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Jogszabályi áttekintés I.

A közszolgáltató tevékenysége Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv
(továbbiakban: OHKT) megfelelőségének megállapítására vonatkozó szabályokról 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 7. §-a és 8. §-a rendelkezik.



Jogszabályi áttekintés II.

A Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a közszolgáltató rendszeres

adatszolgáltatásának az első alkalommal történő hiánytalan teljesítését követő 45 napon

belül a Koordináló szerv (vagyis: az NHKV Zrt.) lefolytatja az (1) bekezdés szerinti

vizsgálatot, amelynek alapján kiadja az adott közszolgáltatóra vonatkozó megfelelőségi

véleményt. Ha a megfelelőségi vélemény kiadásának feltételei nem állnak fenn, erről

tájékoztatja a közszolgáltatót.



Jogszabályi áttekintés III.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/B. § (3) bekezdése
szerint a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi.



Jogszabályi áttekintés IV.

A Ht. 92/B. (4) bekezdése szerint, ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató
megfelelőségi véleménnyel a (3) bekezdésben meghatározott határidőig nem rendelkezik,
a települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon
belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel
felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.



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. (KOZDIASZ, TELEDIASZ)

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 (309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
adatszolg. teljesítése)



A közszolgáltató tevékenységének OHKT-nak való megfelelősége 
vizsgálata

TÁJÉKOZTATÁS  
vizsgálat 

megkezdése

Megfelelőségi 
vélemény

Nyilatkozat       
beküldése    
Intézkedési 
terv 

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

Megfelelőségi 
vélemény 
kiadásának 
megtagadása

Felhívás 
adatszolgáltatás 

teljesítésére

Adatszolgáltatás 
teljesítése

Adatszolgáltatás nem 
teljesítése

Nyilatkozat 
nem 
érkezett be



Jogszabályi áttekintés V.

A megfelelőségi vélemény a Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése szerint visszavonásig, de

legfeljebb egy évig hatályos.

Az NHKV Zrt. a megfelelőségi vélemény feltételeinek közszolgáltató általi teljesítését a

vélemény kiadásától számított 6. hónap végéig megvizsgálja.



A közszolgáltató 2016. október 15-ig INTÉZKEDÉSI TERVET nyújt be az ügyfél portálon
keresztül (MUNKAKOSÁR) a 2016. évre vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervről szóló 1250/2016. (V. 27.) Korm. határozat teljesítése érdekében.

Az Intézkedési Terv formai és tartalmi követelményéről 2016. október 1-ig elektronikusan
tájékoztatjuk az érintett közszolgáltatót.

Jogszabályi áttekintés VI.



Jogszabályi áttekintés

Az OHKT-ban előírtak szerint megvalósul 2016. december 31-ig:

1. A vegyes hulladékgyűjtés gyűjtés.

2. A zöldhulladék gyűjtés.

3. Az elkülönített csomagolási hulladék-gyűjtés.

4. A lomhulladék gyűjtés.

Intézkedési terv I.



Jogszabályi áttekintés

5. A vegyes hulladék előkezelése.
6. A zöldhulladék előkezelése.
7. A csomagolási hulladék előkezelése.
8. A lomhulladék előkezelése.
9. A csomagolási hulladék előkezelése kézi vagy mechanikai, optikai válogatás

kombinációjával.
10. Az üdülő ingatlanoknál az ellátási időszak legalább 6 hónap.
11. A csomagolási hulladék visszagyűjtése/hasznosítása minimálisan 90%-ban teljesül 

frakciónként évente (papír 10 kg/fő/év, üveg 6 kg/fő/év, műanyag 4 kg/fő/év, fém 1 
kg/fő/év).

Intézkedési terv II.



Intézkedési terv III.

