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I. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás bemutatása 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a térségben lévő 36 települési önkormányzat 2017. 

április 1. napjával Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, Miskolc város és térségének 

hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására, a települési szilárdhulladék kezelésének korszerű 

megoldására, valamint Európai Uniós követelményrendszernek való megfelelés megvalósítása 

céljából létrehozták a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 

(továbbiakban: Társulás). 

2018. január 1. napjától átalakult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszere, mellyel 

megvalósult „az egy régió egy közszolgáltató” modell. Ezzel egyidőben megtörtént a Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása, amely alapján a Társulás Társulási Tanácsának kizárólagos 

hatáskörébe került a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kijelölése és a közszolgáltatási szerződés 

jóváhagyása. 

 

A Társulás 21/2017. (XI.23.) számú Társulási Tanácsi határozatával a BMH Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (továbbiakban: BMH Nonprofit Kft.) jelölte ki közszolgáltatónak. A Társulás 2018. 

január 1. napjával megkötötte a kijelölt közszolgáltatóval - valamennyi tagra kiterjedő érvénnyel és 

hatállyal - a közszolgáltatási szerződést, amely az elmúlt évek alatt többször módosításra került.  

A Társulási Megállapodás rendelkezik arról, hogy „a Társulás a tulajdonában álló 
hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket – ha nem adja át a Ht. szerinti 
koordináló szervnek vagyonkezelésre – az Nvtv. előírásainak megfelelően köteles a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben Társulással közszolgáltatási 
szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni.” 
 

A Miskolc Térségi Konzorcium, mint az ISPA és KEOP projektek kedvezményezettje rendelkezik 
olyan vagyonnal, amelyek a közszolgáltatás biztosításához szükségesek voltak, ezért a Társulás ezen 
vagyonelemek tekintetében bérleti szerződést kötött a Konzorciummal. A Társulás a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához rendelkezésre álló vagyonelemeit, amely az elmúlt 
évek alatt folyamatosan gyarapodott, további bérleti szerződés keretében átadta a BMH Nonprofit 
Kft. részére. Az elmúlt évek alatt az említett bérleti szerződések módosítására több esetben sor 
került.  

A hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítésének kulcsponti eleme Magyarország Kormányának 
az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a települési 
önkormányzatok, a települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai és a többségi állami 
tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok részére a hulladékgazdálkodási feladatok megvalósítása 
érdekében közzétett „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési 
hulladék vonatkozásában” KEHOP-3.2.1. kódszámú felhívása. 
 
A KEHOP projekt sikeres megvalósítása érdekében a megyében működő Mezőkövesdi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az Észak-magyarországi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnt. Ezzel egyidőben a megszűnt társulások 
települési önkormányzatai a Társulás tagjává váltak, így a Társulás tagjainak létszáma - az akkor 
folyamatban lévő projektekre tekintettel - 2019. január 1. napjával 62 főre emelkedett.   
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A Társulás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart 

a BMH Nonprofit Kft.-vel, mint a megyei hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval, a közszolgáltatás 

végzésében közreműködő gazdasági társaságokkal, valamint a társult önkormányzatokkal.  

 

II. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás döntései 

A Társulás elnöki tisztségét és az ezzel kapcsolatos feladatokat Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Polgármestere látja el, a munkaszervezeti feladatokat Miskolc Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala végzi. A Társulás a megalakulása óta folyamatosan meghozza azokat 

a szükséges döntéseket, amelyek a jogszabályi előírásokra figyelemmel szükségesek, másrészt a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan ellátása és folyamatos fejlesztésének elősegítése 

érdekében indokolt. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a beszámolási kötelezettséggel érintett 

időszak alatt összesen 15 határozatot hozott. 

A Társulás Társulási Tanácsa által a 2022. évben meghozott határozatok: 

• Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyes saját bevételeinek 

és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegének megállapítása. 

• Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi 

költségvetésének elfogadása. 

• A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021. (II.18.) Társulási Tanácsi határozat módosítása. 

• A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szemléletformálási 

kampányának megvalósítása érdekében szükséges felhatalmazások megadása. 

• A KEHOP-3.2.1.-15-2017-00019 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Miskolc Város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” ráfejlesztésével kapcsolatos döntések 

meghozatala. 

• KEHOP-3.2.1.-15-2019-00032 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt ráfejlesztésével kapcsolatos 

döntések meghozatala.  

• Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi 

Közbeszerzési Tervének elfogadása.  

• A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása. 

