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ÖSSZEFOGLALÓ  

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (Társaság) két 

alaptevékenységét 2017-ben is a hatályos Hulladékgazdálkodási és Közterület Tisztántartási 

Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően végezte, mely 2017. 

decemberében önálló hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási szerződéssé vált szét. 

A Társaság 2017-ben is eleget tett az EU környezetvédelmi követelményeinek, teljesítette 

szerződéses feladatait, és elvégezte a feladatkörébe tartozó közszolgáltatásokat a Főváros 

lakossága számára.  

A hulladékgazdálkodás működési feltételeiben 2016-ban megkezdődött változások 2017-ben 

folytatódtak. Az országos hatáskörrel rendelkező Koordináló szervezet (NHKV) 2016. 

októberétől átvette közszolgáltatási hulladékgazdálkodási díj beszedését, és az elvégzett 

tevékenységek fejében fizeti a szolgáltatási díjat jogosultaknak. A Társaság a tulajdonos 

jóváhagyását követően 2016. október 1-től csatlakozott a rendszerhez. Azóta a Koordináló 

szervezet végzi Budapesten is a számlázást. A 2016. évi díjak elszámolása 2017. április végén 

történt meg, a 2017. évi elszámolás jelen üzleti jelentés elkészítéséig nem zárult le, ami 

jelentősen lecsökkentette a Társaság likviditási tartalékait. Az év során folyamatosan változtak 

a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feltételek is. 

A kezelt hulladékmennyiség 2017-ben 635 720 tonna volt, ami a terv 99,4 %-a. A Budapestről 

elszállított hulladék számlázott mennyisége (alvállalkozókkal együtt) 5 407 323 m3 volt, ami a 

terv 97,9 %-a. A szelektív hulladékgyűjtés során 48 978 tonna haszonanyag került begyűjtésre, 

mely az éves terv 104,6 %-a. 

A Társaság az év folyamán elvégezte a közszolgáltatási szerződésben előirányzott köztiszta-

sági feladatokat, de az enyhe decemberi időjárás miatt a teljes órakeret felhasználására a gépi 

és kézi úttisztítás esetében sem volt szükség. Az elkészült elszámolás szerint a 2017. évi 

költségvetésben elfogadott forrás nem fedezte a felmerült költségeket. A számított alul-

kompenzáció nettó 12,1 M Ft, mely 15,4 M Ft bruttó pótlólagos forrásigény jelent.  

A Társaság 2017. évi beruházási terve összesen 11 830 M Ft kiadást tartalmazott. Ebből 

7 865 M Ft-ot alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, 3 965 M Ft-ot a kiemelt 

stratégiai beruházásokra terveztünk fordítani. A betervezett összegből összesen 2 115,2 M Ft 

került felhasználásra, melyből a Társaságot terhelő (pályázati forráson felüli) rész 2 023,7 M Ft 

volt. A stratégiai projektek átütemezésre kerültek. 

Az értékesítés 2017. évi nettó árbevétele 38 872,0 M Ft volt, ami 5,8 %-kal magasabb a 

tervezettnél. A tevékenységek költsége 38 740,9 M Ft volt, mely a terv 102,4 %-a. A magasabb 

év közbeni átlagos pénzállomány miatt a pénzügyi műveletek eredménye 26,3 %-kal 

meghaladta a tervezettet. A Társaság eredményessége javult. Az adózás előtti eredmény 

1 168,4 M Ft, míg az adózott eredmény 131,2 M Ft. 

 

Budapest, 2018. február 28. 

 

Nagy László Albert 

vezérigazgató 
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1 A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős 
folyamatok 

A Társaság által javasolt és az Önkormányzat által elvárt műszaki tartalom mellett a 

köztisztasági közszolgáltatás költségei évek óta magasabbak, mint a rendelkezésre álló 

költségvetési forrás. A problémára jelentős részben megoldást jelent, ha a köztisztasági 

közszolgáltatás finanszírozását kiemeljük az ÁFA körből. Ekkor ugyanis változatlan költség-

vetési forrás mellett lényegesen több pénz maradna a Társaságnál.  

Ennek érdekében feltételes adó-megállapítás iránti kérelmet nyújtottunk be a Nemzet-

gazdasági Minisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztályára. A kérelemhez a minisz-

térium hiánypótlást kért, melyet határidőre teljesítettünk. Bár a kérelem elbírálását már 2017. 

év végére vártuk, a pozitív válasz csak 2018 márciusában érkezett meg. Ettől függetlenül – az 

Önkormányzat kérésének eleget téve – a Társaság 2018. üzleti tervét már az új finanszírozási 

struktúra szerint készítettük el, és 2018. januárjától átálltunk az új működési modellre.  

Részben a feltételes adó-megállapítás pozitív elbírálása, részben a korábbi konstrukció 

elszámolási vitáinak megoldása érdekében kezdeményeztük az Önkormányzatnál a Köz-

szolgáltatási Keretszerződés módosítását. A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-i ülésén 

elfogadta az új koncepciót, mely alapján önálló Közterület Tisztántartási illetve Hulladék-

gazdálkodási Keretszerződések kerültek aláírásra, és 2018. január 1-től hatályba is léptek. 

Az új Közterület Tisztántartási Keretszerződés alapján a köztisztasági feladatok ellátásához 

szükséges forrást az Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. A Társaság a 

közterület tisztántartással kapcsolatos közfeladatokat Budapest közigazgatási területén 

továbbra is kizárólagos jog alapján és teljes körűen, előre meghatározott rendszerben, és 

követelmények szerint, a saját nevében végzi. Az új koncepció lényege, hogy a jövőben a 

feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó finanszírozást két részre bontjuk. Az olyan munkák 

kapcsán, amelyek jellege és várható mértéke előre tervezhető, és nem függ jelentős 

mértékben az időjárástól (nyári munkák) minden évben előre meghatározzuk a feladatok 

várható mértékét és az Önkormányzat által nyújtandó „fix” támogatás összegét. Az olyan 

munkákra, amelyek éves szükséges mértéke az időjárás függvénye, így nem kalkulálható 

megfelelő pontossággal előre (téli munkák), öt év átlaga alapján határozzuk meg a támogatási 

keretösszeget, melynek elszámolása a munkák tényleges felmerülése alapján történik. 

A fentiek adózási következménye, hogy az ÁFA törvény hatálya alá nem tartozó támogatás 

nyújtás miatt Társaságunk köztisztasági tevékenységével kapcsolatosan felmerülő költségek 

tekintetében ÁFA levonási tilalom alá fog tartozni, illetve arányosítást követően lehet levonni 

az ÁFA számított részét, mindazon beszerzések tekintetében, melyekre vonatkozóan a 

költségek tételesen nem elkülöníthetőek. Ennek megfelelően továbbá a 2017.12.31. napját 

megelőzően beszerzett, de adólevonási joghoz nem kapcsolódó – köztisztasági szolgáltatás 

nyújtáshoz felhasznált – készletek után is Társaságunknak meg kell fizetnie a korábban 

levonásba helyezett általános forgalmi adót.  

Az NHKV-val lezárult a 2016. évi elszámolással kapcsolatos egyeztetés, és megtörtént a 

pénzügyi rendezés is. Az adóhatóság 2017. november 16-án szakmai véleményt bocsátott ki, 

és az eljárást szabálytalannak minősítette. Ez alapján a Társaság által kibocsátott számlákat 

érvényteleníteni kellene, és ezzel egyidejűleg az NHKV-nak új számlákat kellene kiállítani. 

Lehetségesnek látják ugyanakkor ennek elkerülését abban az esetben, ha a Társaság és az 

NHKV megállapodást köt az átmeneti időszakra, melyben az NHKV időlegesen átengedi a 

jogszabályokban meghatározott jogát, mint vagyonértékű jogot a Társaság részére, és ezen 

szolgáltatásnyújtásról számlát állít ki felé. Ez esetben a közszolgáltatási díj és a szolgáltatási 

díj különbözete lenne a vagyonértékű jog ellenértéke. A témával kapcsolatos egyeztetés jelen 

beszámoló elkészítéséig nem zárult le. 
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2 A várható fejlődés (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső 
döntések várható hatása függvényében) 

2.1 A Társaság működését befolyásoló jogszabályi és szerződéses környezet 

A Társaság 2017. évi működésére a legnagyobb hatást a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) és annak végrehajtási rendeletei gyakorolták. A 

végrehajtási rendeletek közül még nem mindegyik jelent meg. A törvény legfontosabb, a 

Társaság működését befolyásoló rendelkezései a következők: 

 A Ht. előírja a hulladékgazdálkodást végző szervezetek minősítését, mely alapján a 

gazdálkodó szervezet a minősítési osztály szerinti jogosultságokat gyakorolhatja. A Pest 

Megyei Kormányhivatal 2017. július 17-én PE/KTF/34-16/2017. számon kiadta a C/III. 

kategóriáról szóló 2019. szeptember 30-ig hatályos minősítési engedélyt. 

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat hatósági ármegállapítás során kellett 

volna megállapítani, amire nem került sor. A szolgáltatást igénybe vevői így 2017-ben is 

a Ht. átmeneti rendelkezéseiben meghatározott („rezsicsökkentett”) díjat fizették a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért. A MEKH 2015. óta minden évben bekérte a 

díjmegállapításhoz általuk szükségesnek tartott adatokat, de díjat nem állapított meg.  

 A 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást országos szintre 

emelte. A törvény 1. §. (4)-e szerint a Ht. 32/A. § (1) bekezdése a következő g) – j) 

ponttal egészül ki: 

(Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam) 

„g) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése 

érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét, 

h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés 

körében rábízott vagyont, 

i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 

meghatározott szolgáltatási díjat, 

j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.” 

A Ht. a következő bekezdéssel is bővült: 

47/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével 

a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be.” 

 A fenti feladatok ellátására létrejött az országos hatáskörrel rendelkező Koordináló 

szerv. Annak működését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. 

rendelet szabályozza. E rendelet szerint: 

„3. § (1) A Kormány a Ht. 32/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatokra Koordináló 

szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.”  

 A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az alábbiakat írja elő: 
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„4. § (1) A szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen 

költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv 

gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a 

Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 

4. § (2) A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.” 

A haszonanyag értékesítésére vonatkozó szerződések 2016. december 31-ig voltak 

érvényben. Az NHKV először kérte, hogy a szerződéseket 2017. március végéig 

hosszabbítsuk meg. A szerződéses partnerek többsége elfogadta a hosszabbítást, de 

néhány frakció esetében jelezték, hogy a 2016. évi áron nem veszik át a haszonanyagot. 

Később az NHKV kérésére a szerződéseket határozatlan idejűre módosítottuk egy 

hónapos felmondási határidővel. 

 A Ht. 35. § e) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormány-

zati rendeletben állapítja meg többek között a miniszteri rendeletben nem szabályozott 

esetleges kedvezményeket. A 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Főv. 

Kgy. rendelet) 2014. május 20. napjától hatályos módosítása óta a 24/A. § szakasz 

50 %-os díjkedvezményt biztosít azoknak a természetes személy ingatlanhasználóknak, 

akik 2013. május 1-jét megelőzően közszolgáltatási díjkedvezmény jogosultjai voltak és 

az önálló lakóingatlant (családi házat) legfeljebb másodmagukkal használják. A rendelet 

módosítása óta több, mint 2 000 kedvezmény szűnt meg. 

