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• Az adatszolgáltatási kötelezettséget előírja: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

Adatszolgáltatásra kötelezett: a közszolgáltató, az ellátásért felelős, valamint a 
hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa.

Adatszolgáltatás

• Az adatszolgáltatás teljesítésének módja: a 12/2016. (V. 24. ) NFM rendelet 4. § szerint
elektronikus úton, ügyfélportálon keresztül.



Közszolgáltató 
adatszolgáltatása:

1. Rendszeres adatszolgáltatás:
(69/2016. (III. 31.) Korm. rend. 20. §
(1)-(3) bekezdések szerint)

2. Eseti adatszolgáltatások
(69/2016. (III. 31.) Korm. rend. 20. § (4)
bekezdések szerint)

Ellátásért felelős 
adatszolgáltatása:

1. Közszolgáltatási szerződés
módosítása és jogszabályi
megfelelőségének vizsgálata
(69/2016. (III. 31.) Korm. rend. 4. §
(4) bekezdés szerint)

2. További adatszolgáltatások
(69/2016. (III. 31.) Korm. rend. 22. § (1)
bekezdések szerint)

Létesítmény tulajdonos 
adatszolgáltatása:

1. Létesítményekre vonatkozó
adatszolgáltatás
(69/2016. (III. 31.) Korm. rend. 23. §)

Adatszolgáltatás

Feltétele: 
A szolgáltatási díj kifizetésének

A megfelelőségi vélemény megszerzésének, és meglétének

Feltétele: 
A rendszerelem fejlesztésére 

vonatkozó megfelelőség 
megállapításának



Az ellátásért felelős adatszolgáltatása

A hulladékgazdálkodási feladatai ellátása érdekében kötött társulási 
megállapodásokat, valamint a társulási megállapodások módosításait

Adatszolgáltatás tartalma Határidő

Megkötést vagy módosítást 
követő 10 napon belül

A rendszerelemekre vonatkozó üzemeltetési szerződéseket, valamint a 
vagyonkezelési szerződéseket

Meglévő, valamint a jövőben létesítendő új rendszerelemekre vonatkozó 
támogatási szerződéseket és a módosított támogatási szerződéseket

Megkötést vagy módosítást 
követő 10 napon belül

Megkötését követő 10 napon 
belül

közszolgáltatási szerződést, valamint a módosított közszolgáltatási 
szerződést

Megkötést vagy módosítást 
követő 8 napon belül

Közszolgáltatás körébe bevont, valamint a kivételre került rendszerelemre 
vonatkozó adatokat a bevonásra, vagy a kivételre vonatkozó döntést

Döntés meghozatalát követő
15 napon belül

a)

b)

c)

d)

e)

Az adatszolgáltatás első alkalommal történő teljesítésének határideje: 2016. június 30.



Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó adatszolgáltatás

Tartalmi követelmények:

A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási 
szerződésben rögzített feladataiért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter 
rendeletében foglaltaknak megfelelő szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a 2016. április 1. napját követően 
teljesített közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

Jogszabályi előírás:

• Ht. 34. §, 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
• Ht. 92/B §. (2) bekezdése:

Határidő:

• A közszolgáltatási szerződések Ht. 92/B. § (2) bekezdése szerinti módosításának határideje: 2016. június 30. 

A szerződés módosítás feltétele a szolgáltatási díj kifizetésének.



Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés vizsgálata

Ellátásért felelős Koordináló szerv

1. szerződés/módosítása 3. Dokumentumok vizsgálata a 
beérkezéstől számított 15 napon belül

4.  Írásbeli vélemény

4.a.  Nem felel meg 4.b.  Megfelel

5.  Szerződés módosítása

5.a.  30 napon belül nem 5.b.  30 napon belül igen

6. eljárás kezdeményezése az illetékes hatóságnál, 
szolgáltatási díj nem kerül megfizetésre

2. elektronikus úton, 8 napon belül



A közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása

- Közszolgáltatási díj számlázásához szükséges adatok – teljesítése első alkalommal: 2016. június 30.,(CSV)

- Közszolgáltató által ellátott feladatokra vonatkozó adatok a szolgáltatási díj megállapításához –
teljesítése első alkalommal: 2016. július 5.

