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Előfinanszírozás
A II. negyedévben

• 81 közszolgáltatóval kötöttünk előfinanszírozási megállapodást,
• mintegy bruttó 8,65 milliárd Ft igény érkezett, melyből
• mintegy bruttó 6,3 milliárd Ft kifizetése történt meg,

A III. negyedévben

• 85 közszolgáltatóval kötöttünk előfinanszírozási megállapodást,
• mintegy bruttó 11,0 milliárd Ft igény érkezett, melyből
• mintegy bruttó 5,4 milliárd Ft kifizetése történt meg a mai napig.



Számlázás
 73 közszolgáltatóval kötöttünk bérszámlázási együttműködési megállapodást (előzetesen

58 közszolgáltató jelezte írásban az együttműködési szándékát)
• cca. 6 215 000 fő ingatlanhasználó kapja így a számlát, 2466 db településen.

 21 közszolgáltató számláz, mint közérdekű (kijelölt) közszolgáltató (van átfedés a
bérszámlázást végző közszolgáltatókkal)
• cca. 315 000 ingatlanhasználó kapja így a számlát, 162 db településen.

 50 közszolgáltató területén számláz az NHKV Zrt.
• cca. 1 520 000 ingatlanhasználó kapja így a számlát, 557 db településen.

 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
• 2 db településen, cca. 1 760 000 ingatlanhasználónak 2016. október 1-től az NHKV

Zrt. végzi a számlázást (megállapodástervezet a Fővárosi Közgyűlés előtt).



.

 Gyakran jelentkező problémák:
A közszolgáltatók részéről kiküldött számlákon,

• vagy nem a megfelelő fizetési mód kerül feltüntetésre,
• vagy nem kaptunk csekkes állományt.

 Rövidtávú célok, feladatok:
• a korábban beküldött CSV-k alapján új, pontosított, bővített CSV verzió kerül megküldésre a jövő

hét folyamán, ami már figyelembe veszi a helyi sajátosságokat is
• ezzel egyidőben visszajelzünk a korábban beküldött CSV-kkel kapcsolatban, ezeket javítani és

bővíteni szükséges, majd a javítottat meg kell küldeni áprilistól kezdődően
• az új CSV-kből származó adatokat használjuk fel az október közepétől, december közepéig tartó

számlázási tesztüzemben

 Középtávú célok, feladatok:
• 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

Az ügyfélszolgálatról és a számlázási felület használatáról oktatást fogunk tartani.
Delegálva lesznek segítő fejlesztők, akik szükség esetén a helyszínre is kimennek.



Rendszerelem fejlesztési projektek 
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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 rendelkezik a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése OHKT-nak való megfelelőség megállapítására vonatkozó
szabályokról.

• Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem: minden, az ellátásért felelős
tulajdonában lévő vagy fejlesztéssel tervezett, valamint egyéb módon a tulajdonába kerülő
hulladékgazdálkodási létesítmény, továbbá minden olyan jármű, gép, berendezés és eszköz,
amelyeket a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére az
ellátásért felelős bevont.

• Fejlesztés: minden hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemet érintő értéknövelő
beruházás, valamint olyan árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés, amely
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemet érint.

Rendszerelem fejlesztések – fogalmak





A fejlesztés elbírálás megkezdésének feltétele

• A kérelmet benyújtó, vagy a fejlesztéssel érintett ellátásért felelős (önkormányzat, társulás)
regisztrációja megtörtént-e.

• A kérelmet benyújtó, vagy a fejlesztéssel érintett ellátásért felelős (önkormányzat, társulás)
69/2016. (III.31) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét
teljesítette-e? (társulási megállapodás, üzemeltetési-, vagyonkezelési- és közszolgáltatási
szerződés, új rendszerelemekre vonatkozó támogatási szerződés).

• A Korm. rendelet 1. melléklete megfelelően kitöltve - a megvalósítani kívánt rendszerelem
fejlesztéséhez szükséges eljárás megindítását megelőzően - a Koordináló szerv részére
megküldésre került-e.

• A kérelem az ellátásért felelős nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásával
lett-e benyújtva.

Rendszerelem fejlesztések – formai, alaki vizsgálat





A kérelemben ki kell térni az OHKT-ban előírt, a fejlesztéshez kapcsolódó elvárások
teljesítésére és arra, hogy a későbbi üzemeltető a fejlesztéssel be tudja-e tartani az OHKT-ban
elvártakat. Különös tekintettel kiemelendő:

• hogyan változnak az adott területen a minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatok,
• miként teljesülnek a célokhoz vezető megfelelési követelmények, előírások a fejlesztés

előtti állapothoz képest,
• miként változik a kitűzött célokhoz vezető infrastrukturális erőforrások optimális

használatának rendszere,
• a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztésére vonatkozó feltételek,

célok, irányok miként kerültek meghatározásra a fejlesztési elképzelés összeállítása során, a
fejlesztés megvalósítása esetén mi a teljesítés várható időszaka,

• a közszolgáltató tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek miként változnak a
fejlesztés következtében,

• a tervezett fejlesztést megalapozó üzemeltetési szintű elemzések számszaki bemutatása,
• a fejlesztés várható hatásának bemutatása az üzemeltetési költségekre és a környezeti

elemekre.