 A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2016. január 02. napjával hatályba lépő 

módosítása kötelezővé teszi Társaságunknak, mint közszolgáltatónak, hogy a 7. §-ban 

írtak szerint a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a 

természetes személy ingatlanhasználó részére felajánlott, legalább 2 különböző 

űrmértékű gyűjtőedény közül az egyik űrmértéke ne haladja meg a 80 litert. A lakó-

ingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 

részére pedig legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét kell biztosítani, 

amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.  

Az ezzel kapcsolatosan várható lakossági igényekről nem volt előzetes információnk. 

Amennyiben minden 110 és 120 literes edényt lecseréltetett volna a lakosság, az éves 

szinten mintegy 1 310 M Ft árbevétel kiesést okozhatott volna. Az év végéig 1 163 jogos 

kérelem érkezett be az ügyfélszolgálathoz, ami fokozatos felfutás mellett 2017-ben már 

több, mint 8 M Ft árbevétel kiesést jelentett. Ezt azonban ellensúlyozza az 50 %-os 

kedvezmények számának fent bemutatott csökkenése. Növeli ugyanakkor a bevétel-

kiesés kockázatát, amíg a Társaság nem végzi el az edények fizikai cseréjét, a tényleges 

igénybevétel nem kontrollálható. 

 A Ht. 70. §-a a hulladékkezelő létesítmények üzemeltetőinek céltartalék képzési 

kötelezettséget ír elő az adózás előtti eredmény terhére. A társasági adótörvény és 

2015-től a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló törvény (rezsitörvény) 

viszont az adóalap növelő tételek közé sorolja a céltartalék képzést.  

 A Ht. 2017. január 1-től hatályos módosítása kibővítette a lerakási járulék köteles 

hulladékok körét. Az égetőművi salakon és maradékanyagon kívül lényegében minden 

hulladékfajta után 6 000 Ft/tonna járulékot kell fizetni. 

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék – a hulladéklerakással, 

valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott részletes követelményekre figyelemmel – 

hulladéklerakóban akkor rakható le, ha 

a)  a hulladék olyan fizikai, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment 

keresztül, amellyel a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt szennyező 

hatása csökken, 
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b)  a rendelkezésre álló és gazdaságosan üzemeltethető kezelési technológiával nem 

tehető hasznos alapanyaggá, valamint 

c)  anyagában és energetikailag gazdaságosan nem hasznosítható. 

 A hulladéklerakók rekultivációjának, utógondozásának és monitoringjának részletes 

szabályait „a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet írja elő a következők 

szerint: 

„6. § A hulladéklerakás díját az üzemeltetőnek úgy kell megállapítania, hogy az 

fedezze a hulladéklerakó létesítésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének 

teljes költségét, továbbá a hulladéklerakó lezárásának és utógondozásának legalább 30 

évig történő becsült költségét. 

E rendelet alkalmazásában: 

h) lezárás: felső záróréteg rendszer megvalósítása; 

i) utógondozás: a hulladéklerakó részleges (egy részének) vagy teljes lezárását 

követő olyan összetett tevékenység, amely magában foglalja a monitoringrendszer 

üzemeltetését, a csurgalékvíz és a hulladéklerakó-gáz kezelését, valamint a 

szükségessé váló karbantartási munkákat; 

15.§ (3) A hulladéklerakó lezárására a lerakott hulladék szervesanyag-tartalmától 

függően két ütemben kerülhet sor, ha a hulladékban lévő szerves összetevők biológiai 

lebomlásának meggyorsítása és a hulladéktest stabilizálódása érdekében átmeneti felső 

záróréteg rendszer alkalmazása indokolt. 

(4) A végleges felső záróréteg rendszer kialakítására akkor kerülhet sor, ha a 

stabilizálódási folyamat a hulladéktestben gyakorlatilag befejeződött. 

16. § (3) A hulladéklerakó rekultivációjára a lerakott hulladék szervesanyag-tartalmától 

függően kettő ütemben kerülhet sor. Az első ütemben átmeneti felső záróréteg 

rendszerrel kell lezárni a hulladéklerakót a hulladéktest biológiailag lebomló szerves 

összetevőinek biológiai stabilizálódásáig, de legfeljebb 10 évig. 

(4) A végleges felső záróréteg rendszer kialakítására a (3) bekezdés szerinti időtartam 

leteltét követően kerülhet sor. 

(6) A rekultiváció időszakában a hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és 

ellenőrzéséért a Felügyelőség határozatában (engedélyben, illetve kötelezésben) 

meghatározott üzemeltető vagy a terület tulajdonosa a felelős.” 

2.2 Várható fejlődési irányok 

 2017. második negyedéve sok, a Társaság agglomerációs stratégiáját befolyásoló 

változást hozott. Ezt első sorban az NHKV országos stratégiájának kialakítása és 

végrehajtása okozta. Az NHKV 2017. áprilisában indította el az országos hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó integrációs folyamatot, amelynek keretében 

a közszolgáltatók mintegy 95 %-ának visszavonta a közszolgáltatás ellátásához 

szükséges megfelelőségi véleményét. Ennek keretében az AHK Nonprofit Kft. 

megfelelőségi véleménye is visszavonásra került. A megfelelőségi vélemények 

visszavonásának hatására a fővárosi agglomerációban is jelentős változások mennek 

végbe a közszolgáltatás terén, amelyre Társaságunknak lehetőségeit kihasználva a 

megfelelő lépéseket kell tennie üzletpolitikája és stratégiája érvényesítése érdekében. A 

kialakult helyzetben az AHK Nonprofit Kft. működése lényegében ellehetetlenült, ezért a 

Társaság menedzsmentje annak megszüntetéséről döntött. 
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Mivel konzorciumi tagként fizikailag eddig is a Társaság végezte a tényleges 

közszolgáltatást, az AHK megszüntetését követően annak közszolgáltatási területén az 

agglomerációs közszolgáltatási feladatok ellátása nem változik. Az AHK személyi 

állományát a megszűnéssel egyidejűleg a Társaság átvette. 

 Az előbb bemutatott integrációs folyamat keretében az NHKV és a Tulajdonos 

hozzájárulásával Társaságunk közszolgáltatási tevékenysége további agglomerációs 

területekkel bővült, így 2017. október 1-től Göd és 2017. november 1-től Dunakeszi 

területén látjuk el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet. A Koordináló 

szerv hozzájárulásával lefolytattuk a tárgyalásokat Szentendre és Pilisszentlászló 

közszolgáltatási feladatainak 2018. január 1-i átvételéről is. Február 1-én Pomáz is 

csatlakozott. 

 Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OKHT) megfogalmazott 

elvárások teljesítése érdekében fel kell készülni a ránk háruló többletfeladatokra. Ezek 

közül legfontosabb a biológiailag lebomló hulladékok lerakási arányának előírt 

csökkentése, mely miatt szükségessé válhat a maradék hulladék lerakást megelőző 

nagyobb arányú előkezelése. 

 A Főváros teljes területét lefedő háznál történő szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

megvalósult, de mennyiségek vonatkozásában még van némi bizonytalanság. A 

mennyiségek változása mind a szelektív, mind a kommunális hulladékok körét érintheti. 

Várhatóan csökkenni fog a vegyes hulladék mennyisége és a gyűjtőszigetek forgalma 

is. Emiatt több lépésben át kell szervezni a járatrendszereket. 

 A hulladékkezelési tevékenység esetében azzal számolunk, hogy a 2018. évi üzleti 

tervben szereplő projektek (válogatómű, RFID) megvalósulnak, azok hatásai azonban 

inkább csak a későbbi években jelentkeznek.  

2.3 A jövőre vonatkozó további fejlődési célok 

 Árbevétel növekedést várunk az RFID projekttől, mely kizárja a fizetés nélküli ürítés 

lehetőségét. 

 Részben az RFID projekthez kapcsolódva folyik a vegyes hulladék begyűjtési járat-

rendszerének felülvizsgálata. 

 Folyamatban van az NHKV-val történő kapcsolattartás és adatszolgáltatás rend-

szerének beépítése a Társaság működési folyamataiba. 

 A Dunakeszi hulladéklerakó feltöltése 2016. decemberében befejeződött. A területet az 

érvényben lévő szerződésnek megfelelően átadtuk az ideiglenes rekultivációt végző 

Pilisi Parkerdőnek. Az átmeneti rekultiváció 2017-ban megvalósult. Azzal számolunk, 

hogy 2018-ban megkezdődik a végleges rekultiváció. Annak pénzügyi forrása a 

megképzett céltartalék. 
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3 A kutatás és a kísérleti fejlesztés 

3.1 K+F+I stratégia 

A Társaság K+F+I stratégiájában szereplő javaslatok illeszkednek a Hulladékról szóló 

törvényben megjelölt, valamint a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában 

(Stratégia) megfogalmazott célokhoz. Előmozdítják azt a törvényi rendelkezést, mely előírja, 

hogy a lerakott hulladék csökkenjen, illetve a lerakóktól egyre nagyobb mennyiségű hulladék 

kerüljön eltérítésre. A Stratégiában megfogalmazottak szerint pedig legyen támogatott 

minden olyan tevékenység, amely az egyes tudásbázisokhoz (pl. egyetemekhez, 

képzésekhez, továbbképzésekhez, tudás-transzfer központokhoz) való hozzáférést segíti, 

ösztönzi. További cél a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyongazdálkodási Zrt. 

létrejöttével átalakított hulladékgazdálkodási rendszer megváltozott gazdasági és tárgyi 

feltételeihez történő alkalmazkodás (költségcsökkentés, bevételnövelés).  

3.2 2017. év projektjei 

Szent István Egyetem – FKF együttműködés: „A talaj termékenységének és talajlakó 

károsítókkal szembeni ellenálló-képességének növelése faapríték, települési eredetű 

zöldhulladék és hasznos mikroorganizmusok felhasználásával” című projektben való 

részvétel. 

Célok:  

Társaságunk előmozdítaná a komposzt értékesítési tevékenységét. 

Az Egyetem és a hozzá kapcsolódó szakértők az elképzelések szerint gazdacsoportokat 

szerveznek, amelyekkel együtt kísérleti jelleggel vezetik be a gazdálkodásba a komposzt 

használatát, annak pozitív talajjavító hatásának kimutatására és a műtrágyázással szembeni 

alternatíva bemutatására. 

Kis területű, de nagy fajlagos ráfordítás-igényű kertészeti termelőket győznének meg a 

komposzthasználat előnyeiről. 

Társaságunk a kísérletekhez szükséges komposzt biztosításával, valamint komposztálási 

technológiájának bemutatásával járul hozzá a kutatáshoz. Reményeink szerint a kutatások 

pozitív eredménye megnövelte volna a komposztunk iránti keresletet ebben a gazdálkodói 

szegmensben.  

Az Egyetem Társaságunkkal, mint lehetséges konzorciumi taggal vagy, mint külső 

alvállalkozóval a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) alapjából 

pályázható Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program keretében kívánt támogatást 

elnyerni a projekthez. Sajnos a pályázatot 2016. végén visszavonta a kiíró. Újabb források 

feltérképezése során szembesültünk azzal a problémával, hogy az elérhető források GFO 

kód meghatározása kizárja Társaságunkat, mint önkormányzati tulajdonú nonprofit 

gazdasági társaságot a pályázás lehetőségéből. 

