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Tisztelt Közszolgáltató! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHKV Zrt. a 2016. júniusában közzétett tájékoztató és mellékletei 

szerinti elszámolási rendszert 2017. április 1. napjáig a következő anyagáramok tekintetében 

fenntartja: 

1 Csomagolási papírhulladék és egyéb papírhulladék összesen 

a újságpapír 

b kartonpapír 

c társított italoskarton 

d vegyes papír 

e egyéb papír 

2  csomagolási műanyag hulladék összesen 

a PET palack (víztiszta, kék, zöld, vegyes) 

b fólia 

c HDPE, PP palack 

d láda-rekesz 

e hordó-kanna 

f egyéb kemény műanyagok 

g vegyes műanyag 

3 csomagolási fém hulladék összesen 

a ónozott vasfém 

b  alu doboz 

c spree flakon 

d vegyes fém 

4 csomagolási üveghulladék összesen 

a víztiszta 

b színes 

c vegyes üveg 

5 csomagolási fa hulladék összesen 

a raklap 

b egyéb fa hulladék 

6 nem csomagolási fa hulladék összesen 

a ágak, gallyak, fás szárú zöld hulladék 

b bútor kategória 

c egyéb fa hulladék 

7 nem csomagolási műanyag hulladék összesen 

a kerti bútor, vödör, lavór 

b lökhárító 

c egyéb műanyag hulladék 

8 nem csomagolási fém hulladék összesen 

a lemez kategória 
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b sredderre való fém 

c mechanikai leválasztás fém hulladéka 

d nem vas fém 

e egyéb fém hulladék 

9 nem csomagolási üveg hulladék összesen 

a szélvédő 

b síküveg 

c egyéb üveg 

10 építési-bontási hulladék összesen 

a beton 

b föld 

c kevert építési-bontási hulladék 

d egyéb építési-bontási hulladék 

11 elektronikai hulladék összesen 

a kis háztartási 

b nagy háztartási 

c képernyős 

d hűtő 

e egyéb elektronikai hulladék 

12 hulladék gumiabroncs 

13 bio hulladék, zöldhulladék 

14 rongy, ruha textil 

15 lom hulladék 

16 veszélyes hulladék összesen 

a fénycső, izzó 

b elem 

c akkumulátor 

d veszélyes csomagolási hulladék 

e növényvédő szer hulladék 

f fáradt olaj 

g használt sütőolaj, zsiradék 

h egyéb veszélyes hulladék 

18 előírástól eltérő minőségű komposzt 
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A fent felsorolt anyagáramok tekintetében a következő esetekben az NHKV Zrt. a hasznosítókkal 

kötött megállapodásokat a továbbiakban nem hagyja jóvá: 

 Amennyiben a szerződés tartalmaz a haszonanyag „tulajdonjogára” vonatkozó olyan adatot, 

mely szerint a haszonanyag tulajdonosa a Közszolgáltató, ezt kérjük a 2016. július 1.-től 

hatályos erre vonatkozó jogi előírásokkal összhangban módosítani. 

 

 Abban az esetben amikor a szerződésben a Közszolgáltató és a kezelő vagy kereskedő-

közvetítő közötti együttműködés bizományosi kapcsolatban történik, ugyancsak kérjük 

módosítani, a „bizományos bizományosa” jogviszony nem felel meg a vonatkozó 

jogszabályoknak. 

 

 A Közszolgáltató nem maga végzi a kezelést 

A Ht. 42 § (1) bekezdés e) pontja kimondja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a 

Közszolgáltató gondoskodik a Ht. 42 § (1) bekezdés a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről. A Ht. 42 § (2) bekezdése pedig ezzel összhangban 

azt rögzíti, hogy ha a Közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel, illetve a közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladék kezelésére alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik. Mindebből 

következik, hogy a Közszolgáltató a hulladék kezeléséről vagy maga gondoskodik, vagy ha nem 

rendelkezik létesítménnyel, kezelőnek köteles azt átadni. 

Ebben az esetben a Közszolgáltató a kezelő részére a kezelési díjat megfizeti, és a haszonanyagot az 

NHKV Zrt. javára (a fennálló, elfogadó Nyilatkozat szerinti bizományosi jogviszony alapján) értékesíti. 