Település megnevezése KSH azonosító
1. pont      

Igen/Nem
2. pont 

Igen/Nem
3. pont 

Igen/Nem 
4. pont 

Igen/Nem



Intézkedési terv IV.
1.  A vegyes hulladékgyűjtés a jogszabály szerinti gyakorisággal a teljes szolgáltatási területen megvalósul                 

2016. december 31-ig az alábbiak szerint:

Település 
megnevezése (2016. 

szept.30-ig nem 
valósult meg)

KSH azonosító

A vegyes hulladékgyűjtés a 
16/2002. (IV.10.)EüM. 

Rend. által előírt 
gyakorisággal megvalósul  

(Igen/Nem)

A maradék, biológiailag bomló 
hulladékot nem tartalmazó 
vegyesen gyűjtött hulladék 
elszállítása a heti egyszeri 

gyakoriságnál ritkábban történik, 
de a biológiailag bomló hulladék 
heti rendszeres elszállítása heti 

gyakorisággal megvalósul 
(Igen/Nem)

Teljesítés dátuma



Intézkedési terv V.
2. A zöldhulladék gyűjtés az OHKT-ban előírtak szerint a teljes szolgáltatási területen megvalósul 2016. 

december 31-ig az alábbiak szerint:

Település 
megnevezése 

(2016. 
szept.30-ig 

nem valósult 
meg)

KSH 
azonosító

Zöldhulladék 
gyűjtés az OHKT 

által előírtak 
szerint  2016. 

októbertől 
teljesül 

(Igen/Nem) 

Zöldhulladék 
gyűjtés 
"házhoz 
menő" 

gyűjtéssel                         
(Igen/Nem )

Zöldhulladék 
gyűjtés 

hulladékgyűjtő 
pont   

biztosításával 
megvalósul                   

db szám 

Zöldhulladék 
gyűjtés 

hulladékudvar 
biztosításával 

megvalósul                                      
db szám

Zöld hulladék 
gyűjtés egyéb 

módon valósul 
meg 

Teljesítés 
dátuma



Intézkedési terv VI.
3. Az elkülönített csomagolási hulladék-gyűjtés az OHKT-ban előírtak szerint a teljes szolgáltatási területen megvalósul           

2016. december 31-ig az alábbiak szerint:

Település 
megnevezése

KSH 
azono

sító

Papír-, 
Műanyag-

, Fém-, 
Üveg 

hulladék  

"Házhoz 
menő" 

rendszerben 
megvalósul           

(Igen)

Gyűjtősziget/
Gyűjtőpont 

alkalmazásáv
al megvalósul                           

összes db 
szám

Hulladék udvar 
alkalmazásával 

megvalósul                           
db szám

Üveg 
hulladék 

"Házhoz 
menő" 

rendszerben 
valósul meg    

(Igen)  

Gyűjtősziget/Gyűjtő
pont alkalmazásával 

megvalósul                           
összes db szám

Hulladék udvar 
alkalmazásával 

megvalósul                           
db szám

Telje
sítés 
dátu
ma



Intézkedési terv VII.
4. A lomhulladék gyűjtés az OHKT-ban előírtak szerint a teljes szolgáltatási területen megvalósul 

2016. december 31-ig az alábbiak szerint:

Település 
megnevezése

KSH 
azonosító

Lom 
hulladék 

Lom hulladék 
elszállítása 
évente egy 
alkalommal 
ingyenesen 
biztosított                          

(Igen/Nem)

Közterületi 
gyűjtéssel 

megvalósul 
(Igen)

"Házhoz menő" 
rendszerben 
megvalósul 

(Igen) 

Gyűjtőpont 
alkalmazásával 

megvalósul                           
összes db szám

Hulladék udvar 
alkalmazásával 

megvalósul                           
db szám

Teljesítés 
dátuma



Intézkedési terv VIII.

