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Forgó Henrik polgármester részére 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) többszöri módosítása 
okán jelen megkeresésemben tájékoztatom Önt - mint Megrendelőt a Ht. alapján 
jogelődünkkel 2013. július 1. napján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján –  
 

a) egyrészt arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 2014. évi működéséhez 
mely intézkedések végrehajtására került sor, illetve, mely intézkedések megtételére 
kerül még sor; 
 

b) másrészt arról, hogy az illetékes kormányhivatal hulladékgazdálkodási feladatok 
tárgyában megküldött megkeresésében és annak mellékletét képező VM 
tájékoztatóban foglaltakra reagálva: 

 
 
Közszolgáltatóra vonatkozó szabályok teljesítése: 
 
A VM tájékoztató alapján főszabály szerint legkésőbb 2013. december 31. napjáig az 
önkormányzatnak meg kell kötnie a közszolgáltatási szerződést a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó 
szervezettel. 
Kivételes lehetőség van arra, hogy közszolgáltatási szerződés megkötésére 2014. július 1-jéig 
kerüljön sor, így: 
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a) a közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet 2013. január 1-jén (Ht. hatályba lépése 
napján) már működött és működése azóta is folyamatos és 

b) a szolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik és 
c) a szolgáltató OHÜ által kiállított minősítő okirattal nem rendelkezik és a Ht. szerinti 

közszolgáltatási szerződést az önkormányzattal nem kötötte meg vagy 
d) a szolgáltató OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkezik, de a Ht. szerinti 

közszolgáltatási szerződést az önkormányzattal nem kötött. 
e) 2014. január 1-jétől nonprofit gazdasági társaságként működik a szolgáltató és 

többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban van. 
 
 

Az FBH-NP Közszolgáltató Kft-t 2013. március 20-án hozta létre a 31 Baja környéki 
önkormányzat (melyek közül a legnagyobb tulajdonos Baja Város Önkormányzat) és a 
Vertikál Zrt. tulajdonában lévő Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: 
FBH Kft.)   
2013. június 28-án az FBH-NP Közszolgáltató Kft. tulajdonosi köre átalakulás jogcímen a 
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-n kívül 32 önkormányzattal és a Vertikál Zrt-vel 
bővült, azaz többségi önkormányzati tulajdonú eme társaság. 
 
2013. október 1-jétől az FBH Kft. (mely működését 2002.04.24. napján kezdte meg) és a 
Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. (a továbbiakban: CSVK Kft., mely működését 
1995.11.22. napján kezdte meg) kiválás útján történő átalakulása és a kiváló rész FBH-NP 
Közszolgáltató Kft-be beolvadása okán a befogadó társaság hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenységet – gyűjtés, szállítás – lát el az ezen tevékenység 
vonatkozásában jogelőd társaságok (FBH Kft. és CSVK Kft.) szolgáltatási területén, 73 
településen. 
A jogutódlás alapján az FBH-NP Kft. működő társaságnak tekintendő és működése 
folyamatos. 
 
Azok a társaságok, amelyekből a kiválás történt, nem szűntek meg, hanem a társasági 
szerződésük módosításával működnek tovább.  
 
A Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága az átalakulást a cégjegyzéken átvezette, azaz a 
Cg.03-09-109760/97. és az azt kijavító Cg.03-09-109760/100 számú végzésével a FBH Kft. 
átalakulását, az FBH-NP Kft. átalakulását a Cg.03-09-126039/14. és az azt kijavító Cg.03-09-
126039/17. számú végzésével, míg a Szegedi Törvényszék Cégbírósága a CSVK Kft. Cg.06-
09-003054/139. számú végzésével, mint jogutód cégeket a cégjegyzékbe 2013. szeptember 
30-i hatállyal bejegyezte. 
 
Az átalakulás a tevékenység ellátása műszaki-pénzügyi-szakmai paramétereit nem 
módosította, azok az érvényes és hatályos engedélyek alapján továbbra is annak megfelelően 
biztosítottak. Az átalakulás fő indoka a tevékenységek fenti maradéktalan megosztása, 
melynek során a feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételek is ekképpen, 
ennek biztosítására megosztásra kerültek. 
 
Az átalakulást igazoló dokumentum a szétválási szerződés és mellékletei (így különösen a 
meglévő hatályos és érvényes engedélyek megosztása). 
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II.Hatósági engedélyek: 
 
A jogelőd közszolgáltatók a közszolgáltatási engedélyüket kézhez kapták az alábbi számon 
és hatállyal: 

FBH Kft.: 14/4916-19/2013.; 2018.szeptember 16.  
 CSVK Kft. 14/4951-19/2013.; 2018. augusztus 30. 
 
A közszolgáltatási engedélyek minősítési eljárása folyamatban van az OHÖ Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál, kiadása a 
jövő hétre várható. 
 