• A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi Ellenőrzési 

Jelentésének jóváhagyása. 

• A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi 

költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) Társulási Tanácsi határozat módosítása. 

• Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi 

Közbeszerzési Terv 1. számú módosításának jóváhagyása.  
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• A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a MiReHu 

Nonprofit Kft. közötti Együttműködési Megállapodás módosítása. 

• A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a települési 

önkormányzatok közötti Együttműködési Megállapodás módosítása és egyéb döntés 

meghozatala. 

• A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi Ellenőrzési 

Tervének jóváhagyása. 

• A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

hulladékgazdálkodási koncesszióval kapcsolatos felhatalmazásokra vonatkozó döntése. 

A Társulási Tanács által meghozott döntések közül az alábbiakban részletesen bemutatásra kerül 

néhány, a Társulás gazdálkodását és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztését érintő 

döntés. 

 

1. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

költségvetésével kapcsolatos döntések  

a) A Társulás 2022. évi költségvetési javaslata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet előírásai, és a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben 

foglaltak alapján készült.  

Tárgyévi költségvetési bevételek, illetve kiadások tervezett összege: 4.819.478.591 Ft.  

Működési bevételek vonatkozásában megtervezésre kerültek a saját tulajdonban lévő eszközök 

után járó bérleti díj bevételek, a Társulás által bérelt eszközök díjának továbbszámlázása, valamint 

az előzőekhez kapcsolódó, kiszámlázott általános forgalmi adó.  

A 17/2021. (XII.7.) TT számú határozattal elfogadott bérleti szerződés alapján az éves bérleti díj 

fix összegű és változó összegű részből áll. A fix összegű bérleti díj 222.920.250 Ft + ÁFA, mely 

összeg a költségvetésben megtervezésre került. A változó bérleti díj esetében a BMH Nonprofit 

Kft. az üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadását követően – de nem később, mint a 

tárgyévet követő év június 30. napjáig – köteles a bérleti díj korrekcióját kezdeményezni, amely ezt 

követően kerül beépítésre a Társulás költségvetésébe. Megállapításra került az áthúzódó előirányzat, 

valamint a 2021. évi költségvetési maradvány összege, mely a Társulás 2022. évi eredeti 

költségvetésébe beépítésre került.  

Felhalmozási költségvetési bevétel esetében az áthúzódó előirányzat került beépítésre. 

Működési kiadások vonatkozásában a működéshez szükséges dologi kiadások az alábbiak: 

• bankköltség, közjegyzői, szakértői díj, irodaszer beszerzés,  

• Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által a 2022. 
évi ellenőrzési díj,  

• Miskolc Térségi Konzorciumnak fizetendő bérleti díj,  

• működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó, általános forgalmi adó 
befizetése,  
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• személyi jellegű kiadások és szociális hozzájárulási adó, 

• egyéb dologi kiadások. 
 

Megállapításra került az áthúzódó előirányzat, mely a Társulás 2022. évi eredeti költségvetésébe 

beépítésre került.  

Felhalmozási költségvetési kiadások között került megtervezésre a Gördülő Fejlesztési Terv 

keret-előirányzat összege, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekt, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2019-

00032 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” projekt áthúzódó 

előirányzatai is beépítésre kerültek. 

b) A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről 
szóló 2/2022. (III.02.) TT határozata módosításra került a Társulási Tanács 2022. szeptember 26. 
napján tartott ülésén. 
 
A Társulás 2022. I. félévi bevételi, illetve kiadási előirányzata a Társulás költségvetési 

mérlege szerint összesen 53.467.558 Ft-tal növekedett. 

A működési bevételek módosított előirányzatának összege 53.467.558 Ft-tal emelkedett. Ez az 

összeg tartalmazza a Társulás által visszaigényelt általános forgalmi adót 48.414.863 Ft, valamint a 

bérleti szerződés alapján a MiReHu Nonprofit Kft. részére kiszámlázott bérleti díj összegét, amely 

a 2021. év vonatkozásban bruttó 5.052.695 Ft. 

A felhalmozási költségvetési bevételeknél előirányzat módosítás nem történt. 

A dologi kiadások előirányzata 73.509.968 Ft összeggel nőtt, az alábbi tételek szerint: 

• A MiReHu Nonprofit Kft. és a Társulás között fennálló bérleti szerződés alapján a 2021. 

évre megállapításra került bérleti díj, amely 5.052.695 Ft.  

