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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. (a továbbiakban: MOL), mint a 2023. július 1-jétől 
a magyarországi hulladékgazdálkodást végző Koncesszor megkezdte a pályázati 
felhívásban és kapcsolódó jogszabályokban foglalt koncesszori tevékenységének 
előkészítését. A koncessziós előírás szerint ez év végéig biztosítania kell a keletkező 
hulladékok gyűjtését, valamint előkezelését, ártalmatlanítását szolgáló kapacitások 
lekötését.  
 
Ennek az előkészítő tevékenységnek a keretében a MOL megkereste az általa 
kiválasztott hulladékkelező létesítmények üzemeltetőit, és egyenként kapacitás lekötési 
tárgyalásra hívta be őket. A hulladékkezelő létesítmények között a MOL igényt tart a 
Mecsek-Dráva Társulás tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmények 
kapacitására is. A tárgyalás 1. fordulójára 2022. szeptember 14-én került sor. 
 
A Dél-Kom NKft. kezelésében lévő létesítményekre –a barcsi válogató mű kivételével – 
a MOL megfogalmazta kapacitás lekötési igényét, azaz a létesítményekbe való 
hulladékbeszállításra szerződést kíván kötni a Dél-Kom-mal, üzemeltetővel.  
 
A létesítmények használatával, a szolgáltatási tartalommal kapcsolatban több olyan 
elvárást fogalmaztak meg, amelyek feltételei nem adottak (pl. beruházások, fejlesztések 
szükségesek, engedélyeket kell módosítani, jelentős fizikai munkaerő bővítés kell, 
létesítmények területe nem elegendő stb.), vagy akár irreálisak, jogszabályokkal 
ellentétesek is lehetnek. Ezeket az ellentmondásokat jeleztük a MOL-nak, de érdemi 
választ még nem kaptunk. A beruházások főként az átrakóállomások (6 db) és 
hulladékudvarok (23 db) műszaki átalakítására, felszereltségének fejlesztésére, 
infrastrukturális bővítésére vonatkoznak, amelyek finanszírozása a létesítmények 
tulajdonosa, a Mecsek-Dráva Társulás feladata lenne. 
 
A beruházások tartalma és mennyisége csak a végleges szerződésben rögzítendő 
elvárások alapján lesz pontosan meghatározható. Amennyiben egy végleges 
szerződéstervezet össze fog állni, azt elfogadás előtt megküldjük a létesítmények 
tulajdonosának a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásnak, illetve a 
Tulajdonosainknak is. 
 
 
Pécs, 2022. október 7. 
 
Péterffy Attila 
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