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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
A Társulásnak az elmúlt időszak során is az alábbi főbb feladatai voltak: 

1. A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Projekt (KEOP-1.1.1./2F/0-11-2011-0002) 
megvalósult rendszerelemek üzemeltetésének figyelemmel kísérése 

2. A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt (KEHOP-3.2.1-15-2016-00003) 
megvalósításához szükséges feladatok ellátása 

 
1. A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Projekt (KEOP-1.1.1./2F/0-11-2011-0002) 
megvalósult rendszerelemek üzemeltetésének figyelemmel kísérése 
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Társulás tulajdonában lévő 
létesítményeit és eszközeit az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
(Üzemeltető) üzemelteti a közvetlenül a Társulással 2018. július 4-én megkötött Üzemeltetési 
Szerződés alapján. 
 
A korábbi években jellemző volt, hogy a hulladék hasznosításért országosan felelős Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) a hasznosítási kapacitások 
szűkössége miatt csak korlátozott mértékben vette át a megtermelt alternatív tüzelőanyagot, 
ezért a beszállított vegyes hulladék mechanikai előkezelése is ennek mértékéig volt lehetséges. 
Noha a közszolgáltatás folyamatos ellátását ez a probléma nem veszélyeztette, üzemeltetési 
oldalról nehézségeket okozott. A 2022 évi negyedéves jelentésekből úgy látjuk, hogy az NHKV 
az idei évben át tudott venni akkora mennyiségű RDF-et, hogy annak felhalmozódása az 
üzemmenetet ne veszélyeztesse. 
 
A 2021. és 2022. évben a rendszer üzemeltetése nagyobb meghibásodások nélkül, rendben 
zajlott. Amint a korábbi években, úgy idén is probléma, hogy egyes közszolgáltatók a 
közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokat nem az elvárt mennyiségben szállítják be a 
rendszer létesítményeibe, ami az optimális kapacitáskihasználtság rovására megy. 
 
Üzemeltető, az üzemeltetés finanszírozhatóságának fenntartása érdekében több kérést is 
megfogalmazott a 2022. év során a Társulás irányába, melyek szükségességét alapvetően az 
alábbi három tényezőben foglalták össze: 

• A koronavírus járvány miatt hatályba lépett 603/2020 (XII.18.) kormányrendelet 
okán Üzemeltető a Kormányrendelet hatályának végéig csak a 2020-as évi 
hulladékkezelési díjat alkalmazhatta a beszállító közszolgáltatók irányába, ami 
jelentős árbevétel kiesést jelentett és a növekvő költségek mellett likviditási 
problémát okozott; 

• Továbbra is problémát okozott egyes közszolgáltatók felhalmozott hulladékkezelési 
díj (kapudíj) tartozása; 

• Folyamatos financiális nehézséget okoz a növekvő infláció, a bérköltségek, az 
üzemanyagárak és az energiaárak jelentős emelkedése. 

 
Az Üzemeltető által megfogalmazott kérések alapján a Társulási Tanács jóváhagyta a 
rendszerbe beszállításra kerülő közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok után a kapudíjak 
hulladékok típusa szerinti (vegyes és szelektív hulladékáramok) megbontott alkalmazását, 
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továbbá jóváhagyta a 2022. évre vonatkozó bérleti díj fizetési időpontjainak a Társulással 
egyeztetett módon történő átütemezését.  
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt kötelező fenntartási időszaka 
2021. május 31-ig tartott. Az utolsó évről szóló fenntartási jelentés elkészítésével is a projekt 
Megvalósíthatósági Tervét és a pályázat megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait is 
ellátó szakértő céget bízta meg a Társulás annak érdekében, hogy a benyújtásra kerülő Záró 
Projekt Fenntartási Jelentés és a benne foglalt indikátor számítások szakszerűségét biztosítsa. 
A szakértői számítások arra az eredményre jutottak, hogy a létrehozott rendszerrel a fenntartási 
időszak utolsó évére a Társulás területén a jogszabályban előírt mértékben teljesültek a 
pályázatban vállalt indikátor értékek. A záró fenntartási jelentés még 2021. nyarán benyújtásra 
került az Irányító Hatóság részére. Amint arról a Társulási Tanácsot a 2022. február 14-ei 
tanácsülésen tájékoztattuk, az Irányító Hatóság a Záró Projekt Fenntartási Jelentés 
elfogadásáról és egyben a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú projekt sikeres 
lezárásól 2021.12.14-én döntött, az erről szóló értesítést, valamint a vonatkozó jegyzőkönyvet 
a Társulás 2022.01.24-én kapta kézhez. 
 