• A BMH Nonprofit Kft. és a Társulás között fennálló bérleti szerződés alapján a 2021. évre 

vonatkozó fix bérleti díj után visszaigényelt általános forgalmi adó, amely 45.468.581 Ft. 

• A Társulás működési költségei után visszaigényelt általános forgalmi adó összege  

181.374 Ft. 

• A Társulás és a MiRehu Nonprofit Kft. között a hulladékgyűjtő edények kiosztására 

megkötött együttműködési megállapodás alapján visszaigényelt általános forgalmi adó 

összege 60.318 Ft.  

• A KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosító számú „Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” megnevezésű projekt kivitelezési munkálatai 

után a fordított általános forgalmi adó miatti előirányzat rendezés összege 22.747.000 Ft. 

A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 20.042.410 Ft-tal csökkent az alábbi tételek 

szerint: 
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• A Társulás által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv alapján elvégzett beruházások után 

visszaigényelt általános forgalmi adó összege 2.704.590 Ft. 

• A KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosító számú „Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” megnevezésű projekt kivitelezési munkálatai 

után a fordított általános forgalmi adó miatti előirányzat rendezés összege -22.747.000 Ft. 

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről 
szóló módosítási javaslata 4.872.946.149 Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra. 
 

2. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a MiReHu 

Nonprofit Kft. közötti Együttműködési Megállapodás módosítása 

 

Az Európai Unió által elfogadott Körforgásos Gazdaság Javaslatcsomagban szereplő irányelvek 

módosítása miatt 2023. december 31. napjáig a biohulladék elkülönített gyűjtését biztosítani kell a 

települések részére, ezért a házhozmenő hulladékgyűjtés ez irányú fejlesztése elengedhetetlen.  

 

A Társulás 19/2021. (XII.07.) TT határozatával elfogadta a Társulás Gördülő Fejlesztési Tervét, 

amelyben szerepelt 10.000 darab bio- és zöldhulladék gyűjtőedény beszerzése. Tekintettel arra, 

hogy a Társulás költségvetésében a hulladékgyűjtő edények beszerzéséhez a pénzügyi forrás 

biztosított volt, ezért a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel 2022. 

június 7. napján megkötésre került az adásvételi szerződés. A szerződésben foglaltaknak 

megfelelően a Társulás vonatkozásában a 10.000 db hulladékgyűjtő edény leszállításra került.  

A Társulás korábban a KEHOP 3.2.1.-15-2017-00019 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyú projekt vonatkozásában Együttműködési 

Megállapodást kötött a MiReHu Nonprofit Kft.-vel és a Társulást alkotó településekkel. A Társulás 

Társulási Tanácsa a 12/2019. (IX.16.) és 13/2019. (IX.16.) számú TT határozataival hagyta jóvá az 

Együttműködési Megállapodásokat.   

A Társulás által most beszerzett bio- és zöldhulladék gyűjtőedények kiosztása kapcsán, a 

munkafolyamatok összehangolt, gördülékeny lebonyolítása érdekében, ismét igénybe kívánja venni 

az érintett települési önkormányzatok és a MiReHu Nonprofit Kft. szolgáltatását.  

Az Együttműködési Megállapodás módosítását követően kerülhet a bio- és zöldhulladék 

gyűjtőedények kiosztásra a Társulás által meghatározott települések részére. 

3. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

hulladékgazdálkodási koncesszióval kapcsolatos felhatalmazásokra vonatkozó döntése 

A hulladékgazdálkodási koncesszió első lépéseként a Nemzeti Koncessziós Iroda 2021. 

augusztusában felhívást tett közzé az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó 

szolgáltatások megszervezésére. A kiírt koncessziós pályázatot a Mol Nyrt. nyerte el. Ennélfogva 

az irányadó jogi normák alapján 2023. július 1. napjától kezdődő, 35 éves koncessziós időszak alatt 

kizárólag a Mol Nyrt., mint Koncesszor végzi – alvállalkozók bevonásával – az egész ország 
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területén a háztartások és a gazdálkodó szervezetek évente mintegy 5 millió tonna hulladékának 

gyűjtését és kezelését, illetve a kapcsolódó létesítmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését. 

A Mol Nyrt. részéről augusztus hónapban több online tájékoztató került megtartásra a 

közszolgáltatók, az intézményi hulladékgazdálkodók és az önkormányzati társulások részére, 

amelyből megállapítható volt, hogy a jövőben a MiReHu Nonprofit Kft. jelenlegi tevékenysége csak 

több jogviszony keretében, kvázi blokkokban tud megvalósulni.  

