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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, 

különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre 

 
A projektet Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 

NFP) konzorciuma valósítja meg. 

 

I. Projekt alapadatai: 

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 3. számú módosítás, 2021.02.15. 

Támogatás összege: 8 769 999 908 Ft 

Összköltség: 9 750 000 000 Ft 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.23. 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.06.01  

 

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések: 

 

 

Tervezési és 

kivitelezési 

szerződés 

Műszaki 

szakértő 

Műszaki 

ellenőri 

szerződés 

Edény Jármű Egyéb gép 

Közbeszerzési 

/ beszerzési 

eljárás 

státusza 

Szerződés 

megkötve 

Szerződés 

hatályba lépett 
Szerződés 

megkötve 
Szerződés 

hatályba lépett 
Szerződés 

hatályba lépett 
Szerződés 

hatályba lépett 

Szerződés 

aláírásának 

dátuma 

2022.03.25 2020.11.17 2019.08.08. 2021.06.01 2021.11.15 2020.12.21 

Szerződés 

hatálybalépés 

dátuma 

-  
2020.11.18 2019.08.08 2021.06.02 2021.11.15 2021.03.01 

Szerződéses 

összeg (nettó) 

11.499.958.959 Ft 12.350.000 Ft 11 680 000 Ft 1.992.099.000 Ft 1.413.200.000 Ft 258.880.000 Ft 

Teljesítési 

határidő 

(év, hó, nap) 

24 hónap 2023.06.01 2023.06.01 2022.03.01 2022.08.15 2021.08.17 
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 Jármű II. Edény II.  Szemléletformálás PR szerződés 

Közbeszerzési / 

beszerzési 

eljárás státusza 

Előkészítése 

folyamatban van  

Minőség ellenőrzés 

folyamatban van 
Előkészítése folyamatban 

Előkészítése 

folyamatban 

Szerződés 

aláírásának 

dátuma 

-  -  -  -  

Szerződés 

hatálybalépés 

dátuma 

-  -  -  -  

Szerződéses 

összeg (nettó) 
-  -  -  -  

Teljesítési 

határidő 

(év, hó, nap) 

-  -  -  -  

 

 

 

 

III. Műszaki tartalom: 

 

A Duna-Tisza közi regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése. A megfelelő 

logisztikai rendszer kialakításához a gyűjtőkörzetben (101 település) mind a vegyes, mind a házhoz 

menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését célzó szállítási kapacitás növelése történik.  

A meglévő hulladékudvarok, és kialakításra kerülő átrakóállomás kiszolgálása érdekében, a 

kezelőközpontokba történő hulladékszállítás megvalósítása céljából egyéb gépek beszerzése történt. 

A hulladékkezelés egy központi telephelyen valósul meg, ahol új rendszerelemek kerülnek 

kialakításra, valamint kisebb beruházások is tervezettek (egy átrakó, és két komposztáló felület). A 

projektterület két hulladéklerakó üzemel, amelyek művelése érdekében tolólapátos kompaktorok 

beszerzése valósult meg.  

Kecskeméten kialakításra kerül egy központi hulladékkezelő kezelőlétesítmény. A gyűjtési rendszer 

fő elemeit a száraz anyagában hasznosítható települési, és az elkülönítetten gyűjtött szelektív 

csomagolási hulladékot együttesen teljes mennyiségében válogató rendszer.  Ezen rendszerfejlesztés 

biztosítja annak a lehetőségét, hogy a projektterület teljes képződő száraz anyagában hasznosítható 

települési és elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási (üveghulladék kivételével, arra nem létesül 

külön kezelő, csak a gyűjtés fejlesztése történik meg gyűjtőpontok kialakításával, átcsoportosításával) 

hulladékmennyisége kezelhető legyen. A fejlesztés a biológiailag bomló, komposztálható hulladék 

kezelését is biztosítja a meglévő és létesítendő komposztálók útján.  
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A meglévő kéziválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált 

rendszer, valamint egy új csarnokban a száraz még hasznosítható hulladék kezelését szolgáló kezelő 

kialakítása.   

Ennek megfelelően egy telephelyen összpontosulna a projektterület kezelőkapacitásának jelentős 

része. 

A fejlesztés további előnye, hogy a száraz anyagában hasznosítható települési hulladékból, az 

automatizált rendszernek köszönhetően jó fűtőértékű (a távfűtő rendszerben felhasználható) 

úgynevezett SRF állítható elő). A jelezett fejlesztések az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási 

hulladék mennyiségét növelik, és a biológiai kezelést teljeskörűvé teszik.  

