AJÁNLÁS
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 38. § (1) értelmében az
ingatlanhasználó – ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató
részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
Továbbá a Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a
közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot – azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz
hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.
A Ht. 32/A. § kimondja, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az
állam beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,
az állam többek között e feladatat ellátására koordináló szervezetet hoz létre.
A szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet tervezet szerint a közszolgáltatási díjbevétel és
a haszonanyag bevétel együttesen képezik a közszolgáltatási díjat, melyet úgy kell felosztani,
hogy az fedezetet nyújtson a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra –ideértve a helyi
közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjat is -, továbbá az önkormányzati, és az állami
hulladékgazdálkodási közfeladatra.
A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében javasoljuk valamennyi gazdálkodó
szervezet - a vegyes települési hulladék tekintetében – mielőbbi kötelezést a
közszolgáltatás igénybevételére és a közszolgáltatási díj megfizetésre, tekintettel arra,
hogy ez a díjbevétel a közszolgáltatók részére fizetendő szolgáltatási díj fedezetét képezi.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek
részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelete 25. § (9) alapján
a közszolgáltatók a 2016. év első negyedévének hónapjaira vonatkozó közszolgáltatási díjról
kiállított számlákhoz a Koordináló szerv által részükre biztosított, az ingatlanhasználókhoz
szóló tájékoztatást kötelesek mellékelni.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezésében, 2016.03.07.-én tartott, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos rendezvényen adott tájékoztatás szerint
azon közszolgáltató, aki a számlázás időpontjában rendelkezik az ingatlanhasználók részére
szóló tájékoztatással, azt köteles mellékelni. Amennyiben a tájékoztató nem áll
rendelkezésére, a számlázást és számlák kiküldését a tájékoztató nélkül is megteheti.
Fentiek figyelembevételével javasoljuk, a számlázás elvégzését és a számlák
haladéktalan kiküldését, valamint felhívjuk a figyelmet, hogy a számlázás
elmaradásából eredő károkért az NHKV Zrt. felelősséget nem vállal.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos, és ismert jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat iránymutatás, útmutatás
kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen válaszban foglaltak
értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben a kérdést feltevők saját felelőssége.