Ezek a blokkok, szolgáltatási tevékenységek a következők: 

− hulladékgyűjtési tevékenység a régiókoordinátorral együttműködve alvállalkozói 

tevékenységben; 

− létesítményüzemeltetés, amely a jelenleg működtetett létesítmények (hulladékválogató, 

átrakóállomások, hulladékudvarok, RDF üzem, újrahasználati központ) önálló szerződésen 

belüli működtetése; 

− intézményi hulladékgyűjtés, kezelés, amely jelenleg vállalkozásoktól történő csomagolási 

hulladékok gyűjtését, kezelését jelenti, illetve ide kapcsolódik az iratmegsemmisítési és 

habosított polisztirol tömörítési tevékenységünk is. 

 

A MiReHu Nonprofit Kft. az alapítók céljával összhangban, a jövőben is a térség meghatározó 

hulladékgazdálkodási szereplője szeretne maradni, alkalmazkodva a jogszabályi környezet 

változásaképpen kötelezően létrehozandó hulladékgazdálkodási szisztémához.  

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

felhatalmazást adott a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Társulás elnöke részére, 

hogy a Társulás vagyonelemeivel összefüggésben jognyilatkozatot tegyen, illetve a koncessziós 

ügymenet lebonyolítása során teljes jogkörre eljárjon.  

 

III. A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás projektjei: 

1.  KEHOP-3.2.1.-15-2017-00019 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Miskolc Város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.06.  
Támogatás összege: 2.199.988.156 Ft 
Összköltség: 2.440.000.000 Ft 
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.10.01. 
 
A hulladékgazdálkodási integrációs célkitűzések megvalósítása, a hatályos jogszabályok előírásaira, 
és a lakosság egészségvédelmére figyelemmel törekedni szükséges arra, hogy bevezetésre kerüljenek 
a korszerű hulladékgazdálkodási módszerek, amelyek a már működő hulladékgazdálkodási 
rendszereket továbbfejlesztik, bővítik, amely változások egyértelműen megteremtik az uniós 
kötelezettségeknek, és a lakossági igényeknek megfelelő, teljes körű struktúra megvalósítását, szem 
előtt tartva a jelenleg hatályban lévő jogi normák előírásainak betartását. A hulladékgazdálkodási 
rendszer korszerűsítésének kulcsponti eleme Magyarország Kormányának az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a települési önkormányzatok, 
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a települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásai és a többségi állami tulajdonú nonprofit 
gazdasági társaságok részére a hulladékgazdálkodási feladatok megvalósítása érdekében közzétett 
„Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék 
vonatkozásában” KEHOP-3.2.1. kódszámú felhívása. 
 
A projekt címe: Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, 
különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (a 
továbbiakban: Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést kötött a 
Konzorciummal. 

A projekt indikátorai közül kiemelendő, hogy az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság 
száma 23.000 fő, valamit a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan 
részvevő lakosság száma 10.000 fő. 

A projekt műszaki tartalma keretében az alábbiak valósultak meg:  

2.1. Eszközbeszerzés 

 

• 26 db hulladékgyűjtő és -szállító jármű beszerzése 
 
A Társulás, mint kedvezményezett adás-vételi szerződést kötött 2018. május 15. napján a 
MENTO Környezetkultúra Kft.-vel. Az alapmennyiségbe tartozó összes 24 db jármű 
leszállításra került, ezzel a szerződés teljesítettnek tekinthető. Az ellenszolgáltatás értéke 
nettó 1.009.040.000 Ft. Az opcionális tételek lehívására a jótállási időszak lejártáig, azaz 
2019.11.25. napjáig volt lehetőség. Az opcionális tételek, azaz további 2 db 
hulladékgyűjtőjármű leszállítása és átadás-átvétele 2020.06.29. napján megtörtént. A 
lehívásra került opcionális tételekkel az ellenszolgáltatás értéke 1.112.840.000 Ft lett. 
 

• 49.950 db hulladékgyűjtő edényzet, konténer beszerzése 
 
A Társulás az edényzet beszerzésére irányuló adás-vételi szerződést 2018.11.26. napján 
kötötte meg a Semicont’06 Kereskedelmi Kft.-vel. A szerződésben rögzítésre került 
ellenszolgáltatás értéke nettó 788.015.000 Ft. 
 
A szerződés alapján az alábbi tételek kerültek beszerzésre: 
 

- 49.920 db hulladékgyűjtő edényzet,  

- 10 db 27 m3-es zárt tartály átrakó állomáshoz,  

- 20 db 30 m3-es görgős nyitott konténer. 
 

