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mint vállalkozó, a továbbiakban „Vállalkozó”, együttesen „Felek” között az alábbi 
feltételekkel:

1. Preambulum:

Megrendelő a „A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített 
szennyvíziszap (EWC 190805) elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása” tárgyában az 
Európai Unió hivatalos lapjában (TED-adatbank) 2011. szeptember 21. napján megjelent 
2011/S 181-295301 számú ajánlati felhívásával nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, 
melyet 2011. november 23. napján eredményesnek nyilvánított.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződéssel a Fővárosi Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 4. § (2) 
bekezdés b) pontja szerinti közfeladat ellátására (a keletkező szennyvíziszap ártalommentes 
elhelyezésének megszervezése) vonatkozó kötelezettségének tesz eleget. A Vállalkozó 
tudomással bír róla, és kifejezetten elfogadja, hogy jelen szerződés tárgya tekintetében 
szolgáltatónak minősül.

Felek kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás nem minősül a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban Hgt.) 27.§ (1) 
bekezdése szerinti hulladékkezelési közszolgáltatásnak.

A szerződés teljesítése során Megrendelő jogosult a teljesítés műszaki ellenőrzésére, melyhez 
közreműködőket igénybe vehet.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése a 
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (továbbiakban: BKSZTT) üzemeltetésével függ 
össze. A BKSZTT beruházás tervezése, kivitelezése és egyéves próbaüzeme részben az 



Európai Unió Kohéziós alapjának támogatásával történt. Azonban a jelen szolgáltatást a 
Budapest Főváros Önkormányzata saját forrásból finanszírozza.

Jelen szerződésben és mellékleteiben nagybetűvel kezdődő meghatározások az alábbi 
jelentéssel bírnak:

„Közreműködő/Alvállalkozó": Vállalkozó teljesítését elősegítő harmadik személy 
(alvállalkozó), aki(k)nek Vállalkozó általi igénybe vételére a Kbt. előírásai szerint került sor.

„Vállalkozó”: A BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap átvételére, elszállítására kötelezett 
szervezet, amellyel Megrendelő a jelen szerződés 1. pontjában leírt közbeszerzési eljárás 
alapján a Kbt. 99. §-ának (1) bekezdése alapján kötötte meg a jelen szerződést.

„Eljáró": jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő a Vállalkozó kötelezettségeinek 
ellenőrzésére, a Megrendelő által kijelölt szervezetként az Enviroduna Beruházás Előkészítő 
Kft.-t (székhelye: 1053 Budapest, Curia u. 3.; cégjegyzékszáma: 01-09-704285) bízza meg, 
aki azonban nem jogosult szerződésmódosításra, többletmunkák elrendelésére és nem bír 
rendelkezési joggal a szerződés pénzügyi forrásai felett.

2. A szerződés tárgya

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített 
szennyvíziszap (EWC 190805) elszállítása

Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés hatálya alatt a BKSZTT működése során 
keletkező összes szennyvíziszapot átveszi, elszállítja.

A részletes feladatokat, a teljesítésének részletes műszaki tartalmát, jellemzőit, leírását és 
helyét jelen szerződés és mellékletei tartalmazzák.

A Vállalkozó vállalja, hogy az általa megismert feladatot ellátja és minden erőfeszítést 
megtesz annak érdekében, hogy a szerződés teljesítése során a környezetet kímélve járjon el. 
A Vállalkozó részletes kötelezettségeit különösen jelen szerződés 1. számú melléklete képezi.

Az iszap átvételének helye a BKSZTT, ahol Vállalkozó köteles az iszapot átvenni és onnan 
elszállítani a BKSZT Kft-vel, illetve a BKSZTT mindenkori üzemeltetőjével való 
együttműködés feltételei szerint, a Közbeszerzési eljárás műszaki leírásában foglaltaknak 
megfelelően.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szennyvíziszap elszállítás ütemezése, az átvétel 
üzemrendbe illesztése és a BKSZT Kft-vel történő együttműködés vonatkozásában jelen 
szerződés 8. számú melléklete szerint jár el. Az iszapátvételre vonatkozó Üzemi 
Együttműködési Szabályzat a mellékletként csatolt 8. sz. melléklete.

Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei folyamatos teljesítésére/biztosítására köteles, és nem 
hivatkozhat sem saját, sem olyan más, a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó 
személy/szervezet érdekkörén belül bekövetkezett eseményre (mulasztásra) a teljesítés 
elmulasztása esetén.

Vállalkozó a szerződés teljesítését saját maga által biztosított eszközökkel teljesíti.



3. Fizetési feltételek

3.1. A vállalkozási díj 12,5 - Ft7tonna/km + mindenkor hatályos ÁFA, azaz tizenkettő egész öt 
tized forint per tonna/kilóméter + általános forgalmi adó (ÁFA)

Vállalkozó 2013. évtől minden év január elsejétől jogosult a szolgáltatási díjat legfeljebb az 
előző évben a KSH által közzétett inflációs rátával emelni.

A szolgáltatás ténylegesen számlázott díja az ajánlati árként meghatározott Ft/tonna/km díj és 
a ténylegesen átvett, elszállított, tonnában meghatározott, a BKSZTT területén üzemelő OMH 
által hitelesített mérlegen mért mennyiség szorzataként adódó összeg. A számlázott díj ezen 
felül semmilyen jogcímen nem tartalmazhat többletköltségeket.

3.2. Vállalkozó számlájának benyújtásra vonatkozó előírásokat a jelen szerződés, a Szerződés 
mellékletei, valamint a Kbt. 305.§ tartalmazza. A Vállalkozó a megrendelői teljesítési igazolás 
alapjául szolgáló elszámolását a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkészíti, és a teljesítés 
Megrendelői elismerését követően a számlával együtt a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint a tárgyhót követő hónap 8. napjáig nyújtja be Megrendelő felé.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó számlán 
a jogszabályi előírásokon túl köteles feltüntetni a Szerződésben megjelölt 
bankszámlaszámá(ai)t (IBAN), a Megrendelő által megadott (7326 BKSZTT szennyvíziszap 
szállítás) egységszámot, a beszállítói szerződés számát (ha van ilyen), a teljesítés jogcímét (a 
szerződés tárgya, valamint a számlához kapcsolódó teljesítés rövid megnevezése).

A számlát 4 példányban kell benyújtani.

Az ellenszolgáltatás megfizetésére Vállalkozó szerződésszerű teljesítés igazolását követően a 
jelen pontban leírtaknak és a Kbt. 305.§ (3) bekezdésének megfelelően havonta, a Kbt. 305. § 
(3) bekezdés szerinti fizetési határidőn belül, a tartalmilag és formailag hibátlan és hiánytalan 
számla alapján, a Vállalkozó bankszámlájára való átutalással kerül sor. Megrendelő 
tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a 2003. évi 
XCII. tv. 36/A. §-ának hatálya alá tartozik.

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla miatt 
nem tud eleget tenni, úgy ez Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja a Kbt. 
rendelkezéseivel összhangban.

A számla benyújtása a teljesítés igazolása után történhet meg. A teljesítés igazolására a 
gazdasági és műszaki igazgatók együttesen jogosultak. A teljesítés Megrendelő általi 
igazolására a Kbt. 305.§ (1) bekezdése az irányadó azzal, hogy a Megrendelő a szerződés 
teljesítésének elismeréséről (teljesítés igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a 
Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 10 
napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Késedelmes fizetés esetén Felek a gazdálkodó szervezetek közötti, jogszabályokban 
meghatározott mértékű kamatot kötik ki. (Szerződés aláírásakor a hatályos Ptk. 301/A. §-a.).

Felek a jelen szerződés 6. sz. mellékleteként a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek 
teljesülésének esetére csatolják a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a 
beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, melyet 
a számlavezető bankja záradékolt.

A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a 15 napos teljesítési határidő 



eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatározott 
- a Megrendelő által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat (6. sz. melléklet) alapján 
beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás 
vonatkozó része tekintetében, kivéve ha a Vállalkozó a Kbt. 305.§ (3) bekezdés e), illetőleg f) 
pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.

Felek a vonatkozó Kohéziós Alap szabályokra figyelemmel rögzítik, hogy Megrendelő 
egyoldalú nyilatkozatával jogosult jelen Szerződés tárgyában rögzített mennyiségek 
csökkentésére. Mennyiségi csökkentés esetén a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában 
meghatározott vállalkozási díj - a csökkentett kiviteli munkákra eső hányaddal - a felek külön 
erre vonatkozó megállapodása nélkül csökken. A Vállalkozási díj csökkenése mértékének 
meghatározása tekintetében a csökkentéssel érintett munkáknak a Vállalkozó ajánlatában 
foglalt árazott költs égvetésben meghatározott ellenértékének az árazott költségvetés szerinti 
teljes ellenértékhez viszonyított aránya irányadó. A Vállalkozási díj jelen pont szerinti jogcím 
alapján történő csökkenése nem tekinthető szerződésmódosításnak. Jelen jogcím alapján a 
Szerződéses Megállapodás 3.1. pontja szerinti vállalkozási díj növelése nem, kizárólag 
csökkentése lehetséges. A Vállalkozási díj csökkenésének mértékéről a Megrendelő jelen 
Szerződés tárgyában meghatározott mennyiségek fentiek szerinti csökkentéséről szóló 
értesítéssel együtt tájékoztatja Vállalkozót. Amennyiben a csökkenés mértékét illetően a felek 
között vita alakul ki, úgy azt 15 napon belül egyeztetés útján rendezik. Amennyiben az 
egyeztetés nem vezet eredményre, Megrendelő jogosult a szerződés még nem teljesített 
részétől azonnali hatállyal elállni. Ezen jogcímen gyakorolt elállási jog (részleges elállás) 
esetén a Megrendelővel szemben az elállás miatt kártérítési és/vagy egyéb vagyoni igény nem 
érvényesíthető. Részleges elállás a szerződéses kötelezettség egyébként történő, elállással 
nem érintett részre vonatkozó teljesítését nem érinti.

4. A Szerződés időtartama

Jelen Szerződés 2012. január 1. napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.

Vállalkozó szerződésből eredő kötelezettségeit a szerződés hatálya alatt köteles teljesíteni, 
azzal, hogy Vállalkozó a keletkezett összes szennyvíziszapot köteles átvenni, elszállítani, 
továbbá Vállalkozó az így átvett szennyvíziszappal kapcsolatos minden egyéb szerződéses és 
jogszabályi kötelezettségeit jelen Szerződés és mellékletei szerint köteles teljesíteni. A 
teljesítési időszak utolsó napján a Vállalkozónak a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeit 
oly módon kell teljesítenie, hogy legalább 2 silónak üres állapotban kell rendelkezésre állnia.

5. Alvállalkozók, teljesítésbe bevont egyéb harmadik személyek

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben részletezett szolgáltatás és 
egyéb feladatai ellátásához - a Kbt. 304. §-ában foglaltak betartása mellett - jogosult 
Alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére.

Új Alvállalkozók bevonására a Kbt.-ben és a közfeladat ellátását szabályozó ágazati 
jogszabályokban előírtak szerint kerülhet sor.

A Vállalkozó által bevont Alvállalkozók teljesítéséért Vállalkozó úgy felel, mintha saját maga 
teljesített volna.

Vállalkozó az alvállalkozók által okozott károkért teljes helyállási kötelezettséggel tartozik.

Jelen szerződésben a Vállalkozó részéről korábban közreműködő helyébe lépő másik 



alvállalkozónak legalább ugyanolyan jogosultságokkal, képesítéssel és gyakorlattal kell 
rendelkeznie, mint a leváltott közreműködőnek.

A Vállalkozó részéről Közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerülő 
költségeket a Vállalkozónak kell viselni.

Amennyiben a Megrendelő megítélése szerint valamely Közreműködő a Szolgáltatások 
teljesítését nem megfelelően végzi, vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 
is, ha cselekménye vagy mulasztása a Szerződés megszegésének körében még nem 
értékelhető, továbbá, ha kiválasztása nem a Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, 
indoklással kérheti a Vállalkozótól a Közreműködő leváltását. A Vállalkozó haladéktalanul 
köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott Közreműködő 
megfelelő pótlásáról.

A Vállalkozónak írásos jóváhagyásra be kell nyújtania a Megrendelőhöz a Közreműködők 
kijelölésére vonatkozó kérést. A Megrendelő 30 napon belül köteles válaszolni a kérésre, 
elutasító válasz esetén döntését indokolni köteles.
Amennyiben a Vállalkozó az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudja (pl. gépjármű 
meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni az átmeneti 
időszakban, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítést 
Vállalkozó nem tudja megoldani, és ilyen módon a szolgáltatás elmaradna, arról a Vállalkozó 
haladéktalanul értesíteni köteles Megrendelőt. Ez esetben Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
számára a helyettesítésére vonatkozóan javaslatot tenni, mely ellen Vállalkozó csak különösen 
indokolt esetben (pl. a helyettes szállításhoz szükséges engedélyének hiánya, egyéb a feladat 
ellátását objektív módon akadályozó feltétel fennállta) jogosult fenntartással, kifogással élni. 
A helyettes a Vállalkozó Alvállalkozójaként kerül igénybe vételre

Bármilyen személy vagy eszköz bevonása a teljesítésbe csak a magyar jogszabályok szerint 
(azoknak megfelelően) lehetséges, a szükséges jogosultságok/engedélyek birtokában, ezen 
belül is kiemelten kell vizsgálni a Kbt.-nek való megfelelést. Ezen pont teljesüléséért a 
Vállalkozó a felelős.

A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései 
szerint változtathatja meg a szolgáltatások körében eljáró Közreműködőit és az általuk a 
szolgáltatások elvégzéséhez a Szerződésben kikötött hozzájárulás mértékét. E rendelkezés 
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra adhat okot a 
Megrendelő döntése alapján.

A Közreműködő jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítéséhez további 
Közreműködőt nem vehet igénybe.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben 
Vállalkozó vagy valamely alvállalkozó, illetve Vállalkozóval egyébként munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy jogellenes előny (pl.: kért, 
de még nem elfogadott vagy elutasított követelés, pótmunka, többletmunka igény) 
megszerzése vagy megszerzésének megkísérlése érdekében közvetve vagy közvetlenül anyagi 
vagy egyéb előny vagy jog megszerzését ajánlja fel vagy helyezi kilátásba Megrendelőnél, 
Mémöknél/műszaki ellenőrnél vagy az Eljárónál munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló bármely személynél (bontó feltétel). Megszűnés időpontja 
ilyen esetben ezen „bontó feltétel” Megrendelő általi tudomásra jutása, mely tudomásra 
jutásról az időpont megjelöléssel egyidejűleg haladéktalanul értesíti Megrendelő a 
Vállalkozót. Ezen értesítés elmaradása vagy késedelme nem befolyásolja a bontó feltétel 
hatályát.



