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PÁLYÁZAT 

 

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást 
Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (“Kft.”) pályázati felhívása a 2011-2012. 
évi elektromos- és elektronikai hulladék-begyűjtési és -kezelési feladatok elvégzése tárgyában 

 
1. Pályázat célja 
A Kft. 2011-2012. teljes naptári évekre határozott idejű, általános hulladék-begyűjtési illetve 
hulladékkezelési szerződést kíván kötni olyan Magyarországon székhellyel és megfelelő telephellyel 
vagy fiókteleppel rendelkező, magyar jog szerint bejegyzett és működő hulladékkezelő társaságokkal, 
akik díjazás ellenében végeznék a Kft. számára a pályázat alábbiakban részletezett tárgya szerinti 
tevékenységet. 
 
2. Pályázat tárgya 
 
Elsősorban a többször módosított 264/2004 (IX. 23.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének A) 
pontjában meghatározott 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kategóriájú elektromos és elektronikai 
berendezések hulladékainak begyűjtése-szállítása, előkezelése, kezelése, ártalmatlanítása és 
hasznosítása a szerződés időtartama alatt a mindenkor hatályos anyagi és eljárásjogi jogszabályok 
szerint. A pályázó vállalja, hogy a tevékenység teljes időtartamára érvényes telepengedéllyel, valamint 
a begyűjteni és/vagy kezelni kívánt hulladékok fajtájának és mennyiségének megfelelő tevékenységi 
engedélyekkel rendelkezik. 
 
Pályázni nemcsak a fenti teljes hulladékkezelési feladatsorra, hanem az alábbi bontású – egy, vagy 
több - részfeladat ellátására is (gyűjtés/szállítás illetve előkezelés/kezelés) lehet: 
 
2.1. Begyűjtés/szállítás ezen belül  
 

2.1.1. Begyűjtés/szállítás saját forrásokból 
2.1.2. Multinacionális áruházláncokból történő begyűjtés/szállítás 
2.1.3. A 2.1.2. pontban meghatározottakon kívüli áruházakból és kiskereskedelmi egységekből 
történő begyűjtés/szállítás 

 
2.2. Előkezelés (a teljes 2.1. pont, vagy a 2.1. pont szerinti bontásban meghatározott egy vagy több 
részfeladat során begyűjtött hulladékra). 
 
A pályázónak minden esetben – akár a teljes tevékenységi körre, akár csak részfeladat ellátására kíván 
pályázni – az 1. sz. adatlapon meg kell adnia, hogy melyik részfeladat(ok)ra pályázik. 
 
Amennyiben a pályázó a 2.1.2. pontban meghatározott partnerek vonatkozásában kíván pályázni, az 
áruházak listáját a Kft. székhelyén, titoktartási nyilatkozat aláírását követően veheti át hétfőtől-
péntekig az alábbi időpontban: 10:00 -14:00 óra. A 2.1.2. pontban meghatározott szolgáltatások 
vonatkozásában csak a listán szereplő összes egység kiszolgálására lehet pályázni. 
 
3. Pályázat beadásának határideje, benyújtás helye és az elbírálás, valamint a szerződéskötés 
menete 
 
A pályázat beadásának határideje: 2010. november 8. 14:00 óra 
A pályázatot és a mellékleteket egy-egy eredeti példányban kérjük benyújtani nyomtatott formában, 
lezárt borítékban, melyre kérjük, írják rá:  
 
Csak begyűjtésre történő pályázat esetében: 
„Electro-Coord begyűjtési pályázat 2011-2012.” 
 
Csak kezelésre történő pályázat esetében: 
„Electro-Coord begyűjtési-kezelési pályázat 2011-2012.” 
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Mindkét részfeladatra történő pályázat esetében: 
„Electro-Coord begyűjtési-kezelési pályázat 2011-2012.” 
A pályázatot oldalszámokkal és tartalomjegyzékkel kell ellátni. 
 
