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OHKT célok I.

A haszonanyag növelése érdekében elvégzendő feladatok frakciónként

Csomagolási hulladék

Frakció Feladat Megoldási lehetőség

Üveg

25-35 ezer tonna

(mintegy 30%-os) 

gyűjtési és

hasznosítási

növekedés elérése

- üveggyűjtő hálózat fejlesztése

- az újrahasználat előkészítése (Ht: tisztítással, javítással,

valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet,

amelynek során a hulladékká vált terméket vagy

alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb

előkezelés nélkül újrahasználható legyen),

- üveg újrafeldolgozó üzemek építése

Egyéb frakció: 

papír,

műanyag, fém

20 ezer tonna

anyagában

hasznosítás

növekedés elérése

- termékdíjas finanszírozás kismértékű növelése, és/vagy

- TSZH papír, műanyag, üveg és fém frakcióiból többlet

hulladékká vált csomagolóanyag kinyerése a feldolgozó

kapacitás bővítésével



OHKT célok II.

A haszonanyag növelése érdekében elvégzendő feladatok frakciónként

Települési szilárd hulladék

Frakció Feladat Megoldási lehetőség

Papír.

műanyag,

üveg és fém

250 ezer tonna

többlet gyűjtés

elérése és a

kapcsolódó

feldolgozókapa-

citás bővítése

- műanyag újrafeldolgozó üzemek építése

ÉS

o csak lakossági szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése

VAGY

o csak vegyes hulladék válogatómű (MBH) kapacitás

fejlesztése

VAGY

o lakossági szelektív hulladékgyűjtés és vegyes hulladék

válogatómű (MBH) kapacitás párhuzamos fejlesztése

- meglévő MBH rendszerek optikai válogatóval történő ellátása

(előkezelés)



OHKT szerinti megfelelőség – papír és műanyag / 2016. II. és IV. negyedév

Papír (Q2) Papír (Q4) Műanyag (Q2) Műanyag (Q4)

Előírt érték legalább 100%-át teljesíti (db) 25 16 37 32
Előírt érték legalább 90%-át teljesíti (db) 26 26 50 42
Előírt érték legalább 75%-át teljesíti (db) 36 30 57 53
Előírt érték legalább 50%-át teljesíti (db) 65 52 70 71
Előírt érték 50%-át sem teljesíti (db) 53 58 48 39

Közszolgáltatók aránya* (%)
Előírt érték legalább 100%-át teljesíti 21,19 14,55 31,36 29,09
Előírt érték legalább 90%-át teljesíti 22,03 23,64 42,37 38,18
Előírt érték legalább 75%-át teljesíti 30,51 27,27 48,31 48,18
Előírt érték legalább 50%-át teljesíti 55,08 47,27 59,32 64,55
Előírt érték 50%-át sem teljesíti 44,92 52,73 40,68 35,45

OHKT által előírt küszöbérték (kg/fő/év) 10 10 4 4
*Számított szolgáltatási díjjal rendelkező közszolgáltatók



OHKT szerinti megfelelőség – üveg és fém / 2016. II. és IV. negyedév

Üveg (Q2) Üveg (Q4) Fém (Q2) Fém (Q4)

Előírt érték legalább 100%-át teljesíti (db) 2 3 31 24
Előírt érték legalább 90%-át teljesíti (db) 4 4 32 26
Előírt érték legalább 75%-át teljesíti (db) 7 7 35 35
Előírt érték legalább 50%-át teljesíti (db) 29 17 47 43
Előírt érték 50%-át sem teljesíti (db) 89 93 71 67

Közszolgáltatók aránya* (%)
Előírt érték legalább 100%-át teljesíti 1,69 2,73 26,27 21,82
Előírt érték legalább 90%-át teljesíti 3,39 3,64 27,12 23,64
Előírt érték legalább 75%-át teljesíti 5,93 6,36 29,66 31,82
Előírt érték legalább 50%-át teljesíti 24,58 15,45 39,83 39,09
Előírt érték 50%-át sem teljesíti 75,42 84,55 60,17 60,91

OHKT által előírt küszöbérték (kg/fő/év) 6 6 1 1
*Számított szolgáltatási díjjal rendelkező közszolgáltatók



