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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 

Bevezetés 
 

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (továbbiakban HC Zrt.) célja, hogy a tevékenységéből származó 

hulladékok a legszigorúbb szakmai követelményeknek, valamint a hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően kerüljenek elszállításra, hasznosításra, ártalmatlanításra.  

 

I. Feladat 
 

 
A HC Zrt. által üzemeltetett, az I.1. pontban felsorolt ingatlanokban az I. 2. pontban 

meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítási, 

hasznosítási/ártalmatlanítási feladatok (együttesen: Átvételi tevékenység) elvégzése, a 

legszigorúbb szakmai követelményeknek, valamint a hatályos magyar jogszabályokban 

előírtaknak, illetve a Megrendelő igényeinek megfelelően. Az értékesíthető, 

elkülönítetten gyűjtött hulladékokat hulladékhasznosító részére kell értékesíteni. 

 

 

I.1. Létesítmények 

 
a) Székhely és telephely: 

1185 Budapest, Igló u. 33-35. sz. - ANS I., ANS II. és ANS III. épületek közös 

munkahelyi gyűjtői (veszélyes és nem veszélyes hulladékgyűjtők), - rendszeres 

hulladékképződés 

b) Radarállomások: 

i. Püspökladány, - rendszeres folyékony hulladékkeletkezés, eseti egyéb 

hulladékok 

ii. Kőrishegy, - rendszeres folyékony hulladékkeletkezés, eseti egyéb 

hulladékok 

c) Navigációs állomások: - Selejtezések alkalmával keletkezhet eseti hulladék 
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iii. Bugac NDB, DVOR 

iv. Békés NDB, DVOR 

v. Sajóhidvég NDB, DVOR 

vi. Győr NDB, DVOR 

vii. Monor NDB, DVOR 

viii. Tápiósáp NDB, DVOR 

ix. Ságvár NDB, DVOR 

x. Ádándi szolgálati helyiség 

xi. Jászberény MÁV NDB 

xii. Pusztaszabolcs NDB, DVOR 

d) HC Zrt. használatában lévő egyéb területek 

 

I.2. Feladatok 

 
 I.2.1. Munkaerő biztosítása 

A Vállalkozónak 2 fő munkaerőt kell biztosítania a HC Zrt. munkahelyi gyűjtő 

helységeiből történő kirakodásra és a gyűjtő edényzetek kiürítésére, valamint az 

elszállítás céljából a gépjárműre történő felrakodásra. 

 

I.2.2. Gyűjtött hulladék frakciók kezelése, veszélyes hulladék kezelése, selejtezés: 

A gyűjtött hulladékok, illetve veszélyes hulladékok elszállítása. A hulladékok 

gyűjtéséhez a Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésre bocsájt, a Megrendelő 

igényeinek megfelelő számú és méretű gyűjtő edényzetet (pl: 120 literes edény, 1100 

literes BOBR típusú edény). A hulladékok átvétele a Megrendelő 

gyűjtőhelyein/helységeiben történik. 

Elszállításuk igény szerint, eseti megrendelés alapján, az értesítést követő 48 órán belül 

történik. 

A budapesti telephelyen, a rendezett gyűjtés érdekében a Vállalkozó feladata még 

biztosítani hidraulikus működtetésű hulladéktömörítő-bálázó berendezést is, a műanyag 

és papír hulladékok kezelésére. A berendezés elhelyezésére a következő méretű terület 

áll rendelkezésre: magasság 270 cm, szélesség 200 cm, mélység: 150 cm. 380 Volt, ha 
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szükséges rendelkezésre áll. A berendezés kezelését maximum egy főnek meg kell tudnia 

oldani. A kezelő személy térítésmentes betanítását a Vállalkozónak kell elvégeznie. 

A szolgáltatás elszámolása: az elszállított hulladék mennyiségének megállapítása a 

Vállalkozó hitelesített mérlege alapján mérve, Mérlegjegy, valamint „Sz” kísérőjegy 

alapján történik, amelyeket a Vállalkozó a számla mellékleteként megküld valamint 

negyedévente összesített táblázatban hulladékazonosító kódonkénti (72/2013. (VIII. 27.) 

VM rendelet szerint), illetve szállításonkénti bontásban. 

 

I.2.3.  Időszakos feladatok: 

a) Selejtezés (kb. évi 5 alkalommal) konténer biztosítása, külön, eseti megrendeléssel. 

b) Negyedéves írásbeli adatszolgáltatás a Megrendelő részére hulladék fajtánként 

(mennyiséggel, kezelési kóddal, szállító adataival - neve, KÜJ, KTJ száma-, 

ártalmatlanító adataival - neve, KÜJ, KTJ száma.) Határidő: a megadott postai-, illetve e-

mail címre az adott negyedévet követő hónap 20. napja. 

c) Éves egyeztetés fejlesztési hulladékfrakciókra vonatkozóan, beleértve a gyűjtés 

lehetőségeit. 

 

I.3. A munkavégzés feltétele, időbeosztása  
 

A Vállalkozónak környezetvédelmi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.  