Amennyiben Vállalkozó tudomást szerez arról, hogy Megrendelőnél, Mérnöknél vagy 
Eljárónál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló bármely 
személy jogellenes előny, anyagi haszonszerzés megszerzése vagy megszerzésének 
megkísérlése érdekében Vállalkozó vagy valamely alvállalkozó, illetve Vállalkozóval 
egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
személyt közvetve vagy közvetlenül megkeres vagy egyébként ilyen tartalmú ajánlatot tesz, 
Vállalkozó erről Megrendelőt és Eljárót haladéktalanul köteles értesíteni, mellékelve a 
rendelkezésre álló bizonyítékot (amennyiben van ilyen). Az értesítés elmulasztása esetén 
Megrendelő jogosult azonnali hatállyal jelen szerződés felmondására, és a nem teljesítés 
esetére meghatározott jogok érvényesítésére (Teljesítési Biztosíték lehívása).

Amennyiben Vállalkozó valamely követelése elfogadásától vagy teljesítésétől (pl. pótmunka, 
többletmunka) teszi függővé a Szerződés további teljesítését, illetve a munka leállítását, 
szerződés nem vagy nem megfelelő teljesítését helyezi kilátásba arra az esetre, ha a Szerződés 
3.1. pontjában rögzített Vállalkozási díj számára kedvezőbb, előnyösebb módon nem kerül 
meghatározásra, Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és jogosult a 
Szerződés meghiúsulása esetére kikötött mellékkötelezettség szerinti jogát gyakorolni 
(Teljesítési Biztosíték terhére lehívást eszközölni).

6. A Szerződés értelmezése

A Szerződésre a magyar jog szabályait kell alkalmazni. Amennyiben Szerződés bármely 
rendelkezése jogszabálysértő vagy egyébként érvénytelen, a szerződés többi része továbbra is 
érvényes és hatályos, kivéve, ha így a szerződés célja már nem lenne elérhető.

Az érvénytelen rendelkezés helyett a vonatkozó jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni. 
Amennyiben jogszabály nem tartalmaz rendelkezést az érvénytelenséggel érintett 
rendelkezésre vonatkozóan, az érvénytelenséggel érintett kikötést a Szerződés célja és Felek 
ebből következő egybehangzó akarata szerint kell értelmezni.

A Szerződés nyelve és a Szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. A nem 
magyar nyelven készült iratokat minden esetben magyarra kell fordítani. A Hatóságok, 
Közigazgatás szervei és Bíróságok által kiállított nem magyar nyelvű iratokat az erre irányuló 
jogszabályok szerinti - 2001. évi C. tv. vagy a 24/1986.(VI.26) MT r. és a 7/1986 (VI.26.) 
IM.r. előírásainak megfelelő - hiteles magyar fordításban kell benyújtani. A Vállalkozó által 
idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében az idegen nyelvű változat mellé kell 
csatolni a magyar nyelvű változatot, a magyar változatot cégszerűen, illetve az érintett 
Vállalkozó képviseletében eljáró személynek alá kell írni és azon feltüntetni, hogy „az 
eredetivel megegyező, hiteles, magyar nyelvű változat”. Felek közötti vita esetében mindig a 
magyar nyelvű dokumentum tekintendő hitelesnek.

Amennyiben jelen Szerződés, illetve az alapját képező közbeszerzés dokumentumainak 
valamely rendelkezése nem egyértelmű, egymásnak ellentmond, az adott rendelkezés 
értelmezése során az egyes dokumentumok sorrendje az alábbi (a sorban előbb/feljebb álló 
élvez elsőbbséget):

1. a jelen Szerződés
2. a jelen Szerződés mellékletei
3. a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
4. a közbeszerzési eljárás dokumentációja
5. a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat



7. Harmadik személyek, ellenőrzés, kapcsolattartás

Vállalkozó köteles minden jelen szerződés teljesítésével összefüggő, harmadik személyekkel 
folytatott megbeszélésről Megrendelőt előzetesen értesíteni, mely megbeszélésen Megrendelő 
jogosult részt venni.

A Megrendelő vagy az általa megbízott harmadik személy (ideértve a Megrendelő kijelölt 
megbízottját) a Szerződésben rögzített követelmények teljesítését folyamatosan ellenőrizheti. 
A Megrendelő az ellenőrzésre vonatkozó jogát bármikor, a szolgáltatás helyszínén (iszap 
átvétel helye, szállítási útvonal) vagy a Vállalkozó székhelyén - akár előzetes bejelentés 
nélkül is - gyakorolhatja. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzés lefolytatásával harmadik 
személyt/szervezetet bíz meg, részére írásbeli meghatalmazást/megbízást ad, melynek a 
bemutatását Vállalkozó kérheti. A meghatalmazás/megbízás lehet időben, illetve 
terjedelmében korlátozott vagy korlátozástól mentes.

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő közvetlenül, vagy harmadik 
személy/szervezet útján ellenőrizhesse Vállalkozó adatszolgáltatásának hitelességét és a 
Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
Vállalkozó köteles közreműködni az ellenőrzés sikeres elvégzésében, ideértve különösen a 
teljesítéssel összefüggő dokumentumok, adatok, információk rendelkezésre bocsátását, 
azokról történő másolat készítését, Vállalkozóhoz tartozó szakértőkkel, munkatársakkal, 
alvállalkozókkal és egyéb harmadik személyekkel történő közvetlen egyeztetést, 
rendelkezésre állást, helyiségekbe, ingatlanokba történő betekintést és bejutást, 
szállítóeszközök műszaki, szakmai vizsgálatát, a szállítóeszközökkel kapcsolatos 
dokumentációk, teljesítéssel összefüggő engedélyek vizsgálatát, azok megtekintését, azokról 
másolat készítését, elektronikus formában tárolt adatok megtekintését, elektronikus formában 
történő másolat készítését.

Ellenőrzés során az adatok átadása üzleti titokra történő hivatkozással sem tagadható meg. 
Amennyiben Vállalkozó előzetes tájékoztatása szerint az átadott adat üzleti titkot képez, úgy 
azt ekként kell kezelni, azonban Hatóságok (pl.: Állami Számvevőszék, vagy egyéb, 
jogszabályban megjelölt szervek) megkeresésére üzleti titkot képező adat is kiadható.

A szerződés teljesítése során a közbeszerzési szerződés kötelezettje (Vállalkozó) tűrni köteles 
a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos 
jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését.

A Vállalkozó köteles az átvett iszap mennyiségét és összetételét a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően nyilvántartani, az általa végzett ártalmatlanítás / hasznosítás eredményéből 
származó hulladékokról nyilvántartást, az általa üzemeltetett létesítmények működéséről 
üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak - jogszabályi előírás esetén - bejelentést tenni. 
Vállalkozó köteles Megrendelő kérésére, az általa végzett szolgáltatással és a gazdálkodásával 
kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és egyéb analitikus nyilvántartásaival 
egyező tartalommal Megrendelőnek írásban megadni.

Vállalkozó köteles az iszapot a vonatkozó jogszabályoknak, a környezetvédelmi engedélynek 
valamint egyéb előírásoknak (így különösen a Szerződés 8. számú mellékletének (Üzemi 
Együttműködési Szabályzat) megfelelően átvenni, elszállítani.

Vállalkozó köteles a tevékenységhez kapcsolódóan a jogszabályi előírások betartásáról, a 
tevékenységhez szükséges engedélyek és jogosítványok meglétéről és azok érvényességének 
fenntartásáról a jelen Szerződés teljes ideje alatt gondoskodni.

A Szerződés hatálya alatt, és a Szerződés teljesítését követően tíz évig a Vállalkozónak 



lehetővé kell tenni Megrendelő vagy az általa meghatalmazott harmadik személy számára a 
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások és számlák ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, 
valamint azokról másolatok készítését. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami 
Számvevőszék, vagy egyéb, jogszabályban megjelölt szervek a Vállalkozó részére történő 
kifizetésekre vonatkozóan ellenőrzéseket rendelhetnek el, amely ellenőrzéseket köteles teljes 
mértékben támogatni, és Vállalkozó a kért tájékoztatást / adatokat / bizonylatokat 
haladéktalanul megadni az ellenőrzésre jogosult szervezetnek.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő az Áht. 15/B. §-a, és a Kbt. 99/A.§ (2)-(3) 
bekezdés rendelkezései alapján a közbeszerzési eljárással, illetőleg szerződés megkötésével 
kapcsolatos adatokat, dokumentumokat nyilvánosságra hozza.

Vállalkozó korlátlan felelősséggel tartozik azokért a károkért, melyek Vállalkozónak 
felróható okból, Vállalkozó magatartása, eljárása vagy mulasztása miatt következnek be.

A Felek kötelesek egymást írásban értesíteni a 5. számú mellékletben megadott kapcsolattartó 
adatainak vagy a Szerződésben szereplő adat bármilyen változásáról. A Kapcsolattartó 
adatainak megváltozása esetén a változással érintett Fél a másik Fél részére köteles a hatályos 
adatokat a változást megelőzően átadni.

Amennyiben valamely külső körülmény miatt az előzetes értesítés nem lehetséges, a 
változásról történő tudomásszerzést követően, illetve az értesítésre képessé válást követően 
egy munkanapon belül kell az új kapcsolattartói adatokat eljuttatni a másik Félhez.

A kapcsolattartói adatok változása nem jelent szerződésmódosítást, azt az érintett fél 
egyoldalú nyilatkozat útján közli a másik Féllel.

8. Felelősségbiztosítás és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1 Teljesítési biztosíték:
Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával egyidejűleg Teljesítési Biztosítékot1 
köteles nyújtani a Megrendelőnek a Kbt. 53/A. § (6) bekezdése a) pontjában foglalt módok 
valamelyikén. Teljesítési Biztosíték mértéke 5.000.000,- Ft. Teljesítési Biztosítéknak a 
Szerződés fennállása alatt érvényben kell lennie.

Vállalkozó annak érdekében, hogy a Teljesítési Biztosíték szerződéskötéskor az előírt formában és tartalommal rendelkezésre álljon, 
köteles a szerződés tervezett aláírását megelőző 5 nappal a Teljesítési Biztosíték mintáját Megrendelőnek bemutatni.

Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot bankgarancia vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, 
úgy a bankgarancia vagy a kötelezvény mintáját a Szerződés tervezett aláírását megelőző 5 
nappal köteles a Megrendelőnek bemutatni. A bankgaranciát illetőleg kötelezvényt kizárólag 
csak a Megrendelő által jóváhagyott tartalommal, magyarországi kirendeltséggel rendelkező 
pénzintézettől illetőleg biztosítótól fogadja el a Megrendelő.

8.2. Felelősségbiztosítás:
Vállalkozónak rendelkeznie kell érvényes és hatályos, a Szerződés tárgyára vonatkozó, 
Vállalkozó vagy Vállalkozó érdekében eljáró személy magatartása miatti, harmadik félnek 
okozott vagyoni és nem vagyoni közvetlen és közvetett károk, személyi sérülések, dologi 
károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkező kötelezettségekre 
kiterjedő felelősségbiztosítással. Vállalkozó a felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt a 
Szerződés mellékleteként csatolni köteles, továbbá köteles a felelősségbiztosítást a Szerződés 



teljes időtartamára fenntartani.

Felelősségbiztosítás mértéke 3.000.000 Ft., azaz hárommillió forint / év.

Vállalkozónak át kell adnia egy másolatot a biztosítási szerződésből, továbbá a 
biztosítótársaság általános szerződési feltételeiből. Amennyiben Vállalkozó 
felelősségbiztosítása nem kifejezetten jelen Szerződésre vonatkozik, úgy Vállalkozó köteles 
jelen Szerződés időtartama alatt az előző pontban megjelölt mértékű biztosítást jelen 
Szerződésre vonatkozóan kiterjeszteni a Szerződés aláírását követő 30 napon belül, majd 
fenntartani, azaz a felelősségbiztosítás terhére alapított kötelezettségvállalásai a jelen 
Szerződéshez előírt értékkel összeszámítva nem meríthetik ki a biztosítási szerződésben 
szereplő mértéket. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

Vállalkozó az előírt felelősségbiztosítást köteles a jelen szerződés időtartama alatt érvényben, 
hatályban tartani, és annak érvényességét, hatályosságát Megrendelő felszólítására bármely 
időben igazolni. Az előírt felelősségbiztosítás hatályának megszűnése vagy bemutatásának 
bármikor történő megtagadása azonnali hatályú felmondási ok.

Vállalkozó a felelősségbiztosítással nem fedezett károk megtérítésére is köteles. A 
felelősségbiztosítás a kártérítési követelések megtérítésének biztosítására szolgál, a 
felelősségbiztosítás megléte nem értelmezhető a Vállalkozó kártérítési felelősségének 
korlátozásaként.

Vállalkozó a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen, minden esetben 
másolatot küld Megrendelő részére. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Vállalkozó az 
esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási szerződés 
megszűnik.

Vállalkozó a Szerződés teljesítése során bekövetkező mindennemű káreseményt 
haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés és 
rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés 
elmulasztásából eredő következményekért a Vállalkozó felel. Amennyiben Megrendelő a 
Vállalkozó által okozott kár miatt köteles helytállni, Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes 
körű és független attól, hogy Megrendelő köteles-e ténylegesen kártérítés fizetésére.

Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül értesíti 
Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza vagy a Megrendelő érdekében bármely 
okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a 
megoldásra.

8.3. Késedelmi kötbér
A Vállalkozó fokozott gondossággal törekszik a Szerződés teljesítésére, és a határidős 
feladatainak megvalósítására.

Amennyiben a Vállalkozó a szolgáltatás jellegére figyelemmel, illetve jelen közbeszerzés 
keretében kötött szerződések alapján elvárt kötelezettségét az előírt teljesítési határidőhöz 
képest - neki felróható okból - 2 naptári napot meghaladóan késedelmesen teljesíti (ideértve 
jelentéstételi kötelezettségeit is), határidőben nem teljesít, az előírt határidőket nem tartja be, 
kötbér fizetésére köteles.

Késedelmes a teljesítés különösen, ha Vállalkozó iszapszállítási kötelezettségét olyan 
időpontban teljesíti, hogy az a BKSZTT üzemszerű működését, rendeltetésszerű használatát 
veszélyezteti, vagy ténylegesen akadályozza.