 

 A Közszolgáltató a hasznosításról kereskedő-közvetítő vagy begyűjtő bevonásával 

gondoskodik 

Amennyiben az átadás kereskedő-közvetítőnek történik, a Ht. kereskedőre vonatkozó 

fogalommeghatározására tekintettel – miszerint kereskedő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a 

hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja – egyértelműen 

megállapítható, hogy a kereskedő a kezelő nevében jár el, s a kezelő köteles az így a kereskedő által 

megvett hulladék kezelésére. Ebben az esetben a hasznosítás teljesítését akkor fogadjuk el igazoltnak, 

ha a Közszolgáltató és a kereskedő, valamint a kezelő közötti háromoldalú megállapodásból ez kitűnik, 

vagy a kereskedő és a kezelő közötti erre vonatkozó megállapodás is csatolásra kerül, amelyre a 

Közszolgáltató nyilatkozatában foglaltak megfelelően irányadók, tehát az a Koordináló szerv 

jóváhagyásához kötött, annak módosításáról adatot kell szolgáltatni, amely szintén elfogadást igényel 

a Koordináló szerv részéről. 

Ugyanezen eljárás érvényes a hulladékudvarból begyűjtőnek történő átadásra (pl. sütőolaj, 

elektronikai hulladék esetében). 
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2017. április 1. napjától a fent felsorolt anyagáramokra az NHKV Zrt. értékesítési rendszert határoz 

meg. 

Az SRF/RDF/válogatási maradék kezelésére vonatkozóan az NHKV Zrt. közbeszerzési eljárást indít. A 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő megállapodások alapján kerülhet sor a 2017. 

évben gyűjtött hulladékból származó SRF/RDF/válogatási maradék NHKV Zrt. által kijelölt szervezet 

részére történő átadására. A 2016 december 31. napjáig keletkezett SRF/RDF/válogatási maradék 

hasznosítása még a 2016. júniusában az NHKV Zrt. által közzétett eljárásrend szerint jóváhagyott 

szerződések alapján lehetséges. A 2017. január 1. napjától keletkezett SRF/RDF/válogatási maradék a 

közbeszerzés lebonyolításáig, azon szervezetek kijelöléséig, amelyek részére az SRF/RDF/válogatási 

maradék átadható a keletkezett SRF/RDF/válogatási maradékot tárolni szükséges.  

Eddigi és további együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

 

 

Tisztelettel, 

 

 

 

Weingartner Balázs  sk 

  elnök-vezérigazgató 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
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1. számú melléklet 
 

Tájékoztatás a 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezésekre tekintettel a haszonanyag 
2017. I. negyedévében történő átadásával kapcsolatban 

 
 
Annak érdekében, hogy kellő felkészülési idő álljon rendelkezésre Koordináló szerv általi anyagáramonkénti 
nyilvántartási és pályáztatási rendszer elindításához a Közszolgáltatók számára 2017. március 31. napjáig a 
haszonanyag átadásával kapcsolatos kötelezettségek gyakorlását, és az átvevő személyének kijelölését a 
Koordináló szerv szervezi meg: 

- A Közszolgáltató a Koordináló szerv által közzétett nyilatkozatban megjelöli, hogy a 2017. március 
31. napjáig keletkező haszonanyagot mely szervezetnek kívánja átadni, és vállalja a Koordináló 
szerv bizományosaként, hogy azt ezen szervezet részére a Koordináló szerv javára értékesíti, 
kezelésre-hasznosításra átadja. A haszonanyag értékesítéséből származó bevétel, vagy a fizetendő 
kezelési díj a Közszolgáltatónál keletkezik, azzal a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a 
Koordináló szerv és a Közszolgáltató elszámol. A közszolgáltató vállalja, hogy valamennyi a 
tevékenységével összefüggő bejelentési és nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, vállalja, 
hogy az EKÁER regisztrációt, adatbejelentést az előírásoknak megfelelőn megteszi. A vállalás a 
Koordináló szerv elfogadó nyilatkozatával hatályba lép. 

- A haszonanyag értékesítéséből származó bevétellel, a kezelési költségekre is tekintettel a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – különös tekintettel a Koordináló szerv által 
fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló szabályokra – a Közszolgáltató és a 
Koordináló szerv elszámol. Az elszámolás az élő szerződésekre is tekintettel, a 2017. január 01. után 
értékesített/átadott mennyiségek után 2017. március 31. napjával, mint fordulónappal történik. 

