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A hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányai az OHKT alapján

• A képződő szennyvíziszap kezelésének 
hosszú távú megoldása a 
termésnövelő hatás kihasználásával 
(komposztálás), vagy a 
szennyvíziszapban rejlő energia 
hasznosításával (biogáz kinyerés, 
erőműben együttégetés).

• A hulladék lerakással történő ártalmatlanításának háttérbe szorítása.
• A hulladékból minél több haszonanyag kinyerése.
• A hulladék energetikai hasznosításának előtérbe helyezése.
• A meglévő infrastruktúra kihasználása, fejlesztése.
• A biológiailag lebomló hulladék (zöldhulladék) kezelésének, 

komposztálásának megoldása.



A lerakott, de hasznosítható hulladék jelentős elveszített értéket képvisel, a belőle 
kinyerhető többletértéket a különféle becslések 20-50 milliárd Ft-ra teszik évente.
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OHKT felülvizsgálat célja
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A régiós területei adottságok figyelembevételével, a hulladék minél nagyobb arányú lerakótól való eltérítése.



OHKT – hasznosítási célok

HUHA 400 000 
tonna

B frakció
600 000 
tonna

2020-ra a következő energetikai hasznosítási célokat kell elérni

SRF 160 000 
tonna

RDF 370 000 
tonna

2020-ra a lerakást 600 000 
tonna/év alá kell szorítani 

(a mennyiség függ az elfogadás 
alatt lévő Nemzeti 

Energiastratégiától is)

Jelenleg a lerakott 
mennyiség 2 300 000 

tonna/év…



OHKT megfelelőségi célok 
(az adatok a közszolgáltató által benyújtott intézkedési tervekből kerültek leszűrésre)

A csomagolási hulladékok gyűjtött fajlagos mennyiségei az OHKT 

előírásainak kb. csak az 50%-a!

Az OHKT előírásai gyűjtés (mód/gyakoriság) vonatkozásában nem teljesül :

 Vegyes települési hulladék gyűjtési mennyiség : 122 db településen
 Zöld hulladék gyűjtési mennyiség: 782 db településen
 Csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség : 270 db településen
 Lom hulladék gyűjtési mennyiség : 103 db településen

Megfelelőségi 
fajlagos célok (OHKT) 

(kg/fő/év)
teljesült 09.30-ig 

(kg/fő/év)
várhatóan teljesül 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



292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami 

szervek kijelöléséről

Mi változott? KIJELÖLÉS I.

• A katasztrófavédelmi szerv megkeresi az NHKV Zrt.-t amely javaslatot tesz a kijelölendő
közérdekű szolgáltató személyére, az ideiglenes ellátás keretében végzendő
hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezésére, a tevékenység végzésének gyakoriságára és
minimális műszaki tartalmára, valamint a kötelezően igénybe veendő hulladékkezelő
létesítmény megnevezésére. 1. § (5)

• A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes ellátásra a Koordináló szerv 1. § (5) bekezdése szerinti
javaslatában szereplő szolgáltatót jelöli ki. 3. § (1)

• Az ideiglenes ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem
haladhatja meg a három évet, kivéve, ha a települési önkormányzat szerződéskötési
kötelezettségét továbbra sem teljesíti, és a hulladék elszállítása a településen nem biztosított.
3/A. §



292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami 

szervek kijelöléséről

Mi változott? KIJELÖLÉS II.

• Az ingatlanhasználó díjfizetési kötelezettségét a Koordináló szerv részére teljesíti. Az ideiglenes
ellátás díjáról a Koordináló szerv utólag, negyedévente állít ki számlát tizenöt napos fizetési
határidővel. A számlázott időszak csak akkor lehet negyedévnél rövidebb, ha azt az ideiglenes
ellátás megszűnése indokolja. 13/A. § (1)

• A Koordináló szerv a szolgáltatás műszaki tartalmának megfelelően, a Koordináló szerv által
fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatás díjat kiszámolja, melyet megküld a MEKH részére.
13/A. § (2)

• A szolgáltatási díjban az ideiglenes ellátás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, a kijelölési
rendelet és a szolgáltatási díjrendeletben foglaltaknak megfelelően. 13/A. § (3)

• Azon ideiglenes ellátásoknál, ahol a kijelölés 3/A. § szerinti hároméves időtartama legkésőbb 2017.
január 31-én lejár, a díjmegállapítást, a számlázást, a többletköltségek igénylését és elszámolását a
kijelölt közérdekű szolgáltató végzi, és tevékenységére e rendelet 2016. december 31-én hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni. 18/A. § (3)



Amennyiben az összes korrekciós tényezőt alkalmaznánk, a IV. 
negyedévben a III. negyedévhez képest átlagosan 30-40%-os szolgáltatási 

díj csökkenést kapnánk.

