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2016. évi XLVII. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Feladatellátással adatszolgáltatással, tájékoztatással kapcsolatos módosítások
• Ht. 32/A. § (4) bekezdés:A helyi közszolgáltató, a települési önkormányzat, a hulladékgazdálkodási

létesítmény tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást nyújtó szerv, valamint a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megad minden adatot és információt, ami a Koordináló
szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv kezelheti és részére átadhatók az e
bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok.”

• A Ht. 47/A. § (4) bekezdés: A Koordináló szerv is köteles a díjelőkészítő, díjfelügyeleti munkában részt
venni, a szükséges tájékoztatást, információt megadni.

• A Ht. 42. § (1) bekezdés g) pont: „hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson túli” 385/2014. (XII. 31.)
Korm. Rendelet 3 § (3) bekezdés

• 47/A § (1) és (5) bekezdését érintő módosítás technikai jellegűnek tekintethető.

2016. május 20. Köztársasági Elnök tájékoztatója a T/10093 számú javaslat aláírásáról és kihirdetésének 
elrendeléséről 



•Tulajdonviszonnyal és haszonanyag koordinációval kapcsolatos változások
• Ht. 32/A. § (1) bekezdés c) pont A Koordináló szerv gondoskodik a hasznosítható hulladék

hasznosításának megszervezéséről, továbbá koordinálja a hasznosításra nem kerülő hulladékok
ártalmatlanítását,

• Ht. 31 § (2a) bekezdés: Ha a hulladék kezeléséről a hulladékbirtokos a (2) bekezdés b)-h) pontja szerint
gondoskodik, a kezelésre vonatkozó kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hulladék a
gyűjtő, a kereskedő, a hulladékkezelő vagy a Koordináló szerv tulajdonába vagy a közszolgáltató
tulajdonába, illetve birtokába kerül.

• 43. § (1) bekezdés: Ha a gyűjtőedényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása
céljából közterületen helyezték el, a hulladék a gyűjtőedényben történő elhelyezéssel a Koordináló
szerv tulajdonába és a közszolgáltató birtokába kerül.

• 43 § (2) bekezdés: A lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a Koordináló szerv tulajdonát
képezi és egyben a közszolgáltató birtokába kerül.

• Korm. Rendelete 4 § (1) és (2) bekezdés hatályba lép július 1. napján.



A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2016. (V. 24.) NFM rendelete
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás

tartalmáról és rendjéről

• Hatály: Koordináló szerv, a közszolgáltató; a települési önkormányzat; a települési önkormányzatok
társulása; a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa

• Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése: elektronikus úton, a Koordináló szerv honlapján elérhető,
regisztrációt igénylő ügyfélportálon keresztül dokumentum- és strukturált adatfeltöltéssel

• A Koordináló szerv a Rendszer alkalmazásához szükséges informatikai követelmények megváltozását a
honlapján teszi közzé.

• Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó
számviteli szabályoknak való megfelelésért, valamint a saját nyilvántartási rendszereivel, mérési,
megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

• A közszolgáltató adatszolgáltatására vonatkozó speciális szabályok: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1–
4. mellékleteinek megfelelő tartalmú adatszolgáltatási kötelezettség. 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet
szerinti.

• 8 § közszolgáltatási díj Koordináló szerv általi számlázásához szükséges adatot tartalmazó számlaállomány
ügyfélportálon keresztül történő átadása.



• Szolgáltatási díj mértékére vonatkozó nem a rendeletben meghatározott de kiemelendő rendelkezés: 
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: 

14. § ideiglenes ellátás, valamint szükségellátás keretében történő közszolgáltatás ellátása keretében a közszolgáltatási 
díj és a szolgáltatási díj megállapítási feltételei az alábbiak szerint alkalmazandóak:
a) az ideiglenes ellátás, valamint a szükségellátás keretében a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv számlázza ki és 
szedi be e rendelet 10. §-ában foglaltak szerint,
b) a 2013. évi CXXXIV. törvény 3. § (5a) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettséget a közszolgáltató adatszolgáltatása 
alapján a Koordináló szerv részére kell teljesíteni,
c) a Koordináló szerv az a) pont szerinti közszolgáltatási díjat fizeti ki szolgáltatási díjként a közszolgáltatónak a 2013. 
évi CXXXIV. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint

Többletköltség: 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

• 3. cím: A közszolgáltatásból származó Koordináló szervet megillető bevételek felosztásának elve (Ht.
47/A § (6) bekezdés: A miniszter rendeletben állapítja meg a beszedett közszolgáltatási díj
felosztásának elvét.