OHKT megfelelőségi célok 

Q2
Megfelelőségi fajlagos 

célok (OHKT) 
(kg/fő/év)

teljesült 09.30-ig 
(kg/fő/év)

teljesült 12.31-ig 
(kg/fő/év)

papír 10 3,47 5,14
üveg 6 1,66 2,44

műanyag 4 2,58 3,25
fém 1 0,35 0,51

Q4 Gyűjtött mennyiség 
(tonna)

Negyedévi átlag
(kg/fő/év)

Megfelelési 
fajlagos célok teljesített/cél

papír leválasztás 17 762,8 7,22 9,0 0,8
üveg leválasztás 3 265, 6 1,33 5,4 0,25

műanyag leválasztás 8 030,6 3,26 3,6 0,91
fém leválasztás 2 321,1 0,94 0,9 1,05



OHKT felülvizsgálata, főbb kiegészítések

• Új HGR régiók (23 db), Magyarország településfajtái, településszerkezete.

• Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék megfelelési célja kiegészült az italos kartonnal.
Kiemelt hulladékáramok:

– társított italos karton (0,5 kg/fő/év - külön kell gyűjteni),

– üveg csomagolási hulladék (kötelező: 4 vagy több lakásos társasházak esetén lépcsőházi
gyűjtés, ajánlott: családi házas övezetben háztól történő gyűjtés negyedévente,

– begyűjtött fém csomagolási hulladékok körét ki kell bővíteni minden esetben a spreeys,
aeroszolos dobozokkal.

• A közszolgáltató a házhoz menő elkülönített gyűjtési rendszerbe bevont ingatlanhasználók
szabálytalan közreműködését szankcionálhatja.

• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban dolgozó munkavállalók számára a folyamatos képzésen
alapuló, kompetenciákra épülő életpálya modell kialakítása.

• A fejlesztéseknél figyelembe veendő szempontok bővülése.

• Haszonanyag minőség.

• Javaslat került beemelésre a közszolgáltatásból származó egyes anyagáramokra vonatkozóan, az
előkezelőtől minimálisan elvárt minőségi kategóriák tekintetében.



Jelenleg eltérő minőségű haszonanyagok kerülnek a hasznosítókhoz. Ennek okai:

• esetenként eltérő szelektív gyűjtési és előkezelő rendszer egy területen,

• eltérő lakossági szokások és változó lakosság jogkövető magatartás,

• különbözőek a kapcsolódó önkormányzati részletszabályok, a hatósági
hozzáállás, feladatellátás.

Ezért szükséges összeállítani minden, közszolgáltatásból származó egyes
anyagáramokra vonatkozóan, az előkezelőtől minimálisan elvárt minőségi kategóriákat.

Külön-külön minőségi kategóriák:

➢ a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékból, mechanikai, optikai rendszerek
segítségével válogatott haszonanyag,

➢ anyagában hasznosításra szánt csomagolási hulladékok.

Haszonanyag minősítés 



Részletes minőségi leírás -PAPÍR

1.02 vegyes papír és karton: különféle minőségű papírok és kartonok keveréke, amely
legfeljebb 40% újságot és folyóiratot tartalmaz.

1.05 használt hullámdobozok: használt, különböző minőségű hullámkarton dobozok
és lemezek.

1.11 válogatott nyomdai papír festéktelenítésre (deinking): háztartásokból
begyűjtött válogatott nyomdai papír, újságok és folyóiratok, mindegyik legalább 40%-
ban (legalább 80% újság vagy folyóirat tartalom szükséges). A festéktelenítésre
alkalmatlan papírok és kartonok százalékos részaránya legfeljebb 1,5% lehet.

5.03 használt folyadékcsomagoló karton: használt folyadékcsomagoló karton
műanyag réteggel (alumínium tartalommal vagy anélkül), legalább 50 tömeg%
rosttartalommal. (Használt, kombinált vagy tetrapack dobozok.)



Részletes minőségi leírás - MŰANYAG CSOMAGOLÁSI HULLADÉK

A műanyag csomagolási hulladékokat alap esetben négy csoportra bonthatjuk. A felsorolt
kategóriák szerint az előkezelés végére, a lehető legmagasabb minőség biztosításának elérésére
kell törekedni.