A kötbér alapja: a tárgyhónapban végzendő szolgáltatásért fizetett megbízási díj nettó összege 
A kötbér mértéke a kötbér alap 0,5%-a/nap.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A 
Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

9. A Szerződés lehetetlenülése (Vis maior)

Szerződés rendelkezései kapcsán vis maiomak minősül különösen (a felek kifejezetten 
rögzítik, hogy az alább következő felsorolás példálózó jellegű, nem pedig taxatív):

A a természeti katasztrófák, tűz, árvíz, vihar, forgószél, földrengés, vulkánkitörés;
A hatóságok bármely törvényes intézkedése vagy intézkedés elmulasztása (ideértve 

többek között bármely kormány vagy nemzetközi szervezet által alkalmazott 
eszközöket is),

A bármely háború vagy polgári, vagy katonai engedetlenség, terrorista akciók, blokád, 
forradalom, lázadás, felkelés, zavargás, rekvirálás, elkobzás, karantén;

A export vagy import tilalom, vagy a logisztikai lehetőségek, szállítási útvonalak 
megbénulása vagy igénybe vételük lehetetlensége;

A sztrájk, munkalassítás, egyéb munkavállalói engedetlenség;
A radioaktív vagy vegyi, vagy egyéb szennyezés, ipari vagy környezeti katasztrófák; 

járvány;
A kommunikációs csatornák, telekommunikációs vonalak meghibásodása vagy 

igénybevételének lehetetlensége vagy áramszünet (ha a meghibásodás vagy az 
áramszünet hosszú távon fennáll, és megfelelő műszaki megoldással nem hidalható 
át).

Ha az egyik Fél „vis maior" miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja 
szerződéses kötelezettségeit.

Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a 
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban 
másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti 
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

Amennyiben a vis maior esemény kapcsán bekövetkező, valamely szerződő fél jogai 
gyakorlását vagy kötelezettségei teljesítését érintő helyzet fennállása nem éri el az előző 
pontban hivatkozott időtartamot, úgy az ilyen vis maior esemény bekövetkezéséből származó 
jogkövetkezményeket, az esetleges többletköltségeket, mindegyik szerződő fél a maga 
oldalán viseli. E szerint, minden egyes szerződő fél viseli a nála bekövetkező 
jogkövetkezményeket, azt nem hárítja át a másik félre.

Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítás nélkül fennállnak, bármelyik Félnek 
jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni. Az ilyen felmondás a 
szerződés szerinti hátrányos jogkövetkezmények nélkül történhet.

10. Szerződés megszűnése és módosítása 



A jelen Szerződésre a magyar hatályos jogszabályok szerződés megszűnésének szabályai 
irányadóak, a jelen Szerződésben szabályozott különleges kikötésekkel.

A Szerződést rendes felmondással bármelyik fél megszüntetheti. A felmondási idő: 180 nap.

Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés azonnali hatályú felmondásra 
ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont.

Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye.

Megrendelő a Szerződést különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben jogosult azonnali 
hatállyal felmondani:

A Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul 
vele szemben/rá vonatkozóan vagy felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti 
kifizetéseit;

A Bíróság vagy egyéb Hatóság (ideértve szakmai kamarát is) a szerződés teljesítése alatt 
jogerős és végrehajtható határozatban állapítja meg, hogy Vállalkozó, illetve 
képviseletében/nevében eljáró személy szakmai tevékenységével, felelősségével 
összefüggésben szabálysértést vagy bűncselekményt követett el.

A Vállalkozó nem biztosítja az előírt Teljesítési biztosítékot vagy biztosítást, vagy a 
garanciát nyújtó bank, illetve biztosító tevékenység gyakorlására jogosító engedélyét 
elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Vállalkozó haladéktalanul nem ad újabb 
bankgaranciát vagy nem köt újabb biztosítást.

A Vállalkozó Megrendelő jóhírét sértő vagy azt veszélyeztető, a szerződés teljesítésével 
összefüggő üzleti titoknak vagy egyébként bizalmasnak minősülő adatot, információt 
ad át harmadik személynek, vagy egyébként ilyen adatot, információt nyilvánosságra 
hoz vagy azok nyilvánosságra hozatalával akár Megrendelő akár egyéb a teljesítésben 
érintett harmadik személyt fenyeget, illetve annak elmaradását feltételtől teszi 
függővé.

A Vállalkozó a teljesítéssel összefüggő szerződéses kötelezettsége teljesítését valamely 
általa jogosnak vélt többletmunka/pótmunka kifizetéstől teszi függővé, illetve ilyen 
feltételt kilátásba helyez.

A Vállalkozó a kötelező nyilvántartások vezetését nem a szigorú jogszabályi és szakmai 
szabályok szerinti módon, tartalommal végzi.

A A teljesítésben résztvevő harmadik személyek, Közreműködők, illetve Alvállalkozók 
személyének jogszabályellenes vagy egyébként szerződésellenes egyoldalú, 
Vállalkozó általi megváltoztatása.

A Minden olyan esetben, amikor bármelyik Fél nem teljesíti a szerződés szerinti 
kötelezettségeinek bármelyikét.

Vállalkozó azonnali felmondás esetén a megjelölt határidővel, ennek hiányában azonnali 
hatállyal köteles a teljesítést megszüntetni, azzal, hogy a kárenyhítési kötelezettség keretében 
köteles eljárni, illetve Vállalkozó a Megrendelőt az indokolatlan, további károsodástól ebben 
az esetben is köteles megóvni.

A Kbt. 303-306/A. § rendelkezéseit jelen szerződés vonatkozásban is alkalmazzák a Felek. 
Amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő 
(ajánlattevők) a Kbt. 304. § (1) bekezdése alapján projekttársaságot hoznak létre, a 
közbeszerzési szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek a projekttársaság létrejöttének 
időpontjától a projekttársaságot illetik meg, illetőleg terhelik.

Szerződés Vállalkozói felmondása esetén a Vállalkozó köteles a teljesítést nem veszélyeztető 
módon meghatározni a felmondási időt. Ez nem vonatkozik a rendkívüli felmondás esetére.



A Felmondás esetén a Felek elszámolnak egymással és a Vállalkozó köteles minden a 
teljesítéssel kapcsolatban nála lévő adatot, iratot, annak készültségi állapotától függetlenül a 
Megrendelőnek tételesen átadni. Köteles továbbá minden szükséges jognyilatkozatot 
megtenni a szerződés Megrendelői vagy más Vállalkozói folytatása érdekében.

A szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban, a 
szerződéssel azonos módon lehet megkötni.

Ha a változtatás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie.

11. Jogválasztás, alávetés, jogviták rendezése

Felek minden erőfeszítést megtesznek, hogy tárgyalásos úton rendezzék a Szerződéssel < 
kapcsolatos bármely vitájukat.

Ha vitás ügy merül fel, Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó 
álláspontjukról, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik Fél 
kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a tárgyalásos rendezésre 
irányuló kísérlet nem vezet eredményre annak megkezdésétől számított harminc napon belül, 
vagy ha a vita rendezésére vonatkozó kérésre a másik Fél nem válaszol érdemben harminc 
napos határidőn belül, bármely Fél jogosult hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz vagy más hatósághoz fordulni.

A Szerződésre, annak értelmezésére és teljesítésére, vagy azzal összefüggő bármilyen 
cselekményre a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó kifejezetten 
nyilatkozza, hogy a teljesítéssel összefüggésben ezt elfogadja és aláveti magát e 
szabályoknak.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses 
kötelezettségvállalások teljesítése során, valamint a Felek között felmerülő jogviták 
tekintetében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 
(Ptk.) rendelkezései és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt.) 
rendelkezései az irányadók.

A jelen Szerződés magyar nyelven készült, értelmezése során a magyar nyelv szabályai 
irányadók.

Jelen szerződés 6 azaz hat egymással egyező példányban, magyar nyelven készült. 4 példány 
a Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

A szerződés az alábbi elválaszthatatlan mellékleteket tartalmazza:

1. számú melléklet'. Műszaki leírás (az Ajánlati Dokumentáció 3. kötete)
2. számú melléklet'. A számlázás előírásai
3. számú melléklet
4. számú melléklet'.

Teljesítési- Biztosíték
Felelősségbiztosítási okmányok

5. számú melléklet:
6. számú melléklet:
7. számú melléklet:

Kapcsolattartói adatlap
Beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás 
Közös ajánlattételi megállapodás (jelen eljárásban közös 
ajánlat hiányában a vállalkozási szerződésnek nem része)

8. számú melléklet'. Üzemi Együttműködési Szabályzat
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Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Ajánlati dokumentáció 
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A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC
190805) elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása.

3. kötet
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A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC
190805) elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása.

3. kötet

Rövidítések

BKSZTT Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
BMC Budai Főgyűjtő alprojekt
C/N Szén-Nitrogén Arány
CMP Cséry Telepi Szennyvíziszap Komposztáló alprojekt
DAM Árvízvédelmi alprojekt
EGK Európai Gazdasági Közösség
EU Európai Unió
FCSM Fővárosi Csatornázási Müvek ZRt.
FKF Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft
FSzKT Fővárosi Szabályozási Kertterv
FTSzT Fővárosi Településszerkezeti Terv
KA Kohéziós Alap
KDV KTVF Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség
LA Lebegöanyag
LE Lakosegyenérték
PS Átemelő telepek alprojekt
ROA Külső Közlekedési Infrastruktúra alprojekt
RXS Folyó Alatti Keresztezés alprojek
Sza. Szárazanyag
Szvt. Szennyvíztelep
WTP Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep alprojekt



A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC
190805) elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása.

3. kötet

1. Bevezetés

1.1 A Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

A BKSZTT és Kapcsolódó létesítményei Európai Unió által támogatott beruházás műszaki 
tartalma, beruházói döntés alapján több alprojektre bontva valósul meg. A főbb alprojektek a 
következők:

• Budai Duna-parti főgyűjtő kiépítése a budai rakparton (BMC),
• három átemelő telep kapacitás bővítése és rekonstrukciója (PS),
• a szennyvizek Csepel-szigetre történő elvezetéséhez két folyó alatti keresztezése 

kiépítése (RXS),
• a Csepel-szigeten 350.000 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep tervezése, 

kivitelezése és korlátozott üzemeltetése (WTP),
• a szennyvíztisztító telep árvízvédelmi töltésének építése (DAM),
• a szennyvíztisztító telep külső közlekedési infrastruktúrájának építése (ROA),
• tehermentesítő gyűjtőcsatornák (COLI, 2)

1.2 A szennyvíztisztító telep rövid ismertetése (WTP)

A Budapesti központi szennyvíztisztító telep Budapest meghatározó szennyvíztisztító telepe. 
Névleges biológiai kapacitása 350.000 m3/d

A telep maximális hidraulikai kapacitás 900.000 m3/d. A csapadékkal hígított kevert 
szennyvizek 900.000 m3/d mennyiségig kerülnek tisztításra a központi telepen.

A BKSZTT-ben az alábbi technológiai lépések kerültek megvalósításra:

• Előtisztítási szakaszok megépítése (finomrácsok és homokfogók);
• Tisztító szakaszok megépítése a mechanikai és biológiai kezeléshez,
• Iszapkezelö szakaszok megépítése a primér- és szekunder iszap sűrítéséhez;
• Iszapkezelö szakaszok megépítése a rothasztáshoz (biogáz hasznosítással);
• Iszapkezelö szakaszok megépítése a higienizáláshoz;
• Iszapkezelő szakaszok megépítése a rothasztott iszap víztelenítéséhez;
• Tisztított szennyvíz sodorvonali bevezetése
• A különböző épületfajták megépítése, így a kezelő épületek, laboratóriumok, stb. 

kivitelezése;
• A terepszint feltöltése;
• Közműépítés (víz, szennyvíz, gáz és hírközlés);
• Energiaellátás biztosítása;
• Kerítésépítés az üzem körül;
• Faültetés, tájrendezés.

A BKSZTT-n normál üzemállapotban keletkező iszap mennyiség éves átlaga 80.000 t 
nedves iszap, szárazanyag tartalom 26-28 % (tájékoztató adat).
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A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC
190805) elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása.

3. kötet

A szennyvíztisztítás és iszapkezelés ismertetése

Ez a fejezet a Szennyvíztelep beruházója számára 2010 júniusában rendelkezésre álló 
dokumentációk alapján és azok felhasználásával készült

1.3 Szennyvíztisztítási technológia

Az energiatakarékosság érdekében alacsony hidraulikus veszteséget eredményező, 
kompakt technológiákat választottak, melyek lehetővé teszi, hogy a víz gravitációs úton 
haladjon végig a telep területén.

A szennyvíztisztítási technológia fő lépései a következők:
• finom rácsok,
• kis helyigényű homok- és zsírfogók, lamellás elöülepítőkkel egybeépítve,
• kis terhelésű eleveniszapos tisztítás, utóülepítőkkel és fertőtlenítő medencékkel 

egybeépítve,
• elválasztott iszapsűrítés: gravitációs sűrítök a nyers-, és szalagszűrők a fölös 

iszaphoz,
• iszap pasztörizálás és termofil iszaprothasztás,
• biogáz energiatartalmának hasznosítása,
• iszapvíztelenítés centrifugával, iszaptárolás silókban.

A szennyvíztisztítás és az iszapkezelés működési vázlatát a következő sémák mutatják be.
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2.1.3-1. sz. ábra
A Víz-vonal általános blokk-vázlata

Kelenföldi ÉRKEZŐ SZENNYVIZEK Ferencvárosi



2.1.3-2. sz. ábra
Az iszapkezelés általános blokk-vázlata

Iszap elszállítása



1.3.1 Mechanikai előkezelés és előülepítés

A BKSZTT-re a nyers szennyvíz két nyomócső-páron keresztül érkezik a Ferencvárosi és a 
Kelenföldi szivattyútelepről. A két-két független csővezeték indukciós térfogatáram mérőkkel 
van felszerelve.

A finomrács egység nyolc automatikus működésű lépcsős rácsból áll. A rácsszemét 
mennyisége, 350.000 m3/d beérkező szennyvízmennyiség esetén 8,75 m3/d.-re becsülhető.

A homok eltávolítás hatékonyságát levegő befúvatásával fokozzák. A homok mennyiségét 
350.000 m3/d vízmennyiség esetén, 7 m3/d.-re becsülhető.

A zsír mennyiségét 350.000 m3/d vízmennyiség esetén, 8,75 m3/d -re becsülik 
(fázisszétválasztás után). A zsír gyűjtése az uszadékkal együtt történik, ezt követően 
fázisszétválasztás következik, majd 10 m3-es konténerekben gyűjtik.

Az előülepítés különleges lamellás zónában megy végbe, vegyszerek hozzáadása nélkül. A 
lamellák révén visszatarthatok a finom méretű, vegyszerek nélkül kiülepíthető 
iszaprészecskék.

A nyers szennyvíz szennyezőanyag terhelésének figyelembe vételével, az előülepítők 
jellemző hatékonyságát az alábbi adatok jellemzik (az adatok tájékoztató jellegűek):

© LA eltávolítás hatásfok 55 %
• BOI5 eltávolítási hatásfok 20 %
• KOI eltávolítási hatásfok 27 %

A medencék fenekéről kotrókkal összegyűjtött nyersiszapot szivattyúk továbbítják a 
gravitációs sűrítőkbe.

