05 (2) bekezdese szerint: 

,,(1) A kimyezetvadelmi hatosag az e tdrvenyben, valamkg mas jogszabalyban meghatarczott 
elbtrasok teljesitese erdekeben a hulladekbirtokost, a hulladak tulajdonosat, illetve a 
kOmyezethasznaldt kStelezi 
a) a jogszabalyban foglalt vagy hat6sagi hatarozatban etotrt kotelezettsegeinek betartasera, Naive 
a jogserta allapot megszOntetesere, ha az abban foglalt eldtrasokat a hutted& birtokosa, tulajdonosa, 
Nerve 
a kOrnyezethasznala megszegi, teljesDiesaket elmulasztja, illetve a hulladekgazdalkodasi 
engedelyhez 	 vagy 
a minOsitesi engedelyhez kOtOtt tevekenyseget az engedelyti51, a nyilvantartasba vetelhez kdkitt 
tevekenyseget a nyilvantartastel &taro modon gyakorolja; 

Komyezetvedeiml es Termeszetvenelml Hosztaly 
11)16 Budapest Maszams utca 581a. 

Telefon: (06-1)224-9100 Fax (06-1) 224-9163 
E-mail: orszagoszoldhatosag@pestgov.hu  Wee: http://mNwicormanyhivatathu/hu/pest  



b) a krimyezetet veszelyeztet6, szennyez6, illetve trams& tevekenyseg fetfOggesztesere, 
abbahagyasara, az eredeti allapot helyrealittasara; 
c) a kOmyezet szennyezese eseteben olyan intezkedes megtetelere, amely a kOmyezetszennyezest 
csOkkenti vagy megszanteti, a kornyezet kerosodasat kizelda. 
(2) A kOmyezelvedelmi hatOsag - az (1) bekezdesben foglaltakon tOlmen6en - fellOggeszti, korlatozza 
vagy megtiltja a hulladekgazdalkodasi engedelyhez, min6sItesi engeddlyhez k6tOtt tevekenyseg 
engedelyt6I &tett vagy engedety nelkOli, valamint a nyilvantartasba vetelhez k6tOtt tevekenyseg 
nyilvantartastOt elter6 vagy nyilvantartas nelkOli folytatasat A hatarozat fellebbezesre tekintet nelkul 
vegrehajthatOva nyilvanithatO." 

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

Az a tennaszetes vagy jogi szemely, egyeni.valialkoz6, tovabba jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 
szervezet, akt (amely) 
a) a hulladekgazdalkodassal kapcsolatos jogszabaly, k6zveden01 alkalmazand6 uniOs jogi aktus vagy 
hatOsagi hatarozat eldfresait megserti, 
b) hatOsagi engedelyhez, hozzajarulashoz, nyilvantartasba vetelhez vagy bejelenteshez kokitt 
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget engedely, hozzajarulas, nyilventartesba vete! vagy bejelentes 
netktfi, tovabba att61 elter5en vegez, 
azt a kdrnyezetvedelmi hatosag a hulladekgazdalkodasi btrsaggal kapcsolatos rOsztetes szabalyokn5I 
szOlo konnanyrendelet szerint hulladekgazdalkodasi bIrsag megfizetesere kOtelezi." , 

A HI 2. § (1) bekeziles 37. pontja szerint: 

,ktizszolgattato: az a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatesi tevekenyseg min6sIteserr51 szOlb tOrveny 
szerint minc5s1tett nonprofit gazdasegi tarsasag, amely a telepOlasi Onkonnanyzattal Matt 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzodes elan* hulladekgazdalkodasi kozszolgattatast let 
et,'" 

A Ht. 33. § szerint: 

„(1) A telepOlesi onkormanyzat az 6nkormanyzati hulladekgazdalkodasi klizfeladat ellatasat a 
k5zszolgaltatOval katitt hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi szerzOdes Otjan biztosItja. 
(2) A telepidasi Onkormanyzat az 6nkonnanyzati • hulladekgazdalkodasi kOzfeladat ellatasara 

zbeszerzesi eljar&st folytat le, kiveve, ha a k6zbeszerzesekr61 szOIO tOrveny (a tovabbiakban: Kbt) 
szerint nem kell kozbeszerzesi efjarast lefolytatni, a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatesi szerz6des 
megkOtese nem tartozik a Kbt. alkalmazasi karebe, vagy ha a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi 
szeaddes megkOtese a Kbt. szerinti kiveteli kOrbe esilc. 
(3) A feltfivasban az ajanlatker6 meghatarozza, hogy a kOzbeszerzesi eljaras soran milyen, a 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi tevekenyseg min6sitesen51 szOtO tdrveny szerint osztalyba 
sorott gazdasagi szerepl6k tehetnek ajanlatot vagy nyajthatnak be raszvetelijelentkezest." 

A Kormanyhivatal felhivja Kozszolgaltatd figyelmet, hogy a Ht. 90. § (8) bekezdese ertelmeben 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatast csak az a nonprofit gazdasAgi tarsasag vegezhet, amely a 
telepOlesi onkormenyzattal 2013. januar 1. napjat kovetoen hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi 
szerzfidest kotett. 