 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 4.§ (2) bekezdése 
alapján nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő gazdasági társaság 
legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést. 
 
Az FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fenti döntését a következő 
taggyűlésen hozza meg, 2013. november 30. napjáig. 
 
 
Összegezve: 
 
Fentiek alapján látható, hogy Társaságunk közszolgáltatóként a nonprofit működést és 
a jövő héten kézhezveendő OHÜ minősítő okiratot kivéve jelenleg is rendelkezik a 
közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyekkel, szakmai-személyi-tárgyi és 
pénzügyi feltételekkel. 
 
Természetesen valamennyi törvényi feltétel teljesítését követően közszolgáltatóként a 
jogszabályok és a közszolgáltatási szerződés alapján haladéktalanul tájékoztatni fogom 
Önt a 2014. január 1-jei működésről, s kezdeményezni fogom a közszolgáltatási 
szerződés Ht. 34.§ (5) bekezdésében foglalt adatokkal (FBH-NP Kft. adatai) történő 
megkötését, melyhez új közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni. 
 
Vaskút, 2013. november 13. 
 
 
Kérem fentiek szíves tudomásulvételét! 
 
 
 Tisztelettel: 
 
 
 Agatics Roland 
 ügyvezető igazgató 
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Melléklet 
 

A) Közszolgáltatási tevékenység: 
 

 

Az FBH-NP Közszolgáltató Kft. fő tevékenységi köre (TEÁOR 3821’08) nem veszélyes 
hulladék kezelése, ártalmatlanítása; egyéb tevékenységi köre: nem veszélyes hulladék 
gyűjtése (TEÁR 3811’08), veszélyes hulladékgyűjtése (TEÁO 3812’08), veszélyes hulladék 
kezelése, ártalmatlanítása (TEÁOR 2822’08), hulladék újrahasznosítása (3832’08). 
 
Az FBH-NP Közszolgáltató Kft. közszolgáltatóként  

- a települési hulladékok begyűjtését és szállítását,  
- a hulladékok szelektív gyűjtését és szállítását, s mindezek hasznosítónak történő 

átadását végzi,  
- üzemelteti a kalocsai hulladékkezelő telepet, ahol egyrészt hulladékátrakó állomás 

működik, amely Kalocsa városában és térségi (14 db) településeken keletkező 
kommunális hulladékot fogadja, megtörténik a hulladék tömörítése és ezt követően 
kerül átszállításra a vaskúti Hulladékkezelő Komplexumba tömörítős konténerekben, 
másrészt pedig komposztáló telep üzemel a komposztálható „zöld hulladéknak”, 

- e tevékenységekhez kapcsolódóan komposztáló telepet és átrakóállomást, 
hulladékválogató csarnokot, hulladékudvarokat működtet.  

- hulladékudvarok üzemeltetését végzi Bácsalmás, Baja, Csátalja, Kalocsa, Sükösd, 
Csongrád és Kiskunfélegyháza településeken.  

 
Az FBH-NP Közszolgáltató Kft. közel 100 gépjárművet üzemeltet a gyűjtés-szállítás 
feladatokhoz, így pl. hulladékgyűjtő gépkocsikat, horgos (Eurolift) felépítményű darus 
gépkocsit, láncos konténerszállító gépjárművet, kompaktort, billenőplatós teherautót. 
 
Az FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi szolgáltatási területe: 

 
Sorszám Település neve Közszolgáltatási szerződés 

érvényessége 
1 Bácsalmás 2034.12.31 
2 Bácsbokod 2034.12.31 
3. Bácsborsód 2034.12.31 
4. Bácsszentgyörgy 2034.12.31 
5. Bácsszőlős 2034.12.31 
6. Baja 2034.12.31 
7. Balotaszállás 2016.06.30. 
8. Bátmonostor 2034.12.31 
9. Bátya 2034.12.31 