A Társulás a hulladékgyűjtő edények kiosztása kapcsán, a munkafolyamatok összehangolt, 

gördülékeny lebonyolítása érdekében, mind az érintett települési önkormányzatokkal, mind 

a MiReHu Nonprofit Kft.-vel együttműködési megállapodásokat kötött. Az edények 

kiosztása, azaz lakosság részére történő átadása folyamatosan zajlik.  

• 1 db anyagmozgató, -rakodó gép beszerzés 

 
A Társulás az egyéb gép beszerzésére irányuló adás-vételi szerződést 2020.06.10. napján 
kötötte meg a Kommunál-Part Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel. A gép átadására 
2021.03.12. napján került sor. Az ellenszolgáltatás értéke nettó 81.880.000 Ft.  
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Az eszközbeszerzés a projekt tekintetében 100%-ban megvalósult.  

2.2. Kivitelezés  
 

A projekt keretében a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó területén található RDF üzemben belül 
új, a jelenlegivel megegyező, vagy attól nagyobb kapacitású RDF utóaprító beépítése valósul meg 
(utóaprító felhordó, reverzáló és kihordószalag beszerzése, beépítése, rendszerintegráció). A 
projekt specifikus célja, hogy a korszerű hulladékkezelési technológiát a Társulás területének 
egészére kiterjessze, kiegészítve a korábbi fejlesztések keretében megvalósult 
hulladékgazdálkodási rendszerrel.  

  
A projekt építés, kivitelezés tárgyában a vállalkozási szerződés 2018.11.12. napján megkötésre 
került a Társulás és a DHJ Építő Kft. között. Az ellenszolgáltatás értéke 228.905.700 Ft volt. A 
Vállalkozó a létesítményt 2019.07.16. napjával készre jelentette. Az átadás-átvétel 2019.08.21. 
napján megvalósult és lezárult. 

 
A munkaterület átadás-átvétele után a kivitelező az alábbi feladatokat teljesítette: 

- Egységár felbontásának elkészítése 
- Tervezési és építési ütemterv elkészítése 
- Elektromos TU elkészítése 
- Géptelepítési TU elkészítése 
- Trapézlemezes szerelési TU elkészítése 
- Mintavételi és megfelelőség igazolási terv elkészítése 
- Kiviteli terv mérnök és építtető által jóváhagyása 
- Villamos kiviteli terv mérnök és építtető által jóváhagyása 
- Utóaprító gép leszállítása, beüzemelése 
- Frekvenciaváltó leszállítása, beüzemelése 
- Szállítószalagok leszállítása, beüzemelése 
- Új faláttörés elkészítése 
- Meglévő berendezések, bálázó berendezés, szállítószalagok áthelyezése 
- Új végleges villamos megtáplálás kiépítése 
- Próbaüzem terv megküldése jóváhagyásra 
- Kivitelező pozícionálta és rögzítette az új utóaprítót a kiviteli terv szerinti helyére 
- A lerögzített utóaprító forgatási próbáját Kivitelező elvégezte, a próba sikeres 
- A jóváhagyott kiviteli terv alapján megtörtént a kábelnyomvonalon kábeltálca kiépítése, 

meglévő fázisjavító berendezés áthelyezése, az új helyén beüzemelése 
- A Vállalkozó kiépített a komplett új villamos megtáplálást 
- Megtörtént a meglévő berendezések szükséges áthelyezése, az új szállítószalagok 

beépítése 
 
A kivitelezés műszaki készültsége a projekt vonatkozásban 100 % megvalósult. 
 
1.3. PR és nyilvánosság 
 
A projekt PR és nyilvánosság tekintetében a Társulás 2017.12.15. napján a HRD-INVEST Kft.-vel 

szerződést kötött.  

A szerződés alapján elvégzésre kerültek az alábbi feladatok:   

- Kommunikációs (cselekvési) terv elkészítésre került, 
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- nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése megtörtént,  

- projektnyitó rendezvény szervezése,  

- beruházás helyszínén „B” típusú tábla kihelyezése megtörtént. 

1.4. Szemléletformálás 

 

Az NFP Nonprofit Kft. 2021. decemberében tájékoztatta a Társulást arról, hogy szükséges a 

konzorciumi megállapodások PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre 

és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása oly módon, hogy ezen feladatokat az 

Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013. 

programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 

beruházások, valamint a 2014-2020. programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a 

hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. 

