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Tisztelt Hulladék kezelő, hasznosító! 

 

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális 

koordinációt, amelynek keretében gondoskodik a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a 

vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről, 

továbbá koordinálja a hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítását. 

 

E feladatok ellátására az állam létrehozta az NHKV Zrt.-t, mint Koordináló szervet a Ht. 32/A § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján. A 2016. július 1. napjától hatályos jogszabályi rendelkezések 

értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék az NHKV Zrt. tulajdonába 

kerül. 

 

A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4 § (1) bekezdése alapján a haszonanyag értékesítéséről a 

Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a 

Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 

 

A 2016. év második félévében begyűjtött, keletkezett haszonanyag átadásával kapcsolatban az NHKV 

Zrt. az átmeneti évre való tekintettel a közszolgáltatók fennálló szerződéseire tekintettel járt el. 

 

A haszonanyaggal kapcsolatos, 2017. évben irányadó eljárásrend kialakítása érdekében az NHKV Zrt. 

előzetes piaci konzultációt kíván lefolytatni, melynek keretében indikatív ajánlatokat kér be. 

 

Ezúton kérjük fel Önöket az indikatív árajánlatok megtételére. 

 

Az ajánlatokat a 2017. évre vonatkoztatva kérjük elkészíteni. 

1. Kezelés/hasznosítás 
 

Az ajánlatkérés egyik iránya felmérni azon kezelési kapacitásokat, amelyek a közszolgáltatók 

rendelkezésére állnak abban az esetben, ha saját kapacitásuk vagy műszaki, szakmai, személyi 

feltételrendszerük nem teszi lehetővé a begyűjtött hulladékok előkezelést/kezelését. Ebben a körben 

értjük elsősorban a csomagolási hulladékok kezelésre történő átadását, melynek végén a kezelt 

(bálázott) hulladék visszakerülhet a közszolgáltatóhoz, majd az NHKV Zrt. tudja elvégezni a 

haszonanyagok hasznosítóhoz juttatását. 

Az ajánlatkérés második iránya felmérni azon hulladékáramokat és kezelési kapacitásokat, amikor a 

közszolgáltatók által begyűjtött hulladék úgy kerül kezelés céljából átadásra, hogy a kezelésre átvevő 

gondoskodik egyben a kezelt hulladék hasznosítóhoz juttatásáról is. Ebben a körben értjük elsősorban 

az elektronikai hulladékokat. 

Az ajánlatkérés harmadik iránya amikor a közszolgáltatók által begyűjtött vagy előkezelt, esetleg 

idegen kezelő által előkezelt és közszolgáltatónak visszaadott hulladék közvetlenül hasznosítóhoz kerül 

átadásra. 
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A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az ártalmatlanítást és a 

hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjait, melyeket kezelés esetén kérünk 

megadni. A továbbiakban a megjelölt helyen kérjük feltüntetni a végzett tevékenységre vonatkozó 

környezetvédelmi hatósági engedélyben szereplő kezelési, hasznosítási műveletet és kódot. 

2. Az „Indikatív ajánlatkérő táblázat” -ban kérjük megadni a szükséges adatokat. 

 
A „Hulladék” munkafüzet lapon a tételazonosítót kérjük úgy kitölteni, hogy 1-től folyamatosan növekvő 

sorszám szerepeljen. Az itt soronként megadott tételazonosító és a hulladék megnevezése a további 

munkafüzetlapokon is azonos sorokat jelöljön. 

Amennyiben egy adott hulladék esetében az ajánlatadó, kezelést is tud vállalni és hasznosítást is végez, 

a kétféle tevékenységet külön soron kérjük feltüntetni. 

Az árakat kérjük nettó Ft-ban megadni a 2016. év tapasztalatai és az ajánlattevő prognózisa alapján 

éves átlagárként. 

A „Kezelés-hasznosítás” munkafüzet lapon csak azokat a tételeket és oszlopokat kell kitölteni, 

amelyeket az ajánlatadó ténylegesen végez, vagy el tud végezni. 

Kérjük a táblázatok szerkezetét és formátumát változatlanul meghagyni! 

 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az indikatív ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény szerinti becsült érték meghatározásához az NHKV Zrt. részéről felhasználható, amennyiben a 

feladat ellátásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. 

 

Jelen indikatív ajánlatkérés piacfelmérésnek minősül és nem tekinthető közbeszerzési eljárásnak. 

 

Az NHKV Zrt. a benyújtásra kerülő anyagokat bizalmasan kezeli. Kérjük, ha valamely elemét üzleti 

titoknak kívánják minősíteni, úgy azt egyértelműen szíveskedjenek feltüntetni. 

 

Indikatív ajánlat benyújtása: 

Az indikatív ajánlat benyújtásának módja: e-mail-ben 

Az indikatív ajánlat benyújtásának ideje: 2016. november 17. 10.00 óráig 

Az indikatív ajánlat benyújtását a következő e-mail címre kérjük: hasznosito@nhkv.hu 

 

 

Tisztelettel, 

 

       Kövecses Péter 

    fejlesztési igazgató 


