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Alvállalkozói szerződés  
1. sz. módosítás 

 
 

 
amely létrejött egyrészről a 
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
rövidítette neve:   BKM Nonprofit Zrt. 
székhely:    1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 
képviseli: Dr. Kiss Tibor hulladékgazdálkodási főigazgató 
  Mészáros János stratégiai vezérigazgató-helyettes 
cégjegyzékszám:   01-10-042582 
adószám:    10941362-2-44 
KÜJ szám    100235243 
KTJ szám    100387325,  
mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) 
 
másrészről a    
 
Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
rövidítette neve:   Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
székhely:     2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 
képviselik:  Mandula Gergely vezérigazgató, 
  Dr. Csépainé Széll Pálma munkavállaló 
cégjegyzékszám:   13-10-040159 
adószám:     10822612-2-13 
bankszámlaszám:   11784009-22234364-00000000 
KÜJ  szám:    100346480 
KTJ szám:    100642349 
mint közszolgáltatói alvállalkozó (a továbbiakban: Közszolgáltatói alvállalkozó), 
a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint: 
 
 
Előzmények 
 
Felek rögzítik, hogy az FKF Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaságot társasági átalakulás 
érintette, melynek során a Társaság neve, cégjegyzékszáma, adószáma megváltozott.  
 
Az FKF Nonprofit Zrt. beolvadt a FŐTÁV Nonprofit Zrt-be, a beolvadás során a FŐTÁV Nonprofit 
Zrt. mint általános jogutód társaság, BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság néven működik tovább, annak teljes körű jogutódjaként. 
 
Felek rögzítik, hogy a köztük 2017. december 15. napján aláírt és 2018. január 1. napján hatályba 
lépett 28960 számú szerződés jött létre (a továbbiakban Alvállalkozói szerződés). A Felek rögzítik, 
hogy közöttük Felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével az alvállalkozói díj és az 
elszámolás rendjének módosítása vonatkozásában szóbeli megállapodás jött létre, amelyet Felek 
közös megegyezéssel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. §-ban írtak 
alapján az alábbiak az Alvállalkozói szerződés jelen 1. számú módosításával (a továbbiakban 
Módosítás) foglalnak írásba. 
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Felek rögzítik, hogy a (Ht.) 92/H. § (7) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 3/B-§-ában foglaltak szerint a jelen 
szerződésmódosítás a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal ( a továbbiakban: 
Hivatal) jóváhagyásával (amennyiben a Hivatal szerint nem szükséges jóváhagyás az erről szóló 
értesítés napján) lép hatályba azzal, hogy a szerződésmódosítás a felek szóbeli megállapodása 
alapján 2022. január 1. napjától alkalmazandó. 
 
A Hivatal jóváhagyásáról vagy értesítéséről a Közszolgáltató a Közszolgáltatói alvállalkozót soron 
kívül értesíti. 
 
Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosításban meghatározott, 2022 január 1-től esedékes 
díjemelés összege a Módosítás hatályba lépését követően kiállításra kerülő számlában külön 
tételként kerül elszámolásra az Alvállalkozói szerződés és a jelen Módosítás szerint. 
 
 
Szerződésmódosítás tárgya 
 
 
1. Felek megállapodnak, hogy az Alvállalkozói szerződés 2.1 pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

2.1. Közszolgáltatói alvállalkozót a jelen szerződés szerinti tevékenység ellátásáért díjazás 
illeti meg az alábbiak szerint:  

a. A Közszolgáltató és a Közszolgáltatói alvállalkozó közötti, az adott időszakra 
kiszámlázható alvállalkozói díj alapjául szolgáló hulladék mennyiség a Közszolgáltató 
által literben kerül meghatározásra az NHKV Zrt. felé elszámolt számlázott 
hulladékmennyiség alapján. Ennek összege 2022. évre nettó 3,54 Ft/liter. 

 
2. Az Alvállalkozói szerződés – hatályára vonatkozó – 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

3.1. Felek jelen megállapodást 2018. 01.01-től határozott időre, 2023. 06. 30. napjáig kötik 
azzal, hogy az időközben bekövetkező jogszabály változás(ok) alapján – amely a szerződés 
tárgyára és/vagy időbeli hatályára is kihatással lehet – felülvizsgálják, és szükség esetén 
módosítják azt.  