I. Lakossági szelektív (házhoz menő és gyűjtőszigetes) valamint a települési szilárd hulladék
kezeléséből származó műanyag fólia hulladékok

II. Lakossági szelektív (házhoz menő és gyűjtőszigetes) valamint a települési szilárd hulladék
kezeléséből származó műanyag HDPE hulladékok

III. Lakossági szelektív (házhoz menő és gyűjtőszigetes) valamint a települési szilárd hulladék
kezeléséből származó műanyag PP-PS bálák

IV. Lakossági szelektív (házhoz menő és gyűjtőszigetes) valamint a települési szilárd hulladék
kezeléséből származó műanyag PET bálák



• T Gábor év végi készlet összesítő!!

Részletes minőségi leírás - LDPE FÓLIA

Az LDPE fóliát válogatva (ha 
lehet natúr és színes) és 
bálázott formában kell a 
hasznosítónak átadni, az 
egyes fólia darabok 
lehetőleg ne legyenek 
kisebbek, mint 200 x 200 
mm.

"A" osztály Max. 5% idegen anyag tartalom

"B" osztály 6-15% idegen anyag tartalom

"C" osztály Max.20% idegen anyag tartalom

"D" osztály
Max. 5% idegen anyag tartalom, 
magas felületi szennyezettség

"E" osztály
Max. 10% idegen anyag tartalom, 
magas felületi szennyezettség



• T Gábor év végi készlet összesítő!!

Részletes minőségi leírás – HDPE+PP FÓLIA

HDPE+PP  (flakon, 
láda-rekesz, hordó-

kanna) 

III. osztály

Tisztaság, szennyezettség: vegyes csomagolóanyag tartalmú, a 
szennyeződés 10%-nál nagyobb, szilikonos tubusokat tartalmaz, 
felületi szennyezettség, föld, szerves anyagok.

Eredet, korábbi felhasználás: vegyes csomagolóanyag tartalmú, 
jellemzően öblítő, vegyi áru, stb tárolására szolgáló flakonokat, 
illetve egyéb nagy darabos hulladékokat tartalmaz (láda, rekesz). 

Bálák UV degradáltsága: láthatóan régi napsütötte, degradált 
flakonok.

Idegen anyag tartalom: 20-30% közötti.



Részletes minőségi leírás - ÜVEG CSOMAGOLÁSI HULLADÉK

Idegenanyag típusa „A” kategória (max. g/t)

(kevésbé szennyezett)

„B” kategória (max. g/t)

(közepesen szennyezett)

„C” kategória (max. g/t)

(erősen szennyezett)

Mágnesezhető fémtartalom 1 500 2 000 3 000 

Nem mágnesezhető fém tartalom 500 700 850 

kő, kerámia, porcelán és hőálló üveg 1 500 2 000 3 000 

Szerves anyag (papír, műanyag, stb.) 5 000 7 000 8 500 

Pb és Cd tartalom (ólom, kadmium) 150 150 150 

Szemcseméret A 8 mm-nél kisebb szemcseméretből egyik esetben sem 

lehet több mint a beszállított mennyiség max. 10%-a



Részletes minőségi leírás - FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK

A begyűjtött fém csomagolási hulladékot legalább mágnesezhető fém (ónozott
vas, konzervdoboz) és alumínium csomagolási hulladék (italos doboz) frakcióra
kell szétválogatni.

Amennyiben a vegyes fém csomagolási hulladék között aeroszolos palack is
található annak elkülönített kezelését, hasznosítóhoz, annak hiányában
ártalmatlanítóhoz történő eljuttatását biztosítani kell.

Az alumínium italos dobozokat általában bálázva lehet
átadni a hasznosítóknak.

Az italos doboz bálákat egyben tartó rögzítő-elemek
eltávolítása után a báláknak könnyen szét kell esniük.



Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok 
előkezelésének technikája, mennyiségi és minőségi feltételei az OHKT alapján

A válogatóműben a hulladék előkezelésének technikája lehet kézi, mechanikai, optikai válogatás, vagy
ezek kombinációja kiegészítve a hulladék mozgatásához szükséges szállító berendezésekkel, valamint
a válogatott hulladék tömörítését biztosító perforáló, bálázó berendezéssel.