A pályázat nyílt és nem vonatkoznak rá a közbeszerzési eljárás szabályai. Minden olyan társaság 
pályázhat, aki megfelel a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. 
Pályázni érvényesen csak írásban és a jelen pályázati kiírásban szereplő feltételek teljesítésével lehet. 
A Kft. egy alkalommal, a pályázati beadásának határidejét követő 8 napon belül, 8 napos határidővel 
hiánypótlást írhat elő. A pályázat elkészítésével és benyújtásával, valamint sikeres pályázat esetén a 
szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket a pályázó viseli. 
 
A pályázat benyújtásának helye: Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. HU-1027 Budapest, 

Horvát u. 14-24. I. emelet. 

A Kft. ágazati menedzserei pályázati bírálóbizottságot alkotva, külső, független környezetvédelmi 
szakértő bevonásával 2010. december 15-ig a határidőben beérkezett és érvényes pályázatokat 
kiértékelik, majd 2010. december 31-ig minden pályázót írásban értesítenek az eredményről, illetve a 
Kft. szerződési ajánlatáról.  
 
4. Pályázati feltételek 
 
A pályázó köteles az adatait táblázat formájában a pályázat részeként megadni (lásd: 1. sz. adatlap: 
Pályázó adatai). A pályázó köteles megjelölni KT kódok szerint az általa hulladékkezelésre vállalt 
mennyiségeket, amit a jogszabályi feltételek maradéktalan betartásával begyűjt, kezel, és 
hasznosításra, illetve ártalmatlanításra átad. A pályázó továbbá köteles megjelölni KT kódok szerint 
azt is, hogy az általa vállalt mennyiségeket milyen térítési díj ellenében tudja begyűjteni/szállítani, 
illetve kezelni. A vállalt mennyiségeket, kategóriánként, az elvállalt szolgáltatás illetve a szolgáltatás 
díjának a megjelölésével táblázat formájában kérjük megadni. (lásd: Pályázó által vállalt szolgáltatás. 
2/a – 2/b. sz. adatlap: A begyűjtési részegységre történő pályázat esetében a saját tevékenységi körben 
begyűjtött hulladék mennyiségét kérjük megadni (2/a). A kezelésnél a pályázó által a saját 
tevékenységi körben begyűjtött elektromos és elektronikai berendezések azon mennyiségét kérjük 
megadni, melyet az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. részére a pályázat részeként felajánl 
és a 2011. évben kezelni tud és ki tud szállítani hasznosításra illetve ártalmatlanításra (2/b).  
 
A kezelésre pályázónak (2.2) vállalnia kell, hogy a tevékenységét és a hulladék teljes életciklusát a 
jogszabályi előírásoknak és a Kft. speciális igényeinek megfelelően dokumentálja. Minden nyertes 
pályázónak az általa vállalt részfeladatnak megfelelően - a begyűjtött berendezésről és/vagy 
kezelésről, hasznosításról/ártalmatlanításról - elszámolást kell vezetnie a Kft. által szabályozott 
formában, mely tartalmazza az általa begyűjtött és/vagy kezelt, illetve a hasznosításra vagy 
ártalmatlanításra kiszállított hulladékmennyiséget. A jelentést egy internet alapú programba kell 
bevinni. A programban a kiszállításra került frakciókat (2.2 részfeladata esetében) a Kft. által 
megadott kibővített EWC kódokkal kell megjelölni. A Kft. nevében kiszállított anyagfrakció 
szállítólevelén meg kell jelölni, hogy az adott tétel a Kft. rendszerében kezelt berendezésekből 
származik.  
 
A 2.2 részfeladat esetében a Kft. szerint hasznosításnak csak az tekinthető, ha a pályázó az elektromos 
és elektronikai berendezésből származó hulladékot végső hasznosítónak továbbítja, illetve amennyiben 
erre engedéllyel rendelkező kereskedőnek vagy további, erre szintén engedéllyel rendelkező kezelőnek 
adja át, dokumentálni tudja, hogy az adott kereskedő illetve kezelő a hulladékot hasznosításra küldi 
tovább és ezekről a hasznosítási igazolást a Kft. részére a Kft. által megadott tartalommal félévenként 
átadja.   
 