(XII.19.) Kormány rendelet 15. § (7) bekezdése alapján az érintett projekt végső 

kedvezményezettjei, azaz a megrendelő konzorciumi tagok lássák el.  

2022. szeptember 30. napján a szemléletformálás projektelem felülvizsgált műszaki tartalma 

megküldésre került az NFP Nonprofit Kft. részére, aki továbbította azt Irányító Hatóságnak. Az 

Irányító Hatóság áttanulmányozta a megküldésre került dokumentumokat és 2022. november 3. 

napján megküldte a hiánypótlási felhívását. Jelenleg folyamatban van a hiánypótlásnak megfelelő 

műszaki tartalom módosítása.  

 

A projekt vonatkozásában a beszámolási időszakban is folyamatos volt a kapcsolattartás a NFP 

Nonprofit Kft.-vel, és a projektben érintett gazdasági társaságokkal. 

 

A projekt előrehaladására tekintettel 2022. július 20. napján sor került a projekt mind papíralapú, 

mind helyszíni ellenőrzésére. Az Irányító Hatóság az ellenőrzés keretében nem állapított meg 

semmilyen hiányosságot a projekt vonatkozásában.  

 

2. A KEHOP-3.2.1-15-2019-00032 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” 

 

Az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, a Hernád Völgye és 

Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2018. novemberében konzorciumi együttműködési megállapodást kötött 

a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” című támogatási kérelem benyújtására. A kérelem támogatása 

esetén, az abban foglalt cél közös megvalósítása érdekében az említett társulások együttműködnek 

az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) 

is.  

A projekt célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítása nyomán, a területi 
optimalizáció eredményeként, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kialakított új 
hulladékgazdálkodási régióban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos elvárásait és céljait 
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meghatározó Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírt kötelezettségek 
teljesítése. Ennek keretében a régió teljes területét érintően olyan hulladékkezelést fejlesztő 
rendszerelemek kialakítása történik meg, amely lehetővé teszi a megfelelő feldolgozó kapacitás 
biztosításával a megyei szinten gyűjtött szelektív hulladékok teljes mennyiségének kezelését, 
szemben a jelenlegi teljesítőképességekkel. A projekt magába foglalja a szelektív hulladékválogató 
mellett az átrakóállomást és a kiszolgáló létesítményeket, eszközöket is. 
 
A Kormány 1636/2018. (XII.5.) határozatának történő megfelelés érdekében a KEHOP-3.2.1-15-

2019-00032 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes 

területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt 

vonatkozásában az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás, a 

Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, a Sajó-Bódva Völgye 

és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. április 12. napján aláírt Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodása alapján létrehozták a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Hulladékgazdálkodási Konzorciumot. Az Együttműködési Megállapodás értelmében a Miskolci 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás lett a Konzorcium vezetője.  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program 

Irányító Hatósága az NFP Nonprofit Kft., valamint a Társulások Konzorciuma között IKT-2019-

106-I1-00001915/0013. iktatószámon aláírásra került a Támogatási Szerződés. Időközben a 

Támogatási Szerződés a projekt vonatkozásban történt változásaira tekintettel több alkalommal 

módosításra került.  

2.1.  Projekt alapadatai:  

 A projekt megvalósításának kezdete: 2018.11.29.  

Támogatás összege: 4.065.907.163 Ft 

Összköltség: 4.518.438.895 Ft  

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.03.01. 

 

A projekt indikátorai közül kiemelendő az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság 637.521 

fő, valamint hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság 

száma 10.000 fő.  

 
2.2. A Projekt műszaki tartalma: 
 
Szelektív hulladékválogató 
 

• Szelektív hulladékválogató csarnok (3000 m²) létesítése Miskolc, belterület 11509/5 hrsz. 
alatt. A minél hatékonyabb, tisztább frakciók kinyerése, valamint az OHKT előírásainak 
való megfelelés érdekében egy teljesen új válogató csarnok és az azt kiszolgáló 
infrastruktúra létesítése.  

• Szelektív hulladékválogató technológia (berendezések): minimum négy optikai válogató, 
ballisztikus szeparátor és utóválogató kabin, valamint bálázógép létesítése. A ballisztikus 
szeparátor a 2D-3D frakciók elkülönítését szolgálja, a négy darab optikai válogató a 
különböző frakciók nagy tisztaságú gépi úton történő leválasztását teszi lehetővé.  
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• Átrakóállomás: Miskolc, belterület 4752/3 hrsz. alatt található, korábban ISPA projektből 
épült, átrakóállomás teljes felújítása, duplagaratossá tétele, kiegészítő korszerűsítése. 