Hulladékgyűjtő célgépek belső mosására fejlesztetett, intelligens vezérléssel ellátott 

eszköz prototípusának létrehozása 

A célgépek belső tisztítása jelenleg kézi erővel történik, amely nem kellően hatékony. 

Magyarországon, de Nyugat-Európában is hasonlóan végzik ezt a tevékenységet, ezért, 

mind a Társaság működésében, mind esetleges továbbforgalmazási céllal előnyös lehetne 

egy fejlesztés. Feladat volt a megfelelő finanszírozási forrás megtalálása, a lehetséges 

együttműködési partnerek azonosítása. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 

Nonprofit Kft.-vel, mint a fejlesztést végző partnerrel vettük fel a kapcsolatot. Itt is az a 

probléma, hogy az alkalmas pályázatok GFO kód meghatározása kizárta Társaságunkat, 

mint önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot a pályázás lehetőségéből. 
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HHM pernye ártalmatlanítás 

2017-ben Dr. Ágoston Csaba környezetvédelmi szakértő javaslatára felvettük a kapcsolatot 

a nyergesújfalui Cembrit Kft.-vel. A cég Európa szerte vezető szerepet tölt be a szálcement 

alapú burkolóanyag gyártásban, termékeit a külső-belső burkoláshoz, tetőfedéshez 

használatos préselt szálcement lapok adják. A szálcement gyártásból visszamaradt 

hulladékok javarészt tartalmazzák azt a szálas anyagot, ami a burkolóelemek szerkezeti 

stabilitását adják, így palagyártás hulladékának felhasználásával együtt már két hulladékból 

– szálcement maradék és pernye – képeznénk újrahasznosított anyagot. A monolit kioldódási 

vizsgálatokkal párhuzamosan nyomószilárdsági vizsgálatot is végeztettünk, amelyek sajnos 

nem igazolták az előfeltevést. 

Ezt követően kerestük meg dr. Weiszburg Tamás Ásványtani Intézetét. Jelenleg a kutatás új 

irányaira vonatkozó előzetes kísérletek lefolytatása zajlik, amely alapja lehet egy újabb K+F 

minősítési kérelemnek. Az előkísérletek párhuzamosan zajlanak a Társaság analitikai 

laboratóriumában, valamint a megkötött együttműködési eljárás alapján az ELTE 

Természettudományi Karán a Weiszburg úr által irányított hallgatói szakdolgozat keretében.  

Amennyiben ígéretesnek bizonyul a kísérlet, az ezzel készült kutatási terv belekerülhet a 

harmadik K+F minősítési kérelembe. 

Elektromos autók alkalmazhatósága a településüzemeltetésben 

Társaságunk együttműködési megállapodást kötött a XII. kerületi Hegyvidéki 

Önkormányzattal elektromos hulladékszállító járművek beszerzésére és használatára 

vonatkozó pilot projekt közös előkészítésére és megvalósítására.  

Ennek keretében került sor 2017. júniusában az Electromega Kft. által fejlesztett elektromos 

hulladékgyűjtő célgép tesztelésére. Mivel a tesztelt elektromos célgép korlátozottan volt 

alkalmas a folyamatos használatra, szükségesnek látjuk, a hibák, problémák kezelését 

követő újabb teszt elvégzését, amelyre a fejlesztő jelzése alapján, 2018. tavaszán kerülhet 

sor. 

Együttműködési megállapodások kötése felsőoktatási intézményekkel 

Együttműködési megállapodást kötöttünk az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel 

innovációs és oktatási tevékenységeik elősegítésére. A megállapodás alapozza meg azt a 

tudományos együttműködést, amely a fent említett pernyekutatásunkat támogatja. 

Köztisztasági benchmark kutatás 

A projekt célja a köztisztasági szolgáltatásunk folyamatos összehasonlítása és értékelése 

(tisztaság, teljesítmény, költségek és további feltételek alapján) hasonló nagyvárosok 

tekintetében. A feladat végrehajtására szerződtünk a német INFA GmbH-val, a tanulmányt 

megalapozó adatok összegyűjtésében segítettük a céget. 

3.3 A 2018. év tervei 

A 2017 végig még le nem zárul, fent részletezett feladatok befejezését, folytatását tűztük ki 

célul. 

Új lehetőség vizsgálata: 

A Central Europe SURFACE nemzetközi projektben való részvétel 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást 

javasolt Társaságunknak, mint a jelenleg egyetlen hazai újrahasználati létesítménnyel 

rendelkező közszolgáltatónak a projektben való részvételre. A projekt célja, hogy a 

hulladékkeletkezés megelőzése érdekében az EU szerte meglévő, gyakorlati újrahasználati 
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példákat összegyűjtse annak érdekében, hogy az újrahasználati központok ne csupán a 

hulladékká vált termékek gyűjtését szolgálják, hanem több funkciójú közösségi térként 

jelenjenek meg. 

A programban részt vevő országok gyakorlatának megismerése, a tapasztalatok összegzése 

által segíthetné a döntéshozatalt ezen a téren. A projektben részt vevő országok: Ausztria, 

Csehország, Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Lengyelország, Németország, Belgium. 

Társaságunk számára az ebben való közreműködés a Budapest Főváros által a Társaság 

célellenőrzéséről készített jelentésnek a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok jobb 

kihasználtságára vonatkozó, a PR, és Kommunikációs Osztálynak címzett feladata miatt, 

valamint a további nemzetközi kapcsolatépítési lehetőségek miatt is előnyös lehet. 
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4 A telephelyek bemutatása 

4.1 A Társaság hatályos cégkivonat szerinti telephelyei, fióktelepei és egyéb ingatlanai a 
következők: 

Cím: Hasznosítás módja: 

II. Erőd u. 3-5. Gépi úttisztítási forgalmi-műszaki telep  

II. Nagykovácsi út Hintőanyag tároló 

III. Testvérhegyi út 10/a. Hulladékszállítási forgalmi-műszaki telep 

III. Csillaghegyi út 41. Gépi úttisztítási forgalmi telep és hintőanyag tároló telep 

VI. Rippl Rónai u. 34-36. Gépi úttisztítási forgalmi-műszaki telep  

VIII. Alföldi u. 7. Társaság központja 

IX. Ecseri út 8-12. Hulladékszállítási forgalmi- és központi műszaki telep 

X. Fehér köz 2. Szelektív hulladékszállítási forgalmi-műszaki telep 

X. Szárnyas u. 3. Nagyválogató 

XI. Bánk bán u. 8-12. Telep 

XV. Károlyi S. u. 119-121. Hulladékanalitikai laboratórium 

XV. Újmajor u. 3.  
(hrsz. 88863/4.) 

Hulladékszállítási forgalmi-műszaki telep 

Telephely 

XV. Mélyfúró u. 10-12. Fővárosi Hulladékhasznosító Mű 

XVIII. Ipacsfa u.14. Telephely – KEOP II. projekt 

XXI. Szállító u. 2. Gépi úttisztítási forgalmi-műszaki telep 

Dunakeszi külterület Regionális hulladékkezelő központ 

Pusztazámor külterület Regionális hulladékkezelő központ  

4.2 Lakossági hulladékgyűjtő udvarok: 

Cím: Cím: 

III. Testvérhegyi út 2-6. XV. Károlyi S. u. 166. 

IV. Ugró Gyula u. 1-3. XV. Károlyi S. u. 119-121. 

IV. Hajló u. 36. XVI. Csömöri út 6-12. 

IV. Zichy M. - Istvántelki út XV. Zsókavár u. 67. 

VIII. Sárkány u. 5. XVII. Gyökér köz 4. 

IX. Ecseri út 9. XVIII. Jegenyefasor u. 15/b. 

X. Fehér köz 2. XVIII. Besence u. 1/a. 

XI. Bánk bán u. 8-12. XXI. Mansfeld Péter. u. 86. 

XIII. Szent László u. 111. XXII. Nagytétényi út 335. 

XIV. Füredi utca  
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4.3 Kerületi szolgáltató csoportok: 

4.4 Egyéb telephelyek: 

A jelenlegi telephelyek infrastruktúrája, technikai felszereltsége elavult, nem mindenben felel 

meg a kor követelményeinek. Az elfogadott ingatlanstratégia felvázolja a Társaság 

infrastruktúrájának jövőképét, meghatározza a fejlesztési irányokat, és konkrét projekteket 

fogalmaz meg. 

Cél, az ingatlanállomány olyan fejlesztése, ami növeli a működési hatékonyságot és 

csökkenti a költségeket, és egyben megfelel a mai energetikai követelményeknek. 

Cím: Cím: 

II. Kisrókus u. 9-11. XIII. Balzac u. 8 – 10. 

III. Bécsi út 231. XIII. Szent László u. 111.  

IV. Király u. 11. XIV. Adria sétány 2. 

IV. Galopp u. 14. XV. Szerencs u. 13. 

V. Belgrád rakpart 25. XVI. Magyarvár u. 40. 

VI. Podmaniczky u. 33. XVII. Széchenyi u. 3. 

VIII. Dankó u. 3 – 5 . XVIII. Üllői út 547. 

VIII. Baross u. 111. XIX. Batthyány u. 3. 

IX. Haller u. 84-86. (hrsz.:37280/6) XX. Tinódi u. 2. 

X. Állomás u. 25. XXI. Csete Balázs u. 7.  

X. Újhegyi sétány 16. XXII. Tolcsvai u. 7. 

XI. Bertalan Lajos u. 21.  

Cím: Cím: 

I. Pauler u. 21. XI. Budafoki út 72. 

II. Bem rakpart 30. XII. Felhő u. 6/a. 

III. Testvérhegyi út 10/a. Balatonfüred, Kosztolányi sétány 6. (üdülő) 

IX. Gyáli út 36. (hrsz.: 38236/499) Ráckeve, Somlyói utca (üdülő) 

X. Harmat u. 103. (sporttelep) Zamárdi-felső, Vécsey u. 56. (üdülő) 

X. Bihari út 8/c Hajdúszoboszló, Damjanich u. 56. (üdülő) 

X. Újhegyi út 52. (hrsz.:42513/3)  
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5 Emberi erőforrás gazdálkodás 

5.1 Létszám 

A 2017. évi Üzleti Tervben a Társaság tevékenységének ellátásához – éves átlagban – 

2 830,4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló alkalmazását terveztük. 

A 2017. évi tényleges átlagos állományi létszám 2 760,5 fő volt a teljes munkaidős szellemi 

és fizikai munkavállalókra vonatkozóan, mely 69,9 fővel maradt el a tervezett létszámtól. 

A létszámgazdálkodás legfontosabb adatai 2017. évben a következők voltak: 

Átlagos állományi létszám (fő) 

Megnevezés 
2016. 

tény 

2017. 

terv 

2017. 

tény 

2017. tény / 

2016. tény 

2017. tény / 

2017. terv 

Teljes munkaidős létszám 2 805,0 2 830,4 2 760,5 98,4 % 97,5 % 

- fizikai 2 336,7 2 340,3 2 291,0 98,0 % 97,9 % 

- szellemi 468,3 490,1 469,5 100,3 % 95,8 % 

Nem teljes munkaidős létszám 10,2 13,5 16,8 164,7 % 124,4 % 

- fizikai 5,6 6,0 7,4 132,1 % 123,3 % 

- szellemi 4,6 7,5 9,4 204,3 % 125,3 % 

Létszám összesen 2 815,2 2 843,9 2 777,3 98,7 % 97,7 % 

A 2017. évi teljes munkaidős tény létszám 1,6 %-kal alacsonyabb a 2016. évi tény 

létszámnál, és 2,5 %-kal alacsonyabb a 2017. évre tervezett létszámnál. 