 
3. Felek megállapodnak, hogy az Alvállalkozói szerződés 6. pontját akként módosítják, hogy a 6.5 
pont helyébe az alábbi rendelkezés lép, törlésre kerül az Alvállalkozói szerződés 6.6. pontja 
(akként, hogy a számozás értelemszerűen módosul): 
 

6.5. A Közszolgáltatói alvállalkozó – az adatszolgáltatástól függően - minden hónapot, 
illetve tárgynegyedévet követő hónap 4-ig adatszolgáltatást készít és ad át a 
Közszolgáltató részére a jogszabályok és az NHKV Zrt. és a Közszolgáltató által előírt 
adattartalommal és formátumban. Az adatszolgáltatások pontos tartalmi és formai 
követelményeit jelen szerződés 3. és 7. sz. melléklete tartalmazza. Amennyiben a jelen 
szerződés 3. és/vagy 7. sz. mellékletének tartalmi és formai követelményei változnának, 
úgy a Közszolgáltató annak megküldésével értesíti a Közszolgáltatói alvállalkozót, aki 
attól kezdve azt köteles alkalmazni. A felek rögzítik, hogy a 6.5. pont vonatkozásában 
Adatszolgáltatás alatt értendő az NHKV Zrt. és a Közszolgáltató által előírt formában igényelt 
minden adatszolgáltatás biztosítása, valamint az előírt egyeztetések elvégzése. 

Egyúttal a szerződés 6.9. pontjában, 6.10. pontjában, 6.11. pontjában, 7.3. pontjában, 9.4. 
pontjában a „teljesítési jelentés” szövegrész „adatszolgáltatás”-ra módosul.  
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A sorszámváltozás miatt a szerződés 6.16. pontjában a „6.15. pont” helyett a hivatkozás „6.14. 
pont”-ra módosul, a szerződés 9.4. pontjában a „6.6. pont”-ra hivatkozás „6.5. pont”-ra módosul. 
 
4. Az Alvállalkozói szerződés – adatszolgáltatásra vonatkozó – 7.4. pontjában törlésre kerül a 
7.4. c. d. g. és i. pont, továbbá a 7.4. pont kiegészül – a számozás értelemszerű módosításával 
– az alábbi a 7.4.g., h. és i. ponttal: 
 

7.4. g. A Közszolgáltatói alvállalkozó biztosítja az ügyfél- és szolgáltatás adatok naprakész 
nyilvántartását és kezelését.  

h. A felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatói alvállalkozó – egyeztetve a Közszolgáltatóval - 
2020. 04. 01-től Az NHKV Zrt. által üzemeltetett GUI rendszerben közvetlenül végzi az NHKV 
Zrt. számlázásához szükséges adatmódosításokat, adatszolgáltatásokat, így az 
ügyféladatokról külön adatszolgáltatást nem teljesít. A Közszolgáltató nyilatkozik, hogy a 
számlázáshoz szükséges adatszolgáltatásként a GUI rendszerben történő adatszolgáltatást 
elfogadja.  

A Felek rögzítik, hogy a GUI rendszerben az NHKV Zrt. is végez adatrögzítéseket, a 
Közszolgáltatótól és a Közszolgáltatói alvállalkozótól függetlenül. Közszolgáltató tudomásul 
veszi, hogy Közszolgáltatói alvállalkozó nem vállal felelősséget az NHKV Zrt. olyan 
adatszolgáltatási hibáért, melynek oka az NHKV Zrt. által végzett téves adatrögzítés, vagy az 
NHKV Zrt. rendszerének adatvesztése, vagy egyéb adatokat érintő beavatkozása.  

i. A Felek rögzítik, hogy – Közszolgáltató eltérő rendelkezésének hiányában - az ellátásért 
felelős Önkormányzatok teljesítésigazolásait a Közszolgáltató kéri be. 

 
5. Felek megállapodnak, hogy az Alvállalkozói szerződés 8. pontját akként módosítják, hogy a 8.7-
8.8., 8.10-13., 8.17. és 8.18. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, törlésre kerül az 
Alvállalkozói szerződés 8.9. 8.14. és a 08.17. pontja (akként, hogy a számozás értelemszerűen 
módosul), ennek alapján a 8. pont módosításai dőlt betűvel kerültek jelzésre az alábbiakban: 
 

8.1. A Közszolgáltatói alvállalkozót a jelen szerződésben meghatározott és teljesített 
feladatok ellátásáért alvállalkozói díj illeti meg. 
 