1.3.2 Biológiai tisztítás

A biológiai tisztítás célja a szerves anyag, a nitrogén és a foszfor, valamint a még 
visszamaradt lebegő anyagok eltávolítása a vízből.
A biológiai tisztítás 18 műtárgy-soron valósul meg. Mindegyik műtárgysor a következő 
elemekből áll:

• elő-anoxikus zóna,
• anaerob dugattyúáramlású medence; a foszfor eltávolításához,
• „csatorna” (karusszel) levegőztető medence, a szén és nitrogén eltávolításához,
• kigázosító kamra,
• utóülepítő,
• klórozó.

Mindegyik biológiai medence teljes egészében épületben helyezkedik el.



2.1.3.2-1. sz. ábra
A biológiai fokozat működése
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A többi 17 műtárgy-sor is hasonló felépítésű



1.3.3 A foszfor kémiai kicsapatása

Szükség esetén a biológiai abszorpció kiegészítésére szimultán kicsapatás szolgál. A 
kicsapató szert (vasklorid) a technológia két külön pontján adagolják:

• a levegőztető medencékbe a kigázosítóba történő belépésnél,
• a rothasztás során felszabadult foszfor kicsapatásához a rothasztott iszapba, a 

centrifugálási művelet előtt.

A foszfor kicsapatásához vassót (FeCI3) adagolnak.

Az elfolyó szennyvízre P-PO4 mérő műszer kerül telepítésre annak érdekében, hogy a Fe 
adagolást szabályozzák.

A vegyszer fogyasztás meghatározása különböző szennyezőanyag- és hidraulikai 
terheléseknél:

2.1.3.3-1 sz. táblázat
Vegyszerfelhasználás

Esetek
Felhasznált mennyiség átlagos terhelésnél és 
vízmennyiségnél, 15 C°-on 900 kg/d

Felhasznált mennyiség a tervezett terhelésnél és 
átlagos vízmennyiségnél, 12 C°-on 1.000 kg/d

Felhasznált mennyiség a tervezett terhelésnél és 
minimális vízmennyiségnél, 23 C°-on 3.000 kg/d

Az adatok csak tájékoztató jellegűek.

Figyelembe veendő, hogy amennyiben a BOI5/P arány 28 kg/kg alatt van, a FeCI3 adagolás 
növekedni fog.

Ipari vasklorid esetén 580 g/l Fe3+ mennyiséggel számolva, az adagolás tervezett 
mennyisége az alábbi:

• Névleges napi fogyasztás: 900 / 580 = 1,55 m3 vasklorid

1.3.4 Utóülepítők

Az utóülepítők biztosítják az eleveniszap kiülepítését és elvételét a tisztított vízből.

Az utóülepítőkből folyamatosan elvett iszap az iszapgyűjtő medencébe jut, majd onnan 
szivattyúk továbbítják a minden egyes biológiai tisztítósor előtt található elö-anoxikus 
zónába.

1.3.5 Az iszapvonal

Az iszapkezelés optimalizálása érdekében a telepen keletkező kétfajta iszapot (a nyers- és 
fölösiszapot) két külön technológiai soron sűrítik.

A nyersiszap sűrítése gravitációs sűrítővei történik.

• A bejövő nyersiszap fő jellemzői:
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• Tervezett mennyiség (szárazanyag) 42 569 kg/d
• Koncentráció 10 g/1
• Térfogat 4 257 m3/d

A sűrített iszap főbb jellemzői:

• Mennyiség (szárazanyag) 40 441 kg/d
• Koncentráció 65 g/l
• Térfogat 622 m3/d

A biológiai fölösiszap sűrítésére víztelenítő asztalokat alkalmaznak.

A biológiai elősürítő medencéből az iszapot szivattyúk juttatják a csavarszivattyúkkal 
felszerelt víztelenítő asztalokhoz. Hat elővíztelenítő/sűrítő szalagszűrőt használnak a 
fölösiszap kezeléséhez. Az elővíztelenítő/sűrítő szalagszűrők folyamatosan üzemelnek, heti 
hét napon, napi 24 órán át.

A bejövő iszap fő jellemzői:
• Tervezett mennyiség (szárazanyag) 46 782 kg/d
® Átlagos koncentráció 7 g/l
• Térfogat 6 522 m3/d

A sűrített iszap fő jellemzői:
• Mennyiség (szárazanyag) 44 443 kg/d
® Koncentráció 55 g/l
• Térfogat 808 m3/d

A BKSZTT iszapkezelő rendszere a következő három fő elemből áll:
• Pasztörizáló rendszer
• Termofil rothasztok
• Gázmotorok és kazánok

Az iszap pasztörizálása úgy történik, hogy kevert biológiai- és nyersiszapot 70 °C-ra 
melegítik, majd az iszapot 30 percig ezen a hőmérsékleten tartják.

A higienizáló rendszer konstrukciója lehetővé teszi az anaerob termofil rothasztok folyamatos 
és egyenletes táplálását, mivel egyszerre három pasztörizáló tartály üzemel, és ezek 
lépcsőzetes konfigurációban (töltés, pasztörizálás, ürítés) működnek. A higienizáló tartályok 
mindegyikét 30 perces tartózkodási időre tervezték. Noha az iszap adagolása folyamatos, a 
patogén szennyezettséget szakaszos pasztörizálással küszöbölik ki.

A BKSZTT-n használt eljárás termofil rothasztás, ami azt jelenti, hogy a rothasztóban lévő 
iszapot 55 - 60 °C-on kezelik. A rendszer három rothasztóval rendelkezik, mindegyik torony 
névleges térfogata 6 056 m3. A rothasztok melletti épület a pasztörizáló rendszer számára 
biztosít helyet.

Az iszapot a toronyból egy szabályozható bukóélen át vezetik ki és a gravitációsan a 
rothasztott iszaptároló medencébe folyik.

A rothasztott iszap jellemzői a következők:

• iszap súlya 56 102 kg sza./d
• koncentrációja kb. 40 g/l
• szerves száraz anyagok kb. 65 % a szárazanyagban
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napi mennyiség

Beérkező nyersiszap (a grav. sűrítőbői):

• mennyiség
• koncentráció
• térfogat

Beérkező sűrített fölösiszap (a sűrítő gépekről):
• mennyiség
• koncentráció
• térfogat

Beérkező kevert iszap:
• mennyiség
• térfogat
• Minimális téli hőmérséklet
• Maximális nyári hőmérséklet

1 430 m3/d

40 441 kg sza./d
65 g/l

622 m3/d

44 443 kg sza/d
55 g/l

808 m3/d

84 883 kg sza/d
1 430 m3/d
8 °C

20 °C

Mindegyik rohasztónál lehetőség van FeCI3 adagolására. Ennek adagolása csak akkor válik 
szükségessé, ha a biogázban a kénhidrogén szintje magasabb, mint ami a gázmotorok 
működése szempontjából megengedhető.

A kinyert biogázt szárítóba vezetik, ahol a forró, nedves biogázt tisztított szennyvízzel hűtik 
le a nedvességtartalom csökkentése céljából. A biogáz termelés a tervezési adatok szerint 
25 040 Nm3/d = 1 043 Nm3/h = 6,8 MW-tal.

A rothasztott iszap gravitációsan jut a rothasztott iszap tárolómedencébe, amely 
puffertartályként működik az iszap víztelenítés előtt A medence betonból készült, fedett, 
hengeres műtárgy.. Ez a medence biztosítja a centrifugák rugalmas működését is. A 
rothasztott iszapot három excenter csigaszivattyú (egy tartalék) juttatja az 
iszapvíztelenítésre.

Az iszapvíztelenítés legalább 26 %-os szárazanyag tartalmat garantál havi átlagban.

Koagulánst (vas-kloridot) és polimer oldatot adagolnak az iszapba a centrifugák előtt, hogy 
javítsák az iszap vízteleníthetőségét.

A fő tervezési adatok az alábbiak:
o Üzemelési napok
• Bemeneti iszapterhelés
• Iszap térfogat
• Koncentráció
• Szárazanyagok visszatartásának mértéke

7 nap/hét
56 102 kg sza/d 

1 430 m3/d
39,2 g/l
96 %

1.3.6 Gázhasznosítás

A biogáz üzemű gázmotor-generátor kettős feladatú: villamos energiát és hőt termel.

A biogáz három célra használható:
• elektromos áram termelés,
• hőtermelés a pasztörizáló rendszer és a rothasztok fűtéséhez,
• hőtermelés a szennyvíztisztító telepen elhelyezkedő épületek fűtéséhez.
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A hőenergia legnagyobb részét a pasztörizálás igényelte magas energiaszint biztosításához 
használják fel, kisebb része pedig a rothasztáshoz szükséges. A fennmaradó hőtöbblet 
felhasználható a szociális és technológiai épületek fűtéséhez.

1.4 A termelt szennyvíziszap

A BKSZTT-n a pasztörizált, rothasztott iszapot centrifugákon víztelenítik.

o

7 nap/hét
56 102 kg sza/d 

1 430 m3/d
39,2 g/l
96%

3 819kg/d
11 kg/t sza

616 kg/d

Üzemelési napok
Centrifugák bemenő iszapterhelése 
Bemenő iszap térfogata
Bemenő iszap koncentrációja 
Szárazanyag visszatartás mértéke 
Vasklorid adagolás (hatóanyag) 
Fajlagos polielektrolit felhasználás 
Polielektrolit adagolás

A víztelenített iszap főbb jellemzői:
• Az iszap átlagos szárazanyag-tartalma
(polimer és vasklorid hozzáadásával) 26% - 28%
• A naponta keletkező iszap tömege: 200 - 225 t/nap (folyamatosan naponta képződő 

számított iszapmennyiség).
• Az elszállítandó napi iszap tömeg: 200 - 360 t/nap (heti 5 napos szállítást

feltételezve).Víztelenített iszap térfogata 213 m3/d

Az értékeket havi átlag alapján számítják, naponta egyszeri mintavételezéssel.

A víztelenített iszapot három excenter szivattyú (centrifugánként egy szivattyú) közvetlenül a 
centrifuga garattól továbbítja az iszapsilókba. Mindegyik szivattyú max. Kapacitása 7 m3/h.

Az iszapot négy, egyenként 210 m3-es silóban tárolják a végső elhelyezésre való 
elszállításig. A silók összkapacitása normál üzemi viszonyok mellett legfeljebb négynapi 
iszaphozam tárolására elegendő.

Az iszap EWC kódja: 19 08 05

A silókból az iszapot zárt csarnokban, gépi berendezésekkel adják ki a szállító járművekbe, 
amely csarnokban a járművek mosása is megtörténik.

A szaghatások elkerülése érdekében az iszapsilók, az iszapkiadó és a járműmosó területe 
fedett, az elszívott bűzös levegőt a szagtalanító egységekben kezelik.

A járműmosó elfolyó vizét, hasonlóan az összes technológiai csurgalékvízhez, visszavezetik 
a telep elejére.

1.5 Szállítás

A Központi Szennyvíztisztító Telepen, a technológia beüzemelése után naponta, 
folyamatosan keletkező szennyvíziszapból mintegy 200-360 tonna elszállításáról kell 
gondoskodni (heti 5 napos szállítást feltételezve). Az iszap, víztelenítést követően 26 - 28 % 
- os szárazanyagú állapotban lesz.

A szennyvíztisztító telepen az iszap víztelenítése - normál üzemmenetben - heti hét napban, 
napi 22 - 24 órában történik. A heti iszapmennyiséget általában a heti öt munkanapon kell 

10



eltávolítani a BKSZTT-ről. Az elszállítás ütemezésével gondoskodni kell arról, hogy a 
munkaszünet, ill. ünnepnap előtti majd azt közvetlenül követően 3 napon belül a silók 
kiürüljenek. Amennyiben a munkanapon kívüli iszapszállítás elkerülhetetlen, akkor az ahhoz 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata.

A Központi Szennyvíztisztító Telepről az iszap elszállítás szempontjából, mint lehetséges 
alternatíva a vasúti, a közúti és a vízi szállítás jöhet számításba.

Vállalkozónak a feladat megkezdésekor rendelkeznie kell:

a munkák elvégzéséhez szükséges összes szállító eszközzel,
- vasúti vagy vízi szállítás esetében, a vasúti vagy vízi szállító céggel kötött - az 

iszapszállításra vonatkozó - érvényes szerződéssel. Az erről szóló, a vasúti vagy vízi 
szállítást végző cég szándéknyilatkozatát vagy az előszerződést a Vállalkozónak az 
ajánlatához csatolnia kell.

1.5.1 Közúti szállítás

A szennyvíziszapnak a BKSZTT-ről, tengelyen való kiszállítása a szennyvíztisztító telepi 
bekötőút felhasználásával történhet.
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A szennyvíziszap mennyiségek időbeli alakulása

A Központi Szennyvíztisztító Telepen, a technológia beüzemelése után naponta, 
folyamatosan keletkező szennyvíziszapból mintegy 200-360 tonna elszállításáról kell 
gondoskodni (heti 5 napos szállítást feltételezve). Az iszap, víztelenítést követően 26-28%- 
os szárazanyagú állapotban lesz.

2015-ig lehet számítani a budapesti csatornahálózat, illetve a BKSZTT-hez tartozó szennyvíz 
elvezetési agglomeráció fejlesztésére, aminek során a Főváros csatornázottsága 
gyakorlatilag teljessé válik. A többletcsatornázás többlet szennyvizet, illetve 
szennyvíziszapot is eredményez. Azonban ez a jelen szerződést nem érinti.
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Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozónak úgy kell elkészítenie ajánlatát, hogy
• vegye figyelembe és elégítse ki a vonatkozó hatósági előírásokat.
• vegye figyelembe a Vállalkozási szerződésben rögzített előírásokat.

Vállalkozó által elvégzendő feladatok:

1.6 I. feladat:
Vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) 
és kapcsolódó létesítményei elnevezésű KA projekt keretében a BKSZTT-n, keletkező 
szennyvíziszap átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása a szerződés 
időtartama alatt.

1.7 II. feladat:
Az előzetes Üzemi Együttműködési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő eljárás a 
szennyvíziszap átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása vonatkozásában.

1.8 III. feladat:
A feladatokhoz kapcsolódó jelentési kötelezettségek ellátása.
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Az elvégzendő feladatok részletezése

1.9 I. feladat:
Vállalkozónak szerződéskötéstől 2014. július 31-ig kell rendelkezésre állnia a BKSZTT-n 
keletkező valamennyi szennyvíziszap átvételére, elszállítására és 
ártalmatlanítása/hasznosítására.

A szennyvíziszap átlagos szárazanyagtartalma normál üzemállapotban 26 % - 28 %.