A 2017. évi teljes munkaidős tény létszám alakulására az alábbiak hatottak: 

 Társaságunk, a költségtakarékosságot szem előtt tartva, szigorú létszámgazdálkodást 

folytat, 

 a Téli munkarendben kevesebb munkavállaló került felvételre az engedélyezettnél, 

 a kilépő munkavállalók létszámpótlása a munkaerő piaci helyzet miatt hosszabb átfutási 

idővel történt. 

Teljes és részmunkaidős zárólétszám (fő) 

Záró létszám (munkajogi állomány nélkül) Szellemi  Fizikai 

2016. december 31. tény 479 2 361 

2017. december 31. tény 488 2 268 

Változás 2016-hoz viszonyítva (fő) + 9 fő – 93 fő 

Változás 2016-hoz viszonyítva (%) + 1,9 % – 4,1 % 

A 2016. december 31-i létszámhoz viszonyítva a 2017. december 31-i fizikai állományi 

létszám 4,1 %-kal csökkent, a szellemi állományi létszám 1,9 %-kal nőtt. A szellemi állomány 

növekedésének oka a szervezeti struktúra változásával van összefüggésben, míg a fizikai 
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munkavállalók számának csökkenése a fent említett okokra (Téli munkarendben kevesebb 

munkavállaló foglalkoztatása, létszámpótlás hosszabb átfutási idővel) vezethető vissza. 

Egy napra szóló határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak átlagos létszáma rendkívüli 

hómunkással (fő): 

Megnevezés 
2016. 

tény 

2017. 

terv 

2017. 

tény 

2017. tény / 

2016. tény 

2017. tény / 

2017. terv 

Létszám összesen 387,3 381,8 379,6 98,0 % 99,4 % 

A 2017. évi tényadatok 2 %-os csökkenés mutatnak a bázisadatokhoz képest, míg a 

tervadatokhoz képest nem mutatnak számottevő eltérést. A változás elsősorban az időjárási 

viszonyoknak tudható be. 

5.2 Bérgazdálkodás 

A 2017. évi tény bérköltség 3,3 %-kal magasabb a 2016. évi tény bérköltségnél. A bérek 

növekedését eredményezte a 2016. október 1-ével végrehajtott átlagosan 4,3 %, majd a 

2017. április 1-ével végrehajtott átlagosan 6,4 % mértékű bérfejlesztés, valamint a Kormány 

430/2016. (XII. 15.) számú rendeletének végrehajtása a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. Ez hatott a teljes-, a részmunka-

idős és az egy napra szóló határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak bérére is. 

A 2017. évben kifizetett bérköltségen túl áprilisban egységesen bruttó 70 000 Ft/fő jutalom 

és január-február-március hónapokra vonatkozó ösztönző, júniusban átlagosan bruttó 

100 000 Ft/fő jutalom, decemberben átlagosan bruttó 110 000 Ft/fő jutalom – összesen 

841 567 e Ft –, valamint 2017. májusban és októberben összesen 160 701 e Ft összegű, 

2016. évre vonatkozó vezetői prémium és jutalom került kifizetésre 2016. (előző év) terhére. 
 

* – felmentés, egyéb jogviszony 

Bérköltség (e Ft) 2016. tény 2017. terv 2017. tény 
2017. tény/ 

2016. tény 

2017. tény/ 

2017. terv 

Teljes munkaidős bér 9 402 066  10 532 076  9 798 281  104,2 % 93,0 % 

- fizikai 7 111 706  8 359 720  7 425 654  104,4 % 88,8 % 

- szellemi 2 290 360  2 172 356  2 372 627  103,6 % 109,2 % 

Nem teljes munkaidős 20 792  25 343  35 764  172,0 % 141,1 % 

- fizikai 9 929  10 489  13 281  133,8 % 126,6 % 

- szellemi 10 862  14 855  22 483  207,0 % 151,4 % 

Rendkívüli hómunkás 8 945  20 573  5 956  66,6 % 29,0 % 

Egynapos hat. idejű foglalk.  499 192  574 071  552 563  110,7 % 96,3 % 

Egyéb* 35 324  57 021  790 382  115,6 % 110,4 % 

Időszaki elhatárolás 1 143 305  340 824  301 546  26,4 % 88,5 % 

Bérköltség összesen 11 109 623  11 549 908  11 484 493  96,7 % 93,1 % 
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Átlagkereset 

Megnevezés 
2016. 

tény 

2017. 

terv 

2017. 

tény 

2017. tény/ 

2016. tény 

2017. tény/ 

2017. terv 

Teljes munkaidős munkavállalók 279 325 310 086 295 788 105,9% 95,4% 

A teljes munkaidős átlagkeresetek tekintetében a bázisévhez viszonyítva 5,9 % növekedés 

tapasztalható, mely a 2016. október 1-ével végrehajtott átlagosan 4,3 % béremelés áthúzódó 

hatására, a 2017. április 1-ével végrehajtott átlagosan 6,4 % bérfejlesztésre, valamint a 

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően végrehajtott 2017. évi minimálbér és 

garantált bérminimum emelésre vezethető vissza. 

Béren kívüli juttatások 

A 2017. évi Cafeteria Szabályzat elfogadása után az előző évhez hasonlóan a Humánpolitikai 

Igazgatóság munkatársai nyilatkoztatták a Társaság munkavállalóit. A nyilatkoztatás során 

több mint 2 900 munkavállaló 2017. évi Cafeteria nyilatkozatának rögzítésére került sor. 

2017-ben a Cafeteria éves keretösszege nem változott, továbbra is bruttó 513 530,- Ft/fő 

maradt. A jogszabályi változások és a munkavállalók igényeinek figyelembevételével a 

választható elemek számát 3 elemmel bővítettük 2016-hoz képest: bevezettük az ajándék 

Erzsébet-utalványt, a munkásszállás költségtérítését, valamint a készpénz juttatást. 

A Társaság 2017-ben is nyújtott iskolakezdési támogatást, összesen nettó 38 376 600 Ft 

értékben. Az iskolakezdési támogatást Erzsébet-utalvány formában nyújtottuk, összesen 683 

munkavállaló 1 002 gyermekre vonatkozóan részesült ebben a juttatásban. 

5.3 Képzés, oktatás 

Az eddigi évekhez hasonlóan 2017. évben is elsődlegesen a jogszabály által előírt kötelező 

képzések megvalósulása kapta a legnagyobb hangsúlyt. Az engedélyezési hierarchiában a 

jogszabályi előírás alapján megvalósuló képzéseket követték a Társaság belső előírásai 

alapján szükséges képzések, melyek az igénylő szervezeti egység működése vagy a 

munkavállaló szakmai előmenetele céljából különösen indokoltak voltak. 

2017. évben több olyan szakmai képzés, továbbképzés és konferencia is megvalósult, 

melyek támogatásával elősegítettük a munkavállalók magasabb színvonalú munkavégzését, 

és ezzel reményeink szerint a Társaság eredményességét is. Külső képzésben 2017. évben 

850 db tanulmányi szerződéskötés történt, és 129 db tanulmányi szerződés teljesítése volt 

folyamatban, melyek valamely szakmai képesítés megszerzésére irányultak. 

A vizsgált időszakban kiemelt képzésként valósult meg a speciális gépek üzemeltetéséhez 

előírt Építő- és anyagmozgató gép kezelője, valamint a hatósági gépkezelői képzés és 

vizsgáztatás, melyhez kapcsolódóan 284 db szakmai bizonyítvány került kiállításra és 

415 db hatósági gépkezelői vizsga valósulhatott meg 320 fő munkavállaló részvételével. 
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A 2017. évben szintén nagy munkavállalói létszámot érintett az 5 évente szükséges GKI 

kártyák megszerzése érdekében szervezett képzés és vizsgáztatás, amely során 292 fő 

munkavállaló szerezte meg a szükséges jogosítványt. 

További nagy munkavállalói létszámot érintő, jogszabályi kötelezettségből adódó képzés a 

Hulladékgyűjtő és -szállító képzés, melyhez kapcsolódóan 176 fő munkavállaló tett sikeres 

OKJ-s vizsgát. 

Szakterületi igények alapján a nagy létszámú képzéseken túl 533 fő munkavállaló vett részt 

szakmai konferencián, továbbképzésen, és további 636 fő valamilyen szakmai-, vagy 

kompetencia fejlesztő tréningen. A vizsgált időszakban 24 fő vett részt további OKJ-s 

képzéseken, és 25 fő vett részt iskolarendszerű képzésben. 

A Társaság sajátos közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan a 2017. évben is voltak 

speciális feladatellátásból adódó képzési igények, amelyek társaság-specifikus ismeretek 

átadását valósították meg. Ezen igények szerinti belső képzéseken 1 504 fő vett rész. 

A belső képzések mellett belső tájékoztatók is megtartásra kerültek. A belső tájékoztatók a 

szakterületekkel egyeztetve egyes jogszabályi változásokhoz, előírásokhoz kapcsolódtak. 

5.4  Toborzás, kiválasztás 

2017.01.01. – 2017.12.31. között Társaságunk 55 db nyitott álláshelyet (22 db szellemi, és 

33 db fizikai) hirdetett meg. Álláshirdetéseinket társasági felületeinken (weboldal, belső 

intranetes felület), a profession.hu álláshirdető portálon, a hivatalos FKF Facebook oldalon, 

díjmentes álláshirdető portálokon, Munkaügyi Központokban, esetenként nyomtatott 

sajtóban jelenítettük meg. A vizsgált időszakban 5 állásbörzén képviseltük Társaságunkat. 

Kiemelt hirdetésként szerepeltek a köztisztasági járműkezelő és a hulladékrakodó munka-

körök. 

5.5  Diákmunka, szakmai gyakorlat 

Társaságunk szakmai gyakorlat teljesítésére a felsőfokú iskolarendszerű alap-, mester- és 

osztatlan képzéseken tanulmányokat folytató hallgatókat fogadta. Társaságunk 2017. évben 

14 fő hallgatónak biztosított szakmai gyakorlatot, a hallgatók átlagosan 4 hét gyakorlati időt 

töltöttek el. Egy új felsőfokú intézményi karral kötöttünk 2017-ben együttműködési keret-

megállapodást. 

A hatékony emberi erőforrás gazdálkodás elősegítése céljából Társaságunk diákmunka 

közvetítői szolgáltatást vett igénybe 2017. évben, elsősorban adminisztrációs feladatok 

ellátására. 
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6 Környezetvédelem 

Az FKF Nonprofit Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében végzi az ingatlan-

használóknál (lakosság, intézmények, gazdálkodó szervezetek) keletkező vegyesen és 

elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését. Ezen felül 

az FKF Nonprofit Zrt. gondoskodik Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, 

közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhagyott hulladék 

összegyűjtéséről, szállításáról és kezeléséről, valamint a fővárosi kerületek tulajdonában álló 

közterületeken elhagyott hulladékok megrendelésre történő összegyűjtéséről, elszállításáról, 

kezeléséről. Az FKF Nonprofit Zrt. végzi a köztisztasági közszolgáltatások hatálya alá tartozó 

közterületek kézi, illetve gépi takarítását.  