4.1 A pályázat  szempontjából az alábbi eljárások tekinthetők hasznosításnak: 
 

4.1.1.. Üveghulladékból üvegipari félkész vagy késztermék gyártása, illetve a gyártói műszaki 
feltételeknek megfelelően válogatott, osztályozott másodnyersanyag előállítása, előkezelés utáni 
más ipari (pl. építőipari) felhasználása; 
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4.1.2. Fémhulladék (vas és alumínium) kohászati félkész vagy késztermék gyártása, illetve az 
előkezelést követően ilyen hasznosítóhoz való továbbadása; 

4.1.3 . Egyéb fémhulladékokból vagy fémtartalmú hulladékokból (nyomtartott áramkör, réz 
alapú hulladékok, nemes vagy ritkafém tartalmú hulladékok, elemek és akkumulátorok stb.) kézi 
vagy gépi előkezelése és igazolt hasznosítóhoz (alapanyag vagy termékgyártó) való továbbítása; 

4.1.4. Más speciális anyagok (pl. képcső, összeszerelt alkatrészek, veszélyesnek minősülő 
alkotót tartalmazó alkatrészek) engedélyezett technológiával való előkezelése és igazolt 
hasznosítóhoz való kiszállítása, a nem hasznosítható alkotók ártalmatlanítási kötelezettsége mellett; 

4.1.5. Műanyag hulladékokból a műanyag feldolgozóiparban, további előkezelés nélkül 
felhasználható újra feldolgozott műanyag (másodnyersanyag) előállítása (darálék, mosott darálék, 
agglomerátum, regranulátum), amely megfelel az ezen anyagokra kiadott prEN szabványoknak, 
vagy azzal egyenértékű eljárásnak, továbbá félkész vagy késztermékgyártása; 

4.1.6. Fa hulladékokból faipari félkész vagy késztermék gyártása, illetve a kitermelt anyag 
ismételt felhasználása (pl. raklap felújítás); 

4.1.7. Gumi hulladékokból őrlést követő termékgyártás (esésvédő lapok, burkolati elemek stb.) 
műszaki alkalmazások (útalapok), újrafutózás, pirolízis vagy más hevítéssel történő bontás útján 
kinyert anyagok felhasználása, energetikai hasznosítás útján történő hasznosítása; 

4.1.8. Kompozitok felhasználása termékgyártásban a keletkező melléktermékek hasznosítási 
vagy ártalmatlanítási kötelezettsége mellett; 

4.1.9. Egyéb, a környezetvédelmi hatóság által hasznosítási műveletként engedélyezett eljárások 
alkalmazása; 

4.1.10. Energetikai hasznosítás az anyagáramonkénti jogszabályokban meghatározott mértékig 
megengedett. 

 
 
Továbbá a kezelési részfeladatra (2.2) pályázónak vállalnia kell, hogy begyűjtött berendezést olyan 
technológiával kezeli, mely garantálja, hogy a hasznosítás és újrafeldolgozás aránya minden esetben 
érje el a többször módosított 264/2004 (IX. 23.) Kormányrendeletben 2011–2012. évekre 
meghatározott minimum mértéket. A vállalásnak ki kell terjednie arra az esetre is, amennyiben 
jogszabályi változás miatt a begyűjtési, hasznosítási vagy újrafeldolgozási arányok változnak. 
 
A csak a 2.1. részfeladatra pályázók esetében a begyűjtési feladat teljesítésének a berendezések Kft. 
által megjelölt feldolgozónál történő átadása minősül. A begyűjtési díj kifizetésére a feladat teljesítése 
után kerül sor a Kft. által megadott határidőben. A kezelési feladat (2.2) teljesítésének a 
berendezésekből kikerülő anyagok/frakciók hasznosításra/ártalmatlanításra történő átadása minősül. A 
kezelési díj kifizetésére a feladat teljesítése után kerül sor a Kft. által megadott határidőben.  
 