10. Borota 2034.12.31 
11. Császártöltés 2034.12.31 
12. Csátalja 2034.12.31 
13. Csávoly 2034.12.31 
14. Csikéria 2034.12.31 
15. Dávod 2034.12.31 
16. Drágszél 2034.12.31 
17. Dunafalva 2034.12.31 
18. Dunapataj 2034.12.31 
19. Dunaszentbenedek 2034.12.31 
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20. Dusnok 2034.12.31 
21. Érsekcsanád 2034.12.31 
22. Érsekhalma 2034.12.31 
23. Fajsz 2034.12.31 
24. Felsőszentiván 2034.12.31 
25. Foktő 2034.12.31 
26. Gara 2034.12.31 
27. Géderlak 2034.12.31 
28. Hajós 2034.12.31 
29. Hercegszántó 2034.12.31 
30. Homokmégy 2034.12.31 
31. Homorúd 2034.12.31 
32. Kalocsa 2034.12.31 
33. Katymár 2034.12.31 
34. Kisszállás 2034.12.31 
35. Kunbaja 2034.12.31 
36. Madaras 2034.12.31 
37. Mátételke 2034.12.31 
38. Mélykút 2034.12.31 
39. Miske 2034.12.31 
40. Mohács 2034.12.31 
41. Nagybaracska 2034.12.31 
42. Nemesnádudvar 2034.12.31 
43. Ordas  2034.12.31 
44. Öregcsertő 2034.12.31 
45. Öttömös 2014.02.28. 
46. Rém 2034.12.31 
47. Sükösd 2034.12.31 
48. Szakmár 2034.12.31 
49. Szeremle 2034.12.31 
50. Tataháza 2034.12.31 
51. Újtelek 2034.12.31 
52. Uszód 2034.12.31 
53. Vaskút 2034.12.31 
54. Bugac 2034.12.31 
55. Bugacpusztaháza 2034.12.31 
56. Csongrád  2034.12.31 
57. Derekegyház 2016.10.31 
58. Felgyő  2034.12.31 
59. Fülöpjakab 2034.12.31 
60. Gátér  2034.12.31 
61. Jászszentlászló  2034.12.31 
62. Kevermes 2020.08.16 
63. Kiskunfélegyháza 2034.12.31 
64. Kunszállás 2034.12.31 
65. Móricgát 2034.12.31 
66. Pálmonostora  2034.12.31 
67. Petőfiszállás 2034.12.31 
68. Pusztaföldvár  2022.01.31 
69. Tiszaalpár  2034.12.31 
70. Tömörkény  2034.12.31 
71. Mindszent  2023.10.09 
72. Makó  2015.12.31 
73. Csanytelek 2015.06.30 
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B) Hasznosítói tevékenység: 
 

A hasznosító fenti szolgáltatási terület vonatkozásában az FBH Kft. a vaskúti hulladékkezelő 
teleppel (elektronikai hulladékbontó üzemet is működtet) és a CSVK Kft. a felgyői 
hulladékkezelő teleppel.  

 
A két hasznosító társaság, a FBH Kft. és a CSVK Kft. az alábbi tevékenységeket látja el 
továbbra is: 
 
A FBH Kft. üzemelteti a Regionális Komplex Hulladékkezelő Telepet Vaskúton - Vaskút 
0551/2. hrsz.). Az IPPC engedély alapján a létesítmény: regionális szilárd nem veszélyes 
hulladéklerakó (B3) besorolású, a hulladéklerakó telephelyének teljes alapterülete 32,0255 ha. 
A lerakó tervezett teljes kapacitása 735.000 m3 hulladék befogadása.  

A telephelyen folytatott tevékenységek: 

 szilárd hulladék lerakása, ártalmatlanítása, tömörítése folyamatos takarással; 
 mechanikai, biológiai hulladékkezelés (települési szilárd hulladék előkezelés – 

szervesanyag csökkentése, tömegcsökkentés) 
 komposztáló telep üzemeltetése (a hulladékudvarokból begyűjtött és a lakosság által 

beszállított zöld hulladékok komposztálása a Bajavíz Kft. szennyvíztisztító telepéről 
származó szennyvíziszappal együtt) 

 hulladékválogató üzemeltetése (szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékokra) 
 műanyag hulladék feldolgozása, előkezelése (kommunális hulladék magas fűtőértékű 

frakciójának energetikai hasznosításra történő előkészítése)  
 gumiabroncs hulladék begyűjtése 
 inert hulladék hasznosítása, válogatással aprítással 

 
Az FBH Kft. továbbá 

     veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok kezelésére elektronikai 
hulladékbontó üzemet működtet Baján (Knézich K. u.), ahol a kiselejtezett elektromos 
és elektronikai berendezések begyűjtése, valamint hasznosításra történő előkezelése 
(bontás, aprítás, válogatás) történik.  

 
A CSVK Kft. üzemelteti a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központot - Felgyő 0294/27. 
hrsz.). Az IPPC engedély alapján a létesítmény: regionális szilárd nem veszélyes 
hulladéklerakó (B3) besorolású, a hulladéklerakó telephelyének teljes alapterülete 27,0841 ha. 

A telephelyen folytatott tevékenységek: 

 szilárd hulladék lerakása, ártalmatlanítása, tömörítése folyamatos takarással; 
 mechanikai, biológiai hulladékkezelés (települési szilárd hulladék előkezelés – 

szervesanyag csökkentése, tömegcsökkentés) 
 komposztáló tér üzemeltetése (a hulladékudvarokból begyűjtött és a lakosság által 

beszállított zöld hulladékok komposztálása a környező szennyvíztisztító telepekről 
származó szennyvíziszappal együtt) 

 hulladékválogató üzemeltetése (szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékokra) 
 inert hulladék hasznosítása, válogatással aprítással 

 
 
 