8.2. A jelen szerződés 2.1.a. pontjában meghatározott alvállalkozói díj tartalmazza: 
a. a jelen szerződés 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7 és 7.5. pontjaiban meghatározott feladatok 
ellátását 
b. a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott feladatok ellátásához szükséges zsákok 
beszerzésének költségét 
c. a zöldhulladék kezelésének költségét 
 
8.3. A 2.1.a. pontban meghatározott alvállalkozói díj nem tartalmazza a Közszolgáltatói 
alvállalkozó által begyűjtött és beszállított vegyes települési hulladékokat terhelő 
ártalmatlanítási és hasznosítási díjakat, ezen díjak Közszolgáltatót terhelik. 
 
8.4. A Közszolgáltatói alvállalkozó által ellenérték fejében értékesítésre kerülő kommunális 
zsák árbevétele NHKV Zrt.-t illeti, ezért annak a Közszolgáltatói alvállalkozónál realizált 
értéke a Közszolgáltató által a Közszolgáltatói alvállalkozó felé számlázásra kerül. Ennek 
értékével az NHKV Zrt. felé a Közszolgáltató számol el beszámolási időszakonként. 
 
8.5. A hulladékudvarban keletkező árbevétel az NHKV Zrt.- illeti, ezért annak Közszolgáltatói 
alvállalkozónál realizált értéke a Közszolgáltató által a Közszolgáltatói alvállalkozó felé 
számlázásra kerül. Ennek értékével az NHKV Zrt. felé a Közszolgáltató számol el 
beszámolási időszakonként. 
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8.6. Felek tárgyhót követő 5-ig egyeztetik a Közszolgáltatói alvállalkozó tárgyhavi 
teljesítésének adatait. 

 
8.7. Felek között az elszámolás évente történik. Felek a tárgyévet követően, legkésőbb 
március 31. napig elszámolnak el egymással, az aktuális év tényleges mennyiségének 
figyelembevételével.  
 
A kalkulált éves átalány alvállalkozói díj a 2021 évi tényleges hulladék mennyisége alapján 
került meghatározásra. A kalkulált havi nettó átalány alvállalkozói díj 2023. június 30.napjáig 
20.684.108,-Ft. 
 
Közszolgáltató a Közszolgáltatói alvállalkozó részére a várható havi alvállalkozói díj 85%-
ának megfelelő összegről számlázási lehetőséget biztosít, amennyiben NHKV Zrt. a havi 
számlázást a Közszolgáltató részére is biztosítja. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 
módosítás írásba foglalásakor jogszabály alapján a Közszolgáltató havonta számláz az 
NHKV Zrt. részére. A kalkulált éves nettó átalány alvállalkozói díj 85%-nak az 1/12-ed része, 
azaz 17.581.492,- Ft/hó + Áfa azaz Tizenhétmillió-ötszáznyolcvanegyezer-
négyszázkilencvenkét forint/hó + Áfa kerülhet a Közszolgáltató alvállalkozó részéről 
kiszámlázásra. A havi számla kiállításának feltétele, hogy a Közszolgáltatói alvállalkozó a 
Közszolgáltató felé a szükséges havi adatszolgáltatást a szerződésben meghatározott módon 
teljesítse.  
 
8.8. Az éves elszámolás a ténylegesen teljesített mennyiségek alapján történik. A 
megállapított éves díj és a korábban kiszámlázásra került várható havi alvállalkozói díjak 
különbözetéről a Közszolgáltatói alvállalkozó elszámoló számlát állít ki.  
 
8.9. Az évet követően a felek a jelen szerződés 2.1. pontjában írtaknak megfelelően az NHKV 
Zrt. rendszeréből kinyert számlázott liter adatok alapján számolnak el egymással. A Felek 
megállapodnak, hogy azon tételek vonatkozásában, melyek kiszámlázását az NHKV Zrt. a 
8.7. pont után hajtja végre, Közszolgáltató külön elszámolási lehetőséget biztosít a 8.7. 
pontban rögzített határidőt követően is. 
 
8.10. A Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a szerződés év közben szűnne meg, úgy 
az elszámolást a 8.7. ponttól eltérően a szerződés megszűnését követő 90 napon belül hajtják 
végre.  
 
8.11. Az aktuális hónap 5-ig a havi bevallások adatait a Közszolgáltatói alvállalkozónak 
egyeztetnie kell a Közszolgáltatóval, hogy az elfogadott adatok az NHKV Zrt. rendszerébe 
átadásra kerülhessenek.  
 