Pályázó beleegyezik, hogy a Kft. évente minimum kétszer, előre bejelentett ellenőrzés keretében 
megvizsgálja a hulladékkezelési és -szállítási dokumentációkat, a jelentéseket, a hulladékkezelési 
eljárásokat, és általában a szerződés teljesítését.  
 
A Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek illetve 
érvénytelennek minősítse. A Kft. a benyújtott pályázatokat bizalmasan kezeli és sikertelen pályázás 
esetén sem adja vissza a benyújtásra került anyagokat. A beérkezett pályázatok befogadása nem jelent 
szerződéskötésre vonatkozóan ajánlati kötöttséget a Kft. részéről. A nem megfelelően vagy hiányosan 
benyújtott pályázók anyagait automatikusan kizárja a bírálóbizottság a pályázatból. 
 
A Kft. 2011-2012. évre határozott idejű hulladékkezelési szerződés köt a nyertes pályázókkal, mely 
bizonyos részleteinek (szerződött mennyiség és szolgáltatási díj) félévenkénti felülvizsgálatára és 
módosítására a Kft. fenntartja a jogot.  
 
5. Pályázóra vonatkozó minimum követelmények  
 
Olyan társaságok (a 98/2001 (VI.15.) Kormányrendelet 25.§-ban meghatározottak szerint) 
jelentkezését várjuk, amelyek: 

a) érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói engedéllyel rendelkeznek;  
b) biztosítani tudják a kezelés illetve szállítás azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek 
garantálják a környezetvédelmi előírásoknak eleget tevő hulladékkezelést illetve hulladékszállítást; 
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c) rendelkeznek az adott hulladékszállítási és -kezelési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi 
és más hatósági engedélyekkel; így többek között: 
- valamennyi, a szerződéssel érintett telephelyük vonatkozásában rendelkeznek a telephely szerinti 
illetékes önkormányzat jegyzője által kiadott telepengedéllyel, melyben szerepel a hulladékkal 
végzett tevékenység;   
- a hulladékkezelői tevékenységre vonatkozó engedélyük a jelen pályázati kiírásban meghatározott 
hulladékkezelési tevékenységekre, hulladékfajtákra, adott mennyiségre, létesítményekre és ezek 
üzemeltetésére vonatkozik. 
 

6. Pályázónak külön nyilatkozatban (1. sz. melléklet) kell kijelentenie, hogy a szerződés hatálya 
alá tartozó tevékenysége megfelel az alább felsorolt törvényeknek és rendeleteknek: 
 
- 2000 évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
- a többször módosított 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről,  
- a többször módosított 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről, 
- 213/2001 (XI.14) Korm. rendelet a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről, 
- 164/2003 (X.18) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről, 
- 120/2004 (VII.29.) Korm. rendelet az Európai Közösségen belül, az odairányuló és az onnan kifelé 
történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről, 
- a többször módosított 264/2004 (IX.23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések 
hulladékainak visszavételéről, 
- 15/2004 (X.8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének 
részletes szabályairól, 
- a többször módosított 26/2006 (IV. 28.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések 
hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló, 
- 126/2003 (VIII.15.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 
követelményeiről, 
- a módosított 11/1996 (VII.04.) KTM rendelet módosításáról a környezetvédelmi megbízott 
alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló, 
- a többször módosított 88/1999 (VI.11.) Kormányrendelet a telephely engedély alapján gyakorolható 
ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telephely engedélyezés rendjéről, 
- a módosított 240/2005 (X.7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő 
ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról. 
 