Közszolgáltató Szóbeszéd 
(Ft/liter)

SIÓKOM Nonprofit Kft. 3,80

PELSO-KOM Nonprofit Kft. 3,40

Dél-Dunántúli Hulladékkezelő NKft. 3,04

Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 3,00

Komlói Városgazdálkodási NZrt. 3,02

Mohácsi Városgazdálkodási NKft. 2,55

BONYCOM Bonyhádi Közüzemi NKft. 2,80

Dél-Kom Nonprofit Kft. 2,63

ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2,21

Szolgáltatási díj 

A szóbeszédhez képest átlagosan 10 %-kal
magasabb szolgáltatási díjakat 

állapítottunk meg a III. negyedévben.



Szolgáltatási díj régiónként – II. negyedév

Régió
Gyűjtött hulladék

Szolgáltatási díj

MINDEN BEKAPCSOLT Kiközölt

liter Nettó Ft Nettó Ft

Budapest 1 319 810 614    6 048 292 421    6 140 946 806    

Dél-Alföld 711 260 703    1 982 759 105    2 386 946 371    

Dél-Dunántúl 652 682 122    1 606 468 257    2 074 735 091    

Észak-Alföld 796 480 912    1 759 587 253    2 392 469 180    

Észak-Magyarország 736 250 033    1 951 380 177    2 188 209 460    

Közép-Magyarország 511 471 683    1 187 497 335    1 736 329 154    

Nyugat-Dunántúl 628 706 147    1 502 290 110    2 168 619 232    

Összesen 6 126 411 020    18 320 928 588    21 361 199 808    



Szolgáltatási díj – III. negyedév

Az alábbi közszolgáltatók nem adtak adatot 2016. 11. 21-ig a Q3 szolgáltatási díjhoz:

2016. november 2-ig az érdemi ügyintézésre alkalmas táblázatokat 58 
közszolgáltató küldte meg, hiánypótlási felhívást eddig 54 esetben küldtünk ki.

Megnevezés
Felhívást 

kapott
Békési Hulladékgyűjtő Kft. 2016.10.28
BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft. 2016.10.28
MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS NONPROFIT KFT. 2016.10.28
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016.10.28
ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Viziközmű 
Üzemeltető Nonprofit Kft. 2016.10.28
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016.10.28



Tömeges számlázás - folyamat
Rövidtávú célok, feladatok (2016. október – december):

- Figyelemmel a helyi sajátosságokra is, pontosított és bővített CSV verzió
(adatbekérő dokumentum) megküldése a közszolgáltatóknak.

- 2016. október közepétől december közepéig számlázási tesztüzem.

Középtávú célok, feladatok (2016. december – 2017. február)

- December közepétől 3 hónapos próbaüzem kezdődik.

- A közszolgáltatók az NHKV Zrt. rendszerén keresztül, a saját
felületüket használva tudják ellátni a számlázási és ügyfélszolgálati
feladatokat.



Tömeges számlázás - statisztika

52 közszolgáltatóból 

• 3 egyáltalán nem nyújtott be számlázáshoz adatot - 2016.07.27. óta 
(eddig 4 felszólítást küldtünk nekik)…

• 20 beküldött adatot, de ezek közül:
o 10 közszolgáltatónak visszaküldtük hibajavításra az állományokat, 

azonban nem javították/küldtek vissza jó állományokat (van olyan 
közszolgáltató, amelyik 2016.08.16-tól nem küldött javított 
állományt és 4 közszolgáltató szeptember óta nem küldött 
javítást!

o 10 közszolgáltatónak küldtünk jóváhagyásra számlaállományokat, 
amelyekre nem érkezett semmilyen válasz (többségében 
november eleje óta várunk a jóváhagyásukra).

• 25 közszolgáltatónál sikeresen kiállításra kerültek a számlák (több, 
mint 400 ezer számlát állítottunk ki a segítségükkel).



Veszteségfinanszírozás - elvek 

A felhalmozott veszteségek kezelése → NFM előterjesztés elfogadása 
folyamatban van, a közszolgáltatók elmúlt időszaki veszteségeinek kompenzálása 

érdekében.

A feladat átvétele Kormánydöntését igényel, a tervek szerint
ezt követően a feladatot az NFM fogja ellátni. Lényeges cél,
hogy az idei évben a közszolgáltatók gazdasági nehézségeik
kezelésére előleget kapjanak a támogatásból. Szükséges
megjegyezni, hogy a támogatásra egyszeri alkalommal és
utoljára kerül majd sor.