Az FKF Nonprofit Zrt. biztosítja a települési szilárd hulladékok IPPC és BAT irányelveknek 

megfelelő kezelését: gyűjtését/szállítását, a lakossági hulladékgyűjtő udvarok és szigetek 

üzemeltetését, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, a begyűjtött hulladékok termikus 

hasznosítását, műszaki védelemmel ellátott lerakóhelyen történő rendezett ártalmatlanítását, 

valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosítónak történő átadását. 

A Társaságunk MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált laboratóriumot üzemeltet. A 

laboratórium vizsgálatai alapadatokat szolgáltatnak a cég tevékenységei környezeti hatásának 

felméréséhez, ellenőrzéséhez. 

Társaságunk a 2016. évben megszerzett C/III osztályú közszolgáltatói minősítést 2017-ben is 

fenntartotta. A Minősítés megszerzése és fenntartása érdekében az FKF Nonprofit Zrt. a 2013. 

évi CXXV. tv által előírt környezeti célok elérésére programokat dolgozott ki. A PE/KTF/34-

20/2017 számon kiadott minősítési engedély 2019.09.30-ig érvényes. 

A Társaság kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre, elsősorban a felnövekvő 

generációk szemléletének környezettudatossá formálásával. Az edukációs stratégia közép-

pontjában a gyermekek oktatása áll, hiszen a környezettudatos magatartás, attitűd fiatal 

korban alakítható ki a legkönnyebben, leghatékonyabban. A gyermekeken keresztül elérhe-

tővé válnak a szülők, nevelők, pedagógusok (tehát a felnőttek) is, így a szemléletváltás 

megjelenik és beépül a családok (a lakosság) gondolkodásába, és pozitív értelemben vett 

hatása lesz a mindennapok gyakorlatában. Ennek keretében Társaságunk kollégái tanítási 

órákat, foglalkozásokat, előadásokat tartanak a budapesti nevelési-oktatási intézményekben. 

Ez a szolgáltatás az óvodák és iskolák számára ingyenes. Az oktatás mellett másik fontos 

terület a Gyermekrajz- és Szépírói pályázat. A pályázatok témái minden alkalommal kapcso-

lódnak Társaságunk alaptevékenységeihez és a környezetvédelem, környezettudatosság 

kérdéseihez. 

A Társaság rendelkezik valamennyi tevékenységére nézve integrált irányítási rendszerrel, 

melyet a következő rendszerelemeket tartalmazza: 

 MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási, 

 MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, 

 MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energiairányítási, 

 és ISO 31000:2009 szabványra épülő Kockázatkezelési rendszer. 
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Az integrált irányítási rendszert a TÜV Rheinland InterCert Kft. tanúsította. Ezen felül 

rendelkezünk még a Társaság üdülőiben működtetett meleg konyhák vonatkozásában 

HACCP rendszerekkel. 
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7 A pénzügyi instrumentumok használata, ha az jelentős hatással van a vagyoni 
helyzetre 

A Társaság az elmúlt évek folyamatos eredményes gazdálkodása, valamint a hulladék-

gazdálkodási létesítmények bezárását követő rekultivációjára és monitoringjára képzett 

céltartalék állománynövekedése eredményeként jelentős pénzállományt halmozott fel, mely 

hatással van a vagyoni helyzetre. A pénzügyi instrumentumok kezelését a Társaság 

Befektetési Szabályzata írja elő. 

A Társaság üzleti folyamatai során végzett pénzügyi befektetési tevékenységek elsődleges 

célja a Társaság likviditásának fenntartása. Ezen felüli cél a szabad pénzeszközök hozam-

szerzési célú, alacsony kockázatú befektetése, továbbá az árfolyamkockázat minimalizálása, 

mely célok csak az elsődleges cél biztosítása mellett hajthatók végre. A Társaság befektetési 

gyakorlata során a spekulatív, magas kockázattal járó ügyleteket minden esetben elkerüli. A 

befektetéseket csak egy éven belüli futamidőre kötünk, kivételt képezhetnek a céltartalékban 

elkülönített pénzeszközök.  

A Társaságnak környezetvédelmi jogszabályi kötelezettségei miatt szükséges céltartalékot 

képeznie a felmerülő rekultivációs kötelezettségeire. Az ilyen módon elkülönített pénz-

eszközök mind időben, mind összegében jól tervezhetők. A pénzeszközök felhasználása 

várhatóan nem következik be egy éven belül. A Társaság napi likviditására a céltartalékban 

lekötött pénzeszköz így nincs hatással. Ennek megfelelően ezen szabad pénzeszközök éven 

túli lejáratú befektetési formákban is elhelyezhetők, figyelemmel a céltartalék várható 

felhasználására. 

Az FKF Nonprofit Zrt. a mindenkor érvényben lévő befektetési szabályzatának megfelelően 

folyamatosan, kellő gondossággal lekötötte szabad pénzeszközeit realizálva ezzel a megfelelő 

piaci kamathozamokat. Egészen 2013. év végéig a pénzpiaci viszonyok miatt az éven belüli 

lekötésekkel magasabb hozamot lehetett elérni, mint az éven túli befektetésekkel. 

Ez a trend 2014. évben megfordult. Napjainkban már csak évi 1 % alatti kamatot lehet 

realizálni. Ezért határozott úgy a menedzsment, hogy a közben a pénzpiacon megjelent több 

éves lekötésű Államkötvény irányába mozduljunk el. Az éven túli államkötvény vásárlása 

befektetett eszköznek minősül, így ehhez tulajdonosi döntést is kértünk.  

A 9 Mrd Ft összeg 5 éves időhorizontnak megfelelő állampapír formájában befektetése 2014. 

júliusában megtörtént. Az első évben elért átlaghozam 4,24 % volt, mely 2015-ben 4,17 %-ra 

2016-ban 3,04 %-ra, 2017-ben 2,12 %-ra csökkent. Még ezzel is az átlagos banki kamat-

hozamok háromszorosa volt realizálható. 

A Társaság pénzgazdálkodása 2017-ben is eredményes volt. A 2017. évi üzleti tervben a 

nyitóval egyező 0,9 %-os alapkamattal számoltunk. A betéti kamatlábak egész évben 1,0 % 

alatt voltak. A fent bemutatott 9 Mrd Ft államkötvénybe fektetése és annak magasabb 

kamatozása miatt az éves átlagos kamatláb 2,46 %, azt kiemelve 0,53 % volt. Az ezzel elért 

pénzügyi bevétel 232,6 M Ft volt. 
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8 Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika 

8.1 Pénzügyi kockázatok kezelése 

A Társaság csak megbízható és stabil háttérrel rendelkező partnereket választ ki az 

együttműködésre. A pénzintézetek közül csak az kerülhet be ajánlattevő státuszba, amely 

 legalább 10 éve végez pénzügyi tevékenységet Magyarországon (az anyavállalat 

tevékenységét is beleértve), 

 a tőkemegfelelési-mutatója meghaladja a szakirányú ellenőrző feladatot ellátó 

hatóságok által megkövetelt mértéket, 

 szavatoló tőkéje meghaladja a 100 Mrd Ft-ot.  

A befektetési limitek meghatározásánál a következő feltételeket kell figyelembe venni: 

 A Társaság – a befektetési döntés meghozatalának időpontjában meglévő, az állam-

papír befektetések figyelembe vétele nélküli – valamennyi pénzeszköze összegének 

legfeljebb 75 %-a lehet ugyanannál a pénzintézetnél, beleértve a pénzintézet tulajdonosi 

érdekeltségébe tartozó más pénzintézeteket is. 

 Amennyiben a lekötési ajánlat elfogadásával az adott pénzintézetnél lekötött pénz-

eszközök értéke meghaladná valamennyi szabad pénzeszköz 75 %-át, úgy a következő 

legjobb ajánlatot adó pénzintézetnél kell végrehajtani a lekötést. 

 A Társaságnak folyamatosan rendelkeznie kell olyan, azonnal rendelkezésre álló 

pénzeszköz tartalékkal, amely biztosítja a Társaság jogszabályból, illetve szerződésből 

fakadó kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését. 

A kockázat minimalizálása érdekében a következő alapelveket kell alkalmazni: 

 Likviditás: a Társaság elsősorban olyan pénzügyi instrumentumokba fektet be, amelyek 

esetleges felbontása (betét) vagy reális piaci áron történő értékesítése (állampapírok) 

rövid idő (normál piaci körülmények között legfeljebb néhány nap) alatt tőkeveszteség 

nélkül végrehajtható.  

 Átláthatóság: a Befektetési Szabályzatban meghatározott eljárási rend, valamint a 

tranzakciókkal kapcsolatos dokumentálási, jelentéstételi és ellenőrzési előírások 

betartásával biztosítani kell a befektetési folyamat maximális átláthatóságát, mind a 

Társaság vezetése, mind pedig a Tulajdonos számára. 

 Piaci kockázatok: a Társaság rendkívül szűken határozza meg az alkalmazható 

pénzügyi befektetési instrumentumok körét (ideértve ezek maximális hátralévő 

futamidejét), melyekre a piaci kockázat igen alacsony szintje kell, hogy jellemző legyen. 

A pénzügyi befektetési instrumentumoktól várható hozam ezek természetéből fakadóan 

jól kiszámítható kell, hogy legyen (bankbetét), illetve az értékpapír befektetések várható 

hozama csak kismértékű volatilitást mutathat (állam által kibocsátott, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok). 

 Négy szem elv: A pénzügyi befektetési döntéseket csak két erre kijelölt személy, 

egymást ellenőrizve hozhatja meg. A döntések meghozatalát alapos előkészítésnek kell 

megelőzni, melyet kinyomtatott formában dokumentálni kell. Minden befektetési döntés 

előtt ellenőrizni kell a Társaság likviditási helyzetét és annak befektetést követő 

zavartalan fenntarthatóságát. 
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9 Az ár-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása 

9.1 Árbevétel 

 A kormány a rezsidíj csökkentést 2013. július 1-i hatállyal a hulladékkezelési közszol-

gáltatásra is kiterjesztette. A Törvény szerint a hulladékdíj 2014-ben nem változott. 

Annak ellenére, hogy a MEKH-nak 2015-től már el kellett volna készíteni a díjjavaslatot, 

ez nem történt meg, így más rendelkezés hiányában 2017-ben is a korábbi díjak 

maradtak érvényben. 

 A Ht. 32/A. § (1) bekezdésének 2.1. pontban bemutatott kiegészítése szerint létrejött 

országos Koordináló szerv „beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgálta-

tóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter … 

által meghatározott szolgáltatási díjat.” Az önálló számlázás és díjbeszedés 

megszűnése miatt 2016. IV. negyedévétől a Társaság a korábbinál lényegesen 

kedvezőtlenebb likviditási és finanszírozási helyzetbe került.  

 A korábban a Díjbeszedő által számlázott tételek beszedését továbbra is a Díjbeszedő 

végzi, míg az FKF Nonprofit Zrt. által számlázott tételeket 2016. október 1. napjától az 

NHKV számlázza. Az adatok átadása 2017. év folyamán megtörtént. Ennek ellenére 

2017. év végére még a második negyedéves szolgáltatási díj elszámolása sem zárult le, 

így a bevételek elmaradása meghaladta a 10 Mrd Ft-ot. 