7. Pályázó a pályázatával együtt az alábbi egyéb dokumentumokat köteles benyújtani: 
 
- 30 napnál nem régebbi eredeti cégbírósági cégkivonatot vagy az egyéni vállalkozói igazolványának 
közjegyző által hitelesített másolatát; 
- a pályázó nevében aláírásra jogosultjának eredeti aláírási címpéldányát; 
- 2009. évi mérleg és eredmény-kimutatásának (ha van könyvvizsgáló jelentésének) másolatát; 
- GLN szám meglétét igazoló okirat másolatát példánya; 
- Fémkereskedelmi engedélyének másolati példánya, amennyiben annak hatálya alá tartozik; 
- egyéb személyi feltételek meglétének igazolását a 15/2004.(X.8.) KvVM rendeletnek megfelelően; 
- nyilatkozat, hogy a pályázó ellen nincs folyamatban eljárás a környezetvédelmi hatóság részéről, 
valamint hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve, hogy a pályázó 
szerződés hatálya alá tartozó tevékenysége megfelel a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek (1. 
sz. melléklet). 
 

2.2 részfeladatok esetében külön dossziéban kell, hogy benyújtsa az alábbiakat: 
- a hulladékkezelési eljárások részletes, írásos bemutatását a 4.1.1-.4.1.10 pontok alapján történő 
részletezéssel; 
- az elektromos és elektronikai berendezések bontása, kezelése után tervezett anyagmérleg, a 
kereskedőktől a végső hasznosítókig/ártalmatlanítóig, a tényleges hasznosítási arányok megadásával 
(lsd. 2. sz., melléklet); 
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- pályázó, anyagmérlegben szereplő szerződéses partnereivel kötött szerződések, engedélyek az alábbi 
részletességgel:  

1. a teljes anyagáram szereplőinek és adatainak (KÜJ/KTJ szám, stb.) felsorolása a 
hasznosítóig/ártalmatlanítóig; 
2. az anyagáram összes szereplőjének tevékenységi engedélye; 
3. az anyagáram szereplőinek egymás közötti szerződése (szándéknyilatkozata). 
 
8. A vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésén túlmenően a pályázatok elbírálásánál 
irányadó egyéb kiemelt fontosságú szempontok: 
 
1. megfelelő saját, vagy kiépített gyűjtési, visszavételi (lakossági, közületi) gyűjtőkapacitással 
rendelkezik; 
2. a tevékenységhez köthető referenciák bemutatása; 
3. a pályázat részeként bemutatott anyagmérleg szerint a hasznosítás és újrafeldolgozás aránya minden 
esetben eléri a 181/2008 Kormányrendelet által módosított 264/2004 (IX. 23.) Kormányrendeletben a 
2011-2012. évekre meghatározott minimum mértéket; 
4. a kötelezően eltávolítandó veszélyes alkatrészek, anyagok kezelésében tapasztalata van; 
5. a tevékenység megfelelő szintű dokumentálása (a működő dokumentációs rendszer rövid 
bemutatása); 
6. a hulladékkezelési és begyűjtési szolgáltatás vállalási ára; 

7. a minőségbiztosítási rendszer bemutatása;  
8. hulladékgazdálkodási terv készítése. 
 
A fenti szempontok sorrendisége nem jelent egyben bírálati sorrendet, a Kft. a pályázatokat 
összességében bírálja el. 
 
Amennyiben a fenti pályázattal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, forduljon 
bizalommal a Kft. munkatársaihoz a 224-7730-as telefon és/vagy a 224-7739-es faxszámokon 
valamint az info@electro-coord e-mail címen. 
 
A Kft. a pályázók kérdésivel kapcsolatban személyes konzultációs napot tart 2010. október 25-én 10-
12 óráig.  
 
Kelt: Budapest, 2010. október 15. 
 
Tisztelettel: 
 
 
Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 
 

Melléklet és adatlap lista: 
 

1. sz. Melléklet: Nyilatkozat 
2. sz. Melléklet: Anyagmérleg/anyagáram minta 1. sz. adatlap: Pályázó adatai 
2/a Adatlap: Pályázó által vállalt begyűjtött mennyiség/ár 
2/b Adatlap: Pályázó által vállalt kezelt mennyiség/ár 

 

 
 
 
 
 
 
  