Veszteségfinanszírozás - tények
• A közszolgáltatók 2016. őszén lezárult adatbekérése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2015. 01. 01. - 2016. 03. 31. időintervallumra vonatkozó veszteségének feltárására irányult.

• Az NHKV Zrt.-hez 131 db kiértékelhető közszolgáltatói adatszolgáltatás érkezett.

• A közszolgáltatók által beküldött adatszolgáltatások összesítve az NFM felé határidőre
megküldésre kerültek.

2015. évre e Ft

a képződött mérleg szerinti eredmény -3 666 994 

üzemi eredmény -3 648 843 

2016. évre 01. 01. - 03. 31. közötti időszakra

az évközi adózás előtti eredmény -1 507 954

az évközi üzemi eredmény -1 409 862

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kapcsán megképzett értékvesztés

2015. évre 3 048 434

2016. évre 335 899



Az adatszolgáltatásra kötelezett közszolgáltatók száma 128, ebből 105 
közszolgáltató adott adatot.

Kintlévőségek 

száma                      
(db)

Kintlévőségek / 
behajtás összege 

összesen        
(Ft)

1-30 nap 
közötti 

tartozás                 
(Ft)

365 napon      
túli tartozás 

(Ft)

Közszolgáltatók összesen:

ebből:  élő követelés összesen 1 076 710 11 658 867 913 1 960 942 919 5 170 968 185

ebből: eladott követelés összesen 13 289 165 717 637 19 960 632 92 674 361

ebből: NAV-nak átadott követelés összesen 333 872 3 075 381 851 17 801 027 1 094 923 875

Sikeres behajtások összesen: 41 549 1 128 270 633

ebből: NAV által sikeresen behajtott összesen 41 183 1 021 993 909



Megfelelőségi vélemény

Ht. 92/B. § (3): „A 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a 32/A. § (1) bekezdés
f) pontja szerintimegfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi.”

Megfelelőségi véleményt szerzett 108 közszolgáltató, melyek közzététele az NHKV
Zrt. honlapján megtörtént.

A véleményt elektronikusan is megküldte az NHKV Zrt. a közszolgáltatók e-mail
címére a 2016. október 15-ig benyújtandó Intézkedési Terv dokumentációs
anyagával együtt.

A megjelölt október 15-ei határidőig 102 közszolgáltató nyújtotta be intézkedési
tervét.



Az integráció 
szükségessége

Beékelődés

Nincs hulladékkezelés – műszaki 
fejlesztés szükséges

Átjárás más 
területén

Szétaprózódottság Kijelölés



A új közszolgáltatási körzetek kialakítási szempontjai   

Ht. alapján:
• önellátás elve (a földrajzi adottságok figyelembevételével a hasznosításra alkalmas

létesítmények önálló hálózata jöjjön létre és működjön),
• közelség elve,
• költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve,
• keresztfinanszírozás tilalmának elve.

OHKT alapján:
• szolgáltató fenntartható működése,
• üzemgazdasági méret,
• hulladékgazdálkodási létesítmények meglévő és tervezett szabad kapacitása,
• optimális ellátandó lakosságszám (részletezve a következő dián).



Integráció – területi optimalizálás

A közszolgáltatók ellátási területeinek optimalizálásához szükséges, az egyes
társulások átalakítását, a tagok számára átjárhatóságot lehetővé tevő szerződéses
keretek kidolgozása érdekében folyik a társulási szerződések, valamint azok
módosításához szükséges általános minták elkészítése.

Valamennyi feladattal összefüggésben olyan
nyomtatványok elkészítésére törekszünk,
melyek félreérthetetlenek, ezáltal megelőzik
a többszörös, adatbeszerzésre irányuló
megkereséseket.



Következő időszak szakmai feladatai

• Iskolai papírgyűjtés egységes rendszerének vizsgálata, kialakítása.

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

• A teljes integráció megvalósítása a közszolgáltatás területén. CÉL: az
optimális közszolgáltatási területek kijelölése és a területi
egyenlőtlenségek és adottságok kiegyenlítése.

• Az egyeztetés alatt lévő MEKH díjfelügyeleti eljárásoktól függetlenül a
közszolgáltatóknak lehetősége lesz az NHKV Zrt.-vel közösen lefolytatott
költségstruktúra elemzés végrehajtására, a kidolgozás alatt lévő
eljárásrend alapján.
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