Anyagában kell hasznosítani a válogatóműben válogatott olyan hulladékot, amely anyagának
összetétele és minősége alapján erre alkalmas.

Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék válogatóműben történő előkezelése után az anyagában
nem hasznosítható hulladékfrakció legalább 90%-át energetikailag kell hasznosítani.

A válogatóban leválogatott és hasznosítóhoz eljuttatott hulladék
idegen anyag tartalma nem haladhatja meg az 5%-ot.



OHKT felülvizsgálat tapasztalatai I.

1.csoport 2.csoport 3.csoport 4.csoport 5.csoport 6.csoport 7.csoport 8.csoport

2014 210,968 196,994 191,486 192,406 200,513 217,077 228,888 254,697

2015 218,447 202,124 186,759 196,150 199,527 212,152 238,892 251,767
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Összes gyűjtött vegyes hulladék 
fajlagos mennyiségének alakulása 2014-2015. években  



OHKT felülvizsgálat tapasztalatai II.

1.csoport 2.csoport 3.csoport 4.csoport 5.csoport 6.csoport 7.csoport 8.csoport

2014 6,029 10,866 14,031 4,697 7,493 5,861 8,130 10,497

2015 8,240 5,744 8,614 7,753 7,275 8,602 30,316 14,147
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Összes gyűjtött csomagolási hulladék 
fajlagos mennyiségének alakulása 2014-2015. években  



OHKT felülvizsgálat tapasztalatai III.

Az Energia Hivatal adatszolgáltatása alapvetően a 2014-2015-ös évek 

adatait tartalmazza és alapvető csoportba rendezési elv az 

adatszolgáltatásokban szereplő települések lakossága. A 8 csoportos 

rendezési elv a következő: 

 

 lakosság (-tól, -ig) fő 

1. csoport 0-220 

2. csoport 220-440 

3. csoport 440-750 

4. csoport 750-1200 

5. csoport 1200-2000 

6. csoport 2 000-5 000 

7. csoport 5 000-20 000 

8. csoport 20 000 < 

 



Az Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített rendszerelem fejlesztés 
típusok általánosságban

• gépjárműállomány bővítés, 
• gyűjtőedény beszerzés,

• optikai válogató technológia beszerzése,
• elhasználódásból eredő eszközpótlás,

• hulladékudvar kialakítása, 
• válogatómű kialakítása,
• csurgalékvíz kezelés,

• lerakóbővítés
• üveghulladék gyűjtés (házhoz menő vagy szigetes rendszer)

A felsorolt célokhoz az operatív programok KEHOP források terhére közel 

100 milliárd forint került nevesítésre, illetve elkülönítésre.



ÉFK nevesített KEHOP projektek 

• Nevesített projekt: 25 db
• Felhasználható forrás keretösszege: megközelítőleg 100 milliárd Ft
• A fejlesztésekkel lefedett terület lakosságszáma: több mint 8,8 millió fő
• Az Előzetes konzorciumi megállapodás megkötése 22 db pályázat esetén megtörtént.
• A Részletes konzorciumi megállapodás 16 db pályázat esetén megkötésre került. 
• A Támogatási Szerződés aláírása 21 db pályázat esetén megtörtént.
• Az MT és CBA készítők közbeszerzési eljárása lezárult, 20 db pályázat esetén megkötésre került.
• Az OHKT megfelelősségre vonatkozó kérelem benyújtási határideje 2017. 05. 21. és 2017. 05. 

28. várható.

2017. március 30-án a Széchenyi 2020 keretében megjelent 
„A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése” című (KEHOP-

3.1.1 kódszámú), valamint 
„A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című (KEHOP-3.1.2 

kódszámú) egyszerűsített felhívás.

Kérjük az érintett ellátásra kötelezettek és közszolgáltatók további aktív közreműködését!



N
H

K
V

 –
é

le
tp

ál
ya

 m
o

d
e

ll
Szakmai Gyakornoki 

Program

Állásbörze

Szakmérnökképzés

Az NHKV Zrt. többhetes szakmai 
gyakornoki képzés keretében BSc

és MSc hallgatókat fogad.