KOzszolgaltato MIN_142/2017. szamon nyilvantartasba tett %/eve. 

A Kormenyhivatal hataskore es illetekessege a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es 
igazgatasi feladatokat elate szervek kijelblesertil szeld 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
(a tovabbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 8. § es 10. § f) pontjan alapul. 

A kozigazgatasi hatesagi eljaras es szolgattatas altalanos szabalyairol sz616 2004. evi CXL. torveny 
(a tovabbiakban: Ket.) 153. § 2. pontja alapjan eljarasi koltseg az igazgatesi szolgaltatasi dij. 

A fentiek ertelmeben a Kormanyhivatal az eljara.si koltsegr5I a rendelkez5 reszben foglaltak szerint 
dontott. 

A Kormanyhivatal a minOsitesi engeddlyt a Ht. 62. § (2) bekezdese es az Mtv. 8. § (1) bekezdese 
valamint a 17. § (2) bekezdese alapjan adta ki, figyelemmel a Ket 71. § (1) bekezdesben es 72. § 
(1) bekezdeseben foglattakra. 

KOmyezetvedelml es Termeszetvedelml FOosztaly 
1016 Budapest Maros utca 58ia. 

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax (06-1) 224-9163 
E-mail: orszagoszoldhatosag@pestgov.hu  Web: htlp://www.kormanyhivatathulhu/pest 

10 

MI= 



A jogorvoslatra torten felhivas a kozponti allamigazgatas, szervek..61, valamint a Kormany tagjai es 
az allamtitkarok jogallasarol szOlo 2010, evi XLIII. torveny 1. § (2) bekezdesenek f) pontja, 5. § (2) es 
(3) bekezdese, a Ket. 100. § (1) bekezdesenek e) pontja es (2) bekezdese, 
109. § (1) bekezdesenek a) pontjaban, a 71/2015. (III. 30.) Korm rendelet 8/C. §-aban foglattakon 
alapul. 

A Fovarosi Kozigazgatasi es Munkafigyi Biresag illetekesseget a polgari perrendtartasrol szole 
1952. evi 	torveny (a tovabbiakban: Pp.) 326.§ (7) bekezdese allapltja meg, halaskiiret a Pp. 22. § 
(2) bekezdese. 

A keresetlevel benyOjtasanak hely& es idejet a Pp. 330. § (2) bekezdese hatarozza meg.. 

A targyalas tartasa iranti kerelem lehetOsegerol vale tajekortatas a Pp. 338. §-án alapul. 

Az illetek merteket az Illetekekr6I sz616 1990. evi XCIII. torveny (a tovabbiakban. Itv.) 43. § 
(3) bekezdese allapitja meg. Az Met& feljegyzesr61 az Itv. 59. § (1) bekezdese, illetve a 62. § 
(1) bekezdes h) pontja rendelkezik. 

E hatarozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdes c) pontja es (3) bekezdes alapjan a kozlessel jogeros. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 

Dr. Tarnai Richard kormanymegbizott 
neveben es megbizasab61: 

  

dr. Bartus Adrienn s. k. 
foosztalyvezeta 

A kiadmany hitele01: 
4.•

rC ,d) 

 

     

liapjak: Ogyintez6i utasitas szethi 

kdrnyezetvedelmi es Termeszelvedelmi Faosztaly 
1016 Budapest, Meszaros utca 58/a. 

Telefon: (06.1) 224-9100 Fax (06-1) 224-9163 
E-ma6: mb.e..dubzotdhatosag@pest_gov.hu Web: MtpWwww.koonanyhivatal.huihuipest 
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A PEIKTF/7180-412017. figyiratszamu engedely 1. szamil melleklete 

Bevont alvallalkozok: 

MiReHuKoz Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi KOzszolgattato Nonprofit 
Korlatolt Felelossegfi Tarsasag (szekhely: 3518 Miskolc, Ereny6 utca 1., KUJ: 103165710) 
a Kormanyhivatal Altai PE/KTF/2263-8/2017. Ogyiratszamon, valamint az Orszagos 
Kornyezetvedelmi es Termeszetvadelmi FOfelbgyeloseg altal OKTF-KP/622-1012016., 
OKTF-KP/622-8/2016., OKTF-KP/622-6/2016., OKTF-KP/622-4/2016., 14/7922-12/2013. 
Iktatoszamokon modositott, 14/7922-6/2013 iktatoszamon kiadott nem veszelyes hulladekok 
szallftesdra vonatkozo engedely alapjan, 

Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi Kozszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegii 
Tarsasig (szekhely: 3916 BodrogkeresztOr, 0172/38., KW: 103214177) a Jarasi Hivatal Altai 
B0-08/KT/3362-5/2017. Ogyiratszamon kijavItott, 60-08/KT/3362-3/2017. ugyiratszamon, 
valamint a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Alta, 20423-2/2015„ 19419-3/2015. 
Ogyiratszamokon modositott, az Eszak-magyarorszagi KOmyezetvedelmi es 
Termeszetvedelmi FelOgyelOseg (a tovabbiakban: EMI-KTF) Altai 13837-8/2014. 
Ogyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok szallitasara es gyOjtesere vonatkozO 
engedely alapjari. 