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy amint arról Önök is értesülhettek, a Magyar Állam a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ("Ht.") 53/A. § alapján az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát koncesszióba adta egy Koncessziós 
Társaság részére. A Koncessziót pályázaton elnyerő társaság a MOL Zrt. lett. A Koncessziós 
Társaság már megkezdte az egyeztetéseket a feladat ellátásába alvállalkozóként bevonni 
tervezett cégekkel, azaz a jelenleg is a feladatot ellátó közszolgáltatókkal. A Koncessziós 
Társaság a Társulást egy az Üzemeltetővel folytatott egyeztetésre ugyan meghívta, azonban a 
létesítmények tulajdonosaival csak később, a közszolgáltatókkal folytatott tárgyalásokat 
követően kívánnak egyeztetéseket kezdeni. Társulásunk mindenesetre jelezte a MOL felé 
minimális elvárásait az üzemeltetés vonatkozásában.  
Látható, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerében 2023-ban újabb jelentős 
átalakulás várható, azonban arról, hogy ez milyen változásokat eredményez a Társulás, mint 
létesítmény tulajdonos tekintetében, érdemi tájékoztatás hiányában jelenleg még nem tudunk 
bővebb tájékoztatást adni. 
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2.  Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt (VHP) 
 
A KEHOP projekt a KEOP-1.1.1/2F/09-11-0002 azonosítószámú, Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer megnevezésű projekt folytatása. A projekt az 
1327/2015 (V. 22.) Kormányhatározat következtében a KEOP projektből a KEHOP kiírásba 
átemelt projektelemek megvalósítását (Bicskén a mechanikai hulladékkezelő, Szentendrén és 
Tarjánban hulladékudvar, Komáromban hulladékudvar és komposztáló telep, továbbá 
Tatabányán komposztáló telep) célozza. 
 
A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósítására (a 339/2014. (XII. 19.) 
Kormányrendelet előírásai alapján) a Társulás a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft.-vel (továbbiakban NFP) Konzorciumot hozott létre. A hivatkozott kormányrendelet 
rendelkezései értelmében a Konzorcium vezetője az NFP és a rendelet az ő hatáskörébe utalja 
a projekt előkészítést, a projektmenedzsmentet, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzések 
lefolytatását.  
 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kivitelezőjének a szerződése 
a KEHOP-ba átemelt részek tekintetében továbbra is fennmaradt egészen annak 2017 májusig, 
amikor is Kivitelező felmondta azt. Ekkor a Társulásnak vissza kellett vennie a helyszíneket, 
köztük a mintegy 94 %-ban elkészült bicskei létesítményt is. 
 
Ezt követően számos döntés született a Társulás bevonása és előzetes értesítése nélkül.  
 
A 2109/2017. (XII: 28.) számú, a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú („Vértesalja 
Hulladékgazdálkodási Projekt” című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről és 
finanszírozási szerkezetének módosításáról szóló Kormányhatározat a bicskei hulladék-
előkezelő létesítményt kiemelte a KEHOP projektből azzal, hogy a beruházást az MNV Zrt. 
vegye át, és az állami költségvetésből kerüljön finanszírozásra. 
 
Bár a Társulás mindent megtett az átadás-átvétel érdekében, az átadás átvétel nem történt meg 
a 2018-as év során. 
 