Bár a hígabb iszap előfordulásának valószínűsége alacsony, Vállalkozónak fel kell készülnie 
arra, hogy a hígabb iszapot a szükség szerinti mennyiségben is el tudja szállítani.

A szennyvíztelepen keletkező egyéb hulladékok és melléktermékek átvétele, elszállítása és 
ártalmatlanítása/hasznosítása nem feladata Vállalkozónak. Ezen hulladékok átvétele, 
elszállítása és elhelyezése/hasznosítása kizárólag a BKSZT Kft-vel kötött külön 
megállapodás keretében történhet.

1.9.1 A szennyvíziszap átvétele

Vállalkozó átveszi a 2. fejezetben megadott minőségű és mennyiségű szennyvíziszapot az 
5.1.1.1. fejezetben megadott kapcsolódási ponton, az 5.1.1.2. fejezetben megadott 
üzemrendnek és az előzetes Üzemi Együttműködési Szabályzat rendelkezéseinek 
megfelelően... Amennyiben a jelen Műszaki leírás és a hivatkozott előzetes Üzemi 
Együttműködési Szabályzat között ellentmondás van, az utóbbi előírásait kell figyelembe 
venni.

A szennyvíztisztító telep üzemeltetését a BKSZT Kft. végzi, feladatai az iszap 
víztelenítésével zárulnak. A BKSZT Kft. az FTSZV kijelölt megbízottjának felügyeletével az 
iszapot átadja Vállalkozónak. Az átadás után a szennyvíziszap átvétele, elszállítása és 
további kezelése Vállalkozó feladata. Vállalkozó a szennyvíziszapot a kerítésén belül, 
mennyiségi és minőségi ellenőrzés mellett veszi át.
A BKSZT Kft. az előzetes Üzemi Együttműködési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
rendezi a szennyvíziszap elszállításának ütemezését és az átvétel üzemrendbe illesztését, 
(az előzetes Üzemi Együttműködési Szabályzat a Vállalkozási szerződés 2. számú 
mellékletben található)
A telepi iszapátvétel keretében különösen a következőkről kell gondoskodni:

• a beérkező szállító járművek beléptetése a BKSZTT portaszolgálatánál,
• mérlegelés (tára) a BKSZTT hídmérlegén
• a szállító járművek töltése,
• a járművek mosása,
• mérlegelés (bruttó),
• bizonylatok kiállítása a vonatkozó jogszabályok szerint,
© a szállító járművek kiléptetése.

A haváriaveszély elkerülése érdekében Vállalkozó a névlegestől eltérő mennyiségű és 
minőségű szennyvíziszapot is köteles átvenni a BKSZT Kt.-től a következők szerint:

• Mennyiségi korlátozás nem alkalmazható sem alsó-, sem felső határ tekintetében.
• Szárazanyag tartalom-korlátozás nem alkalmazható sem alsó-, sem felső határ 

tekintetében.
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A BKSZT Kft. minden szállítmányból mintát vesz, és szárazanyag tartalmat mér, saját 
költségén. A BKSZT Kft. a mérési adatait az FTSZV megbízottjának maximum 12 órán belül 
átadja, amit ö Vállalkozónak haladéktalanul továbbít.

A víztelenített iszap havi átlagos szárazanyag tartalma (sza) 26 % és 28 % közötti érték lesz, 
a szállítmányokból - a BKSZT Kft. által és az FTSZV megbízottja által - vett minták 
maximum 5 %-ánál, a sza. súlyarány (w/w) 26 % sza (w/w) alatt maradhat.

Az értékeket havi átlag alapján számítják, szállítmányonkénti BKSZT Kft. általi és FTSZV 
megbízottja általi mintavételezés figyelembevételével. A Felek a hónap során a nyomon 
követik a vizsgálati eredményeket, a rendkívüli üzemeltetési állapot életbe lépésének és azt 
követően a kötelezően végzett akkreditált mérések alapján a megszűnés feltételeinek 
biztosítása érdekében.

A víztelenített iszap szárazanyag tartalmát, az FTSZV költségére az FTSZV megbízottja az 
általa szúrópróbaszerűen kiválasztott mintára vonatkozóan, akkreditált laboratóriummal is 
megméreti. Az FTSZV megbízottja - a BKSZT Kft képviselőjének jelenlétében -, 
szállítmányonként legfeljebb egy darab, minimum heti kettő, napi maximum három mintát 
vesz. A mérési eredményeket az FTSZV megbízottja maximum 12 órán belül a BKSZT Kft.- 
nek továbbítja.

A BKSZT Kft. által átadott víztelenített iszapot a Telep területén üzemelő, OMH által 
hitelesített mérlegen mérik, és ezért mérlegelési díjat Szolgáltató nem számolhat fel.

Az FTSZV megbízottja szúrópróbaszerűen más OMH hitelesített mérlegen is lemérheti a 
szállítmányt, és kétszeri ± 5%-os eltérést követően a BKSZT Kft. köteles a mérlegét saját 
költségén az OMH által akkreditált céggel hitelesíttetni.

Minden mérésről „Mérlegelési Jegyzőkönyvet” állít ki a BKSZT Kft., amelyet az FTSZV és 
Vállalkozó megbízottja aláírásával és fuvarpecsétjével igazol. A mérleget a BKSZT Kft. 
dolgozója kezeli.

A BKSZT Kft. köteles mintát venni az elszállításra kerülő iszapból a szennyvizek és 
szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló, a 
40/2008.(11.26) Korm. r.-tel módosított 50/2001. (IV. 3) sz. Kormány rendelet szerint. A 
minták vizsgálatára független akkreditált laboratóriumot kell alkalmaznia. A mintavételi, 
vizsgálati árakat a BKSZT Kft. induló szennyvíztisztítási díja tartalmazza, a költségeket a 
BKSZT Kft. tovább nem háríthatja. A vizsgálati eredményeket külön felkérés nélkül átadja az 
FTSZV megbízottja részére. Minőségi paraméter vonatkozásában (vizsgálandó 
komponensek, alkalmazandó határértékek az 50/2001. (IV.3.) sz. Kormányrendelet, a 
szárazanyag tartalom vonatkozásában Felek jelen együttműködési szabályzata az irányadó.

Átlagmintavétel
1. Az 5. § (1) bekezdése szerinti kérelem beszerzéséhez a reprezentatív vizsgálati eredmény 
érdekében szúrópróbaszerűen kiválasztott napon, a technológia ismerete alapján 
meghatározott különböző időpontokban egész napos mintavétel során kell 5 db részmintát 
venni, majd ezek homogenizálása után 2 db párhuzamos - egyenként 2 liter vagy 2 kg - 
mintát kell a laboratóriumi vizsgálatra képezni. Az ilyen módon végrehajtott mintavételt 
legalább három napon meg kell ismételni.
2. A 18. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzéshez a mezőgazdasági felhasználásra előkészített 
szennyvízből, illetve szennyvíziszapból kell legalább 5 részmintából homogenizált 
reprezentatív átlagmintát képezni, majd ebből 2 db párhuzamos - egyenként 2 liter vagy 2 kg 
- mintát a laboratóriumi vizsgálatra előkészíteni.
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Az Iszaphasznosító akkor is köteles átvenni a BKSZT Kft-től a víztelenített 
szennyvíziszapot, amennyiben a vizsgálati eredmények a fenti jogszabályokban 
meghatározott határértékeket túllépik.

1.9.1.1 Átadási pont

A víztelenítés megfelelő működése esetén a víztelenített szennyvíziszap átmeneti tárolására 
négy, egyenként 210 m3-es siló szolgál. Az iszapsilók a szennyvíztisztító telep iszapkezelési 
tömbjében, a víztelenítő gépház mellett helyezkednek el, megközelítésükhöz megfelelő 
telepi úthálózat van kialakítva.

A silókból az iszapot zárt csarnokban, gépi berendezésekkel adagolják a szállító 
járművekbe.

A víztelenítés vagy valamely műtárgy nem megfelelő működése esetén a fentiektől eltérő 
átadási pont is előfordulhat.

A szaghatások elkerülése érdekében az iszapsilók, az iszapkiadó és a járműmosó területe 
fedett. Az iszappal kapcsolatos manipulációk során a kapukat zárva kell tartani. Az épületből 
elszívott bűzös levegőt a szennyvíztisztító telep szagtalanító egységeiben kezelik.

Az iszapszállító járművek csak tiszta állapotban közlekedhetnek közúton. A szállító járművek 
tisztán tartásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia.

A járművek mosása, azok feltöltését követően, a csarnokban a járműmosó fedett területén 
történik, a Telepi ipari vízhálózatból biztosított mosóvíz használatával, és a járművek 
mosásához szükséges eszközök rendelkezésre állása mellett.

A BKSZT Kft. biztosítja a szállító járművek mosó berendezéssel való tisztításának műszaki 
feltételeit. A tisztítás a BKSZT Kft. működtetési joga körébe tartozó mosóberendezéssel, a 
kezelőszemélyzet jelenlétében történik. A mosóberendezés kezelése a Vállalkozó által 
alkalmazott munkavállaló feladata.

A járműmosó elfolyó vizét, hasonlóan az összes technológiai csurgalékvízhez, visszavezetik 
a telep elejére.

1.9.1.2 Az átadás üteme

A technológia beüzemelése után a szennyvíztisztító telepen, annak névleges terhelése 
mellett 200-225 t/nap tömegű 26 - 28 % szárazanyag tartalmú víztelenített szennyvíziszap 
keletkezik (számított érték). Az iszap átmeneti tárolására szolgáló silók hasznos térfogata 4 x 
210 m3. A BKSZTT területén tehát üzemszerűen, négynapi iszaphozam tárolására áll 
rendelkezésre kapacitás.

A víztelenített iszap elszállításának akadályoztatása/meghiúsulása esetén a következő 
helyzet állna elő:

• A silók megteltét követően, a víztelenítést le kell állítani, mert a víztelenített iszap 
tárolása semmi képen nem oldható meg a BKSZTT udvarterén. Ezt követően, az 
iszapot csak a technológiában lehet visszatartani.

• A szennyvíziszap technológiában való visszatartására bevált módszer a fölösiszap 
elvétel teljes, vagy részleges visszatartása a biológiai tisztítófokozatban.
Az iszapkoncentráció a levegőztető medencében üzemszerűen: 3,4 kgsza./m3 
A biológiai tisztító műtárgy ossz, térfogata: 201.000 m3
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A napi fölösiszap hozam: 40,4 tsza/d
Amennyiben vészhelyzetben, időszakosan, a fölösiszap elvétel leállításával, 

3,8 kgsza./m3 
maximális iszapkoncentrációt engedhető meg (amihez az oxigén beviteli kapacitás 
többé-kevésbé még elegendő lesz), msenként 0,4 kg iszap tárolható a rendszerben.

Az összes pufferolt iszapmennyiség mintegy 80 tsza„

Ez a szárazanyag tömeg csupán kétnapi fölösiszap produkciónak felel meg. Tovább 
a fölösiszap nem tartható vissza a biológiában, sőt rövid időn belül - többlet 
iszapelvétel alkalmazásával - vissza kell térni a biológia normális iszapterheléséhez.

• A primer iszap napi mennyisége 44,4 tsza/d.
A primer iszapot az előülepítöben nem lehet számottevő mértékben visszatartani. Az 
iszapkezelési technológia berendezéseiben (sürítők, rothasztok) is legfeljebb kétnapi 
primeriszap mennyiség pufferolható, de ez is csak előre felkészülve, és üzemviteli 
korlátozások mellett.

Fentiek szerint, az iszapelszállítás leállását követően:

• előre felkészülve (a silók kiürítése, a biológiában, a sürítőkben és rothasztókban 
minimálisan megengedhető iszapkoncentrációra átállva) legfeljebb 6 napon belül,

• felkészülés nélkül 2-3 napon belül
bekövetkezne a havária.
Mindezeket figyelembe véve, az iszapátvétel semmilyen körülmények között nem állhat le. 
Vállalkozónak garantálnia kell a folyamatos elszállítást. A hosszútávon garantálható, 
folyamatos, biztonságos iszap elszállítás leginkább a végső elhelyezési megoldások és a 
szállítási módok diverzifikációja útján érhető el.

A szennyvíztisztító telepen az iszap víztelenítése - normál üzemmenetben - heti hét napban, 
napi 22 - 24 órában történik. A heti iszapmennyiséget - gépkocsival történő elszállítás 
esetén - általában, heti ötször nyolc óra alatt kell eltávolítani a BKSZTT-ről. Az elszállítás 
ütemezésével gondoskodni kell arról, hogy a munkaszünet, ill. ünnepnap előtti időpontra a 
silók kiürüljenek.

1.9.2 A szennyvíziszap elszállítása

A Vállalkozó az előzetes Üzemi Együttműködési Szabályzatban meghatározott módon 
átvett iszapot a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek figyelembevételével elszállítja 
az iszap ártalmatlanítást / hasznosítást megvalósító telephelyre, a lehető legkisebb 
környezeti terheléssel és legkisebb környezeti kockázat mellett.

Vállalkozó bármely olyan szállítási módot igénybe vehet, amely

o megfelelő szállítási engedéllyel rendelkezik,

o megfelelő útvonal engedéllyel rendelkezik. Ha és amennyiben az átrakodó 
helyeknek rendelkeznie kell KöFe engedéllyel, akkor azt itt i kérjük bemutatni..

o vegyes szállítás esetén (közúti+vasúti, vagy közúi+folyami), az átrakóhely 
környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. (A környezetvédelmi engedély 
kiváltható az illetékes hatóság által kiadott, az engedély szükségtelenségéről 
szóló állásfoglalással vagy igazolással.)
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o vasúti vagy vízi szállítás esetében, vasúti vagy vízi szállító céggel létesített, 
az iszapszállításravonatkozó, érvényes szerződéssel rendelkezik

o mely alkalmazásával a környezet-terhelés minimalizálható.

Közúti szállítás a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően csak speciálisan 
szennyvíziszap szállítására kialakított szállító járműveken történhet.

1.9.3 A szennyvíziszap ártalmatlanítása / hasznosítása

Vállalkozó gondoskodik az iszap ártalmatlanításásáról/hasznosításáról, az ajánlat kötelező 
mellékletét képező, „A BKSZTT-n keletkező iszap ártalmatlanítási/hasznosítási 
koncepciótervével összhangban, az ott meghatározott módon és ütemezésben,

1.9.4 Engedélyek és jogosítványok

Vállalkozó gondoskodik a tevékenységhez kapcsolódóan a jogszabályi előírások 
betartásáról, a tevékenységhez szükséges engedélyek és jogosítványok meglétéről és 
azok érvényességének fenntartásáról a szerződés ideje alatt, a 7. pontban megadott 
módon,

5.2 II. feladat:
Szerződés 2. számú mellékletében foglalt, előzetes Üzemi Együttműködési Szabályzat 
rendelkezéseinek való megfelelés a szennyvíziszap átvétele, elszállítása és 
ártalmatlanítása/hasznosítása vonatkozásában

• BKSZT Kft.-vel való együttműködés az előzetes Üzemi Együttműködési Szabályzat 
alapján.