A hulladéklerakás mennyisége jelentősen csökkenthető, és ezzel a fejlesztéssel kialakítható 

kezelőközpont alkalmas magas hőértékű SRF előállítására. A fejlesztés kiemelkedő jelentősége, hogy 

a hőközpont később helyi alapanyaggal történő ellátásában is szerepet tud játszani. 

A logisztikai rendszer optimalizált kialakítása érdekében, egy átrakó állomás kialakítása is tervezett 

Monor településen, valamint Cegléd településen egy komposztálófelület kiépítése. 

Jelenleg hatályos műszaki tartalom: 

 

Beszerzendő tételek Darabszám Rövid leírás 

Edényzet I. ütem beszerzés 

Konténerek 51   

5 m3 12 Konténerek a létesítményhez 

7 m3 12 Konténerek a létesítményhez 

10 m3 12 Konténerek a létesítményhez 

32 m3 12 Konténerek a létesítményhez 

20 lábas 3 Konténerek a létesítményhez 

Hulladékgyűjtő edényzet 19   

120 literes 5 

A közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő 

ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az 

edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok (kéthetente), illetve a 
zöldhulladék gyűjtését az újonnan beszerzésre kerülő 200 000 db edényzet 

kiosztásával kívánjuk megvalósítani. 

1100 literes 14 Hulladékgyűjtés 

Edényzet II. ütem beszerzés 

Földbe süllyesztve telepített szelektív 

hulladékgyűjtő 
6 Településképi elvárásokhoz igazodó szelektív gyűjtőpontok kialakításához 

120 literes 200 000 Barna fedél biológiai gyűjtéshez 

300 literes műanyag komposztálóm 3 000 Családi házas övezetekben házi komposztálás céljára 

Gépjárművek I. ütem beszerzés 

Tömörítő lapos, 2 tengelyes 4 

A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő 

szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is 

igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez.  Elkülönített gyűjtés 2, a 
száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 3 
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Tömörítő lapos, 3 tengelyes  20 

A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő 

szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is 
igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez.  Elkülönített gyűjtés 11, a 

száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 10 

Multiliftes tehergépkocsi 2 
Hulladékudvarok ürítéséhez, átrakó állomásokról történő szállításhoz, illetve a 

szervezett iskolai gyűjtéshez 

2 tengelyes 4x4-es jármű 1 Gyűjtőkörzetben való gyűjtésre 

Láncos konténeremelő tehergépkocsi 1 
A 4-5 m3-es konténeres gyűjtéshez, Hulladékudvarok ürítéséhez, történő 
szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez 

Gépjárművek II. ütem beszerzés 

Tömörítő lapos, alacsonypadlós 4 személyes 2 biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés) 

Tömörítő lapos, 3 tengelyes  4 biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés) 

Darus felépítmény 1 Földbe süllyesztve telepített szelektív hulladékgyűjtők ürítésére 

Mobil rakodógépek eljárás 

Tolólapos kompaktor 2 Telephelyi infrastruktúra, 1-1 db telephelyenként 

Építés 

A meglévő kéziválogató és csarnoka 

átalakításával elkülönített hulladék válogatására 

automatizált rendszer 

1  

új csarnokban a száraz még hasznosítható 

hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása 
1  

Komposztáló kialakítás 2 Cegléd, Monor infrastruktúra és komposztáló felület kialakítása 

Hulladék átrakóállomás 1 Monor 

Adagoló garat 2   

Előaprító 1 
 A hulladék aprítását kalapácsos daráló végzi. Az aprított hulladék mérete 0-200 

mm között változik. Az aprítógépből kikerülő hulladék a kihordószalagra kerül. 

Rosta 1 

A fémhulladékok leválasztását követően a hulladékot 80 mm lyukméretű 
dobrostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció az előaprítóba kerül 

további kezelésre. A rostán áteső 80 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre. 

Valamint: Az örvényáramú és optikai leválasztást követő utóaprítás után a 
hulladékot 20 mm lyukméretű dobrostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó 

frakció kerül energetikai hasznosításra (RDF). A rostán áteső 20 mm alatti 

frakció kerül biológiai kezelésre. 