Várjuk a Közszolgáltatók 
jelentkezését!

Az NHKV Zrt. részt vesz 
állásbörzéken, ahol szakirányon 

végzett kollégáknak kíván 
lehetőséget biztosítani a közös 

munkára.

Várjuk a Közszolgáltatók 
jelentkezését!

Miskolci Egyetemmel és a 
Gödöllői Szent István 

Egyetemmel hulladékkezelési és 
hasznosítási szakmérnökképzés 

beindításáról egyeztetünk.

Várjuk a Közszolgáltatók 
jelentkezését!



Egyéb támogató folyamatok

• Ht., rendelet, OHKT felülvizsgálat, szolgáltatási díj felülvizsgálat előkészítés alatt,

• szemlélet- és tudatformálás, kommunikáció,

• kiemelt problémás anyagáramok vizsgálata,

• hasznosítási projektek előkészítése, véleményezése,

• RFID rendszer műszaki tervezése (országos szinten),

• szolgáltatási díj részkifizetés vizsgálata,

• konferenciaszervezés, szakmai napokon részvétel,

• Kormányhivatal, MEKH, FM munkacsoporti egyeztetések,

• vagyonkataszter felülvizsgálata (helyszíni ellenőrzések, vagyonkezelés szabályainak
véglegesítése,

• üzletszabályzat véglegesítése, fogyasztóvédelmi fókusz.



Általános információk

➢ A 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet alapján valamennyi negatív korrekció teljeskörű
figyelembe vétele megtörtént a számítás során, 2017 I. negyedévétől.

➢ Vizsgálat alatt van az energetikailag hasznosítható hulladékok lerakása kapcsán a
negatív korrekciós tényezők alkalmazása.

➢ Szolgáltatási díj 2017. I. negyedév (04.28.):

Várt adatszolgáltatások száma 110 db

Adatszolgáltatás érkezett 94 db

Adatszolgáltatás nem érkezett 16 db

Határidőre beérkezett adatszolgáltatások száma 45 db

Kiküldött hiánypótlások száma 99 db

Hiánypótlásra  válasz érkezett 51 db

Értékelhető adatszolgáltatás 20 db

Gyakori hibák

Az elvárt fájlelnevezés nem megfelelő használata -> feldolgozást akadályozza

A hulladékmennyiségek nem megfelelő összesítése ( Q4 záró nem egyenlő Q1 
nyitó mennyiséggel, adott hulladék esetén a gyűjtött mennyiségnél Szumma 
TELEDIASZ nem egyenlő KÖZDIASZ)

A nyilatkozatokon és a munkalapokon szereplő adatok közötti ellentmondások

A település teljesítési igazolása nem PDF-ben, vagy nem érkezett meg, vagy 
nem megfelelő.

Kiegészítő nyilatkozatok nem érkeznek meg.

A nyitó és záró készlet eltér és nem érkezik erről nyilatkozat.



A haszonanyaggal kapcsolatos, 2017. április 1-től érvényes eljárásrend

• 2017. április 1-től havonta adatszolgáltatást szükséges adni a közszolgáltatóknak a 
fordulónapi haszonanyag leltárkészletről, valamint a következő hónapban közvetlenül 

kezelésre, hasznosításra átadásra kerülő haszonanyagról - minőség szerinti – a 
mennyiségek felmérése érdekében.

• 2017. április 1-től megkezdődött a hulladékkezelők és hasznosítók minősítése és 
regisztrálása.

• Külön értestésig bizományosi konstrukció, 30 napos felmondás mellett jóváhagyás 
kéréssel.

Ezek alapján, eltérő ütemterv szerint kezdjük meg az 
országos hulladékhasznosítási koordinációt.



• A 2017. évi haszonanyaggal kapcsolatos eljárásrend véglegesítése.

• Kritikus hulladékáramok (RDF, SRF, B-frakció, mágnesleválasztók hulladéka, ónozott
konzervdoboz, lom, stb.) vizsgálata, hasznosítási lehetőségek feltérképezése.

• Iskolai papírgyűjtés egységes rendszerének vizsgálata, kialakítása.