• Rendező elv: a bevétel fedezetet nyújtson a ténylegesen ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
arányában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására, és a Koordináló szerv állami
hulladékgazdálkodási közfeladatára. (mindezek mellett hivatkozva a Ht. alapelvek)

A nemzeti fejlesztési miniszter 13/2016. (V. 24.) NFM rendelete
a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról



4. cím: A szolgáltatási díj, a díjalkalmazási feltételek – főbb szabályok

• A standard díj a 2. mellékletben felsorolt és az OHKT-ben előírt módon és feltételeknek megfelelően
nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának egységnyi díjtétele.

• Amely korrekciós tényezőkkel pozitív irányban maximum 70%-kal, negatív irányban maximum 60%-
kal korrigálható. Kéttényezős esetén: további maximum 30%-kal növelhető a tényleges ürítésből és
az elméleti ürítésből adódó arány alapján.

• A szolgáltatási díjat csökkenteni kell a közszolgáltató részére biztosított közszolgáltatási díjat,
díjalapot csökkentő elemekkel. (Ht. 46 § (2) bekezdés 64/2008. (III. 28.) Korm. Rendelet 3 § (3)
bekezdés). Ennek megfelelően kell érvényesíteni a haszonanyaggal kapcsolatban a közszolgáltatónál
keletkező bevételt is.

• Július 1. től: az át nem adott haszonanyag mennyiségére vetített, a Koordináló szerv és a
haszonanyag átvételére jogosult szervezet között létrejött szerződése alapján megállapított összeg is
levonható. Orvosolható.

• Visszatartás: Meg nem képezett amortizáció; Ellátásért felelősnek meg nem fizetett használati
(üzemeltetési díj); céltartalékot nem vagy nem megfelelő mértékben képezte meg. Orvosolható.
Közszolgáltatási jogviszony megszűnése esetén az ellátásért felelősnek fizethető vissza.



5. cím: A díjmegfizetés rendje – főbb szabályok

• Főszabály: negyedévenként (2016. december 31-ig lehetőség van a záró rendelkezések szerint eljárni.)

• A szolgáltatási díj összegéről a Koordináló szerv – a közszolgáltató által az adott naptári negyedévre
vonatkozó teljes körű adatszolgáltatás teljesítését követő 15 napon belül – írásban értesíti, amely a
közszolgáltató által a Koordináló szerv felé történő számlakiállítás alapja.

• A Koordináló szerv az adott naptári negyedévben ellátott szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási díj
megállapítására vonatkozó közszolgáltatói adatszolgáltatás tartalma az OHKT-ban előírt minimum
feltételek megállapításához további adatszolgáltatást kérhet, amelyet a kötelezett a megkeresést
követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

• A Koordináló szerv a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla kézhezvételét követő 30 napon belül
utalja át a szolgáltatási díjat a számlán megjelölt fizetési számlára.

• Egy közszolgáltatási szerződés keretében több közszolgáltató egyetemleges felelősség mellett
együttesen teljesít:
• Ha a tevékenységet területi alapon osztják fel maguk között: ténylegesen ellátott területek

tekintetében kötelezettek az adatszolgáltatásra és jogosultak a szolgáltatási díjra;
• tevékenységet feladatellátási alapon osztják fel maguk között: Valamennyi közszolgáltató(k)

által ellátott feladatokra kiterjedő adatszolgáltatásra a vegyes hulladék gyűjtési-szállítási
tevékenységét ellátó kötelezett, és a szolgáltatási díjra is ő jogosult azzal, hogy a többi
közszolgáltató felé elszámolási kötelezettséggel tartozik.



Vagyonkezelés

• Önkéntes.
• Több megkeresés érkezett. 
• Ht. 37/B. §
• Minimális eljárási jogszabály előírások a vagyonkezelésbe vétel folyamatához (69/2016. (III. 31.) Korm. Rendelet

9. § A Koordináló szerv saját vagyonával való gazdálkodásától el kell különítenie a vagyonkezelés körébe tartozó vagyont.)

• Mötv és Nvtv szabályai alkalmazandók. 
• Vagyonkezelésbe vételhez szükséges önálló saját eljárásrend kerül kialakításra.
• Jogi és számviteli előkészítés előrehaladott.
• Vagyonkezelésbe vétel a felajánlással indul.
• Átvételhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettség várható. Vonatkozó tábláink elkészültek. (Jellegében: 

mérlegtételek es a kapcsolódó analitikus nyilvántartások. (Számviteli folyamat röviden: Azonosítás, 
törzsadat; Megfeleltetés; Egyedi értékelés; Minősítés; Állományba vétel; Folyamatba épített kontroll)

• Jogi folyamat: Egységes vagyonkezelési szerződés és üzemeltetési szerződés mintát teszünk közzé. 
• Adójogi szempont: A gyakorlatban a vagyonkezeléshez kapcsolódóan felmerülő ÁFA kérdést egyedileg 

vizsgáljuk. Egységes álláspontot kívánunk kialakítani és egyeztetni az Adóhatóssággal.



Köszönöm a figyelmet!