Szállító szalagok 1 Tervezés során lesz végleges 

Mágnesezhető fémleválasztó 2 

A kihordószalag végéhez illesztve rostálás előtt helyezkedik el a mágneses 

szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémet a mágnes 
az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott 

fémdarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses 

térből, majd ezután leesnek; A kihordószalag végéhez illesztve az előaprító után 
helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A 

mágnesezhető fémet a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó 

felületén tartja. A kiválasztott fémdarabok a hevederen található bordák 
segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek. 

Optikai válogató (NIR) 2 A szelektív és a száraz anyagában hasznosítható egyaránt hatékonyságnövelő 
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A projekt indikátorai: 

 

Mutató Mérték-egység 
Célérték a projekt fizikai 

befejezésekor 

A keletkezett hulladékokból 

hasznosítás érdekében előkezelt 

hulladékok aránya 

% 100 

Az elkülönített gyűjtési 

rendszerrel elért lakosság száma fő 56 000 

Elkülönítetten gyűjtött települési 

hulladék aránya a teljes 

települési hulladék 

mennyiségéhez képest 

% 20 

Hulladék újrafeldolgozására 

további kapacitás t/év 10 000 

Hulladék-gazdálkodással 

kapcsolatos szemlélet-

formálásban aktívan résztvevő 

lakosság száma 

fő  10 000 

 

IV. Projekt státusza: 

 

Megvalósíthatósági Tanulmány 

 

A Vállalkozási szerződés a Megvalósíthatósági Tanulmány és költséghaszon-elemzés elkészítése, 

továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban az 

NFP és a Naturaqua Zrt. között 2018.01.31-én került megkötésre. 

 

Az IH által támogatásra javasolt, módosított rendszerelem fejlesztési kérelemre az NHKV Zrt. 

2020.10.26-án az NHKV Zrt. kiadta megfelelőségi nyilatkozatát. A Megvalósíthatósági Tanulmány 

átdolgozásra került, mely alapján a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2020.11.24-én 

benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. 2021.02.04-én elfogadásra került a benyújtott 

Megvalósíthatósági Tanulmányt tartalmazó TSZ módosítás. A projekt megvalósítási szakaszba lépett 

2021.02.15-én. Az MT készítő számlájának elszámolása IH felé megtörtént 2021-ben. 

 

2022.02.14-én a Végső Kedvezményezett jelezte módosítási igényét Edényzet II és Jármű II. 

beszerzési eljárások műszaki tartalmát illetően. a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) szerinti 

kérelem (Kérelem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztésének OHKT-nek 

való megfelelőségének megállapítására) módosítása megtörtént, az NHKV Zrt. 2022.03.23-án kiadta 

megfelelőségi nyilatkozatát. A módosított Megvalósíthatósági Tanulmány 2022.03.30-án benyújtásra 

került a KEHOP Irányító Hatóság részére. 
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A benyújtott dokumentum kapcsán az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) – a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően – megkereste a szakpolitikai felelőst. 

Szakpolitikai felelős 2022.04.22-én kelt válaszában a Kecskeméten tervezett mechanikai-biológiai 

hulladékkezelővel (a továbbiakban: MBH) kapcsolatban, a 2021-2027 közötti időszakra szóló 

2021.10.06-tól hatályos Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: OHT) 

vonatkozásában az alábbiakra hívta fel a figyelmet: 

„Az elkülönített gyűjtési rendszerek fejlődésével (tekintettel az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

arányának növekedésére és ezzel párhuzamosan a vegyesen gyűjtött hulladék arányának 

csökkenésére) az MBH-kba és (a visszaváltható rendszerek várható bevezetésével) a 

válogatóművekbe bekerülő hulladékmennyiség várhatóan nem fog növekedni (inkább csökkenni fog), 

ezért új MBH-k létesítése nem, csak a meglévők fejlesztése indokolt. 

Az OHT fenti rendelkezésé, illetve a Kormánynak a hulladékok energetikai hasznosításával 

kapcsolatosan kialakított korábbi álláspontjára tekintettel – mely szerint csak annak a hulladéknak 

az energetikai hasznosítására kerülhet sor, amelynek anyagában történő hasznosítására az európai 

uniós kötelezettségek nem vonatkoznak – a tervezett új MBH létesítmény megvalósítása 

szakpolitikailag nem támogatható.” 