• Kiszolgáló létesítmények, eszközök:  
o burkolatok, utak, kerítés, kapu kialakítása 
o teljes infrastruktúra kialakítása, közművek bevezetése 
o dupla hídmérleg kialakítása a kétoldali mérések elvégzéséhez, szoftver beszerzése 
o szociális létesítmény dolgozók részére 
o 2 db rakodógép, 2 db targonca 

 
2.3.  A projekt státusza: 

 
Építés 

  
A kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó szerződés 2021.03.08. napján került megkötésre a 
KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.-vel és a MENTO Környezetkultúra Kft.-vel. A 
teljesítési határidő a hatályba lépéstől (2021.03.18.) számított 24 hónap. A szerződéses ár 
4.111.108.839 Ft. 

 

A Társulás, mint a Konzorciumot képviselő gesztor 2021.03.31. napján a munkaterületet 
(Miskolc 11509/5, 4752/3 hrsz.-ok) tervezési és előkészítési munkákra a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsájtotta.  
 
A Miskolc 11509/5 hrsz.-ú ingatlan munkaterületként átadásra került a Vállalkozónak 
kivitelezési munkák végzésére 2021.09.23. napján. Az átadás óta a kivitelezési munkák 
folyamatosan zajlanak, a jelenlegi információk alapján a szerződésben vállalt határidővel sor 
kerülhet a létesítmény műszaki átadására.  
 
Az udvartér vonatkozásban az aszfalt kötőréteg és a CP beton burkolat elkészült. Az 
elektromos trafó, mérőhely és kandeláberek kiépítése befejeződött. A szelektív 
hulladékválogató csarnok tekintetében a vasbeton szerkezet, acél szerkezet és az ipai padló 
feltöltése elkészült. A szociális blokk aljzatszigetelése válaszfal építése folyamatban van. A 
technológiai gépek vonatkozásában a kabin kisválogató elkészült a szalagszerelések 
folyamatban vannak. A vállalkozó tájékoztatása alapján a beüzemelés és próbaüzem várható 
időpontja 2023. január 15. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási 
Konzorcium 2022. október 18. napján tartott ülésén döntött arról, hogy a hulladékválogatómű 
és átrakóállomás próbaüzemmel kapcsolatos üzemeltetői feladatait a MiReHu Nonprofit Kft. 
lássa el. A Miskolc, 4752/3 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a munkaterület átadásra 2022. 

november 9. napján került sor, melyet követően kezdődhet meg a meglévő hulladékátrakó 

állomás felújítása, bővítése.  
 
A kivitelezési munkák vonatkozásában 2.045.527.043 Ft értékben kerültek számlák 
befogadásra, melyből az Irányító Hatóság szállítói finanszírozás keretében 921.894.741 Ft-ot 
teljesített 2022. augusztus 31. napáig. 
 

A projekt előrehaladására tekintettel 2022. július 20. napján sor került a projekt mind 

papíralapú, mind helyszíni ellenőrzésére. Az Irányító Hatóság az ellenőrzés keretében nem 

állapított meg semmilyen hiányosságot a projekt vonatkozásában.  

 
A kivitelezés készültségi foka 2022. október 31. napján 63,9 %. 
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Eszközbeszerzés 
 
Az eszközbeszerzésre vonatkozó műszaki tartalom egyeztetése megtörtént a Társulások 
Konzorciuma és az NFP Nonprofit Kft. között. A közbeszerzési eljárás megindításhoz szükséges 
minőség-ellenőrzés újbóli megindítására vonatkozó hirdetmény 2021.12.14-én feladásra került. A 
hirdetmény megjelent. Az ajánlattételi határidőre egy darab ajánlat érkezett. A KFF szabályossági 
döntést hozott 2022.02.23-án, amely alapján az eljárás megismétlése vált szükségessé. A Társulások 
Konzorciuma 2022. 03.31. napján megküldte jóváhagyását a módosított műszaki tartalomra. A 
Tervezőt az NFP Nonprofit Kft. felkérte az indikatív ajánlatok bekérésére 2022. május 25. napján. 
Az indikatív ajánlatok beérkezését követően fenn fognak állni a minőség-ellenőrzés megindításának 
feltételi. 