• Közszolgáltatói adatszolgáltatások rendszerének elindítása, valóságtartalom
ellenőrzése.

• Közszolgáltatók motiváltságának fenntartása, megfelelőség utáni szakmai
egyeztetések megkezdése.

Haszonanyaggal kapcsolatos további feladatok
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• A Megfelelőség visszavonásnak milyen
következményei vannak, vagyis ez mit
jelent nekünk pontosan?

• A tevékenységünk továbbra is lesz 
finanszírozva, adatszolgáltatásunk alapján? 
Amennyiben igen, van e hatással a 
megfelelőségi vélemény visszavonásának?

• A közszolgáltatási tevékenység ellátása
Társaságunk feladata, amíg új
közszolgáltatóval nem kötnek szerződést az
önkormányzatok az erre az időszakra
vonatkozó működés költségeit ki fedezi,
téríti meg?

• A közszolgáltatás zavartalan ellátásához
biztosított szolgáltatási díj Társaságunk
részére kerül-e kifizetésre?

• NHKV Zrt. részéről hogyan fog történni a
közszolgáltatási díj beszedése, illetve a
közszolgáltató részére a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
szolgáltatási díjának kifizetése?

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (2)

bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a közszolgáltatási szerződés

ellátásért felelős általi felmondása esetén a felmondási idő alatt a

közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást

változatlanul ellátja. (A közszolgáltatási szerződés közös

megegyezéssel történő megszüntetése esetén a megszűnés

időpontjáig a közszolgáltatást szintén el kell látni.)

A közszolgáltatóknak az NHKV Zrt. által fizetendő

hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj kifizetéséhez és a

közszolgáltatási díj számlázásához szükséges adatszolgáltatást a

Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási

díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet 6. § (5) bekezdése és a

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) és (3) bekezdésében

meghatározottak szerint a rendszeres és eseti adatszolgáltatást a

megfelelőségi vélemény visszavonását követően is teljesítenie kell a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének teljes időtartamára

vonatkozóan, amelyek alapján a közszolgáltató a megfelelőségi

vélemény visszavonását követően elvégzett hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási tevékenység után is szolgáltatási díjra jogosult.

A szolgáltatási díjat a közszolgáltató részére annak teljeskörű

adatszolgáltatása alapján – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

ellátása idejére – az NHKV Zrt. kifizeti.



• Mit jelent az, hogy az NHKV Zrt.
törli az adatainkat?

Az NHKV Zrt. honlapján a https://nhkv.hu/megfelelosegi-velemeny/ linken

érhető el azoknak a közszolgáltatóknak a nyilvántartása, akik megfelelőségi

véleménnyel rendelkeznek, illetve akiknek a megfelelőségi véleményét

visszavontuk, azaz töröltük.

• Kérjük szíves segítségüket a
jogszabályi hely megjelölésével,
hogy az Önök által meghozott
döntés- azonnali hatályú
visszavonás - milyen kötelező
felmondási határidőt von maga
után.

• Az önkormányzatnak fel kell
mondania velünk a
közszolgáltatási szerződést 30
napon belül? A közszolgáltatási
szerződésünkben az van, hogy a
felmondási idő legfeljebb 6 hónap.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: „Ht.”) 34.§

(3) bekezdése alapján a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási szerződést csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési

engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a Ht. 32/A. § (1)

bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező gazdasági

szereplővel köthet.

A Ht. 34. § (3) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

szerződés érvényességi feltétele, hogy a közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1)

bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkezzen.

https://nhkv.hu/megfelelosegi-velemeny/


• Kérdésünk az, hogy abban az esetben is a 37.
§ (1a) bekezdése szerint kell eljárnunk, ha a
közszolgáltatási szerződés 2013-ban köttetett
meg, és így 2016-ban szerződésmódosítással
léptettük életbe az országos szintű
változtatásokat? Tovább pontosítva a kérdést,
akkor járunk el jogszabályilag helyesen, ha egy
hónapos felmondási idővel mondjuk fel a
szerződést annak ellenére, hogy a szerződés
2016. április 1-jét megelőzően született?