Szakpolitikai felelős a levelét az alábbiakkal folytatta: 

„Mindazonáltal megjegyzendő, hogy alapvető stratégiai célkitűzése mind az Európai Uniónak, mind 

a hazai ágazatnak a hulladék képződésének megelőzése, illetve az anyagában történő hasznosítás 

növelése minden hulladékáram tekintetében. Ennek a célnak a megvalósítását szolgálják és segítik 

elő az Európai Bizottság által a körforgásos gazdasági javaslatcsomag részeként kezdeményezett 

hulladékgazdálkodási irányelv-módosítások is, emiatt az elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése 

támogatandó, azonban a fejlesztési koncepció fentiek miatti újragondolása szükséges.” 

Tárgyi szakpolitikai vélemény alapján, tekintettel annak koncepcionális jellegére, a benyújtott 

módosítási igény jelen formájában nem támogatható. 

Tekintettel arra, hogy a megfogalmazott megállapítások hatással vannak a már korábban jóváhagyott 

műszaki tartalomra, az Irányító Hatóság egyeztetést javasol az érintett felek (Végső kedvezményezett, 

NFP Nonprofit Kft., NHKV Zrt., szakpolitikai felelős, IH) részvételével. 

 

Kivitelezés 

 

A „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-

Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú projekt kivitelezési 

feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú szerződés aláírásra 
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kerül 2022.03.25-én a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás és a nyertes ajánlattevő, a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. között. 

A Szerződés Elfogadott Végösszege: 11.499.958.959 Ft + ÁFA 

A szerződés még nem lépett hatályba. 

A Projekt sikeres megvalósítása érdekében, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlat értéke meghaladja 

a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló építési költségforrás összegét, 

összköltség-növelési kérelem került benyújtásra a KEHOP Irányító Hatóság részére 2022.01.24-én 

azzal, hogy a vonatkozó Támogatási Szerződés módosításával megemelésre kerüljön a Projekt 

támogatása és összköltsége. 

Tekintettel arra, hogy a szükséges ráemelési igény mértéke meghaladja a 15%-ot, így Az európai 

uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

17/2017. (II.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2017. (II.24.) Korm. rendelet alapján az 

összköltségnövelési kérelem vizsgálatába igazságügyi szakértő bevonása szükséges, melyet a 

KEHOP Irányító Hatóság rendelt ki. Az igazságügyi szakértő 2022.02.14-én kiadta szakvéleményét. 

A kérelem jóváhagyási időigénye miatt a szerződés hatálybaléptetésének időpontja időben 

elhúzódhat. A szerződés aláírásával a szerződés érvényes, azonban a fedezet rendelkezésre állását 

követően fog hatályba lépni. 

Edényzetbeszerzés 

 

Az „Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-

Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekt megvalósulásához 

szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése” elnevezéssel 2021.06.01-én jött létre a POLYDUCT 

Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás. A szerződés hatályba lépett 2021.06.02-án.  

 

1.sz szerződésmódosítás 

Eladó 2021.07.06. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta Vevőt, hogy a COVID 

járványhelyzet okozta megszorítások miatt a műanyag HDPE alapanyag ellátásának nagymértékű 

akadozása tapasztalható. Ezen probléma miatt az EUROPLAST Kunnststoffbehalterindustrie GmbH 

cég gyártási kapacitása 200.000 darab 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edényről 120.000 

darabra csökkent. 

Eladó a 120.000 darab feletti mennyiséget a Berényi Vill Kft.-vel teljesíti.  

A szerződésmódosítás aláírásra került 2021.10.27-én. 

 

Az I. műszaki átadás-átvétel 2021.09.02-án megtörtént, átadásra került eszközök: 

 

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény  42.612 db 
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A II. műszaki átadás-átvétel 2021.12.09-én megtörtént, átadásra került eszközök: 

  

 1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény  23.124 db 

 2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény   48.925 db 

 

A III. műszaki átadás-átvétel 2021.12.21-én megtörtént, átadásra került eszközök: 

 

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 3636 db 

2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Cegléd) 6555 db 

3. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét) 4165 db 

4. tétel 20+ lábas fém (acél) veszélyes hulladéktároló kármentővel   3 db 

 

Záró műszaki átadás-átvételre 2022.02.28-án került sor, átadásra került eszközök: 

 

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény K 33.684 db 

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény C 16.944 db 

2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét) 20.355 db 

3. tétel 1100 literes, négykerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hull. konténer 14 db 

4. tétel 5 m3-es s fém (acél),szimmetrikus nyitott konténer + ponyva    12 db 

5. tétel 7 m3-es fém (acél),nyitott szimmetrikus konténer + ponyva   12 db 

6. tétel 10 m3-es fém (acél), nyitott, görgős konténer + raschel háló   12 db 

7. tétel 32 m3-es fém (acél),görgős, nyitott multiliftes konténerek   12 db 

 

Az 1. eljárás eredményeként megkötött edényzetek beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés 

vonatkozásában a műszaki készültségi szint: 100%. 

