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2016. év második felében megkezdődtek az NHKV Zrt. által meghatározott integrációs

folyamatok előkészületi munkálatai annak érdekében, hogy a 2017. évi bővülés során minél

kevesebb probléma és fennakadás legyen a közszolgáltatási feladatok ellátásában, mind a

szakmai-, gazdaságossági-, jogi-, munkaügyi-, pénzügyi- és számviteli elvárásoknak is

megfelelve.

2017. év folyamán a Dél-Kom Nonprofit Kft. lett a közszolgáltató

➢ a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.,

➢ a Bonycom Nonprofit Kft.,

➢ a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.,

➢ a BIOKOM Nonprofit Kft. valamint

➢ az Öko-Dombó Nonprofit Kft.

szolgáltatási területének településein.

Integráció, 2017.



Mohácsi térség

2017. április 1.

 A Mohács Város Önkormányzatának tulajdonában álló Mohácsi Városgazdálkodási és

Révhajózási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége 2017.

március 31. napjával e társaságból kivált és jogutódlással beolvadt a Dél-Kom Dél-

Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-be.

 Az átalakulás következtében 2017. április 1. napjától kezdődően a Mohácsi

Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. jogelőd 10 településes ellátási

területének (Mohács, Lánycsók, Kisnyárád, Szajk, Székelyszabar, Erdősmárok,

Görcsönydoboka, Somberek, Palotabozsok, Bár) hulladékgazdálkodási

közszolgáltatója a Dél-Kom Nonprofit Kft.



Bonyhádi térség, 

2017. május 1.

 A Bonyhád Város Önkormányzatának tulajdonában álló Bonycom Nonprofit Kft.

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége Bonyhád Városban és a környező

községekben 2017. április 30. napjával megszűnt.

 A Dél-Kom Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje felemelésre került, melynek során Bonyhád

Város Önkormányzata 100.000,-Ft értékű törzsbetétet szerzett.

 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja

alapján a közszolgáltatási szerződés megkötése nem minősül közbeszerzési eljárás

köteles ügyletnek, így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Dél-Kom

Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kijelölhető.



Bonyhádi térség, 

2017. május 1.

 Bonyhád Város Önkormányzata 88/2017. (IV.27.) sz. határozatával akként döntött,

hogy 2017. május 1. napjától kezdődően a Dél-Kom Nonprofit Kft-vel köt

közszolgáltatási szerződést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására.

 Az átalakulás következtében 2017. május 1. napjától kezdődően a Bonycom

Nonprofit Kft. korábbi ellátási területének (Bonyhád, Bonyhádvarasd, Izmény,

Kisdorog, Kisvejke, Nagyvejke, Kakasd, Aparhant, Lengyel, Mőcsény, Mucsfa,

Váralja, Závod) hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a Dél-Kom Nonprofit Kft.

lett.



Pécs Megyei Jogú Város 

2017. május 1.

 A BIOKOM Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége Pécs

Megyei Jogú Városban 2017. április 30. napjával megszűnt.

 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 91/2017. (04.27.) sz. határozatával akként

döntött, hogy 2017. május 1. napjától kezdődően a Dél-Kom Nonprofit Kft-vel köt

közszolgáltatási szerződést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására.

 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja

alapján a közszolgáltatási szerződés megkötése nem minősül közbeszerzési eljárás

köteles ügyletnek.

 Az átalakulás következtében 2017. május 1. napjától kezdődően Pécs Megyei Jogú

Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a Dél-Kom Nonprofit Kft.



Komló, Hosszúhetény

2017. július 1.
 A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

tevékenysége 2017. június 30. napjával megszűnt.

 A Dél-Kom Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje felemelésre került, melynek során Komló Város

Önkormányzata 100.000,-Ft értékű törzsbetét törzsbetétet szerzett.

 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján

közszolgáltatási szerződés megkötése nem minősül közbeszerzési eljárás köteles ügyletnek,

így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Dél-Kom Nonprofit Kft. közbeszerzési

eljárás lefolytatása nélkül kijelölhető.

 Komló Város Önkormányzatának 55/2017. (04.28.) sz. határozata alapján 2017. július 1.

napjától kezdődően a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. korábbi ellátási

területének (Komló, Hosszúhetény) hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a Dél-Kom

Nonprofit Kft.



Dombóvár

2017. július 1.

 Az Öko-Dombó Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége 2017.

június 30. napjával megszűnt.

 A Dél-Kom Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje felemelésre került, melynek során Dombóvár

Város Önkormányzata 100.000,-Ft értékű törzsbetétet szerzett.

 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja

alapján közszolgáltatási szerződés megkötése nem minősül közbeszerzési eljárás

köteles ügyletnek, így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a Dél-Kom

Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kijelölhető.

 2017. július 1. napjától kezdődően az Öko-Dombó Nonprofit Kft. korábbi ellátási

területének hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a Dél-Kom Nonprofit Kft.