 
A fentiek alapján tehát a Koordináló szerv a 2017. március 31-ig a hasznosítás és a haszonanyag átadás 
lehetőségét biztosítja, jogainak gyakorlása során a közszolgáltatók érdekeire figyelemmel jár el. Kérjük a 
Tisztelt Közszolgáltatókat, hogy a fentiek szerinti vállalást a 2017. év I. negyedévének vonatkozásában 
tegyék meg, a hasznosításra, kezelésre történő átadást biztosítsák. Fel kell hívnunk a figyelmet, hogy abban 
az esetben, ha a haszonanyag átadása, illetve az azzal történő gazdálkodás nem a vonatkozó előírásoknak, 
és azok alapján a Koordináló szerv által elfogadottaknak megfelelően történik, úgy az felvetheti a 
megfelelőségi vélemény visszavonásának szükségességét, illetve kiadásának akadályát képezheti. Ennek 
elkerülése a Koordináló szerv és a közszolgáltatók közös érdeke. Számítunk további együttműködésükre.  
 
Amennyiben a haszonanyag továbbadása 2017. január 01-től haladéktalanul meg kell hogy történjen, úgy 
2017. január 15-ig kell a Közszolgáltatóknak a vonatkozó nyilatkozatot megtenni külön indoklással arra 
vonatkozóan, hogy miért volt szükség a nyilatkozat megtétele előtti haszonanyag átadásra. 
 
A Koordináló szerv bizományosaként történő haszonanyag átadás esetén az eddig alkalmazott 
bizonylatolási rendet kérjük alkalmazni.   
 
Eddigi és további együttműködésüket ezúton is köszönjük. 
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Nyilatkozat 

 
………………………….., a ……………………………………………. (Közszolgáltató neve) (székhely:………………..; 
cégjegyzékszám: ……………………; adószám:…………………………… KÜJ:…………………………….. KTJ: 
………………………..; statisztikai számjel ……………………; NHKV Zrt. azonosító száma: … továbbiakban: 
Közszolgáltató) képviseletében nyilatkozattételre jogosult személy az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Nyilatkozom, hogy a Közszolgáltató 2016. július 1. napjától begyűjtött és ebből keletkező valamennyi, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladékát (továbbiakban: 
haszonanyag) az alábbi hasznosító szervezet részére adja át: 
 

név: ………………………………… 

cím:  ………………………………… 

cégjegyzékszám:  ………………………………… 

statisztikai számjel:  ………………………………… 

KÜJ:  ………………………………… 

KTJ:  ………………………………… 

Szerződés kelte:  

Szerződés hatálya:  

Szerződés tárgya, tartalma rövid 
leírás, végzett kezelési, 
hasznosítási tevékenység: 

1 

 
Tudomásul veszem, hogy Koordináló szerv jogosult a nyilatkozatban megjelölt szerződést bekérni, 
felülvizsgálni, illetve a kezelőre, hasznosítóra vonatkozó jóváhagyást visszavonni, a nyilatkozatban nem 
szereplő kezelőt, hasznosítót kijelölni annak figyelembe vételével, hogy a meglévő szerződéses kapcsolatok 
módosulása a Közszolgáltatót hátrányosan ne érintse. Vállalom, hogy a fent megjelölt szervezetekkel 
megkötött szerződéseket jelen nyilatkozattal egyidőben a Koordináló szerv részére elektronikus úton 
megküldöm, a fentiek szerinti szervezetek által a haszonanyag átvételére vonatkozóan a szerződés alapján 
jelen nyilatkozat megtételekor hatályos díjakkal együtt. Vállalom, hogy valamennyi szerződésmódosítást, 
valamint a díjak vonatkozásában bekövetkező változást a Koordináló szervnek változást (módosítást) 
követő 5 napon belül elektronikus úton megküldök. Tudomásul veszem, hogy ennek elmulasztása a 
Koordináló szerv elfogadó nyilatkozatának visszavonását eredményezheti. Abban az esetben, ha valamely 
szerződés megszűnik, vagy új szerződést köt a Közszolgáltató úgy ezt a változást követő 5 napon belül 
elektronikus úton bejelentem. Tudomásul veszem, hogy a szerződés megszűnése, vagy új szerződés 
megkötése esetén jelen nyilatkozatot a Közszolgáltató köteles módosítva benyújtani és a Koordináló szerv 
elfogadó nyilatkozatát ismételten megkérni.  
 
 
Vállalom, hogy valamennyi haszonanyagot a megjelölt szervezet részére a Koordináló szerv 
bizományosaként és javára a saját nevemben értékesítek. A haszonanyag értékesítéséből származó bevétel 
a Közszolgáltatónál keletkezik, azzal a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a Koordináló szerv és 
a Közszolgáltató elszámol.  
 