Amint arról a 2020. július 7-ei tanácsülésre készített anyagban is beszámoltunk, a Kormány a 
1272/2019. (IV. 14.) Kormányhatározattal visszavonta a 2109/2017. (XII. 28.) 
Kormányhatározatot, így a bicskei beruházás maradt a Társulás tulajdonában és a Vértesalja 
Hulladékgazdálkodási Projekt részeként. Ennek eredményeként a projekt felépítését, műszaki 
tartalmát és indikátor céljait ismét át kellett dolgozni és ismét új Megvalósíthatósági 
Tanulmányt kellett készíteni. 
 
Az eltelt időre és a projekt újragondolására tekintettel az NFP, illetve az NHKV Zrt (mint a 
hulladékgazdálkodás koordinálásáért felelős szerv) új vezetése szükségesnek tartották a bicskei 
létesítmény állapotfelmérésének elvégzését és egy döntéselőkészítő tanulmány elkészítését. Az 
állapotfelmérésre vonatkozó szerződés beszerzése és megkötése az NFP feladata volt.  
 
A feladat elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2019. novemberi megkötését követően 
a 2020. február 5-én az állapotfelméréssel kapcsolatos egyeztetés történt az addigi teljesítés 
kapcsán, majd 2020. február 20-án benyújtásra került az állapotfelmérés dokumentációja, 
melyhez számos észrevételt fűzött a Társulás, így az észrevételek és a további egyeztetések 
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miatt az anyag többszöri átdolgozása vált szükségessé. A döntés előkészítő tanulmány 
véglegesítésére 2020. július 3-án került sor, majd a biológiai stabilizálás kérdéskörében az NFP 
egyeztetést folytatott az illetékes hatóságnál, mely hatósági egyeztetés eredményeként a 
hatóság állásfoglalása belekerült dokumentumba és az állapotfelmérési tanulmány is 
pontosításra került. 
Az elkészült dokumentációt az NFP végül 2020. november 16-án küldte meg az Irányító 
Hatóság részére, melyre válaszát az Irányító Hatóság 2021.01.13-án küldte meg. A válaszban 
nem fogalmazott meg módosítási javaslatot a projektre vonatkozóan a Támogató, így a 
rendszerelem fejlesztési kérelem módosítását ezt követően meg tudta kezdeni az NFP. 
 
Az NHKV Zrt. új vezetése már a 2019-es egyeztetések során felvetette, hogy beruházási és 
üzemeltetési szempontból is megfontolandónak tartja a Vértesalja Hulladékgazdálkodási 
Projekt és az érdi térség hulladékgazdálkodási projektjének összehangolását. 
 
Az NHKV Zrt. álláspontja az, hogy csupán azért ne épüljön két megegyező célú létesítmény 
Bicskén és Érden, közel egymáshoz, mert azok két külön projektben szerepelnek, ha egyébként 
a hulladékáramok összehangolásával ez egyetlen ilyen létesítménnyel is kezelhető. Az Irányító 
Hatóság is nyitott volt az NHKV Zrt. kezdeményezésére, így 2020. szeptember első hetében 
személyes egyeztetésre került sor az Irányító Hatóságnál az NFP, az NHKV Zrt. és a két érintett 
társulás képviselőinek részvételével. 
 