 
PR és nyilvánosság 
 
Az Irányító Hatóság által elfogadott Kommunikációs (cselekvési) terv elkészült. Sajtóközlemény 

került kiküldésre a projekt megindításáról 2021.04.21. napján. 2021.12.23-án az NFP visszaadta a 

PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére 

és lebonyolítására vonatkozó feladatokat a Végső Kedvezményezett részére. A PR tevékenység 

tekintetében a Társulás módosította a műszaki tartalmat, amely az Irányító Hatóság által is 

jóváhagyásra került. Az erre vonatkozó Támogatási szerződés módosítását a Felek 2022. július 28. 

napján írták alá. A PR tevékenység vonatkozásában az indikatív ajánlatok bekérése megtörtént, ezt 

követően került sor a tényleges beszerzési eljárás lefolytatásra.  

Szemléletformálás 

Az NFP Nonprofit Kft. 2021. decemberében tájékoztatta a Társulást arról, hogy szükséges a 

konzorciumi megállapodások PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre 

és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása oly módon, hogy ezen feladatokat az 

Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013. 

programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 

beruházások, valamint a 2014-2020. programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a 

hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. 

(XII.19.) Kormány rendelet 15. § (7) bekezdése alapján az érintett projekt végső 

kedvezményezettjei, azaz a megrendelő konzorciumi tagok lássák el.  

A projekt egyik eleme a szemléletformálási tevékenység, amely megvalósítása érdekében szükséges 

a korábban elkészített Kommunikációs Terv műszaki tartalmának átdolgozása, figyelemmel azokra 

az iránymutatásokra, amelyet az NFP Nonprofit Kft. még 2022. áprilisában továbbított a 

Kedvezményezett részére.  

Az NFP Nonprofit Kft.-vel és az Irányító Hatósággal történt egyeztetés alapján a projekt 

vonatkozásában elszámolható költségnek tekintik a kommunikációs szakértő díját. Az újonnan 

felmerült költség elszámolásához szükséges a Irányitó Hatóság felé költségátcsoportosítást 

kezdeményezi, amelyre a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A személetformálással kapcsolatban 

célszerű olyan kommunikációs szakértővel szerződést kötni, aki a Kommunikációs Terv szakmai 

tartalmának felülvizsgálata mellett közreműködik a közbeszerzési eljárás, valamint a megvalósítás 

során is mint szakmai tanácsadó. A kommunikációs szakértő beszerzési eljárásának megindítása 

folyamatban van.  
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3. Miskolc-Avas földbe süllyesztett hulladéktároló szemléletformálás és építési beruházás 
 

A Társulás célul tűzte ki, hogy Miskolc Megyei Jogú Város egyik legsűrűbben lakott városrészében 

egy nagy volumenű kommunikációs kampány részeként, a szemléletformálás elősegítéseként 

tovább kívánja fejleszteni a hulladékgyűjtési rendszert egy egyedi megoldás kialakításával. 

Társulás Társulási Tanácsának döntésének megfelelően 2022. február 18. napján 

hulladékgazdálkodási szemléletformálási kampány megvalósítása érdekben egyedi támogatási 

kérelmet nyújtott be az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft-hez. A 

benyújtásra került támogatási kérelem alapján az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 

Nonprofit Kft. részéről 2022. július 11. napján aláírásra került a támogatói okirat. A támogatói 

okirat alapján a projekt elszámolható költsége 200 millió Ft, illetve a felhasználás határideje 2023. 

április 30. napja lett. 

A projekt megvalósítása érdekében a Társulás a szemléletformálási tevékenység megvalósítása 

érdekben 2022. szeptember 5. napján vállalkozási szerződést kötött a MIKOM Nonprofit Kft.-vel. 

Az építési beruházás értékre tekintettel szükséges volt közbeszerzési eljárás lefolytatása, amely a 

beszámolással érintett időszakban lezárult, erre tekintettel sor kerülhet a vállalkozási szerződés 

megkötésre, ezt követően megkezdődhetnek a föld süllyesztett hulladéktárolók kivitelezési munkái.  

A szemléletformáló kampány részeként létesítendő föld alatti gyűjtő rendszer társadalmi 

mintaprojektként is szolgál. 

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság részére egyszerűbb, kényelmesebb, 

környezetbarátabb, élhetőbb megoldást jelent a társasházi övezet lakóinak a hulladékok gyűjtésére. 

Ezáltal a helyes gyűjtési gyakorlat iránti hajlandóság is növelhető, ami pedig könnyebb 

feldolgozhatóságot és tisztább anyagáramokat eredményez a hulladék kezelése és a haszonanyag 

előállítása során.  

 

 

 

 