Saját magam 
végzem az 
előkezelést

Más kezelő 
végzi az 

előkezelést 
(Megnevezése)

Előkezelés 
telephelye

Előkezelés 
berendezés 

típusa, kapacitása 
(kézi, mechanikai, 

optikai, egyéb, 
vagy ezek 

kombinációja

Előkezelés során 
leválasztott 

hulladék 
energetikai 

hasznosításra 
kerül

Teljesítés 
dátuma

5. A vegyes hulladék előkezelése az OHKT-ban előírtak szerint megvalósul                     2016. 
december 31-ig az alábbiak szerint:



Intézkedési terv IX.
6. A zöld hulladék előkezelése az OHKT-ban előírtak szerint megvalósul                          2016. 

december 31-ig az alábbiak szerint:

Saját magam 
végzem az 
előkezelést

Más kezelő 
végzi az 

előkezelést 
(Megnevezése)

Előkezelés 
telephelye

Előkezelés 
berendezés 

típusa, kapacitása 
(kézi, mechanikai, 

optikai, egyéb, 
vagy ezek 

kombinációja

Előkezelés során 
leválasztott 

hulladék 
anyagában

történő 
hasznosításra 

kerül

Előkezelés során 
leválasztott 

hulladék 
energetikai 

hasznosításra 
kerül

Teljesítés 
dátuma



Intézkedési terv X.
7. A csomagolási hulladék előkezelése az OHKT-ban előírtak szerint megvalósul                                      

2016. december 31-ig az alábbiak szerint:

Saját magam 
végzem az 
előkezelést

Más kezelő végzi 
az előkezelést 

(Megnevezése)      

Előkezelés során 
leválasztott 

hulladék anyagában
történő 

hasznosításra kerül

Előkezelés során 
leválasztott 

hulladék energetikai 
hasznosításra kerül

Teljesítés dátuma



Intézkedési terv XI.
8. A lom hulladék előkezelése az OHKT-ban előírtak szerint megvalósul                          2016. 

december 31-ig az alábbiak szerint:

Saját magam 
végzem az 
előkezelést

Más kezelő 
végzi az 

előkezelést 
(Megnevezés)

Előkezelés 
telephelye

Előkezelés 
berendezés 

típusa, 
kapacitása 

(kézi, 
mechanikai, 

optikai, 
egyéb, vagy 

ezek 
kombinációja

Előkezelés során 
leválasztott 

hulladék 
anyagában

történő 
hasznosításra 

kerül

Előkezelés során 
leválasztott 

hulladék 
energetikai 

hasznosításra 
kerül

Teljesítés 
dátuma



Intézkedési terv XII.
9. A csomagolási hulladék előkezelése kézi, vagy mechanikai, optikai válogatás 

kombinációjával megvalósul 2016. december 31-ig az alábbiak szerint:

Hulladékáramok Saját 
magam 

végzem az 
előkezelést
Igen/Nem

Más kezelő végzi az 
előkezelést
Igen/Nem

Előkezelés 
telephelye

Előkezelés berendezés 
típusa, kapacitása (kézi, 

mechanikai, optikai, 
egyéb, vegy ezek 

kombinációja

Teljesítés dátuma

papír

műanyag

fém

üveg



Intézkedési terv XIII.
10. Az üdülő ingatlanoknál a gyűjtési tervnek megfelelően - a vegyes települési hulladék 

esetében – a szolgáltatás biztosítva lesz úgy, hogy az ellátási időszak legalább 6 hónap 
2016. december 31-ig az alábbiak szerint:

Település megnevezése KSH azonosító A közszolgáltatási szerződésben 
vállaljuk a módosítás elvégzését  

Teljesítés dátuma



Intézkedési terv XIV.

11. A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer, a
teljes lakosságszámra vetítve legalább az alábbi csomagolási hulladék mennyiségek
visszagyűjtése/hasznosítása minimálisan 90%-ban teljesül frakciónként évente
(papír 10 kg/fő/év, üveg 6 kg/fő/év, műanyag 4 kg/fő/év, fém 1 kg/fő/év),

megvalósul időarányosan 2016. december 31-ig az alábbiak szerint:

Hulladék megnevezése visszagyűjtés/hasznosítás

kg/fő/ 2016. szeptember 30.

2016. december 31-ig várható 

mennyiség

kg/fő/2016. év

Intézkedés Teljesítés 

dátuma

papír

üveg

műanyag

fém



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