Vállalom, hogy 2017. március 31. napjáig a haszonanyaggal a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően 
járok el. A jelen nyilatkozatban tett vállalás teljesítésének akadályáról a Koordináló szervet a 
tudomásszerzést követő 5 napon belül tájékoztatom. Kijelentem a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4 § (1) 
bekezdésében foglalt kötelezettségre is tekintettel, hogy a haszonanyaggal jelen nyilatkozatban foglaltakkal 
ellentétesen nem járok el. 
 

                                                           
1 Partnerenként kérjük a táblázatot kitölteni a táblázat szükség szerinti számban kitölteni. 
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A haszonanyag értékesítéséből származó bevétellel, a kezelési költségekre is tekintettel a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – különös tekintettel a Koordináló szerv által fizetendő 
hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló szabályokra – a Közszolgáltató és a Koordináló szerv elszámol.  
 
Tudomásul veszem, hogy a haszonanyag Koordináló szerv bizományosaként történő értékesítéséből 
származó bevétellel a Közszolgáltató köteles Koordináló szervvel elszámolni. Az elszámolás során a 
Koordináló szerv jogosult a 13/2016. (V. 24.) NFM rendeletben foglaltaknak megfelelően érvényesíteni a 
haszonanyaggal kapcsolatban a Közszolgáltatónál keletkező bevételt. Tudomásul veszem, hogy a 69/2016. 
(III. 31.) Korm. rendelet 4 § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségre tekintettel a jelen nyilatkozatban 
foglaltak szerinti elszámolással a nyilatkozatban tett vállalás teljesítését teljes körűen elszámoltnak 
tekintem.  
 
 
Tudomásul veszem, hogy ha a Koordináló szerv azt állapítja meg, hogy a Közszolgáltató valamennyi 
haszonanyagával nem a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően jár el, úgy a Koordináló szerv az erre 
vonatkozó írásbeli értesítést követő szolgáltatási díjfizetési időszakban a Közszolgáltatónak fizetendő 
szolgáltatási díjból levonhatja az át nem adott haszonanyag mennyiségére vetített, a Koordináló szerv és a 
haszonanyag átvételére jogosult szervezet között létrejött szerződése alapján megállapított összeget. A 
Koordináló szerv a fentieknek megfelelően jár el abban az esetben, ha megállapítja, hogy a haszonanyaggal 
kapcsolatos adatszolgáltatás nem teljes, és a Közszolgáltató nem adta át valamennyi haszonanyagát a jelen 
nyilatkozatban megjelölt szervezetnek. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Közszolgáltató Koordináló szerv részére a 
haszonanyaggal kapcsolatban teljes körű adatszolgáltatást teljesít, mely a valóságnak megfelel, továbbá 
megfelel a Közszolgáltatónál vezetett hulladékgazdálkodási belső nyilvántartások, és a hatóságok felé tett 
adatszolgáltatások tartalmának. A Közszolgáltató vállalja, hogy valamennyi a tevékenységével összefüggő 
bejelentési és nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, vállalja, hogy az EKÁER regisztrációt, 
adatbejelentést az előírásoknak megfelelőn megteszi. 
 
Tudomásul veszem, hogy ha a haszonanyag átadása, illetve az azzal történő gazdálkodás nem a vonatkozó 
előírásoknak, és azok alapján a Koordináló szerv által elfogadottaknak megfelelően történik, úgy az a 
megfelelőségi vélemény visszavonását, illetve kiadásának akadályát képezheti. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírására korlátozásmentes 
felhatalmazással rendelkezem. 
Jelen nyilatkozat a Koordináló szerv írásbeli elfogadásával lép hatályba és a Koordináló szerv elfogadó 
nyilatkozatának visszavonásáig érvényes. A haszonanyag átadási kötelezettség nyilatkozatban foglaltak 
szerinti teljesítése a Koordináló szerv elfogadó nyilatkozatának Koordináló szerv általi visszavonásáig, vagy 
a 2017. március 31. napjáig begyűjtött és keletkezett haszonanyagra vonatkozóan kötelező. Elfogadom, 
hogy az elszámolás 2017. március 31. napjával, mint fordulónappal történik. 
………………….., ……….. ….. ……. 
 

…………………………. 
Képviseletében: ………………….. 

Közszolgáltató 
 

 
NHKV Zrt. elfogadó nyilatkozatot elfogadja/a külön íven csatolt feltételekkel fogadja el2, a Közszolgáltató 
köteles a haszonanyagot a nyilatkozatban foglaltatnak megfelelően a megjelölt szervezetnek átadni, melyet 
a Koordináló szerv kijelölt szervezetnek tekint.  
 
…………………………………………………….  

                                                           
2 Aláhúzással jelölendő. 


