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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel (a továbbiakban: MOHU MOL), mint a 2023. 
július 01-től a Magyarországi hulladékgazdálkodást végző Koncesszorral a Dél-Kom 
Nonprofit Kft, mint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
tulajdonában lévő egyes hulladékgazdálkodási létesítmények Üzemeltetője 2022. 
novemberében szerződést kötött – 2025. december 31-ig - a létesítmények 
kapacitásának lekötésére. Ez a szerződés részletszabályokat még nem tartalmazott, 
csak a Dél-Kom Nonprofit Kft. kezelésében lévő létesítményekre –a barcsi válogató mű 
kivételével – a MOHU MOL megfogalmazta kapacitás lekötési igényét.  
 
A korábbi egyeztetéseken 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.  
 
A 2023. 02.07-én megküldött részletes szerződéstervezet ezen elvárások jelentős részét 
továbbra is tartalmazza. A MOHU MOL jelzése szerint 2023. február hónapban 
személyes egyeztetésekre is sor fog kerülni, illetve egy tárgyalási folyamatban április 
végéig szeretnék lezárni a szerződéskötéseket. 
 
A szükséges, jelen állás szerinti beruházások főként az átrakóállomások (6 db) és 
hulladékudvarok (23 db) műszaki átalakítására, felszereltségének fejlesztésére, 
infrastrukturális bővítésére vonatkoznak. A beruházások tartalma és mennyisége csak a 
végleges szerződésben rögzítendő elvárások alapján lesz pontosan meghatározható. A 
finanszírozás a létesítmények tulajdonosa a Társulás feladata lenne, amely a jelenleg 
rendelkezésre álló információk alapján a több száz millió forintot is elérheti. 
Amennyiben összeáll egy végleges szerződéstervezet, azt elfogadás előtt megküldjük a 
létesítmények tulajdonosának a Társulásnak, illetve a Dél-Kom Nonprofit Kft. 
Tulajdonosainak is. 
 
 
Pécs, 2023. február 14. 
 
Péterffy Attila 
elnök 