ZV ZOld Volgy KOzszolgattate Nonprofit Korlatolt Felelossega Tarsasag (szekhely-.. 
3700 Kazincbarcika, Munkacsy ter 1., KUJ: 103212667) 

• az EMI-KTF" altal 458-3/2015. Ogyiratszamon kiadott nem veszelyes hulladekok 
gyiljtesere vonatkoze engedely, 

• a Kormanyhivatal altal PE/KTF/823-3/2017. Ogyiratszamon, valamint a 
Borsod-Abailj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/175-7/2016. Ogyiratszemon 
medositott, az EMI-KTF Mal 19391-6/2013 Ogyiratszarnon kiadott nem veszelyes 
hulladekok szallitisara vonatkozo engedely alapjan. 

• 257 • 

Kbrnyezetvedetmi es Termeszatvedelml F5osztaly 
1016 Budapest, Meszaros utca 5/3/a. 

Telefon: (06-1)224-9100 Fax (06-1)224-9183 
E-mail: orszagoszoldhatosag@pestgov.hu  Web: hrip://veenv.kormanyhivatal.hu/hu/pest  
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NHKV 
NEmzET,HuLLADEmAzDAuccaksi 
Kooarmith Is VAGYONKUELo Zrt. 

MEGFELELOSEGI 
VELEMENY 

Iktataszem: KP/38810 - [12019. 

Az Miami hullatiekgazcia1kociasi kazfeladat ellatesara letrehozott szervezet 

kijeloleseral, feladatkarer61, az adatkezeles madjar61, valamint az adatszolgaltatesi 

katelezettsegek reszletes szabalyainol szOlcS 69/2016. (111. 31.) )(arm. rendelet 7. §. (9) 

bekezdesere tekintettel a 

BMH Nonprofit Kft, 

Szekhely: 	 3527 Miskolc, Beseny51 u. 26. 

Cegjegyzekszern: 	05-09-029898 

reszere a 2018. szeptember 18. napjan kelt megfeiel5segl velemeny hatalyat 2019. 

szeptember Rnaptol tovabbl egy evvel meghosszabbrtjuk. 

A meghosszabbttott megfele16segi velemenyt az NHKV Zrt. eltal vezetett es a 

honlapjan kozzetett nyllvantartesba rOgzItJ0k. 

A megfelet6segi velemeny visszavonisIg vagy a meghosszabbitott Idotartamig 

Budapest, 2019. szeptember 

hatilyos. Ailtmalej 

1C34bile4111 	kfteitiacis 

ciot 2544674, lo3. ack 	EON 4'1' 
ttt 	 atizr 2-04 

' 	 '140-048721  

  

  

Visarhelyi Tibor 

mb. vezerigazgate 



4. rnelleklet 

Hulladekgyiijto udvarok 

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

Bogancs iiti hulladekudvar 3521 Miskolc, Bogancs u. 0156/22 hrsz. 

Lorintffy Zsuzsanna uti hulladekudvar 3533 Miskolc, Lorantffy Zsuzsanna u. 
33783/3 hrsz. 

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

• Saloraljadjhely Hulladekudvar 3980 Satoraljaajhely, kiilterillet 11021/8 hrsz. 

• Sarospatak Hulladekudvar 3950 Sarospatak, belteriilet 3654 hrsz. 

• Encs Hulladeludvar 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 allotnas 3600, Ozd Hrsz. 9255 

• Ozd II. szaniii hulladekudvar 3600, Ozd Kucsera Zoltan Ut 7997/3 hrsz 

• Szikszoi hulladekudvar es atrako allornas 3800 Szikszo Hrsz. 069/2 

• Szendroi hulladekudvar 3752 Szendr6 Hrsz. 0428/6 

• Borsodnadasdi hulladekudvar 3641 Borsodnadasd Hrsz. 058/1 

• Nyekladhaza 3433 Nyekladhaza, 0217/21. hrsz. 

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



5. melleklet 

egyfelszolgalati helyek 

KAZINCBARCIKA UGYFELSZOLGALAT 

3700 Kazincbarcika, FO ter 39. 

OZD OGYFELSZOLGALAT 

3600 Ozd Zrinyi at 5/A. 

SAJOSZENTPETER UGYFELSZOLGALAT 

3770 Sajoszentpeter, Kossuth tit 183. 

MISKOLCI UGYFELSZOLGALAT 

Miskolc, Jozsef Attila at 53. sz. 

MEZOKOVESDI UGYFELSZOLGALAT 

3400 Mezokovesd, Dozsa Gy6rgy at 2. 

SATORALJAUJHELYI UGYFELSZOLGALAT 

3980 Satoraljaujhely, Kossuth ter 14. 

ENCSI UGYFELSZOLGALAT 

3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. 

SAROSPATAKI OGYFELSZOLGALAT 

3950 Sarospatalc, Erdelyi J. u. 18 

SZERENCSI OGYFELSZOLGALAT 

3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 

TISZAUJVAROS OGYFELSZOLGALAT 

3580 Tiszafijvaros, Tisza utca 2/C. 
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