• Köteles-e, vagy egyáltalán megteheti-e a helyi
önkormányzat, hogy a 2016. április 1.-jét
megelőzően megkötött, de 2016. április 1.-jét
követően módosított hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést legfeljebb 1
hónapos felmondási idővel felmondja a
megfelelőségi vélemény visszavonása miatt a
Ht. 37. § (1a) bekezdésére hivatkozással,
amennyiben a Ht. 37. § (1) bekezdésében
meghatározott általános felmondási okok nem
állnak fenn?

A Ht. 41. § (2) bekezdése értelmében a közszolgáltató a tevékenységét az

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban:

„OHKT”) előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet a Koordináló

szerv (NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

vagy röviden NHKV Zrt.) a Ht. 32/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti

adatkezelés keretében ellenőriz, és erről megfelelőségi véleményt állít ki.

Amennyiben az előbbiekben hivatkozottakat az adott közszolgáltatási

szerződés nem nevesíti kifejezetten - ettől függetlenül is - a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:123. §

(1) bekezdés e) pontjára tekintettel a közszolgáltatási szerződés

teljesítésére a jelen bekezdésben foglaltakat irányadónak kell tekinteni.

Ptk. 6:123. § [A szolgáltatás minősége]

(1) A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie a

rendeltetése szerinti célra, így (…)

e) meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott minőségi

követelményeknek.



• Hogyan tud a helyi
önkormányzat jogszerűen, a
közszolgáltató kiválasztására
vonatkozó eljárási szabályok
betartásával a legfeljebb 1
hónapos felmondási idő
alatt haladéktalanul
intézkedni a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának
biztosításáról?

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 8.§ (2) bekezdése, valamint a

20. § (2) bekezdése szerinti esetekben kerül sor a megfelelőségi vélemény visszavonására,

azaz

- amennyiben a közszolgáltató az OHKT-ban foglaltaknak a 6 hónapos időtartam alatt

ismételten nem felel meg, úgy a Koordináló szerv a megfelelőségi véleményét

visszavonja, és a közszolgáltató adatait törli a nyilvántartásból;

- amennyiben a közszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,

a Koordináló szerv felhívja ennek teljesítésére. Ha a közszolgáltató a felhívás

kézhezvételét követő 15 napon belül nem vagy nem megfelelően teljesíti az abban

foglaltakat, úgy a megfelelőségi vélemény kiadását a Koordináló szerv megtagadja,

vagy amár kiadottmegfelelőségi véleményt azonnali hatállyal visszavonja.

A közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

tartalmazza, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f)

pontjában foglaltakra tekintettel a közszolgáltatási szerződésnek is tartalmaznia kell.



• A küldeményt átvettük,
milyen határidővel kellene
felmondanunk a
szerződést?

• Tájékoztassanak a
megfelelőségi vélemény
visszavonásának okairól.

Álláspontunk szerint a fentiekben megjelölt ismételt szerződésszegés az OHKT

előírásaira és a szerződésszegés ismételt jellegére tekintettel súlyos

szerződésszegésnek minősül a közszolgáltató részéréről.

Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a jogalkotó szándéka egyértelműen az

volt, hogy a megfelelőségi vélemény visszavonása esetén az ellátásért felelős

önkormányzatok a közszolgáltatási szerződést felmondják, és gondoskodjanak új, a

jogszabályi előírásoknak megfelelő közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

A felmondási idő a 2016. április 1. napja előtt megkötött közszolgáltatási szerződések

esetén a Ht. előírásai szerint legfeljebb hat hónap, vagy a közszolgáltatási

szerződésben ezzel összhangban meghatározott felmondási idő.

A Ht. 37. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a közszolgáltatási szerződés

ellátásért felelős általi felmondása esetén a felmondási idő alatt a közszolgáltató a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. (A közszolgáltatási

szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése esetén a megszűnés

időpontjáig a közszolgáltatást szintén el kell látni.)



• A küldeményt átvettük,
milyen határidővel kellene
felmondanunk a
szerződést?

• Tájékoztassanak a
megfelelőségi vélemény
visszavonásának okairól.