• Az előzetes Üzemi Együttműködési Szabályzat kitér, különösen:

o az iszap átvételi rendjére,

o az elszállítás módjára és az elszállítás ütemezésére,

o a szennyvíziszap minőségi és mennyiségi paramétereinek mérésére,

o az iszap átvétellel és szállítással kapcsolatos jelentési és nyilvántartási 
kötelezettségekre,

o rendkívüli üzemeltetési állapotra

• az Üzemi Együttműködési Szabályzat a Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 
Főosztálya ellenjegyzésével lép hatályba.

5,3 III, feladat

A feladatokhoz kapcsolódó jelentési kötelezettségek
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A BKSZTT-n keletkező víztelenített szennyvíziszap minőségi és mennyiségi jellemzői 
(különösen a nehézfémtartalom és a szárazanyag tartalom) átvétel előtt mérésének módja 
és gyakorisága a vállalkozási szerződés 2. számú melléklet: „Iszapátvétel szerződéses 
előírásai - Üzemi Együttműködési Szabályzatiban kerül rögzítésre. Vállalkozó köteles 
minden olyan információt megadni az üzemeltetőnek, mely kizárólag az Vállalkozónál áll 
rendelkezésre, és amely szükséges az üzemeltetéshez kapcsolódó jelentési kötelezettségek 
teljesítéséhez, (pl. szállító jegyek, átvételt igazoló dokumentumok stb.).

Vállalkozó köteles a tevékenységéhez kapcsolódó hatósági bejelentéseket, hatósági 
adatszolgáltatásokat elkészíteni és az előzetes Üzemi Együttműködési Szabályzatban 
rögzített módon átadni a BKSZT Kft. részére.
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Határidők és időütemezés

1.10 I. feladat:

Az iszapátvétel, elszállítás és ártalmatlanítás / hasznosítás kezdete: szerződéskötés 
napja

A Vállalkozási szerződés időtartama: határozatlan

1.11 II. feladat:

Szerződés 2. számú mellékletében foglalt előzetes Üzemi Együttműködési Szabályzat 
rendelkezéseinek való megfelelés a szennyvíziszap átvétele, elszállítása és 
ártalmatlanítása/hasznosítása vonatkozásában
Együttműködési rend kialakítása és fenntartása: a szerződés teljesítése alatt folyamatosan

1.12 III. feladat:

A feladatokhoz kapcsolódó jelentési kötelezettségek ellátása: a vállalkozási szerződés 
aláírása után azonnal.
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Vállalkozótól elvárt dokumentumok illetve engedélyek és azok érvényessége

a) Vállalkozónak az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell a „BKSZTT-n keletkező 
iszap ártalmatlanítási/hasznosítási koncepcióterv”-ben meghatározott iszapátvételi, 
szállítási és ártalmatlanítási/hasznosítási tevékenység megkezdéséhez és annak 
elvégzéséhez, legalább 80.000 t/12 hónap, normál üzemállapotban 26 - 28 % 
szárazanyag tartalmú szennyvíziszap átvételére, elszállítására, és ártalmatlanítására 
/ hasznosítására vonatkozóan a szükséges engedélyekkel.

b) Rendkívüli üzemeltetési állapotban Vállalkozó korlátozás nélkül köteles az 
alacsonyabb szárazanyagtartalmú szennyvíziszap átvételésre is.

c) A szennyvíziszap elszállítására és ártalmatlanítására/hasznosítására vonatkozó 
engedélyeknek az ajánlat beadásakor legalább 2012. december 31-ig érvényesnek 
kell lenniük. A tevékenységéhez szükséges engedélyeket a Vállalkozónak a 
tevékenysége alatt érvényben kell tartania.

d) Vegyes szállítás esetén (közúti + vasúti, vagy közúti + folyami), az átrakóhely 
környezetvédelmi engedélyét csatolni szükséges. (A környezetvédelmi engedély 
kiváltható az illetékes hatóság által kiadott, az engedély szükségtelenségéről szóló 
állásfoglalással vagy igazolással.)

e) Közúti szállítás esetében az útvonalengedélyét csatolni szükséges, amennyiben 
releváns (Budapesten a Parking Kft. állítja ki ezeket).

f) Vállalkozónak nyiltkozatot kell becsatolni arról, hogy a tevékenységéhez szükséges 
engedélyeket a tevékenysége alatt érvényben tartja.

g) A települési szennyvíz tisztításából származó iszapok Hulladék kódszáma 190805. 
Az engedélyeknek legalább ezen hulladékkódszámra kell vonatkozniuk.

h) Vállalkozó ajánlatában a szerződéskötés tervezett napja - 2014. július 31. időszakra 
mutassa be a BKSZTT-n keletkező iszap elhelyezési/hasznosítási koncepciótervét
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Az ajánlatok egyértelmű összevethetősége
Ajánlatkérő kéri a http://www.utvonalterv.hu honlap alkalmazásával bemutatni a 
megtett utat és az igénybevett útvonalakat, valamint azok hosszát.
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2. számú melléklet: A számlázás előírásai

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban FTSZV Kft.) a Vgtv. 4. 
§ (2) bekezdésére alapozva a szennyvíziszap szállításának és elhelyezésének (általánosságban 
említve: kezelés) megszervezéséről úgy gondoskodik, hogy a Kbt. betartásával maga választja ki 
szennyvíziszap kezelését biztosító szolgáltató(ka)t és köt saját nevében, de más (a BKSZTT 
mindenkori üzemeltetője) javára szolgáltatási szerződést.
A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 2. § fa) pontja szerint a 
szennyvíziszap kezelése és elhelyezése a szennyvízelvezető - tisztítómű üzemeltetése fogalmába 
tartozó tevékenység. A szennyvízelvezető - tisztító mű üzemeltetésébe beletartozik a 
szennyvíziszap kezelése/hasznosítása (elhelyezése) is. A BKSZTT üzemeltetéséért a BKSZT Kft., 
illetve a BKSZTT mindenkori üzemeltetője a felelős, aki az iszapkezelési és 
ártalmatlanítási/hasznosítási (elhelyezési) tevékenység megoldását az FTSZV Kft. közvetített 
szolgáltatásán keresztül biztosítja. A szennyvíztisztító telep mindenkori üzemeltetőjét - 
mindkét fél egyező akaratát tükröző - szerződésben kötelezi az általa biztosított 
szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatási díj megfizetésére. Az Iszaphasznosító és a 
BKSZTT üzemeltetője között Üzemi Együttműködési Szabályzat rendelkezik az átadás
átvétel feltételeiről.
A csatornahasználati díjban, a Fővárosi Önkormányzat, mint árhatóság mindenkor 
biztosítja a szennyvíziszap átvétel, elszállítás, valamint ártalmatlanítás/hasznosítás 
szolgáltatási díj megfizetésére a megfelelő pénzügyi fedezetet.
Az iszapkezelés számlázásának és megfizetésének szabályai:
1. Az Iszapkezelő vállalkozó a szolgáltatásának díját az Megrendelőnek számlázza le, az 
alábbiaknak megfelelően:
a) az Iszapkezelő Vállalkozónak a 8. számú Melléklet 4.1. pontjaiban részletezett - 
BKSZTT üzemeltetője, képviselője által aláírt és igazolt szállítólevelek és mérlegjegyek 
alapján a tárgyhóról összesítő jelentést (teljesítési igazolást) kell készítenie és a 
Megrendelő részére a tárgyhónapot követő hónap 3-ig eljuttatni. Megrendelő 2 
munkanapon belül köteles a teljesítés elfogadásáról írásban nyilatkozni (igazolást kiadni),
b. ) ezen igazolt mennyiségek és a díjévben érvényes ár alapján a tárgyhóról Kbt. 305. § 
(3) bekezdésében foglaltak szerint a tárgyhót követő hónap 8-ig kell a számlát az 
Iszapkezelő vállalkozónak kiállítania és benyújtani az Megrendelőnek
c. ) a pénzügyi teljesítés határideje a számla kiállítása szerinti hó 18-a.



3. számú melléklet: Teljesítési Biztosíték



BUDAPEST BANK
Bankszerv neve: Északpesti Üzleti Központ
Ikt. szám: CF224/0419/11
Előadó: Varga Emese

A GE Money Bank tagja

ELŐZETES ELVI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
BANKGARANCIA KIBOCSÁTÁSÁRÓL

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.)

Tudomásunk van arról, hogy Ügyfelünk, az EWC-H Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-729240) (a továbbiakban: Megbízó) pályázatot nyújtott be a „Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító Telepen kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) elszállítása és 
ártalmatlanítása/hasznosítása" tárgyban, 23243/2011 számon kiírt közbeszerzési eljárás keretében. Sikeres pályázata 
esetén A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) 
elszállítása tárgyban Vállalkozási Szerződés megkötésére kerül sor, melynek alapján a Megbízónak Teljesítési 
biztosítékot kell szolgáltatnia Önöknek bankgarancia formájában.

1. Ezennel mi, a Budapest Bank Nyrt. (1138 Budapest, Váci út 193.; Cg: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10- 
041037) kijelentjük, hogy a 3. pontban foglalt rendelkezésre tekintettel készen állunk az Önök javára a Megbízó 
fizetési kötelezettségének teljesítéséért bankgaranciát vállalni - Megbízó által benyújtott kérelem alapján - a 
következő feltételekkel:

A bankgarancia
• hatályosságának kezdő napja nem lehet korábbi, mint 2011. év december hó 06. napja
• lejárata nem lehet későbbi, mint 2015. év december hó 06. napja
• teljes összege nem lehet nagyobb, mint 5.000.000,- Ft

2. Jelen előzetes szándéknyilatkozatunk nyomán - a szándéknyilatkozat érvényességének lent megjelölt 
időtartamán belül - akkor bocsátunk ki tényleges bankgaranciát, amikor az alábbi feltételek együttesen megvalósulnak:

• Megbízó az 1. pontban hivatkozott pályázatot elnyeri és ezt a Bank részére hitelt érdemlő módon igazolja;
• a bankgarancia kibocsátására irányuló megbízás a Bank által kért formában, tartalommal és mellékleteivel, a 

jelen szándéknyilatkozatban foglaltaknak megfelelően hozzánk megérkezik;
• a Bank döntésre jogosult hitelbizottsága a mindenkor érvényes belső hitelezési, adósminősítési, illetve egyéb 

szabólyrendszerének megfelelően a bankgarancia kibocsátását saját mérlegelési jogkörében jóváhagyta;
• valamint a megfelelő dokumentáció - az előírt fedezetekre tekintettel egyaránt - a Bank és az Ügyfél között 

hatályosan létrejön.

3. A Bank a fentiekben foglaltakon túl is fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Megbízó körülményeiben olyan 
lényeges változás áll be, melynek következtében részéről a fizetési kötelezettség teljesítése nem várható el vagy a 
Megbízó nem felel meg a Bank hitelezési követelményeinek, illetve amennyiben a garanciavállalásra irányuló 
kérelem jelen előzetes szándéknyilatkozatban foglaltaktól jelentősen eltérő feltételeket tartalmaz, úgy a 
bankgarancia nyújtását megtagadhatja. A bankgarancia kiadására csak az Üzletszabályzat által szabályozott 
eljárás alapján és feltételek szerint kerülhet sor.

4. Jelen szándéknyilatkozat kizárólag a fentiekben hivatkozott eljáráshoz és legkésőbb 2011. év december hó 08. 
napjáig érvényes és nem minősül a Bank részéről feltétlen kötelezettségvállalásnak.

Kelt: Budapest, 2011. év december hó 06. napján

Budapest Bank Nyrt

Aláírás: Aláírás:

Nagy Zoltán 

ügyfélkapcsolati menedzser

Papp Éva Teréz 

ügyfélkapcsolati menedzser





5 GENERÁLIGENERÁLI
GROUP Biztosító

Biztosítási kötvény
Általános felelősségbiztosítás

Kötvényszám : 95590104111275100
Ügyfélszéül: 43939876
A biztosítás közvetítőjének neve :
GRECO JLT HUNGARY KFT.

Fővárosi Csatornázási Művek

Budapest
Asztalos S. utca 4.
1087

Közvetítőjének szervezeti egysége :
Nemzetközi Csoport
1066 Budapest
Teréz krt. 42-44
Tel.: 301-7100
Az Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálat:
Örs Vezér Tere Ügyfélszolgálat 
1148 Budapest
Örs Vezér (Sugár Üzletközpont) 24
Tel.: (40) 200-250

A biztosítás kezdete : 2011. november 07.

A biztosítás következő évfordulója : 2012. december 01.

A biztosítás határozatlan tartamú.

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel 
felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási 
szerződés egy évvel, illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy évvel a biztosítási 
évfordulóval automatikusan meghosszabbodik.

Biztosított fedezetek:

Tevékenységi felelősség
Szolgáltatói felelősség 
Környezetszennyezési felelősség 
Kiegészítő kockázat felelősség

Éves díj: 846. 000 Ft

Fizetendő díj
Évente : 846. 000 Ft

Fizetési mód : Átutalás díjértesítővel

Generáli-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCentcr: 06 (40) 200 250 - www.gcnerali.hu

“ ' ----------- -- ---- ---------------------------------------
Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305

A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generáli Csoporthoz tartozik.
A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.0





o GENERÁLIGENERAL!
GROUP Biztosító

Oldalszám : 2 Kötvényszám: 95590104111275100
Ügyfélszám: 43939876

Biztosított fedezetek :

Tevékenységi felelősség

Vonatkozó biztosítási feltételek:
Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
2 rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra

Biztosított tevékenység Biztosítási összeg- Egyéb szolgáltatás
Kárkifizetési limit évente
Kárkifizetési limit káronként

Önrész mértéke : 10%, de minimum 50.000 Ft

10. 000. 000 Ft
10. 000. 000 Ft

Szolgáltatói felelősség

Vonatkozó biztosítási feltételek:
Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra

Biztosított tevékenység Biztosítási összeg

Egyéb szolgáltatás
Kárkifizetési limit évente
Kárkifizetési limit káronként

Önrész mértéke : 10%, de minimum 500.000 Ft

10. 000. 000 Ft
10. 000. 000 Ft

• Környezetszennyezési felelősség

Vonatkozó biztosítási feltételek:
Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) 
E rész - Kiegészítő Feltétel Környezetszennyezési 
Felelősségbiztosításra

Biztosított tevékenység Biztosítási összeg

Egyéb szolgáltatás
Kárkifizetési limit évente
Kárkifizetési limit káronként

Önrész mértéke : 10%, de minimum 50.000 Ft

10. 000. 000 Ft
10. 000. 000 Ft

Generáli-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305
A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generáli Csoporthoz tartozik.