Megfontolva az NHKV Zrt. felvetését és figyelemmel a projekt aktuális státuszára, valamint 
arra a tényre, hogy a hulladékgazdálkodási projektek műszaki tartalmát előzetesen az NHKV 
Zrt-nek jóvá kell hagynia, az érintett Kedvezményezettek (a Társulás, valamint Érd MJV 
képviselői) nem zárkóztak el az együttműködés lehetőségétől. Fontosnak tartották azonban 
kiemelni, hogy a projektek ezen modellre kidolgozott Megvalósíthatósági Tanulmányainak is 
egyértelműen alá kell támasztaniuk ennek megfelelőségét. Végleges döntést az 
együttműködésről csak a megvalósíthatósági tanulmányok adatainak és számításainak 
ismeretében lehet hozni. A megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása az NFP feladata és 
költségét képezi. A két projekt együttműködésén alapuló megvalósíthatósági tanulmányok 
kidolgozásának megindításához az NFP kérte, hogy az érintett Társulások írásban is jelezzék 
az NFP felé előzetesen együttműködési hajlandóságukat, illetve szándékukat. Az 
együttműködésről szóló előzetes szándéknyilatkozatot végül mindkét Társulás magadta, így az 
Irányító Hatóság 2021. január 13-ai, a bicskei létesítményre vonatkozó döntéselőkészítő 
tanulmányra adott válaszának beérkezését követően megkezdte az NFP a Megvalósíthatósági 
Tanulmányok fentieknek megfelelő kidolgoztatását. 
 
A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt aktuális Megvalósíthatósági Tanulmánya 2021 
nyarára készült el és került beterjesztésre a Társulási Tanács elé.  
A Megvalósíthatósági Tanulmány NHKV Zrt. felé jóváhagyásra történő benyújtása a Társulás 
általi aláírást (2021.07.23.) követően, 2021.08.03-án megtörtént.  
A beküldött anyaggal kapcsolatban az NHKV Zrt. észrevétellel élt, a dokumentum ennek 
megfelelő átdolgozását az NFP megkezdte, a módosított anyag ismételt benyújtásához a 
Társulási Tanácsnak arról ismételten határoznia kellett. 
 
Az NHKV Zrt. a rendszerelem fejlesztési kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, az ITM 
szakpolitikai államtitkárságának jogértelmezésére tekintettel, egyeztetést kezdeményezett a 
felmerült kérdések megválaszolása céljából (szükséges-e biostabilizáló létesítmény vagy sem, 
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és ha igen, akkor az hol kerüljön megvalósításra). Az egyeztetésen felmerült megoldási 
lehetőség szakértői véleményezését követően a szakértő és az NFP módosított MT javaslatot 
az NFP 2021. októberében küldte meg a Társulás részére. A javaslat az eredetileg a bicskei 
hulladékkezelő létesítményhez tervezett biológiai stabilizáló létesítménynek a Tatabányai RHK 
területére telepítését tartalmazta, amihez a terület tulajdonosának, Tatabánya Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának jóváhagyása is szükséges volt. A vonatkozó előterjesztést Tatabánya 
Közgyűlése az októberi ülésén tárgyalta és előzetes elvi hozzájárulását adta a biológiai 
stabilizáló létesítmény Tatabánya RHK területén való létesítéséhez. 
 
Tatabánya határozatának ismeretében a Társulási Tanács a 2021. november 19-ei ülésén tudta 
tárgyalni a módosított rendszerelemfejlesztési kérelem jóváhagyását. A Tanács a 22/2021. (XI. 
19.) sz. határozatában végül hozzájárult a rendszerelemfejlesztési kérelem előterjesztett 
tartalommal történő benyújtásához az NHKV Zrt. részére, egyúttal Tatabánya 
Polgármesterének kérésére, felkérte az NFP-t a szakértő által elvetett műszaki tartalommal való 
összehasonlító tanulmány elkészítésére. 
 
Az NFP a válaszában jelezte, hogy a 22/2021. (XI. 19.) sz. határozatban kért összehasonlító 
tanulmány elkészítése nem fér a bele a fennálló szerződés keretébe, így arra új beszerzési 
eljárást kellene lefolytatni, továbbá a pályázatban csupán a projekt megvalósításához 
kapcsolódó költségek számolhatók el. 
 