Felhívjuk a Tisztelt Ellátásért felelősök figyelmét arra, hogy abban az esetben ha a

felmondásra a Ht. 37. § (1a) bekezdése alapján egy hónapos felmondási idővel kerülne

sor, továbbá az ellátásért felelős a Ht. előírásainak megfelelő közszolgáltatóval ezen

időtartam alatt a közszolgáltatási szerződés megkötéséről nem tudna gondoskodni,

úgy a Ht. 45. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közszolgáltató az új közszolgáltató

kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást

változatlanul köteles ellátni. Amennyiben a közszolgáltató ezen kötelezettségének nem

tesz eleget, úgy az a Ht. előírásainak megsértését eredményezi. A közszolgáltatás

ellátása tehát a felmondás következtében nem állhat meg, a közszolgáltató a

kötelezettségeit a Ht. előírásai alapján köteles ellátni, így az ingatlanhasználókat

hátrány a megfelelőségi vélemény visszavonására és a közszolgáltatási szerződés

felmondására tekintettel nem érheti, továbbá az így nyitva álló időtartam alatt

véleményünk szerint az új közszolgáltatási szerződés megkötéséhez kellő idő áll

rendelkezésre.



• A készletet a Társaságunk
értékesítheti-e?

• Ha igen, kinek értékesíthetjük?
• Amennyiben nem értékesíthetjük, át

kell-e adni a Koordináló szervnek?

A készleten lévő haszonanyagot az NHKV Zrt. által elfogadott átvevők részére a 

korábbi gyakorlatnak megfelelően a közszolgáltatás időtartama alatt 

értékesítheti.

A közszolgáltatás időtartama után, az új közszolgáltató általi feladat ellátás 

megkezdéskor a meglévő haszonanyag készlet átadásra kell kerüljön és az 

értékesítést már az új közszolgáltató biztosítja. Ehhez igazodik a szolgáltatási díj 

adatszolgáltatás és elszámolás rendszere is.

• Zöldhulladék elszállítása tekintetében
előnyben kell-e részesíteni a házhoz
menő gyűjtési formát, mivel sok
lakosnak nehézséget okozna egy másik
településen üzemelő hulladékudvarba
szállítani, továbbá több lakos pedig
meg sem tudná oldani. A
közszolgáltató álláspontja alapján a
hulladékgyűjtése kizárólag a
hulladékudvar általi megoldás lenne.

• A hulladékudvar által biztosított
zöldhulladék begyűjtés kiválthatja-e
teljesen a házhoz menő begyűjtését?

A Ht. 42. § (1) bek. a) pontja alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

keretében a közszolgáltató: az ingatlanhasználók által a közszolgáltató

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot

az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja – ideértve a háztartásban

képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött

hulladék összegyűjtését és elszállítását is.

A Ht. előírásának megfelelően előnyben kell részesíteni a házhoz menő gyűjtési

formát, azonban az OHKT 2.4.1. b) pontja – ahogy ezt levelükben is jelezték – a

közszolgáltató hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar üzemeltetésével vagy más

átvételi lehetőség biztosításával is teljesítheti az évi legalább 10 alkalommal

történő begyűjtést.



• Az évi 10 alkalom biztosítható-e
vegyes (házhoz menő, illetve
hulladékudvar által biztosított)
begyűjtéssel?

• Amennyiben szerződést kell
bontanunk, mely engedéllyel
rendelkező céggel köthetünk új
szerződést a folyamatos és
kiegyensúlyozott szolgáltatás
biztosítására?

• Mely megfelelőségi véleménnyel
rendelkező szolgáltatóval történő
szerződéskötést javasolják számunkra?

Ha a jelenlegi közszolgáltató megfelelőségi véleménye

visszavonásra került, javasoljuk, hogy az új, megfelelőségi

véleménnyel rendelkező közszolgáltató kiválasztását

követően a közszolgáltatóval kötendő szerződésben és a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló

rendeletükben kerüljön megállapításra, hogy házhozmenő,

vagy más rendszerben történő zöldhulladék gyűjtés

elvégzését várják a leendő közszolgáltatójuktól.

A megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáltatók

listáját honlapunkon https://nhkv.hu/megfelelosegi-

velemeny/ linken találja.

https://nhkv.hu/megfelelosegi-velemeny/


KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