Az adatszolgáltatás tartalma:
A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § és 21. § szerint

A rendszeres adatszolgáltatás ezt követő teljesítésének határideje: minden negyedévet követő 5. nap

- Az ellátásért felelős által kiállított teljesítési igazolás

- 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet 6. § szerinti adatszolgáltatás



A közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása

Közszolgáltató Koordináló szerv

1. Adatszolgáltatás 3. Adatszolgáltatás vizsgálata

Értesítés 
szolgáltatási díj 

számlázása
12/2016. (V. 24.) 

NFM rend.
13/2016. (V. 24. ) 

NFM rend.

4.a.  Nem megfelelő 
adatszolgáltatás

4.b.  Megfelelő 
adatszolgáltatás

6. Megfelelőségi 
vélemény kiadásának 
megtagadása, 
visszavonása

2. elektronikus úton

Tevékenység 
megfelelőség 

vizsgálata

Felhívás5.  Felhívás teljesítése (15 nap)



A közszolgáltató tevékenységének OHKT-nak való megfelelőségének vizsgálata

2. A tevékenység
nem megfelelő, 
TÁJÉKOZTATÁS 

1. Tevékenység  
megfelelő

Megfelelőségi 
vélemény

3. Egyedi adatszolgáltatás 
megküldése (30 napon belül)

Megfelelőségi vizsgálat feltétele : közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatásának az első alkalommal történő hiánytalan
teljesítését követő 45 napon belül a Koordináló szerv lefolytatja a vizsgálatot.

4. Hiánypótlás kiküldése 
(5 nap)

5. Hiánypótlás teljesítése 
(15 nap)

Megfelelőségi 
vélemény 
kiadásának 
megtagadása



A közszolgáltató eseti adatszolgáltatása

Adatszolgáltatás tartalma Határidő

Az ideiglenes vagy szükségellátásról szóló döntést másolatban. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a 
közszolgáltatót érintő határozatát másolatban. 

A kézhezvételt követő 10. napig

A kézhezvételt követő 10. napig

A megkötött vagy módosított közszolgáltatási szerződést valamennyi 
mellékletével együtt teljes terjedelemben .

A közszolgáltató általi aláírását 
követő 5 napon belül

A közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 
önkormányzati rendeleteket, előírásokat, szabályozókat. 

A hatálybalépésétől számított 
10 napon belül 

Az adatszolgáltatás első alkalommal történő teljesítésének határideje: 2016. június 30.



A rendszerelem fejlesztés OHKT-nak való megfelelőségének vizsgálata

Ellátásért felelős Koordináló szerv

1. 69/2016. Korm. Rend 1. 
melléklete szerinti kérelem

3. Kérelem vizsgálata (15 nap)

3.a.  Nem  megfelelő 3.b.  Megfelelő

6. Döntés: A rendszerelem 
fejlesztés nem felel meg

2. Elektronikusan és papír alapon

Döntés: A 
rendszerelem 

fejlesztés  
megfelelő

3. Visszaigazolás (5 nap)

Hiánypótlás teljesítése (10 nap)

Módosítás átvezetése/észrevétel (10 nap)

Megfelelőség vizsgálatának feltétele : regisztráció 69/2016. (III.31.) 22. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítése
A vizsgálatot kezdeményezi: az ellátásért felelős.

Hiánypótlás

Módosító javaslat



Amennyiben a nem megfelelőségre vonatkozó döntés esetén, vagy megfelelőségre vonatkozó döntés 
hiányában a rendszerelem fejlesztés megvalósul és bevonásra kerül a közszolgáltatásba: 

• rendszerelemmel kapcsolatos költséget, kiadást, díjat az ellátásért felelős maga köteles kifizetni az 
üzemeltető szervezet, a fejlesztést hasznosító részére.

• A közszolgáltató által a rendszerelem üzemeltetése, használata a közszolgáltató megfelelőségi 
véleményének visszavonását eredményezi.

• vagyonkezelésbe vételét a Koordináló szerv köteles megtagadni, valamint a már vagyonkezelésbe vett 
rendszerelem vagyonkezelését azonnali hatállyal megszüntetni. 

Rendszerelem fejlesztés nem megfelelősége esetén a rendszerelem nem vonható be a 
közszolgáltatásba.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


