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• Az adatszolgáltatási kötelezettséget előírja: , Ht. 32/A. § (4), 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

Adatszolgáltatásra kötelezett: a közszolgáltató, az ellátásért felelős, valamint a 
hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást nyújtó 
szerv, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

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



A Koordináló szerv hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésével és
azzal kapcsolatos egyes feladatok ellátásával összefüggésben a
közszolgáltatóknak

adatszolgáltatási felhívást

közölt.

Azon ingatlanhasználók vonatkozásában, akik a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat csoportos beszedési megbízás útján fizették meg, az
alábbi alapadatokat kellett megadni.

 GIRO kód + számlaszám (a fizetésre kötelezettre fogyasztóé)
 régi beszedő kód
 régi fogyasztó azonosító

PÓTHATÁRIDŐ: 2016. június 20.



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 B

1 Ft/liter Negatív korrekciós tényező leírása

2 0,499 a vegyes gyűjtés nem a jogszabály szerinti gyakorisággal történik

3 0,042 a zöldhulladék gyűjtésének nem megfelelő teljesítése

4 0,208 az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő 

alul teljesítése

5 0,083 lomhulladékgyűjtés OHKT-ban meghatározott minimumtól eltérő alul teljesítése

6 0,001 a gyűjtést, szállítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban

7 0,186 a gyűjtött és elszállított hulladékok előkezelésének elvégzése nem OHKT szerinti minimális 

technikai, mennyiségi és minőségi elvégzése

8 0,001 az előkezelést nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban

9 0,001 az ártalmatlanítást nem saját üzemeltetésében végzi 90%-ban

10 0,465 az OHKT-ban meghatározott hulladék mennyiségen felüli hulladék ártalmatlanítása vagy 

lerakóban elhelyezése

11 0,026 az ügyfélszolgálat nem teljes körű, nem megfelelő ellátása, a nem teljesítés %-a



A B

1 Ft/liter Pozitív korrekciós tényező leírása

2 0,042 a zöldhulladék gyűjtésében az OHKT-ban minimálisan előírton felüli szolgáltatás nyújtás

3 0,208 az elkülönített csomagolásihulladék-gyűjtés az OHKT-ban minimálisan előírttól eltérő 

többlet vállalása

4 0,083 lomhulladékgyűjtés OHKT-ban minimálisan előírttól magasabb színvonalú szolgáltatás 

nyújtással

5 0,186 a gyűjtött és elszállított hulladékok előkezelésének elvégzése az OHKT szerinti minimális 

technikai, mennyiségi és minőségi előírásokon felül történik

6 0,755 a települési, vegyesen gyűjtött hulladékból anyagában hasznosítható frakció kiválasztása 

mechanikai, optikai kezeléssel a bemenő hulladék legalább 20%-a

7 0,472 energetikai hasznosítás érdekében végzett előkezelés elvégzése a közvetlen hasznosíthatóság 

érdekében (utóaprításig) a kezelésére átvett hulladék legalább 30%-a esetén

8 0,125 a vegyesen gyűjtött hulladék biológiai stabilizálása a lerakott hulladék arányában

9 0,019 az OHKT-ban minimálisan megfogalmazotton túl a közszolgáltató által maga végzett 

hasznosítás, termék előállítás

10 0,2 gyűjtőedényzet (zsák) biztosítása díjmentesen az ingatlanhasználók részére az ingatlantól 

történő vegyes hulladékgyűjtéshez



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