Rendszerelem fejlesztések – tartalmi vizsgálat



Rendszerelem fejlesztések  elbírálása - folyamatábra



2016. 09. 26-ig fejlesztési igényt vagy előzetes megfelelőségi vizsgálatot nyújtott be:
• 4 közszolgáltató,
• 3 önkormányzati társulás.

A fejlesztések fajtái:
• teljes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének véleményezése,
• gépjárműállomány bővítés,
• optikai válogató technológia beszerzése,
• elhasználódásból eredő eszközpótlás,
• hulladékudvar, válogatómű kialakítása,
• szolgáltatásvásárlás közszolgáltató kiválasztására – közbeszerzés jóváhagyása.

Egy esetben pozitív döntés született, a többi esetben az OHKT-nak való megfelelőség
megállapítása folyamatban van, mert a fejlesztési elképzelésekről a jogalkotó NFM-el
folyamatos jogharmonizációs egyeztetés szükséges.

Rendszerelem fejlesztések – statisztikai adatok



Projekt megnevezése

Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete (Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások

Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási

Rendszer

14,00
Megtörtént

2016-ban

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása. A 

projektterület Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Veszprém és Bács-Kiskun 

megyét érinti, ahol az érintett lakosok száma meghaladja a 600 000 főt.

Vértesalja Hulladékgazdálkodási 

Projekt
5,26

Megtörtént

2016-ban

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása. A projekt 

keretében hulladékudvarok és a szerves hulladék kezelését szolgáló létesítmények 

megvalósítását végzik el.

Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar 

megyében, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre

5,73 2016

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a 

Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási rendszerek komplex tovább fejlesztése 

történik meg, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtésre.

Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Duna-Tisza 

közi régióban, különös tekintettel 

az elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre

5,67 2016

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a 

Duna-Tisza térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex tovább fejlesztése 

történik meg, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtésre.

Hulladékgazdálkodási nevesített projektek a KEHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozata alapján
(KEHOP 3.2.1, 3.2.2)



Projekt megnevezése

Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete (Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások

Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Karcag Város, 

valamint

a Tisza-tó térségében, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre

2,40 2016

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében Karcag 

és térsége, valamint a Tiszafüred térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex 

tovább fejlesztése történik meg, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtésre.

Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi 

Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre

6,75 2016

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a Dél-

Alföld Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének 

komplex tovább fejlesztése történik meg, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtésre.

Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Zala és Vas 

megye egyes térségeiben, különös 

tekintettel 

az elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre

4,65 2016

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a Zala 

megyei, illetve a Dél-Vas megyei térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex 

tovább fejlesztése történik meg, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtésre.

Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Szabolcs-

Szatmár- Bereg megyében, különös 

tekintettel

az elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre

5,10 2016

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei térségi hulladékgazdálkodási rendszer komplex tovább 

fejlesztése történik meg, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtésre.



Projekt megnevezése

Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete (Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások

Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Heves megye 

egyes térségeiben, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre

3,40 2016

A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt 

keretében a Hatvan térségi, valamint Dél-Heves megyei hulladékgazdálkodási 

rendszer komplex tovább fejlesztése történik meg, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtésre.

A fővárosi hulladékgazdálkodási 

rendszer környezetbarát 

technológiáinak bővítése, a 

hulladékfeldolgozás és 

újrahasznosítás arányának 

növelése

8,33
Megtörtént

2016-ban

A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy annak keretében a közel kétmillió 

lakos közszolgálatát ellátó fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer optimalizálása 

és a szelektív hulladékgyűjtés tovább fejlesztése megvalósuljon. A beruházás a 

KEOP keretében megvalósuló projekt szelektív gyűjtőrendszerének hatékonyságát 

és a már meglévő hulladékgazdálkodási rendszerek kapacitását fejleszti tovább.

Szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszer továbbfejlesztése a 

Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás 

területén

0,86
Megtörtént

2016-ban

A projekt által közel 154 000 lakos számára közszolgáltatást nyújtó 

hulladékkezelési rendszer fejlesztése valósul meg a szelektív gyűjtés 

kiterjesztésével, a lerakott hulladékmennyiség csökkentésével, a lerakási 

kapacitás biztosításával. A beruházás során megvalósulnak a hiányzó 

kezelőművek, bővül a szelektív gyűjtés eszközrendszere, nagyobb arányban 

eltérítésre kerülnek a lerakóról a hasznosítható hulladékok. A szemléletformálás, 

megelőzés a lakosok környezettudatosságának emelését szolgálja.



Felhívás neve
Keretösszeg

(Mrd)
Részletezve

KEHOP-3.1.1

A települési hulladékgyűjtési,  

szállítási és előkezelő rendszerek 

fejlesztése

25,76

Elsődleges hulladékgyűjtési tevékenység

kisebb építési tevékenység finanszírozása

(hulladékudvar beruházás, 

csurgalékvíz tisztító  berendezés, 

szelektív válogatómű korszerűsítése)

KEHOP-3.1.2
A biológiailag lebomló hulladék 
eltérítése a hulladéklerakóktól

5,00 Zöldhulladék-gyűjtés fejlesztése

KEHOP-3.1.3
Szemléletformálás 1,00

Címzett támogatás

NHKV koordinálásával használható fel



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