 

Edényzetbeszerzés 2. eljárás 

 

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-

én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A 

specifikáció elkészítésre került, Végső Kedvezményezett részére megküldésre került jóváhagyásra 

2022.02.21-én. A specifikáció jóváhagyásra került, a közbeszerzési dokumentáció elkészítésre került 

a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szerinti ex-ante minőségellenőrzésre megindításához. A minőség-

ellenőrzés 2022.03.23-án megindításra került. 2022.03.26-án az ellenőrzés során hiánypótlási 

felhívás érkezett, melyet 2022.03.29. napján NFP bevonásával a Közbeszerzési Szaktanácsadó 

teljesített. A KEHOP Irányító Hatóság a dokumentumok tartalmához hozzájárul, támogathatósági, 

elszámolhatósági, valamint műszaki tartalmú ellenőrzéséről szóló nyilatkozatát megadta azzal a 

feltétellel, hogy ha a 2022.03.31. napján benyújtott, módosított Megvalósíthatósági Tanulmány is 

jóváhagyásra kerül a KEHOP Irányító Hatóság részéről. A minőség-ellenőrzés 2022.04.11-én 

továbbléptetésre került KFF felé. A KFF 2022.04.27-én megküldte eljárás megindítására vonatkozó 

ellenőrzési jelentést. A jelentésben foglalt észrevételek megválaszolása, a dokumentáció 

módosításamegtörtént, a KFF részére a válaszok 2022.06.09. napján feltöltésre kerültek. 2022.06.14-

én újabb hiánypótlási felhívást küldött a KFF, melyre a válaszok megadása folyamatban van a 

Tervező bevonásával. 

 

Járműbeszerzés 
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A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzésére irányuló adás-vételi 

szerződés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és 

az UNIKOMTECH GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2021.11.15-én jött létre. A 

szerződés hatályba lépésének a napja: 2021.11.15.  

A szerződés szerinti teljesítési határidő 9 hónap. 

 

Eladó 10% előleget vett fel. Az elszámolás 2021.12.06-án benyújtásra került az Irányító Hatóság 

részére. 

 

Eladó 2022.03.28. kelt levelében a teljesítéssel kapcsolatban akadályt jelentett be. A DAF alvázak 

gyártójának szállítási nehézségei léptek fel. A szállítási szerződés keretein belül 26 db DAF alvázat 

fog Eladó felépítményezni a megadott ajánlatunkban leírtak szerint.  

A szerződéskötést követően a gyártó jelezte, hogy kedvezőtlenül alakulnak bizonyos összetevők 

beszállítói határidejei, emiatt a gyártási kapacitásai is hullámzóak és torlódások, fennakadások 

tapasztalhatóak a gyártósorokon, ami a visszaigazolt gyártási időket negatívan befolyásolja. Mivel ez 

az akadályoztatás hosszan tartónak minősül, így ennek fenntartása szükséges, az akadály elhárultáig. 

A frissített gyártási határidők jelenleg csak tervezetek, ezért a járművek jelenlegi gyártási határideje 

bizonytalan.  

Tekintettel arra, hogy a járművek szállítására a megkötött árubeszerzési szerződés keretében 

2022.08.15-ig szükséges az Eladónak teljesítenie, melyet a tervezett akadályközlésből is jól láthatóan, 

megalapozottan nem lehet jelenleg módosítani. 

A jelenleg fennálló beszállítói, és ezáltal a gyártói kapacitásokkal kapcsolatos negatív hatások miatt 

a teljesítési véghatáridő jelenleg nem látható.  

Amint megalapozottan meglehet határozni a szállítás pontos határidejét, úgy a szerződésmódosítást 

is el lehet indítani 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti minőségellenőrzésre. 

 

Járműbeszerzés 2. eljárás: 

 

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-

én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A 

specifikációt Tervező elkészítette, és megküldte jóváhagyásra 2022.06.13. napján. Végső 

Kedvezményezett 2022.06.20. napján kelt nyiltkozatával jóváhagyta a műszaki tartalmat. Az eljárás 

becsült értékének megállapításához az indikatív árajánlatok bekérése folyamatban van. 