A 22/2021. (XI. 19.) sz. társulási határozatban kapott felhatalmazás alapján az NFP a novemberi 
társulási tanácsülésen előterjesztett tartalmú rendszerelemfejlesztési kérelmet benyújtotta az 
NHKV Zrt. részére. 
A benyújtott kérelemre az NHKV Zrt. a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt 
vonatkozásában 2021. december 20-án kiadta az OHKT-nak való megfelelésről szóló igazolást. 
Az NHKV Zrt. által kiadott megfelelőségi igazolás birtokában a közbeszerzési kiírás műszaki 
dokumentációját készítő, az NFP által megbízott tervező folytatta a kiíráshoz szükséges 
műszaki dokumentáció összeállítását. 
 
A NHKV Zrt. jóváhagyása kapcsán, figyelemmel a Tatabánya MJVÖ Közgyűlésének a 
biológiai stabilizáló létesítésével kapcsolatos, valamint a Vértesalja Hulladékgazdálkodási 
Projekt Megvalósíthatósági Tanulmányának elvi jóváhagyására vonatkozó Társulási Tanácsi 
határozatban foglaltakra, tájékoztatást kértünk az NFP-től a projekt sikeres megvalósítása 
érdekében a Társulás további teendőit illetően. 
Válaszlevelében az NFP tájékoztatta a Társulást, hogy a közbeszerzési kiírás műszaki köteteit 
összeállító tervező, az NHKV Zrt. által is jóváhagyott (tatabányai biostabilizáló létesítése) 
műszaki tartalom szerint folytatta a munkát. Tervező a közbeszerzési kiíráshoz szükséges 
dokumentációk elkészítését és jóváhagyatás céljából az NFP részére történő átadását 2022. 
februárra ütemezte. 
Az alternatív műszaki tartalom (biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése/kezelése 
a biostabilizáló létesítése helyett) vizsgálatával kapcsolatban az NFP ismételten kifejtette 
véleményét megerősítve azt az MT-t készítő szakértőnek, valamint az Irányító Hatóságnak az 
NFP részére megküldött, az NFP-vel egyező álláspontjaival. Ezek lényege, hogy a 
megvizsgálni kért alternatív műszaki tartalmat a szakértői screening tanulmány már vizsgálta, 
és szakmai indokok alapján egyértelműen elvetette annak a Vértesalja Hulladékgazdálkodási 
Projektben történő megvalósíthatóságát. Az Irányító Hatóság is jelezte az NFP irányába, hogy 
a kért összehasonlító tanulmány költsége a projektből nem finanszírozható, valamint a projektet 



Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
2800 Tatabánya Fő tér 6. 
Tel/Fax.:06-34-785-580 
e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu 

 
 

6 
 

alapjaiban érintő műszaki felülvizsgálat majd egy esetleges átdolgozás, figyelemmel a 
hátralévő szűk időkeretre is, egyértelműen veszélyeztetné a Projekt megvalósíthatóságát. 
A NFP 2022. január 26-ai elektronikus levelében tájékoztatta a Társulást, hogy az NHKV Zrt. 
által kiadott megfelelőségi nyilatkozatban rögzítettek alapján elkészült Megvalósíthatósági 
Tanulmány - Támogatási Szerződés módosítás keretében - 2022.01.25-i nappal benyújtásra 
került a KEHOP Irányító Hatóság részére. A Támogatási Szerződés módosítási kérelemben az 
NFP kezdeményezte a projekt fizikai, és pénzügyi befejezésének módosítását is, a KEHOP-
3.2.1 Pályázati Felhívás által megadott véghatáridőre is figyelemmel. A Projekt Támogatási 
Szerződés módosítási kérelem útján kért új fizikai befejezési határideje 2023.12.01, a pénzügyi 
zárásának határideje 2023.12.31. 
 