 A kormányrendeletben előírt negyedéves közszolgáltatási díjbeszedési gyakoriság, 

valamint szolgáltatási díj elszámolási rend a Társaságnál a jövőre nézve is komoly 

likviditási problémát okoz. A közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges 

kiadások az időszak során folyamatosan jelentkeznek, ezzel szemben a szolgáltatási 

díjbevétel csak negyedévenként, az első alkalommal minimum 5 hónapos csúszással 

realizálódik. Az öt havi folyó finanszírozási igény a Társaság esetében csak az anyag- 

és személyi jellegű ráfordításokat figyelembe véve is 14 – 15 Mrd Ft-ot tesz ki.  

A szolgáltatási díjbevételből eredő likviditási helyzet hitelfelvétellel történő megoldását 

szigorúan szabályozza a Magyar gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény, amely szerint (10/E. § (1)) a hitelfelvétel Kormány hozzájáruláshoz kötött, így a 

likviditási probléma a Társaság számára nehezen kezelhető helyzetet idéz elő. 

 A lakossági hulladékkezelés esetében kockázatot jelent a számlázott hulladék-

mennyiség csökkenése a szelektív hulladékgyűjtés kiszorító hatása miatt. A 

2014 – 2017. évi szelektíven gyűjtött mennyiségek az előzetes elvárás alatt voltak. A 

keletkező hulladék összetételéből kiindulva továbbra is akár több ezer tonnával nőhet a 

külön gyűjtés a maradék hulladék rovására. A lakossági számlázott hulladékmennyiség 

1 %-os csökkenése 180 M Ft-os nagyságrendű bevétel kiesést jelentene. 

Ehhez kapcsolódó kockázati elem a szelektíven begyűjtött haszonanyag idegen anyag 

tartalmának növekedése, mely a fém és műanyag hulladék esetében 2017-ben is 

meghaladta az 55 %-ot. Ez azon felül, hogy növeli a válogatás költségeit, csökkenti a 

maradék vegyes hulladék mennyiségét, így végső soron a számlázott mennyiség és 

ezen keresztül az árbevétel csökkenését okozza. 

 A 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet pontos képletet ad a közszolgáltatónak fizetendő 

szolgáltatási díjról, de több ponton az OHKT-ra utal. A díj pontos számításához a 

rendelet nem ad definíciót az „A: az előírt teljesítésből előírt arányszám” elemre, mely a 

rendelet mellékleteiben található pozitív és negatív korrekciós tényezők értékének 
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meghatározásához szükséges. A díj objektív módszerrel történő számítása így nem 

lehetséges. 

A korrekciós tényezőkből és az OHKT-ban szereplő számokból egyértelműen kiderül, 

hogy a megcélzott hulladékgazdálkodási működési modell távol áll a jelenlegi fővárosi 

rendszertől, és az itteni sajátosságokat, mint például az égetőmű működtetése 

egyáltalán nem veszi figyelembe. Az eddig beérkezett három értesítő alapján az NHKV 

2017-ben az elméletileg maximálisan adható és 2016-ban alkalmazott 4,65 Ft/liter 

(2,737 Ft-os standard díj 170 %-a) szolgáltatási díjnál alacsonyabb értéket számított ki, 

ami lényegesen kevesebb a korábbi rezsicsökkentett díjnál.  

 A finanszírozási hiány, valamint az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló 

fejlesztések támogatási szerződéseiben vállalt kötelezettségek teljesítésének esetleges 

lehetetlenülése a már megvalósult projektek esetében akár 100 %-os visszafizetési 

kötelezettséget, a folyamatban lévő projektek esetén támogatásmegvonást 

eredményezhet.  

9.2 Beszerzési árak  

Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság beszerzési kosarának áremelkedése hogyan 

alakul, mivel abban egyrészt jelentős arányt képviselnek az import alkatrészek, melyek árát 

a devizaárfolyamok is mozgatják. Másrészt a legnagyobb tételek közbeszerzés kötelesek, 

melyeknél a bázis nem jelent kiindulási alapot a jövőbeli árak tervezésénél. 

9.3 Kamatkockázat 

A jegybanki alapkamat 2015. évben történelmi mélypontra, 0,9 %-ra csökkent. Emiatt a 

betéti kamatlábak már 2016-ban 1,0 % alá, 2017-ben 0,3 % körüli szintre csökkentek. Ez 

csökkentette a pénzügyi műveletek bevételét. Az infláció 2016. végén emelkedni kezdett, 

ezért a további kamatcsökkentés nem valószínű.  

A kamatkockázatot csökkenti a 9 Mrd Ft-os fix kamatozású államkötvény állomány. 

9.4 Likviditás- és cash-flow kockázat 

A Társaság 2016. évi záró pénzállománya 6,1 Mrd Ft volt. A havi záró állomány 2017. évben 

az NHKV rendszertelen ütemű átutalásai miatt 1,8 – 6,7 Mrd Ft között ingadozott, de a 

beruházások alacsony szintű teljesítése miatt folyamatosan pozitív volt. Az év végi záró 

állomány 3,6 Mrd Ft-ra csökkent.  

A havi likviditási terv napi szintű bontása alapján az látható, hogy egy adott hónapban a 

bevételek és a kiadások egyenlőtlen eloszlása, valamint a kiemelt kötelezettségek 

határidőben történő teljesítése esetenként átmeneti likviditási feszültséget okoz, amely 

szükségessé teszi egy folyószámlahitel rendelkezésre tartását. A folyó finanszírozás 

biztonságának növelése érdekében folyószámlahitel keretünket 2017-ben 4 000 M Ft-ra 

emeltük. 

A kiemelt projektek fedezetét többségében a Főváros által elnyert KEOP pályázati források 

jelentik. Mivel az önrész és a támogatásból nem fedezett projektelemek finanszírozására az 

amortizáció nem nyújt fedezetet, a továbbiakban a megtérülő beruházások esetében 

hitelforrás bevonására is szükség lehet.  
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10 További magyarázatok az éves beszámolóban szereplő adatokra 

A BVH Zrt. Igazgatósága elfogadta az FKF Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti tervét. A 

következőkben bemutatásra kerülő összehasonlításokat elsősorban a tervhez viszonyítva 

végezzük, de több esetben a tendenciák érzékeltetéséhez a bázis adatokhoz is viszonyítunk. 

10.1 Mennyiségi teljesítések 

10.1.1 Hulladékgazdálkodás 

Budapestről a 2017. évben elszállított közszolgáltatási hulladék mennyisége 511 263 t volt, 

ami az előző évi hasonló időszaki adat 98,7 %-a, míg a terv 97,5 %-a. A bázishoz 

viszonyított növekedés a lakossági szegmensben 0,2 % volt, viszont a gazdálkodó 

szervezetektől és intézményektől elszállított hulladék mennyisége 4,1 %-kal csökkent.  

A Budapestről elszállított hulladék számlázott mennyisége (alvállalkozókkal együtt) 

5 407 323 m3 volt, ami az előző évi bázis 100,9 %-a, míg a terv 97,9 %-a.  

A kezelt hulladékmennyiség 2017. évben 635 720 tonna volt, ami az előző évi bázis időszak 

101,0 %-a, a terv 97,9 %-a. Ezen belül a hulladék 55,3 %-a a HHM-ben került 

hasznosításra. A HHM-ben hasznosított hulladék mennyisége 6,8 %-kal elmaradt a 

tervezettől. A PRHK-ba beszállított hulladékból 77 070 tonna előkezelésre került. 

A szelektív hulladékgyűjtés során 48 978 tonna anyag került begyűjtésre, mely az éves terv 

104,6 %-a. A szelektív szigetek esetében a begyűjtött hulladék mennyisége 7 000 tonna 

volt, ami 9,3 %-kal az előző évi érték alatt van, és 6,7 %-kal elmarad a tervezettől is. A 

mennyiségi csökkenés oka, hogy tovább csökkentettük a szigetek számát. A 

hulladékudvarok esetében a 5 846 tonnás haszonanyag begyűjtés magasabb az előző évi 

bázis értéknél és a tervezettnél is, melynek oka, hogy minden frakciónál növekedett a 

begyűjtött hulladék mennyisége, különösen a egyéb hasznosítható, az üveg és a veszélyes 

hulladék esetében. A házhoz menő gyűjtésnél a begyűjtött 36 132 tonna szelektív hulladék 

mennyisége 2,3 %-kal nőtt a bázishoz és a 2,6 %-kal a tervhez képest. A zöldhulladék 

gyűjtés az előző évi mennyiséghez képest 26,6 %-kal nőtt.  

A HHM villamosenergia-értékesítés a 2016. évi bázis időszakhoz képest 19,1 %-kal nőtt, 

míg az értékesített hőenergia mennyisége 6,6 %-kal csökkent. Az eltérés oka a 2016. évi 

turbina rekonstrukció bázist torzító hatása. 

10.1.2 Közterületek tisztántartása 

A Társaság a 2017. évi üzleti terv készítésekor a Közszolgáltatási Keretszerződésben 

foglaltaknak megfelelően készítette el a 2017. évi szolgáltatási szintre vonatkozó javaslatát. 

Ebben a korábbi évek teljesítésének megfelelő – a rendkívüli időjárás hatásaitól 

megtisztított – szintet javasoltunk. 

A Fővárosi Közgyűlés 2017. február 22-i ülésén elfogadta a 2017. évi költségvetést. Abban 

az „FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok” soron 8 523 M Ft működési kiadás 

szerepel. A július 3-i Közgyűlés a költségvetésben szereplő keretösszeggel hagyta jóvá a 

2017. évi Közterület Tisztántartási Közszolgáltatási Szerződésre vonatkozó javaslatot. Ez 

nem nyújt fedezetet a ténylegesen felmerült költségekre. A számított alulkompenzáció 
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mértéke nettó 12 M Ft (ez 15 M Ft bruttó forrásigénynek felel meg), amit a Közszolgáltatói 

Keretszerződésben megfogalmazottak szerint bevételként állítottunk be. 

A 2017. évi Közterület tisztántartási közszolgáltatási szerződés keretében meghatározott 

feladatoknak az alábbiak szerint tett eleget a Társaság. 

 A téli feladatok (síkosságmentesítés, téli út- és kerékpárút-tisztítás) ellátásával 

összefüggésben 33 543,75 gépi üzemóra és 218 136,50 kézi munkaóra mellett 

20 997,03 tonna hintőanyag (útszóró só) került felhasználásra.  

 A nem téli feladatok végzése során úttisztító (mosás, önfelszedés, kerékpárút-

takarítás, híd- és szalagkorlátmosás, viharkáros takarítás és egyéb rendkívüli 

vízszállítás) célgépekkel 37 637,75 gépi üzemórát, a kézi területen pedig 374 942,75 

munkaórát használtunk fel. Ezen fölül 520 kézi óra volt a Főpolgármesteri Hivatal udvar 

takarítása. 

 Kisgépes közterület-takarítást az év folyamán 951,00 üzemórában végeztünk. Ennek 

a teljesítésnek a tervezetthez képest majdnem kétszeres mértékét az ilyen 

technológiával végezhető, higiénés jellegű takarítások által érintett munkaterület 

lakossági és tulajdonosi igényekhez igazodó bővülése tette indokolttá. 