Amennyiben a HC Zrt. hulladékai kezelésével összefüggésben, a Vállalkozó a 

tevékenységéből adódóan (ideértve a Vállalkozó adatszolgáltatási mulasztásából fakadó 

hiányosságokat is) környezetvédelmi bírság kiszabására kerül sor a HC Zrt. terhére, úgy 

a Vállalkozó köteles a HC Zrt-t a bírság megfizetése alól mentesíteni, azaz köteles a 

bírság összegét átvállalni, és azt jogerős marasztalás esetén a HC Zrt. helyett megfizetni.  

 

A Vállalkozónak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62.§ (1)-nek 

megfelelő, olyan hulladékgazdálkodási engedéllyel. kell rendelkeznie, amely alkalmas 

arra, hogy Megrendelő teljesítse a 2012. évi CLXXXV. törvény 31.§ (2a) és (4) 

bekezdését. Az ajánlatban a Vállalkozónak be kell mutatnia az engedélyeket.. 
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Alvállalkozó bevonása megengedett, figyelembe kell venni a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény alvállalkozók bevonására vonatkozó előírásait.  

 

A Megrendelő minden esetben írásos megrendelést küld, mely tartalmazza a hulladék 

szállításának helyét és idejét, a hulladék megnevezését és kódszámát, a becsült 

mennyiségét, a rakodó munkások kért számát, a kapcsolattartó elérhetőségét.  

Vállalkozónak írásos visszaigazolást kell küldenie a megrendelés, illetve az időpont 

elfogadásáról, melynek tartalmaznia kell a sofőr és a rakodó munkások adatait (név, 

lakcím, anyja neve, személyigazolvány száma) valamint a gépjármű rendszámát a 

bejutás/beléptetés érdekében. 

 

Az Igló utcai létesítményben a munkavégzés ideje munkanapokon: 8-16 óráig, - igazodva 

HungaroControl Zrt. általános munkarendjéhez. Ez a többi telephelyen ettől eltérő 

időpont is lehet. A munkaidővel kapcsolatos beosztást/változtatást HungaroControl Zrt. 

kijelölt képviselőjével előzetesen egyeztetni szükséges! 

 

I.4. Hulladék fajták 
Lásd: 1. sz., 2. sz., 3. sz. és 4. sz. mellékletek!  

 

I.5. Megjegyzések 

 
a) Vállalkozó hibájából-, vagy nem megfelelő munkavégzése okán keletkezett 

károkat Megrendelő részére köteles az elvárható legrövidebb időn belül 

megtéríteni. Vállalkozó köteles az I.1 pontban felsorolt helyszíneken, a 

kapcsolódó Parkolókban, illetve az ott lévő járművekben az általa vagy esetleges 

alvállalkozói által okozott kárt teljes mértékben megtéríteni, közvetlenül a kárt 

elszenvedő személy részére amennyiben bizonyítható a károkozás. Vállalkozó 

köteles a környezetben általa okozott károkat elhárítani, és az eredeti környezeti 

állapotot helyreállítani. Vállalkozó köteles minden károkozásról illetve 

környezetszennyezés minden gyanújáról haladéktalanul telefonon értesíteni 

Megrendelő diszpécser szolgálatát (06-1-293-4545), majd 24 órán belül írásban is 

tájékoztatni a Megrendelő kapcsolattartóját a papp.zoltan@hungarocontrol.hu és 

a kornyezetvedelmi.megbizott.ext@hungarocontrol.hu e-mail címen. 

mailto:papp.zoltan@hungarocontrol.hu
mailto:kornyezetvedelmi.megbizott.ext@hungarocontrol.hu
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b) Vállalkozó csak a vonatkozó hatályos tűz-, és munkavédelmi előírások, valamint 

a környezetvédelmi szempontok, illetve a HungaroControl Zrt. Házirendjében 

foglaltak maximális figyelembe vételével végezheti a munkáját! 

c) A munkákkal kapcsolatos összes költség (anyag, eszközök, gépjármű, 

kiszállás/szállítás, munkadíj, dokumentáció, egyéb) Vállalkozót terheli. 

Megrendelő semmilyen más költséget nem fogad el. Amennyiben Vállalkozó 

valamely szerződés szerinti kötelezettségét írásbeli felszólítását követően sem 

teljesíti megfelelően (időben vagy minőségben), a Megrendelőnek joga van a 

feladatot – a Vállalkozó költségére és kockázatára –harmadik személlyel 

elvégeztetni és az így felmerült és bizonyított költségeket a Vállalkozó felé 

továbbhárítani, vagy a vállalkozói díjból (Szerződéses Ár) levonni. A környezeti 

kár esetében a Vállalkozó köteles megtenni minden szükséges intézkedést az 

abból eredő károk enyhítése (kármentesítés) érdekében. 

d) A Megrendelő fenntartja a lehetőséget (jogot) más vállalkozóval történő 

szállításra/ártalmatlanításra. (pl. helyi közszolgáltató) 

 

 

2015.08.12. 

 

 

 

 

 