Az Irányító Hatóság a megvalósíthatósági tanulmányt tartalmazó 3. sz. Támogatási Szerződés 
módosítási igényt 2022.07.28-án elfogadta és hatályba léptette. 
Mindeközben a 2022. év első féléve folyamán tovább zajlott a műszaki tartalom pontosítása, 
mind a beszerzendő eszközök specifikációja, mind a kivitelezéshez tartozó műszaki kötetek 
tekintetében, amely folyamatban a Társulás projektmenedzsmentje aktívan képviselte a 
Kedvezményezett elvárásait. A Társulás, mint Végső Kedvezményezett jóváhagyását 
2022.05.31-én megkapta NFP. Az NFP 2022.06.01-jén felkérte a Tervezőt az indikatív 
ajánlatok bekérésére. 
A vonatkozó közbeszerzési dokumentáció minőség-ellenőrzését az NFP 2022.06.07-én 
indította meg, melynek kapcsán a KFF 2022.06.16-án megküldte az eljárás megindítására 
vonatkozó ellenőrzési jelentését. A 2022.08.04-én beküldött válaszra 2022.08.10-én újabb KFF 
jelentés érkezett. A jelentésre a választ az NFP 2022.08.16-án nyújtotta be, melyre 2022.08.24-
én újabb hiánypótlási felszólítás érkezett a KFF-től. A válasz összeállítása és megküldése a 
KFF-nek 2022.09.14-én megtörtént. A KFF 2022.09.19-én nem támogató tartalmú tanúsítványt 
állított ki. A nem támogató tartalmú tanúsítványban az elutasítás indokaként a részajánlat-tétel 
versenykorlátozó kizárása került megjelölésére. A KFF álláspontja szerint a teljesítés 
különböző helyszíneken, egymástól jelentős távolságra valósul meg, a települések földrajzi 
különállása jelentős [Komárom, Szentendre, Tarján, Tatabánya és Bicske], így ez a földrajzi 
alapon történő megbontás szükségességét, azaz a részajánlattétel biztosítását megalapozza. A 
Tervező a nem támogató tanúsítvány szerint elkészítette a módosított III.-V. kötetet, 
alkalmassági kritériumokat és értékelési szempontokat 2022.10.12-én, Közbeszerzési 
Tanácsadónak továbbításra került.  
Fontos további információ a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt kapcsán, hogy „a 
Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a 
honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről” szóló 
1281/2022. (VI.4.) Korm. határozatban rögzítettek alapján az állami beruházások 
felülvizsgálata céljából a Vértesalja Hulladékgazdálkodási projekt is felfüggesztésre került. 
2022.10.13-át követően azon beruházások felfüggesztése került feloldásra, ahol a támogatási 
szerződések megkötésre kerültek és a beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi 
fedezetek rendelkezésre álltak. Figyelemmel arra, hogy a Vértesalja Hulladékgazdálkodási 
projekt esetében a támogatási szerződésben a pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, a 
szükséges forrás-hozzárendelésre még nem került sor és a rendelkezésre álló tervezői 
költségbecslés alapján a támogatási szerződésben rendelkezésre álló forrás jelentős 
forráskiegészítésre szorul, ezért a projekt tekintetében a felfüggesztés feloldása még nem 
történhetett meg.  
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A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt kapcsán az NFP arról is tájékoztatta a Társulást, 
hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os 
állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési 
szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések 
rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § 
(1) bekezdésének b) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. §-a alapján a a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (Társaság) által ellátott állami feladatokat a 
Társaság tulajdonosi joggyakorlója, az Építési és Beruházási Minisztérium ( jelenlegi nevén 
Építési és Közlekedési Minisztérium) veszi át 2023. január 01. napjával, és ezen időponttal a 
Társaság megszűnik. 
A Társaság feladatait az Építési és Közlekedési Minisztérium jogutódként 2023. január 01. 
napjától, folytatólagosan vette át, a feladatokat jelenleg a Minisztériumon belül a Víziközmű, 
Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság látja el. 
 
 
Kérjük a beszámolónk elfogadását. 
 
Tatabánya, 2023. február 13. 
 
 
 

Marx Ernő 
elnök 
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Határozati Javaslat 
……/2023. (…. . …. .) sz. határozat 

Beszámoló a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi 
tevékenységéről 

 
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a Duna-Vértes 

Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

 
 
Határidő: 2023. március 1. 
Felelős: elnök 
                                  
 
 