 A hőségriasztások alapján elrendelt havária helyzetekben 6 045,25 gépi üzemórát 

kellett a VI – VIII. hónapokban hőséglocsolásra felhasználnunk. 

 A gyalogos aluljárókban összesen 36 155,5 ezer m2-nyi felület takarítása történt meg.  

 A közösségi közlekedésre szolgáló burkolt utakon a jelzett és bejelentett baleset-

veszély megszüntetésére műszaki, illetve közlekedési, összesen 1 622 esemény utáni 

takarításra 3 299,50 gépi üzemóra és 178,75 kézi óra felhasználása történt meg. 

 Falragasz-eltávolítást saját kapacitással 4 332 m2, falfirka-eltávolítást 6 969,6 m2-nyi 

felületen végeztünk.  

 A vadplakát- és falfirka-mentesítési program keretében, alvállalkozóval kötött 

szerződés alapján, az általa működtetett diszpécser-szolgálat és monitoring 

tevékenységet végzők észlelései alapján, Társaságunk megrendelésére, általunk 

vissza ellenőrzötten került sor adott helyszíneken a szükséges mértékben vadplakát-

eltávolításra. A tárgyidőszakban összesen 573 helyszínről 5 404 m2 graffiti és firka 

eltávolítása történt meg ily módon. Az alvállalkozó által – a fővárosi rendelet melléklete 

szerinti területeken – végzett monitoring tevékenység és vadplakát-mentesítés során 

272 218 db fénykép készült az eltávolított plakátok 825 zsáknyi mennyiséget tettek ki. 

 A hulladékgyűjtő edények – városképi szempontokat is figyelembe vevő – folyamatos, 

illetve szükség szerinti ürítéséhez felhasznált 70 222,50 úttisztítói kézi órán felül 

ugyanehhez a tevékenységhez speciális kisgépekkel további 40 689,25 kézi 

munkaórát használtunk fel, illetve a speciális célgépek 7 613,50 órányi üzemidő-

kapacitását igényelte, amelynek során 96 394 km megtételére volt szükség. 

 Az utcai hulladékgyűjtő edények törvényi kötelezettség alapján történő fertőtlenítését 

16 297,25 órányi kapacitást igénylő, helyszíni cserét követően végeztük el telep-

helyünkön. A fertőtlenítésre további 8 830,75 gépi üzemórát és 6 805,50 kézi órát 

használtunk fel. 

 Az őszi időszakban a nagy lombhozamú területeken gondoskodtunk a lehullott 

falevelek összegyűjtéséről és elszállításáról, amely feladatra – a tervezett mértékeket 



 

2017. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS 

DÁTUM:  OLDALSZÁM: 
2018. 02. 28.   26/31 

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. 

PF.: 1439 Budapest, Pf. 637 

TEL.: +36 1 459 6700 

FAX: +36 1 459 6860 

WEB: www.fkf.hu 

E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu 

csekély mértékben felülteljesítve – 3 263,35 gépi üzemórát és 33 506 kézi munkaórát 

használtunk fel. 

 A tárgyidőszakban elhagyott hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési 

tevékenységet is végeztük, a tárgyidőszakban mintegy 365 tonna ilyen hulladék 

ártalmatlanításáról gondoskodtunk. 

10.2 Gazdálkodás 

10.2.1 Árbevétel 

Az értékesítés nettó árbevétele 2017. évben 38 872,0 M Ft, mely az előző év azonos 

időszakának 76,3 %-a, de 5,8 %-kal magasabb a tervezettnél. A csökkenés fontosabb 

összetevői a tavalyi azonos időszakhoz képest, a következők: 

 A hulladékkezelés értékesítésének árbevétele 13 180,6 M Ft-tal alacsonyabb.  

 A köztisztasági megrendelt munkák bevétele 27,2 M Ft-tal kevesebb. 

 Az egyéb tevékenységek árbevétele 427,4  M Ft-tal alacsonyabb. 

Ezt részben ellensúlyozza az alábbi növelő tényező: 

 A 2017. évi Közszolgáltatási Szerződés aláírásra került, ezért a köztisztasági ágazat 

finanszírozása az ez évi költségvetésben elfogadott magasabb összeggel történt, mely 

1 024,1 M Ft-os növekedést jelent.  

 A villamos- és hőenergia értékesítés 113,1 M Ft-tal magasabb. 

A pénzügyi műveletek bevétele a nullához közelítő kamatlábak miatt 70,9 %-a az előző évi 

bázisnak, de 11,3 %-kal meghaladja a tervezettet.  

Az összes bevétel 41 676,8 M Ft volt, mely 58,5 %-kal alacsonyabb a bázisnál. A 

csökkenés oka, hogy a 2016. évi bázisban még szerepel az értékesített hulladékkezelési 

díjkövetelés (Díjbeszedő). 

A hulladékkezelés 2017. évi bevétele 31 971,5 M Ft, amely 29,0 %-kal alacsonyabb a 

bázisnál, de 7,7 %-kal meghaladja a tervezettet. A köztisztasági tevékenység bevétele 

6 639,8 M Ft, ami 17,7 %-kal magasabb a bázisnál. Ebből a Közszolgáltatói szerződés 

szerinti bevétel 6 500,4 M Ft, mely már a 2017. évi Közszolgáltatási Szerződés szerinti 

6 711,0 M Ft összeggel került számlázásra, de levonásra került a 2016. évi el nem ismert 

alulkompenzáció 210,6 M Ft-tal. 

10.2.2 Költségek és ráfordítások 

A költségek és ráfordítások 2017. évi összege 40 508,4 M Ft, ami a 2016. évi bázis 57,4 %-

a, az éves terv 99,3 %-a. 

Az anyagjellegű ráfordítások 14 011,8 M Ft-os összege a bázis 55,2 %-a, a terv 90,5 %-

a. 

A 4 386,8 M Ft-os anyagköltség 10,0 %-kal magasabb a bázisnál. Ezen belül a 

lényegesebb eltérések a következők: 
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 A járműalkatrész költség 15,5 %-kal magasabb az előző évinél. Ennek oka az alacsony 

bázis érték, mivel az előző évben alkatrészhiány miatt a tervezett alatt volt a 

felhasználás.  

 Az üzemanyag költség 9,3 %-kal a bázis érték felett alakult az üzemanyagár változása 

miatt.  

 A közüzemi díjak 2,2 %-kal alacsonyabbak a bázisnál. 

 A hintőanyag költség a síkos napok magasabb száma miatt 41,5 %-kal az előző évi 

érték fölött alakult. 

Az igénybe vett szolgáltatások összege 6 716,9 M Ft, mely az előző évi érték 35,1 %-a, 

a terv 77,9 %-a. A főbb eltérések a következők: 

 A szállítási költség 6,6 %-kal magasabb az előző évinél, mely növekedést a 

csurgalékvíz szállítás, az égetett mennyiséggel arányosan a HHM füstgáztisztítási 

maradékanyag kezelés költsége, és a veszélyes hulladék szállítás költségének 

növekedése okoz. 

 Az épület karbantartás 52,8 M Ft-tal nőtt. 

 A HHM technológia karbantartás 18,7 %-kal csökkent. 

 A posta, telefon és informatikai költségek 24,2%-kal, 133,9 M Ft-tal nőttek. 

 A hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek 2,6 %-kal csökkentek. A díjbeszedés 

költségének csökkenése ellensúlyozni tudta a témamenedzselés és a Dunakeszi 

lerakó rekultivációs költségének növekedését. 

 A vagyonvédelem 24,8 %-kal nőtt a szerződéses árak emelkedése miatt. 

 A tervezői, szakértői díjak összességében 6,6 %-kal csökkentek. 

 Az NHKV Zrt. részére fizetett szolgáltatási díj 12 969,3 M Ft-tal csökkent az előző évi 

értékhez képest. 

Az egyéb szolgáltatások értéke 4,3 %-kal magasabb a bázisnál és 11,7%-kal a 

tervezettnél.  

A személyi jellegű ráfordítások 16 516,1 M Ft-os összege a bázis érték 100,5 %-a, a terv 

97,5 %-a.  

Az értékcsökkenési leírás 2017. évi összege 4 695,0 M Ft, mely a bázis 103,4 %-a. A 

növekedés oka a KEOP III. projekt eszközeinek vagyonkezelésbe vétele. A beruházások 

alacsony szintű teljesülése miatt ugyanakkor 0,9 %-kal elmarad a tervezettől 

Az egyéb ráfordítások összege 5 272,4 M Ft, mely a 2016. éves érték 21,8 %-a. A 

csökkenés oka az értékesített hulladékkezelési díjkövetelés (Díjbeszedő), valamint az 

NHKV-nak átadásra kerülő hulladékdíj bevétel fedezetére képzett céltartalék csökkenése. 

A tevékenységi területek ráfordításai a műszaki teljesítésnek megfelelően alakultak. A 

hulladékkezelési ágazat költségei a bázis érték 70,2 %-át, a terv 104,8 %-át tették ki. A 

köztisztasági ágazat költségei a volumennövekedés miatt elérték a bázis 122,6 %-át, de 

9,2 %-kal elmaradtak a tervezettől. 
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10.2.3 Eredmény 

Az üzleti tevékenység 2017. évi eredménye 948,9 M Ft, ami a 2016. évi bázis 213,6%-a, 

és 2 161,2 M Ft-tal magasabb a tervezettnél. A pénzügyi műveletek eredménye az 

alacsonyabb kamatok miatt a magasabb pénzállomány ellenére 30,5 %-kal csökkent a 

bázishoz viszonyítva, de 26,3 %-kal meghaladta a tervezettet. 

Az adózás előtti eredmény 1 168,4 M Ft, ami a bázis 153,7 %-a, és 2 206,9 M Ft-tal 

magasabb a tervezettnél. A nyereséget terhelő adók alacsonyabbak a 2016. évinél, így az 

adózott eredmény 131,2 M Ft.  

A hulladékkezelés 417,8 M Ft-os eredménnyel zárt 2017-ben. A köztisztaság vesztesége 

248,0 M Ft. Ebből a közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység vesztesége (döntően 

a 2016. évi el nem ismert alulkompenzáció miatt) 222,8 M Ft.  

10.2.4 Mérleg 

A Társaság 60 081,2 M Ft-os 2017. december 31-i mérlegfőösszege 16,3 %-kal alacso-

nyabb a 2016. évi azonos időszaki értéknél. A csökkenés eszköz oldalon a befektetett 

eszközöknél és a forgóeszközöknél és az aktív időbeli elhatárolásoknál, forrás oldalon a 

passzív időbeli elhatárolásoknál jelentkezik. 

A befektetett eszközök állománya 6,9 %-kal a bázis szint alatt alakult. Ennek oka, hogy az 

immateriális javakon belül a vagyon értékű jogok 27,6 M Ft-tal, a tárgyi eszközöknél a 

műszaki berendezések, gépek, járművek 2 656,7 M Ft-tal csökkentek. A befektetett 

pénzügyi eszközök 20,3 M Ft-tal nőttek. 

A befektetett eszközök részaránya a 2016. 12. havi 53,8 %-ról 59,9 %-ra nőtt. 

A forgóeszközök súlya 17,8 %-ról 16,3 %-ra csökkent. A csökkenés a készleteknél, a vevői 

követeléseknél, valamint a bankbetéteknél jelentkezik.  