A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.0





GENERÁLI
GROUP

GENERÁLI
Biztosító

Oldalszám : 3 Kőtvényszám: 95590104111275100
Ügyfélszám : 43939876

Biztosított fedezetek :

Kiegészítő kockázat felelősség

Vonatkozó biztosítási feltételek:
Az érvényes záradékok szerint

Biztosított tevékenység

Tisztán vagyoni károk biztosítása 
Kárkifizetési limit évente 
Kárkifizetési limit káronként

Önrész mértéke : 10%, de minimum 500.000 Ft

Biztosítási összeg

10. 000. 000 Ft
10. 000. 000 Ft

Generáli-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305
A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generáli Csoporthoz tartozik.

A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.0





GENERAL!
GROUP

GENERÁLI
Biztosító

Oldalszám : 4 Kötvényszám: 95590104111275100
Ügyfélszám : 43939876

Függelék a biztosítási kötvényhez

Eltérő feltételek

Biztosított tevékenység:
Víztelenített szennyvíziszap elszállítása, víztelenített szennyvíz
iszap ártalmatlanítása/hasznosítása a következő projekt keretében: 
Budapesti Központo Szennyvíztisztító Telep keletkező kezelt, víz
telenített szennyvíziszap (EWC 190805) elszállytásda és ártalmatlaní
tása/hasznosítása.
Projekt évs árbevétele: 800.000.000,-fT, mely együttbiztosítottak 
közötti megoszlása 10% és 25% közötti.
Együttbiztosítottak:
EWC-H Kft, 1136 Budapest, Gergely Győző u. 17.
BB911 Ingatlanhasznosítási Kft, 1065 Budapest, Bajcsy Zs. u. 51.2/6.
Hunviron Energia és Környezetgazdálkodási Kft, 1142 Budapest, 
Dorozsmai út 197/a
Tatai Környezetvédelmi Zrt, 2890 Tata, Baji út 9.
Vértesi Környezetgazdálkodási Kft, 2840 Oroszlány, Pusztavámi út 
hrsz 0210 Ipartelep

Budapest ,2011. október 29.

■I

I
Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generáli-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305
A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generáli Csoporthoz tartozik.

. A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.0





S GENERAL!GENERÁLI
GROUP Biztosító

2011/02092/524047
Fővárosi Csatotnázási Művek

Budapest
Asztalaos Sándor u. 4.

1087

Budapest, 2011.11.02.
Iktatószám: 2011/02092/524047
Ügyintéző: Rubint László
Fax: 7713
Telefon: 1 301 7460
e-mail: Laszlo.Rubint@generali.hu 
Kötvényszám: 95590104111275100
Ügyfélszám: 43939876

Generáli-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu
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A

Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

A Generali-Providencia Zrt. igazolja, hogy

FŐ VÁROSI CSA TORNÁZÁSI MŰVEK
1087 BUDAPEST, Asztalos S. utca 4.

társaságunknál az alábbi érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik:

Módozat: Általános felelősségbiztosítás
Kötvényszám: 95590104111275100
Tevékenység: Egyéb szolgáltatás A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező kezelt, 
víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása.

Szerződés kezdete: 2011.11.07.

) EWC-H Kft.
1136 Budapest, Gergely Győző u. 17.
Adószáma: 13320212-2-41

BB 911 Ingatlanhasznosítási Kft.
1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 51. 2.em.6.
Adószáma: 123399180-2-42

Hunviron Energia és Környezetgazdálkodási Kft.
1142 Budapest, Dorozsmai út 197/a
Adószáma: 10271236-2-42

Tatai Környezetvédelmi Zrt.
2890 Tata, Baji út 9.
Adószáma: 10750029-2-11

Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. ~ v
2840 Oroszlány, Pusztavámi út Hrsz:0210 Ipartelep

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305
A társaság az ISVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generáli Csoporthoz tartozik.

2011/02092/524047 - 1/2 - " Nyomtatva: 2011.11.02 16:00:02





GENERAL!
GROUP

GENERÁLI
Biztosító

A biztosítási szerződés határozatlan idejű, díjfizetése folyamatos.
Díjjal rendezve: 2011.11.07-ig.

Jelen igazolást az ügyfél kérésére állítottuk ki.

Vállalati és
Nemzetközi Üzletek Igazgatósága 
1066 Budapest. Teréz krt. 42-44.

gentmitpiwidengia
Biztosító Zrt.

Tisztelettel:

Rubint László
egyedi vagyon állománykezelési csopvez

Borbély Diána 
vezető állománykezelő

Generáli-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu

Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.01-10-041305
A társaság az 1SVAP (olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generáli Csoporthoz tartozik.

2011/02092/524047 -2/2- Nyomtatva: 2011.11.02 16:00:02





4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási okmányok



5. számú melléklet: Kapcsolattartói adatlap

A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetőségek:

Név: Wohner Zsolt
Postacím: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.
Telefon:+36 1 312 36 52
Telefax::+36 1 332 71 83
E-mail: wohner.zsolt@ftszv.hu
Egyéb elérhetőség: -
Döntési jogosultsága: Ügyvezető igazgató, általános szerződési kérdések

Aláírási mintája:

Név: Sárvári Endre
Postacím: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.
Telefon:+36 1 312 36 52
Mobiltelefon:+36 30 948 3960
Telefax: +36 1 332 71 83
E-mail: sarvari.endre@ftszv.hu
Egyéb elérhetőség: -
Döntési jogosultsága:Gazdasági igazgató, gazdasági, pénzügyi kérdések

Aláírási mintája:

Név: Tasnádi Tamás
Postacím: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.
Telefon:+36 1 312 36 52
Mobiltelefon: -
Telefax:+36 1 332 71 83
E-mail: tasnadi.tamas@ftszv.hu
Egyéb elérhetőség: -
Döntési jogosultsága: Műszaki igazgató, műszaki jellegű kérdések

Aláírási mintája:

A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetőségek:

Név: Régner Márton 
postacím: 1136, Gergely Győző u. 17. 
telefon: +36 1 878 0501
mobiltelefon: +36 30 996 4245
Telefax: +36 1 878 0502
E-mail: regner.marton@ewc-h.hu 
Egyéb elérhetőség: -
Döntési jogosultsága: Ügyvezető igazgató, teljes körű

Aláírási mintája:



6. számú melléklet: Beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás 
FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt Budapest Bank Zrt!

Tájékoztatom Önöket, hogy EWC-H Kft. (Kedvezményezett), 2011. december 6. napján, 
Vállalkozási szerződés szennyvíziszap (EWC 190805) elszállítása tárgyú szerződést 
megkötöttük.
Megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére Kedvezményezett által 
benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Fővárosi Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft.

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:

KHB 10402166-21614691-00000000

Kedvezményezett neve: EWC-H Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma:
Budapest Bank Zrt 10102244-
51532400-01000007

A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni:
- Szerződés hiteles másolata, továbbá
- a.) részszámla esetén:

Teljesítésigazolási jegyzőkönyv, ennek alapján benyújtott, a fizető fél által 
igazolt számla

b.) végszámla fizetés esetén:
Eredményes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, a kiállított, a fizető fél 
által igazolt végszámla.

További feltételek:
a) fent megjelölt szerződés igazolt (rész)teljesítését követően a szerződésben 
meghatározott fizetési határidő eredménytelen eltelte esetére vonatkozik
b) beszedési megbízásonként! felső értékhatár: a teljesítésigazolást tartalmazó számla 
összege (Ft-ban, vagy devizában)
c) a benyújtás időpontja: a teljesítésigazolást tartalmazó számlában megjelölt, vagy 
visszaigazolt fizetési határidő lejáratát követő munkanaptól
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb: 35 nap
e) a felhatalmazás a felhatalmazó levél időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli 
hozzájárulásával vonható vissza

Kelt: Budapest, 2011. év december hó 6. nap

Fizető fél számlatulajdonos

A fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba 
vettük.

Kelt,fe'kév, hóLpJftgB. K&HBankZrt

jdSBSX-



8. számú melléklet
Üzemi Együttműködési Szabályzat

Jelen Üzemi Együttműködési Szabályzat hatálya kiterjed az alábbi szervezetekre:
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (Városüzemeltetési Főosztály) 
BKSZT Kft.
Iszaphasznosító2 vállalkozó: („Iszaphasznosító”)

2 Az Iszaphasznosító azonos a Szerződés 1. A szerződés alanyai pontban meghatározott 
Vállalkozóval.

Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. (mint az Önkormányzat megbízásából eljáró 
szervezet, továbbiakban: Eljáró)

Bevezetés

A Főpolgármesteri Hivatal Közmű Ügyosztálya (a továbbiakban: az „Önkormányzat”) és a 
Csepel 2005 FH Konzorcium (a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep vállalkozója, 
a továbbiakban: a szerződést kötöttek a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (a 
továbbiakban: „BKSZTT”, vagy a „Telep”) tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására, 
valamint közreműködésre a Telep négyévi (határozott) időtartamú üzemeltetésében való 
közreműködésre.
A Csepel 2005 FH Konzorcium a Telep négyévi (határozott) időtartamú üzemeltetési 
feladatait a BKSZT Kft. útján teljesíti. A BKSZT Kft. a Telep próbaüzemet követő első 
négyévi időszakában felelős a Telep üzemeltetéséért.
Az Önkormányzat és az iszap elszállítására és hasznosítására szerződött vállalkozó (a 
továbbiakban: „Iszaphasznosító”) vállalkozási szerződést kötöttek a BKSZTT üzemeltetése 
kezdetétől keletkező szennyvíziszap szakszerű átvételére, elszállítására és 
ártalmatlanítására/hasznosítására.
A BKSZT Kft. és az Iszaphasznosító fenti két, különálló szerződéssel meghatározott 
munkái egymással kapcsolódnak és a jelen Üzemi Együttműködési Szabályzat célja a 
BKSZT Kft. és az Iszaphasznosító között szükséges gyakorlati és műszaki együttműködés 
és koordináció meghatározása a BKSZTT üzemeltetése során keletkező szennyvíziszap 
szakszerű átvételével és elszállításával összefüggő tevékenységi határfelületet illetően.
Fenti előzmények alapján az iszap átvételére és elszállítására vonatkozóan az alábbi üzemi 
együttműködési rend az irányadó.

1. Víztelenített szennyvíziszap átadás-átvételi rendje

1.1 Általános előírások
Az Iszaphasznosító köteles a BKSZTT-n annak üzemeltetése során keletkező víztelenített 
szennyvíziszap átvételére, elszállítására és ártalmatlanítására/hasznosítására.

Az Iszaphasznosító az Önkormányzattal kötött szerződésének időtartama alatt átveszi az 
előírt minőségű és mennyiségű szennyvíziszapot a BKSZTT területén és az 
Önkormányzat közbeiktatásával az alábbiakban megadott üzemrendnek megfelelően.
Az Iszaphasznosító köteles az átvett víztelenített szennyvíziszapot a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések figyelembevételével elszállítani az
iszapártalmatlanítást/hasznosítást megvalósító telephelyre a közbeszerzési eljárás alapján 
az Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak szerint.
Az Önkormányzat jogosult arra, hogy az iszapátvételi rend és az elszámolás ellenőrzése 
céljából kijelölt kapcsolattartót (az Önkormányzat megbízottja: Eljáró) nevezzen meg, 
amelyet a Felek tudomásul vesznek.
A Telepi iszapkezelést a BKSZTT üzemeltetése során a BKSZT Kft. végzi, és ilyen 



feladatai a szennyvíziszap víztelenítésével zárulnak. A BKSZT Kft. az iszap átadásában az 
Önkormányzattal (mint a feladatot szerződésbe adó megrendelő, a teljesítés igazolás 
ellenjegyzője az Eljárón keresztül és az Iszaphasznosító kifizetéséért felelős szervezet) 
koordinált módon jár el. A BKSZT Kft. és az Önkormányzat a víztelenített szennyvíziszap 
átvételével, elszállításával és további kezelésével kapcsolatos feladatokat, 
kötelezettségeket és felelősségeket a jelen szabályzat szerinti feltételekkel az 
Iszaphasznosítóra ruházzák át.
A BKSZT Kft. és az Iszaphasznosító között, jelen együttműködés tárgyában, csak az 
Önkormányzaton és/vagy az Eljárón keresztül történhet bármilyen jellegű (műszaki, 
pénzügyi, illetve más illetőségű) kapcsolatfelvétel- vagy kapcsolattartás az ügy jellegének 
figyelembe vételével.
A BKSZT Kft. irodai elhelyezést biztosít az Önkormányzat részéről az iszapelszállítást 
ellenőrző személyzet részére.
Az Iszaphasznosító a szennyvíziszapot az Önkormányzat, illetve az Eljáró 
közreműködésével a BKSZT Kft-től „kerítésen” belül (a Telep üzemi terület), mennyiségi 
és minőségi ellenőrzés mellett veszi át.
Az Iszaphasznosító tudomásul veszi, a jelen együttműködés alapján történő iszapátvételre 
első ízben akkor kerülhet sor, amikor az Önkormányzat a BKSZTT-n keletkező 
víztelenített iszap szolgáltatási kötelezettség kezdő napjáról, a BKSZT Kft-vel 
együttműködésben írásban értesíti.
Az Iszaphasznosító tudomásul veszi, hogy a BKSZTT területére Iszaphasznosító 
iszapszállító járművei, illetve munkatársai a BKSZT Kft. által kiadott belépési engedéllyel 
léphetnek be.
A beérkező iszapszállító járművek beléptetése és kiléptetése a telepi portaszolgálatánál 
történik. Az Iszaphasznosító tudomásul veszi és teljesíti a BKSZTT üzemi területén 
alkalmazott működési és vagyonvédelmi rendet, munkavédelmi, tűzvédelmi, közlekedési 
és egyéb biztonsági előírásokat. Elfogadja, hogy a járművek és a vezetői személyzet be- 
és kiléptetésnél azonosításra, a jármüvek - vagyonvédelmi okokból - átvizsgálásra 
kerülnek. A BKSZT Kft. - ha szükséges - az Iszaphasznosító dolgozóinak a szükséges 
képzéseket és oktatásokat megtartja (Telepi KRESZ, tűzvédelmi, munkavédelmi, stb. 
oktatás), és az Iszaphasznosító köteles arról gondoskodni, hogy az oktatásokon érintett 
munkavállalói részt vegyenek.
Figyelembe véve a beléptető rendszer ellenőrzéshez szükséges idejét (porta), a hídmérleg, 
a tehergépkocsik tisztításához szükséges időt (amennyiben indokolt a tisztítás), a 
tehergépkocsik betakarásához szükséges időt, Felek becslése szerint átlagban 1-1 % órában 
szükséges az Iszaphasznosító részéről az iszapszállító jármüvek jelenléte a Telepen.