2017. évi integráció során átvett települések
2017. ÁPRILIS 1 - SZEPTEMBER 30. TELEPÜLÉS NEVE LAKOSSZÁM

BIOKOM Nkft. PÉCS 145 347

BÁR 530

ERDŐSMÁROK 88

KISNYÁRÁD 167

LÁNYCSÓK 2 397

MOHÁCS 17 355

PALOTABOZSOK 865

SOMBEREK 1 341

SZAJK 812

GÖRCSÖNYDOBOKA 370

SZÉKELYSZABAR 541

BONYHÁD 13 322

BONYHÁDVARASD 407

IZMÉNY 465

KISDOROG 731

KISVEJKE 297

APARHANT 985

LENGYEL 532

MŐCSÉNY 375

MUCSFA 357

VÁRALJA 846

ZÁVOD 285

KOMLÓ 23 388

HOSSZÚHETÉNY 3 360

Dombóvár DOMBÓVÁR 18 461

ÖSSZESEN: 25 233 624

Komlói térség

Mohácsi térség

Bonyhádi térség



2017. évi integráció során átadott települések

Dél-Balaton régió

BELECSKA 349
ÉRTÉNY 783
FELSŐNYÉK 980
KOPPÁNYSZÁNTÓ 296
NAGYKÓNYI 1 097
NAGYSZOKOLY 903
ÚJIREG 282

ÖSSZESEN: 7 4 690



A Dél-Kom Nonprofit Kft. 

szolgáltatási területének változása

2016. ÁPRILIS 1. 301 település 194 231 lakos

2017. SZEPTEMBER 30. 319 település 423 165 lakos



A Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási 

területe 2017. szeptember 30.



Szolgáltatási terület integráció főbb 

feladatai

 Közszolgáltatási szerződések megkötése

 Helyi rendeletek felülvizsgálata, aktualizálása

 Személyi és tárgyi feltételek biztosítása

 Ügyfélszolgálati irodák működésének felülvizsgálata

 Hulladékudvarok, átrakók működésének felülvizsgálata

 Környezetvédelmi engedélyek megszerzése

 Minősítési adatok aktualizálása

 Szállítási tevékenység megszervezése

 Adat  importálás, adatnyilvántartás és adatszolgáltatás rendszerének kialakítása 



Az integráció során felmerült főbb 

problémák
 Környezetvédelmi engedélyek

Az integrációs folyamatok következtében 3 átrakó, 7 hulladékudvar és 1 komposzttelep

került a Dél-Kom Nonprofit Kft. üzemeltetésébe. Ezen létesítmények engedélyeinek

megszerzése komoly feladatot rótt a környezetvédelmi csoportra, mivel az engedélyezési

folyamatok menete komoly adminisztrációs teher. Nehézséget jelentett, hogy a

dokumentációhoz szükséges hivatalos iratok sok esetben nem álltak rendelkezésünkre,

illetve az eljárások átfutási ideje igen hosszadalmas. Az átmeneti időszakban - amikor már

társaságunk volt a közszolgáltató, de a létesítményekre vonatkozó engedélyek még nem

álltak rendelkezésünkre - üzemeltetési megállapodások keretében a korábbi üzemeltetők

voltak megbízva a létesítmények alvállalkozói üzemeltetésével. Ez a jogi keret segítette a

pénzügyi elszámolásokat is a felmerült, üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket illetően.



 Partnerállomány-kezelés

Komoly problémát jelentett, hogy a közszolgáltatók adatnyilvántartó programjai jelentősen

eltérnek egymástól, a miénktől. Nehezen ment a partnerállományok informatikai

eszközökkel történő beimportálása az adatbázisunkba, adatkezelési rendszerünkbe.

Az adatokat - annak érdekében, hogy megfelelő módon kerüljenek be az adatbázisukba -

csak többszöri oda-vissza küldés, egyeztetés és informatikus általi segítség után tudtuk

elfogadni, számlázási rendszerünkbe beforgatni.

Nehézséget jelentett az adatszolgáltatás, ha az átadás- átvétel nem a negyedév

fordulónapján történik.

Az integráció során felmerült főbb 

problémák



Az integráció során felmerült főbb 

problémák

 Szállítás-szervezés

A hulladék begyűjtés, elszállítás, kezelés folyamatai szükségszerűen felülvizsgálatra

kerültek a költség- és időhatékonyság szempontjai alapján. Ennek eredményeként új

járattervek születtek, melyek kiszolgálására újra kellett szervezni a szállítási

tevékenységet. Figyelembe vettük hulladékgyűjtő gépjárműveink kapacitását, darabszámát

és műszaki állapotát is. Több újonnan üzemeltetésünkbe kerülő járművön jelentős műszaki

felújítást kellett végre hajtani. Az integrációval mintegy 30 db 10 évnél idősebb

gyűjtőjármű került a közszolgáltatási rendszerünkbe. Ezt a jövőbeli fejlesztések fogják

orvosolni.



Az integráció során felmerült főbb 

problémák

 Önkormányzati kötelezettségek teljesülése

Az integrációs iránymutatás elvárja a dombóvári közszolgáltatási terület átadását.

Dombóvár város a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként

kötelezettségeket vállalt, többek között a program eszközrendszerének használatát. A

program jelenleg a fenntartási időszakban van. Még nem tisztázódtak a kilépés

probléma mentes, jogtiszta keretei.



Az integráció végeredménye

 Nagyrégiós közszolgáltatás

 Egységes közszolgáltatási rendszer

 Egységes adatkezelés

 Hatékony szállítmányozási logisztika

 Hatékony és magas színvonalú hulladék feldolgozás a régió hulladékképződési 

tömeg-központjához közel



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