Az aktív időbeli elhatárolások csökkenése a bázis időszakhoz képest az NHKV szolgáltatási 

díj elszámolás 2017. éves bevételének elhatárolásából adódik. 

A céltartalékok állománya 5,6 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. 

Ezen belül továbbra is legnagyobb tétel a lerakók és a Hulladékhasznosító Mű lezárását 

követő rekultivációjára és monitoringjára képzett céltartalék.  

A kötelezettség állomány 115,9 %-a a bázis időszaknak. A növekedés az egyéb- valamint 

a kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségeknél jelentkezik. 

A passzív időbeli elhatárolások 87,2 %-kal csökkentek a 2016. 12. havi értékhez képest, 

így arányuk 22,4 %-ról 3,4 %-ra esett vissza. Ennek oka a 2016. évi NHKV elszámolás 

lezárása. 

A bemutatott folyamatok módosították a Társaság tőkehelyzetét. A saját tőke aránya a 

2016. 12. havi 45,7 %-ról 54,8 %-ra, a céltartalékok aránya 19,9 %-ról 25,1 %-ra, a 

kötelezettségek aránya 12,0 %-ról 16,7 %-ra nőtt. A tőkeáttétel (kötelezettségek / saját 

tőke) 26,4 %-ról 30,4 %-ra nőtt. 
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10.3 Beruházások 

A Társaság 2017. évi beruházási terve összesen 11 830 M Ft volt. Ebből 7 865 M Ft-ot 

alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, 3 965 M Ft-ot a kiemelt stratégiai 

beruházásokra terveztünk fordítani. A megvalósult beruházások összesen 2 115 M Ft-ot 

tettek ki, amely az éves terv 17,9 %-a. Jelentős kiadást az alaptevékenységhez kapcsolódó 

beruházások jelentettek a Társaság számára, a jármű rekonstrukció ennek 29 %-át, az 

építési, felújítási, átalakítási, korszerűsítési munkák 21,6 %-át képezik. A stratégiai 

beruházások 32,5 %-a KEHOP finanszírozásban realizálódott.  

Alaptevékenységhez kapcsolódó beruházások 

2017. évben az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra fordított kifizetések összege 

1 834 M Ft volt, mely az éves terv 23,3 %-a. A Társaság folyamatos biztonságos 

működéséhez szükséges fejlesztések megvalósultak, míg a fennmaradó tételek többsége 

átütemezésre került. Ezek közül a fontosabbak a következők: 

 A tervezett 3 516,5 M Ft járműbeszerzésből 2017. évben 533 M Ft (15,2 %) realizálódott. 

A járműbeszerzések kategóriánként (hulladékos, köztiszta célgép, személy- és 

tehergépjármű valamint egyéb munkagépek), több évet átfogóan kerülnek indításra. A 

2017. évre tervezett további járműbeszerzések folyamatban vannak, összesen 2 416 M 

Ft értékben, melynek várható teljesülése 2018. II. félévére tehető. 

 A Hulladékhasznosító Mű beruházásait illetően a 809,5 M Ft-os tervből 228,8 M Ft 

valósult meg (28,3 %). A szűrőzsákok cseréje, vízüzemi technológiai csővezetékek 

cseréje, szerelvényekkel, K1-K4 kazánok 1-2-es túlhevítő csőkígyóinak cseréje tárgyú 

beszerzések előkészítési szakaszban vannak, várható teljesülés 2018. évre tehető.  

 A pusztazámori hulladéklerakó és hulladékudvarok beruházásoknál az éves terv 

208,3 M Ft, melyből 62,3 M Ft teljesült (29,9 %).  

 A hulladékgyűjtő tartályokra tervezett 892,2 M Ft-os tervezett keretből 205,9 M Ft került 

felhasználásra (23,1 %). 50, 110, 120, 240, 770 literes műanyag és 1100 literes fém 

tartályok kerültek beszerzésre.  

 Az informatikai beruházások területén a 865 M Ft-os tervből 225,8 M Ft került 

felhasználásra (26,1 %) 2017. évben. Az Üzleti rendszerek, továbbá a Vállalati szoftver 

rendszerek fejlesztése az üzleti igények alapján folyamatosan zajlik.  

 Az építési, felújítási beruházások 1 213,9 M Ft-os tervéből 2017. évben 395,3 M Ft 

valósult meg (32,6 %). A rendelkezésre álló keretösszegből 837,8 M Ft (69 %) húzódik 

át a 2018-as évre.  

 A biztonságtechnikai beruházások területén 2017. évben összesen 87,6 M Ft került 

felhasználásra (42,3%).  

 Az egyéb beruházásoknál az éves terv 134,6 M Ft, melyből 55,9 % került felhasználásra 

(műszerek, szerszámok, munkaruha). 

 Az egyedi műszaki berendezések éves terve 17,4 M Ft, 2017. évben ezen a soron 

felhasználtunk 20 M Ft-ot (115,1 %).  
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Stratégiai beruházások 

2017. évben a stratégiai beruházások területén a tervezett 3 965,5 M Ft-ból 281,1 M Ft került 

felhasználásra, mely 7,1 %-os teljesülést jelent. A KEHOP támogatás 3 %-os teljesítésen áll. 

A saját erőből finanszírozott stratégiai beruházások 21 %-a teljesült. 

 Az égetőművi pernye ártalmatlanítása és hasznosítása kapcsán 2017. márciusában került 

sor a megbízási szerződés megkötésére. A szerződéses keretösszegből csak 2018. évben 

kerül kifizetésre. 

 A gázhasznosítás projekt előkészítési munkálatai jelentősen elhúzódtak, tekintettel arra, 

hogy a megtermelt áram feladásához szükséges feladási pont a lerakó közvetlen közelében 

már nem, csak néhány km-re állhat a rendelkezésünkre. 2017. évben a tervezett 50 M Ft-

ból 19,3 M Ft tervezői költség került felhasználásra (38,6%). 

 A Logisztikai és Szolgáltató Központ tervezett beruházási költségei közül saját forrásból az 

UTIBER Kft. részére betervezett tervezési feladatok ellátásáért fizetendő nettó 5,6 M Ft 

tervezői díj kifizetésre került. Budapest Főváros Önkormányzata a Támogatási Szerződés 

módosítását 2017. december 14-én írta alá. A módosítás miatt a projekt pénzügyi és időbeli 

átütemezése vált szükségessé, így a 2017. évre tervezett KEHOP költségek csak 2018 – 

2019. évben merülnek fel. 

 A Nagy válogatómű technológia beruházás soron a 1 417,2 M Ft tervezett keretből 83,6 M 

Ft került felhasználásra. A Nagy válogatómű technológia beszerzési/kivitelezési munkálatai 

csak 2018. évben kezdődnek el, a beruházási költségek jövő évtől merülnek fel.  

 A Szemléletformáló és Újrahasználati Központokba létesíteni kívánt vagyonvédelmi 

rendszerek telepítésére tervezett 50 M Ft nem került felhasználásra, tekintve hogy az 

üzemeltetéshez szükséges rendszerek már 2016. év végén kiépítésre kerültek. Az igénylő 

szervezeti egység tájékoztatása szerint a 2017. évben nem kívántunk további vagyon-

védelmi beruházásokat lefolytatni. 

 A KEOP II. szolgáltatások és eszközök tekintetében a Támogatási Szerződés 

megkötésének csúszása miatt a KEHOP szakasz projektelemeihez kapcsolódóan 

beszerezni kívánt szolgáltatásokra és eszközökre szánt költségek a következő évben 

merülnek fel. 

 A KEOP II. FKF által beszerzésre kerülő FIDIC mérnök-műszaki ellenőri, továbbá egyéb az 

FKF által megvalósítandó beruházások kapcsán kifizetett mérnöknapok díja 2017. évben 

7,4 M Ft volt.  

 A HUHA I. turbinacsere és kazán rekonstrukció-tanulmány terv témában a meghatározott 

6,7 M Ft-os szerződés szerinti összeg maradéktalanul kifizetésre került. 

 HUHA II. létesítése kapcsán készítendő előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítésére betervezett 35 M Ft keretösszegből 27,8 M Ft került felhasználásra. 

 A Rádiófrekvenciás Edényzet Azonosítás (RFID) projekt célja egy olyan integrált rendszer 

kialakítása, amellyel az azonosítatlan tartályok kiszűrésével és szerződéses körbe 

vonásával a Társaságunk szolgáltatási szint javulást érhet el. Ennek érdekében 

megvalósításra kerül a kommunális és szelektív hulladék begyűjtését végző célgépek 

nyomkövetésének, tevékenységük kontrolljának és a lakossági és közületi hulladékgyűjtő 

edények regisztrált ürítésének megvalósítása. A projektet Budapest Főváros 

Önkormányzatával közösen, európai uniós forrás bevonásával valósítjuk meg. A 2017. évi 
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terv összesen 1 079,3 M Ft, melyből 5,1 M Ft került kifizetésre. A rendszer kiépítése csak 

2018. évben indul el, beruházási költségek várhatóan csak 2019. évben merülnek fel.  

 Az RFID projekthez kapcsolódó szoftverfejlesztés soron 108 M Ft lett tervezve. A 2016. 

évről áthúzódó tételként elszámolásra került 87,5 M Ft. Továbbá 2017. évben szoftver 

licencekhez kapcsolódó szakértői és terméktámogatási szolgáltatásokra 23,3 M Ft került 

kifizetésre.  

 2017. júniusában szükségessé vált az RFID projekt teljes körű átvilágítása, amelynek 12 M 

Ft-os költségeit az „RFID projekt kapcsán önerős alprojektek megvalósítása” beruházási 

soron számoltuk el. 

 A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) Eszközbeszerzés projekt 

kapcsán a hídmérleg létesítésével kapcsolatos tenderterv elkészítéséért a tervező részére 

2,6 M Ft-ot kifizettünk. A projekt a KEHOP Támogatási Szerződés módosítását követően 

kikerült a támogatható projektelemek közül, így további beruházási kiadásokra nem kerül 

sor. 

 A Járatoptimalizáló rendszer fejlesztésének 2017. évi tervköltsége 45 M Ft. Tekintve, hogy 

az RFID projekt csak 2018. évtől indul el, a hozzá kapcsolódó Járatoptimalizáló rendszer 

fejlesztése projekt elindítása nem volt időszerű. A projekt beruházási költségei 2018. évben 

merülnek fel. 

 A Társaságnál jelenleg működő vállalatirányítási rendszer (VIR) két elemből, az Oracle EBS 

11.5.10 és a Libra 6i rendszer moduljaiból áll. A 2017. évi terv összesen 369 M Ft. Az 

előkészítési feladatok elhúzódása miatt a projekt tényleges megvalósítása 2017. évben 

nem kezdődhetett el. Előzetes számításaink szerint 2018-ban (tulajdonosi jóváhagyástól 

függően) a koncepció véglegesítése, jóváhagyása után sor kerülhet a közbeszerzési eljárás 

elindítására. 

 A Vállalatirányítási rendszer előkészítés beszerzése és folyamatszervezés, átvilágítás 

(BPR) során a társasági folyamatok BPR tanácsadó segítségével történő átvilágítását 

követően, a folyamatok újraszervezését és azok – VIR projekttel – bevezetését tervezzük. 

A 2017. évre tervezett 200 M Ft becsült keretösszeg 2018-ban kerülhet felhasználásra.  

 