 

Egyéb gép beszerzés: 

 

Az adásvételi szerződés 2020.12.21-én megkötésre került a Végső Kedvezményezett és a Bitumaster 

Kft között 258.880.000 Ft + áfa értékben. A szerződés hatályba lépése TSZ módosításhoz volt kötve 

így 2021. 03. 01-én lépett hatályba, 2021.12.01 teljesítési határidővel. Az előleg kifizetésre került. A 

műszaki átadásra 2021. augusztus 17-én került sor.  

 

Átadott tételek: 2db BOMAG BC573RB-5 típusú tolólapos kompaktor. 

 

Ezzel a teljes mennyiség leszállításra került, a műszaki készültségi szint 100%. 
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Műszaki ellenőr 

 

A szerződés 2019.08.08-án került megkötésre az NFP és az Utiber Kft. között, nettó 11.680.000 Ft 

értékben. 

 

A projekt keretében az NFP által biztosított FIDIC Mérnök Annus Mihály. 

 

Műszaki szakértő 

 

A szerződés az NFP és a Hojsza Kft. között 2020.11.17-én jött létre. A szerződés értéke 12.350.000 

Ft + ÁFA. A szerződés 2020.11.24-én hatályba lépett.  

A mintaedények vizsgálata és a kompaktorok (egyéb gépek) műszaki átadás-átvétele megtörtént. 

Az edényzetek műszaki átadás-átvétele megtörtént.  

 

PR és nyilvánosság 

 

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. 

rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és 

szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett 

műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint, az NKOH saját 

hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ezt követően az NVTNM Társasági 

Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött 

tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a 

továbbiakban: ITM) Körforgásos  Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős 

Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének 

eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és 

szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó 

rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet 15. § (7) bekezdése 

alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének 

megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette.  

Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére 

megküldött egyoldalú jognyilatkozattal módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, 

mely útján a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések 

előkészítésére, és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső 

Kedvezményezett részére. Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével 

továbbra is támogatja a Végső Kedvezményezettet. 

 

Az egyoldalú jognyilatkozatban foglaltaknak megfelelően Végső Kedvezményezett a kötelező 

tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó műszaki tartalmat elkészítette 2022.02.02-én, 

mely – az NFP 2022.02.10-i észrevételeivel és javaslataival kiegészítve – a KEHOP Irányító Hatóság 

részére megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.14-én. A KEHOP Irányító Hatóság ellenőrizte 

megküldött dokumentációt, észrevételeit megtette, melyek 2022.04.05-én megküldésre kerültek 

Végső Kedvezményezett részére. 
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A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök 

a következők: 

 

• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 

• Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése 

• A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos 

működtetése, frissítése 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  

• Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése  

• A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 

• Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal) 

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

• Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  

• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 

• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

• A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 

 

2022.06.30-ig elvégzett feladatok: 

 

• A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettel egyeztetve elkészítésre 

került, melyet az Irányító Hatóság 2018.08.10-én fogadott el.  

• A Kommunikációs (cselekvési) tervet a Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, 

mely Irányító Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.02.14-én.  

 

Ezúton jelezzük, a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit 

Kft. honlapján (http://projektek.nfp.hu/map), valamint az Androidos telefonkészülékek esetében a 

Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek 

adattartalma folyamatosan frissül. 

 

Szemléletformálás 

 

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. 

rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és 

szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett 

műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint, az NKOH saját 

hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ezt követően az NVTNM Társasági 

Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött 

tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a 

továbbiakban: ITM) Körforgásos  Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős 

Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének 

eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és 

szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó 
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rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet 15. § (7) bekezdése 

alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének 

megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette.  

Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére 

megküldött egyoldalú jognyilatkozattal módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, 

mely útján a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések 

előkészítésére, és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső 

Kedvezményezett részére. Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével 

továbbra is támogatja a Végső Kedvezményezettet. 

 

Az egyoldalú jognyilatkozatban foglaltaknak megfelelően Végső Kedvezményezett a 

szemléletformálási tevékenység műszaki tartalmát elkészítette 2022.02.02-én, mely – az NFP 

2022.02.10-i észrevételeivel és javaslataival kiegészítve – a KEHOP Irányító Hatóság részére 

megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.14-én. A KEHOP Irányító Hatóság ellenőrizte megküldött 

dokumentációt, észrevételeit megtette, melyek 2022.04.05-én megküldésre kerültek Végső 

Kedvezményezett részére. 

 

http://www.nfp.hu/