Az Önkormányzat vagy a BKSZT Kft. az Iszaphasznosító által okozott károkért, 
rongálásért nem vonható felelősségre. Az Iszaphasznosító tevékenysége teljesítési körébe 
tartozó valamennyi biztosítás (munkáltatói, szakmai és környezetvédelmi felelősség- és 
gépjármű biztosítás) fenntartása, és költségeinek viselése az Iszaphasznosító 
kötelezettsége.
Az Iszaphasznosító az iszapszállító járművek és az elhelyezés/hasznosítás helyszínén 
alkalmazott berendezések karbantartásával, hibaelhárításával kapcsolatos költségeket nem 
háríthat át a BKSZT Kft.-re vagy az Önkormányzatra.
Az Iszaphasznosítót, az érdekkörében felmerülő okból meghiúsult iszapátvételért teljes 
felelősség terheli, és a BKSZT Kft. és az Önkormányzat jogosult minden ebből eredő 
igényt továbbhárítani az Iszaphasznosítóra.
A szerződés teljesítése során Felek tudomásul veszik az Eljáró ellenőrzési és 
tájékoztatáskérési jogának gyakorlását, kötelezettséget vállalnak az Önkormányzat által az 
ellenőrzésre kijelölt kapcsolattartó ellenőrzési és szerződés-felügyeleti tevékenységének 
elősegítésére, illetve a kijelölt kapcsolattartó jelen szerződés teljesítésével összefüggő, 
Felek felé tett intézkedéseinek végrehajtására.



1.2 Átadási pont
A víztelenített szennyvíziszap átmeneti tárolására a BKSZTT műleírásában foglaltak 
szerint négy, egyenként 210 m3-es siló szolgál a BKSZTT területén. Az iszapsilók a Telep 
iszapkezelési tömbjében, a víztelenítő gépház mellett helyezkednek el, megközelítésükhöz 
megfelelő telepi úthálózat van kialakítva. A silók helye a vonatkozó helyszínrajzon NI-el 
került megjelölésre. A silókból az iszapot zárt csarnokban, gépi berendezésekkel adagolják 
az Iszaphasznosító jármüvekbe.
Mindegyik siló 1 db leürítő csavarral van ellátva, amely 30 m3/h kapacitással tud 
dolgozni. Egy iszapszállító járműbe egyszerre 2 silóból lehet tölteni (természetesen akkor, 
ha mindkét silóban van iszap).

Ez azt jelenti, hogy a feltöltéshez szükséges becsülhető nettó idő:

1 silóban iszap 2 silóban iszap

Üzemelő ürítő csavarok száma 1 2

Töltési sebesség 30m3/h 60 m3/h

25 m3-s tehergépkocsi feltöltési ideje 50’ 25’

1.3 Iszapszállító járművek tisztán tartása
Az iszapszállító járművek csak tiszta állapotban közlekedhetnek közúton. A szállító 
járművek tisztántartásáról az Iszaphasznosítónak kell gondoskodnia. A jármüvek mosása, 
azok feltöltését követően, a csarnokban a járműmosó fedett területén történik, a Telepi 
ipari vízhálózatból biztosított mosóvíz használatával, és a járművek mosásához szükséges 
eszközök rendelkezésre állása mellett.

A BKSZT Kft. biztosítja a szállító járművek mosó berendezéssel való tisztításának 
műszaki feltételeit. A tisztítás a BKSZT Kft. működtetési joga körébe tartozó 
mosóberendezéssel, a kezelőszemélyzet jelenlétében történik. A mosóberendezés kezelése 
az Iszaphasznosító által alkalmazott munkavállaló feladata.

2. Az elszállítandó szennyvíziszap paraméterei

2.1. Az iszap mennyiségi paraméterei
Az elszállítandó szennyvíziszapot a BKSZT Kft. folyamatosan biztosítja, harmadik féllel 
jelen szerződéses feltételek tartalmával megegyező szerződést nem köt.
A BKSZTT-n szennyvíztisztításból keletkező víztelenített iszap előírt mennyiségi 
paraméterei (a Technológia leírás - Tervezett terhelése alapján):

Az iszap átlagos szárazanyag-tartalma 
(polimer és vasklorid hozzáadásával) 
Víztelenített iszap szárazanyag tömege 
Víztelenített iszap tömege 
Víztelenített iszap térfogata

26% - 28%
58,41 sza/d
200 - 225 t/d
213 m3/d

A BKSZT Kft. minden szállítmányból mintát vesz, és szárazanyag tartalmat mér, saját 
költségén. A BKSZT Kft. a mérési adatait az Eljárónak maximum 12 órán belül átadja, 
amit ő az Iszaphasznosító vállalkozónak haladéktalanul továbbít.
A víztelenített iszap havi átlagos szárazanyag tartalma (sza) 26 % és 28 % közötti érték 
lesz, a szállítmányokból - a BKSZT Kft. által és az Eljáró által - vett minták maximum 5 
%-ánál, a sza. súlyarány (w/w) 25 % sza (w/w) alatt maradhat.



Kz értékeket havi átlag alapján számítják, szállítmányonként! BKSZTT általi és Eljárója 
általi mintavételezés figyelembevételével. A Felek a hónap során a nyomon követik a 
vizsgálati eredményeket, a rendkívüli üzemeltetési állapot életbe lépésének és azt 
követően a kötelezően végzett akkreditált mérések alapján a megszűnés feltételeinek 
biztosítása érdekében.
A víztelenített iszap szárazanyag tartalmát, az Önkormányzat költségére az Eljáró az általa 
szúrópróbaszerűen kiválasztott mintára vonatkozóan, akkreditált laboratóriummal is 
megméreti. Az Eljáró - a BKSZT Kft képviselőjének jelenlétében szállítmányonként 
legfeljebb egy darab, minimum heti kettő, napi maximum három mintát vesz. A mérési 
eredményeket az Eljáró maximum 12 órán belül a BKSZT Kft-nek továbbítja.
A BKSZT Kft. által átadott víztelenített iszapot a Telep területén üzemelő, OMH által 
hitelesített mérlegen mérik, és ezért mérlegelési díjat Szolgáltató nem számolhat fel.
Az Eljáró szúrópróbaszerűen más OMH hitelesített mérlegen is lemérheti a szállítmányt, 
és kétszeri ± 5%-os eltérést követően a BKSZT Kft. köteles a mérlegét saját költségén az 
OMH által akkreditált céggel hitelesíttetni.
Minden mérésről „Mérlegelési Jegyzőkönyvet” állít ki a BKSZT Kft., amelyet az 
Önkormányzat/Eljáró és az Iszaphasznosító megbízottja aláírásával és fuvarpecsétjével 
igazol. A mérleget a BKSZT Kft. dolgozója kezeli.

2.2. Az iszap minőségi paraméterei

A BKSZT Kft. köteles mintát venni az elszállításra kerülő iszapból a szennyvizek és 
szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 
50/2001. (IV. 3) sz. Kormány rendelet szerint. A minták vizsgálatára független akkreditált 
laboratóriumot kell alkalmaznia. A mintavételi, vizsgálati árakat a BKSZT Kft. induló 
szennyvíztisztítási díja tartalmazza, a költségeket a BKSZT Kft. tovább nem háríthatja. A 
vizsgálati eredményeket külön felkérés nélkül átadja az Eljáró részére. Minőségi 
paraméter vonatkozásában (vizsgálandó komponensek, alkalmazandó határértékek az 
50/2001. (IV.3.) sz. Kormányrendelet, a szárazanyag tartalom vonatkozásában Felek jelen 
együttműködési szabályzata az irányadó.

2.3. Minőség eltérése okozta állapot
Az Iszaphasznosító akkor is köteles átvenni a BKSZT Kft-től a víztelenített 
szennyvíziszapot, amennyiben a vizsgálati eredmények a fenti jogszabályokban 
meghatározott határértékeket túllépik.

2.4. Rendkívüli üzemeltetési állapot
A vett minták figyelembevételének szabályai:
A BKSZT Kft. szállítmányonként egy mintát vesz, és ez alapján méri az elszállított iszap 
szárazanyag tartalmát. Amennyiben ugyanarra szállítmányra vonatkozóan, az Eljáró által 
vett, és akkreditált laboratóriumban mért minta szárazanyag tartalma eltér a BKSZT Kft. 
mérésétől, akkor az akkreditált mérés eredményét kell mérvadónak tekinteni.
Rendkívüli üzemeltetési állapot meghatározása:
Rendkívüli üzemeltetési állapot lép életbe, ha:
A tárgyhónapban vett első mintától számítva, a 25% szárazanyag tartalmat el nem érő 
minták kumulált mintaszáma > egy átlagos havi mintavétel* 0,05.
Az üzemeltetés kezdetekor az egy havi átlag alatt az adott hónapra prognosztizált 
elszállítandó iszapmennyiségböl számított szállítmány szám értendő.
A rendkívüli üzemeltetési állapot addig áll fenn, amíg az azt követően kötelezően végzett 
akkreditált mérések az ellenkezőjét nem bizonyítják.
Ezen időszak alatt az Iszaphasznosító korlátozás nélkül köteles a víztelenített iszap 
átvételére. A szennyvíziszap elszállításának és ártalmatlanításának a rendkívüli



üzemeltetési állapotból eredő többletköltségei a szennyvíztisztítási szolgáltatási díjba nem 
építhetők be, ezek a BKSZT Kft-t terhelik.
Amennyiben a tárgyhónapon belül, a rendkívüli üzemeltetési állapot megszűnését 
követően előfordul 25% alatti szárazanyag tartalmú minta, annak elszállítási és 
ártalmatlanítási többletköltségeit, a rendkívüli üzemeltetési állapotból eredő 
többletköltségek között, a rendkívüli üzemeltetési állapot elszámolási szabályai szerint 
kell elszámolni.
A rendkívüli üzemeltetési állapotból eredő többletköltségekre vonatkozó elszámolást a 
tárgyhónapra szóló elszámoláskor kell alkalmazni.

A többletköltségek mindenkori mértékét az alábbi képletek szerint kell megállapítani:

a. ) Rendkívüli üzemeltetési állapot szerinti többletköltség elszámolás

Tk=(Q-Qo)*D, ahol
TK = Többletköltség Ft-ban
Q= a rendkívüli üzemeltetési állapot alatti időszakban az Iszaphasznosító vállalkozó 
részére átadott, 25% alatti szárazanyag tartalmú víztelenített iszap mennyisége
Qo= a rendkívüli üzemeltetési állapot alatti időszakban az Iszaphasznosító vállalkozó 
részére átadott, 25% alatti szárazanyag tartalmú víztelenített iszap 25%-os szárazanyag 
tartalmú iszapra átszámított mennyisége.

Az átszámítás módja:
Qo=Q*Szak/25%, ahol
Szak= a 25% alatti szárazanyagtartalmú iszapból vett minta átlagos szárazanyag tartalma 
(%-ban)
D = elszámolási időszakban érvényes nettó iszapszállítási/ártalmatlanítási egységár 
(Ft/tonna)3

b. ) Ha a tárgyhónapban elszállított szennyvíziszap szárazanyag tartalom havi 
átlaga 26% alatt van, a többletköltség elszámolást a következő képlet szerint kell 
alkalmazni a tárgyhónapra szóló elszámoláskor:

Tk = Qh *{(1-Szak/26%)*D), ahol
Tk = Többletköltség Ft-ban
Qh= elszámolás hónapjában elszállításra kerülő teljes iszapmennyiség
Szak = havi átlag szennyvíziszap szárazanyag tartalom (az adott időszakban %-ban 
kifejezve)
D = elszámolási időszakban érvényes nettó iszapszállítási/ártalmatlanítási egységár 
(Ft/tonna)3

Abban az esetben, ha a fenti b.) pont értelmében BKSZT Kft-re többletköltség hárul az a.) 
pont szerinti többletköltség érvényét veszti.

3. Engedélyek és jogosultságok
Az Iszaphasznosító köteles gondoskodni a tevékenységéhez kapcsolódóan a jogszabályi 
és hatósági előírások betartásáról, a tevékenységhez szükséges engedélyek és jogosult 
rendelkezésre állásáról, illetve hatályban tartásáról a Szerződés időtartama alatt.

Azonos az Ajánlati Fajlagos Díj nettó értékével.
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4. Elszámolási kérdések

4.1 Szállítólevelek és mérlegjegyek
A BKSZT Kft. képviselője, minden egyes szállítmányról szállítólevelet állít ki, amelynek 
két példányát átadja a szállító jármű vezetőjének, egy példányát, hetente összegezve 
átadja az Önkormányzatnak, illetve az Eljárónak. A kiszállítást igazoló szállítóleveleket a 
BKSZT Kft. kijelölt képviselője, illetve a szolgálatos műszakvezető bélyegzővel, és 
aláírásával igazol.
Minden egyes szállítmány esetében, a BKSZTT területén lévő OMH hitelesített mérlegen, 
nettó súly mérését követően, három példányban mérlegjegyet állít ki a BKSZT Kft., az 
egyiket a szállító jármű vezetőjének, másodikat hetente összegezve átad az 
Önkormányzatnak, illetve az Eljárónak. A nettó súlyt igazoló mérlegjegyet, a BKSZT Kft. 
kijelölt képviselője, illetve a szolgálatos müszakvezető bélyegzővel, és aláírásával igazol. 
A szállítólevélen, illetve a mérlegjegyen a pontos mennyiségnek, illetve a hulladék EWC 
kódjának szerepelnie kell. Ezek a dokumentumok, a hetenként végzett laboratóriumi 
vizsgálati jegyzőkönyvei, valamint a szennyvíziszap mennyiségi/minőségi paramétereinek 
vizsgálati jegyzőkönyvei képezik a havi összesítő elszámolás és számla elkészítésének 
alapját az Önkormányzat és az Iszaphasznosító között, amelyet az Iszaphasznosító készít 
el.

4.2 Teljesítésben együttműködő további szervezet(ek)
Az Önkormányzat tájékoztatja az Iszaphasznosítót, hogy a saját szerződéses feladat- és 
felelősségi körének érintetlenül hagyásával a telepi iszap átadás-átvétel feladatainak 
ellátása ellenőrzése céljából közreműködőként bevonja az Eljárót.

5. Vegyes rendelkezések

5.1 Az együttműködés időtartama
A jelen együttműködési rend a BKSZTT próbaüzemet követő időszakra (legfeljebb a 
BKSZT Kft. általi működtetés időtartamára) jött létre, és mindenben osztja az 
Önkormányzat és az Iszaphasznosító között létrejött vállalkozási szerződés jogi sorsát, 
ilyen módon annak megszűnésével (megszűntetésével) szintén érvényét veszti.