8.12. Amennyiben a Közszolgáltatói alvállalkozó hibás teljesítése vagy hibás, hiányos 
adatszolgáltatása miatt a beadott adatok nem kerülnek az NHKV Zrt. által elfogadásra, úgy a 
Közszolgáltatói alvállalkozó számla kiállítására mindaddig nem jogosult, amíg a 
szolgáltatások, illetve adatszolgáltatások kijavításra, elfogadásra nem kerülnek. Az NHKV Zrt. 
havi adatszolgáltatás elfogadását követő 5 munkanapon belül a Közszolgáltató 
teljesítésigazolást állít ki a Közszolgáltatói alvállalkozó részére, amely alapján történhet a havi 
alvállalkozói díj elszámolása. 
 
8.13. Az alvállalkozói díj kifizetése számla ellenében történik. A kiállított számla meg kell, 
hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi 
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előírásoknak. A számlát minden esetben jelen szerződés számának feltüntetésével kell 
kiállítani.  
 
8.14. Amennyiben a számlát a Közszolgáltatói alvállalkozó nem a fentiek figyelembevételével 
küldi meg, az a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését 
vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának 
kézhezvételéig Közszolgáltató nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, 
Közszolgáltató által befogadott számlákra vonatkozik. 
 
8.15. A számlakiegyenlítés forintban és – eltérő megállapodás hiányában - átutalással 
történik. Közszolgáltató az elfogadott számla ellenértékét 30 napon belül Közszolgáltatói 
alvállalkozó által kiállított a számlán szereplő bankszámlaszámra történő átutalással egyenlíti 
ki.   
 
8.16. A számla postázási címe: BKM Nonprofit Zrt. 
      1509 Budapest, Pf. 9. 
 
Elektronikus formában a számla a fotav@fotav.hu e-mail címre nyújtható be. 
 
8.17. Fizetési késedelem esetén a Közszolgáltatói alvállalkozó a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:155 § szerinti késedelmi kamatot 
érvényesíthet Közszolgáltatóval szemben, kivéve, ha Közszolgáltató azért nem képes 
teljesíteni, mert részére sem történik meg a szolgáltatási díj elszámolása és megfizetése az 
NHKV Zrt. részéről. Amennyiben ilyen helyzet előáll, Felek szükség szerint egyeztetést 
folytatnak le és közösen lépnek fel. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat 
nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári 
félév első napján érvényes alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.  
 
8.18. A Közszolgáltatói alvállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés 
esetén is a fenti szabály érvényesül Felek viszonylatában. 

 
A szerződés 8. pontjának módosítása miatt a szerződés 10.6. pontjában a „8.15-17. pontjában” 
hivatkozás „8.13-15. pontjában” szövegrészre módosul. 
 
6. Az Alvállalkozói szerződés – a kapcsolattartókra vonatkozó – 12.1 pontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
 

a. Közszolgáltató részéről szakmai teljesítés körében: 
név:   Pálinkás-Magyar Viktória  
tel:  +36 20 285-2526 
e-mail:  palinkasmagyarv@fkf.hu 
cím:   1081 Budapest, Alföldi u. 7. 

 
b. Közszolgáltató részéről elszámolási, pénzügyi kérdéskörben: 

név:   Szabó István   
tel:  +36 20 221 1562 
e-mail:  iszabo@fotav.hu 
cím:   1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 

 
c. Közszolgáltatói alvállalkozó részéről: 

név:   Szebeny Ferenc 
tel:  +36 20 510-1378 

mailto:fotav@fotav.hu
mailto:iszabo@fotav.hu
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e-mail:  szebeny.ferenc@szentendre.hu 
cím:   2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 

 
7. A szerződés 3. melléklete jelen módosítás 1. mellékletére, 7. melléklete a 2. mellékletére, 10. 
melléklete a 3. mellékletére módosul. A 7/a melléklet törlésre kerül.  
 
 
8. Záró rendelkezések 

 
Felek megállapodnak, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései 
hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak. 
 
Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) példány a 
Közszolgáltatót és 2 (kettő) példány a Közszolgáltatói alvállalkozót illeti. 
Felek a jelen szerződés módosítást elolvasták, megértették, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  
 
 
Budapest,…………. 
 
 

 
Budapest,…………….. 
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 ………………………………………... 

Dr. Kiss Tibor hulladékgazdálkodási főigazgató 
Mészáros János stratégiai vezérigazgató-helyettes 

 
 

Mandula Gergely vezérigazgató  
Dr. Csépainé Széll Pálma munkavállaló 
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