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Területi lehatárolások -
kiinduló helyzet



Problématérkép I.

• egy Társulás területén belül az éves közszolgáltatási díj egy ingatlanra vetítve nettó 5.000 és
30.000 Ft közti skálánmozog, ugyanazon közszolgáltatási tartalom mellett…

• van, ahol a közszolgáltatási díj 0 Ft, mert az önkormányzat átvállalta, de NHKV Zrt.
megalakulásával ismét a lakossággal kíván fizettetni…

• a közszolgáltató 1 éven keresztül nem fizetett a kezelőnek/lerakó üzemeltetőnek díjat
• uniós forrásból beszerzett jármű,mely nem szerepel semmiféle nyilvántartásban…
• uniós forrásból beszerzett jármű nincs használatban, hogy ne kelljen üzemeltetési költséget

fizetni…
• a Társulás – a lakosságtól a közszolgáltató által beszedett – közszolgáltatási díjból fedezi a

saját működési költségét…
• a Társulás saját tagjait pereli…



Problématérkép II.

• a közszolgáltató ellen felszámolási eljárást nyújtottak be…
• a megvalósult létesítmény kapacitása többszöröse a beszállított hulladéknak, a gazdaságos

üzemeltetés kétséges…
• a rendszerelem fejlesztések nem az önkormányzat tulajdonában lévő helyen, hanem egy

bérelt csarnokban valósultakmeg…
• a Társulás által pályázati beszerzésben nyert edényzetekért egy profitorientált cég díjat

szed a közszolgáltató cégtől…
• a rezsicsökkentés elveivel ellentétes díjalkalmazás igazolása, számos díjfelügyeleti

ellenőrzés…
• bizonyos területeken (ca. 80 település) a vegyes hulladék gyűjtése, szállítása 2 hetente

valósulmeg, a közszolgáltatási szerződés és az önkormányzati rendelet alapján is…



Problématérkép III.

• a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot üzleti alapon kivonják a közszolgáltatási körből
(MÉH iskolai papírgyűjtési akció, stb.)…

• lerakón a támasztótöltés hiányának jövőbeni kockázata…
• haszonanyag tulajdonjogának nem egyértelmű rendezése a jogszabályokban …
• a közszolgáltatók által teljesített adatszolgáltatások egymással sok esetben nehezen

összevezethetők…
• energetikai és hulladék stratégia mielőbbi elfogadása szükséges…
• lerakási járulék hatásának, szerepének újra értelmezése…



További lépések

• az eddigi tapasztalatok alapján a meglévő jogszabályi környezet felülvizsgálata,

• megfelelőségi vélemények kiállítása,

• vagyonkezelésbe vétel,

• integráció a közszolgáltatás területén  optimális közszolgáltatási területek kijelölése

területi egyenlőtlenségek és adottságok kiegyenlítése.



.

• vagyonkataszter elkészítése,

• vagyonkezelésbe adás-vagyonkezelésbe vétel szabályainak kidolgozása,

• a rendszerelem fejlesztés megfelelőség vizsgálata eljárásrendjének kidolgozása,

• haszonanyag koordináció eljárásrendjének kidolgozása,

• saját számlázási rendszer kialakítása.

Folyamatban lévő tevékenységek



• Észak-Balaton: ÉBH társulási közszolgáltató teljes vertikumra fejlesztése, közszolgáltató
integráció

• Budapest: NHKV együttműködés felállítása
• Budapest régió: kapcsolódó rendszerekbe integrálás közelség elve alapján
• Cikó: önálló szerep tisztázás alatt
• DAREH: integráció kialakítása; egy közszolgáltató, aki minden rendszerelemet üzemeltet

(DAREH-Bázis)
• Dél-Balaton: Som és Marcali tengelyen integráció kialakítása, Cikó csatlakozása vizsgálat

alatt
• Duna-Tisza köze: Dunától Tiszáig tartó terület integrálása Kecskemét központtal
• Duna-Vértes-alja: közszolgáltató kiválasztásának rendezése, ezzel a létesítmények

üzemeltetője kiválasztódik, Vértesalja-projekt rendezése

További régiós szintű feladatszabás I.



• Észak-Alföld: rendben, rendszerfejlesztésre vár
• Kelet-Pest, Nyugat-Nógrád: integráció kialakítása
• Győr: OHKT-hoz igazodó ellátott település optimalizálás IH egyeztetés alapján
• Hajdúság: integrációs egyeztetések elvégzése, rendszerfejlesztés indítása
• Hatvan, Heves, Gyöngyös, Eger: integráció, meglévő működés felülvizsgálata
• KDV: fejlesztés, műszaki tartalom véglegesítés
• Miskolc régió: szükséges fejlesztések felülvizsgálata
• Nyugat-Dunántúl (Szombathely, Sopron, Mosómagyaróvár): integráció vizsgálata,

rendszer elemek üzembe helyezése
• Kaposvár régió: integráció teljessé tétele, fejlesztések felülvizsgálata
• Pécs: OHKT-hoz igazodó, ellátott település optimalizálás IH egyeztetés alapján

További régiós szintű feladatszabás II.



• Tiszafüred-Karcag régió: fúzió kialakítása
• ZALAISPA-Zalaegerszeg-Nagykanizsa-Körmend: integráció, fejlesztési tengely

meghatározása
• Felső Bácska OHKT-hoz igazodó ellátott település optimalizálás IH egyeztetés alapján
• Zemplén-Hernád: integráció végig vitele

További régiós szintű feladatszabás III.



• Törvényi háttér (Ht., Korm.rendeletek, NFM rendeletek) felülvizsgálata, két lépcsős
racionalizálás, tapasztalatok beépítése.

• Rendszerintegrációk elvégzése 2017. március 31-ig.
• Fejlesztések, fejlesztések, fejlesztések – kellő mérlegeléssel.
• NFPI – IH – NHKV zökkenőmentes együttműködés.
• Haszonanyag nyilatkozatok precíz kitöltése – helyes piaci kép kapása.
• Helyszíni ellenőrzések – október közepétől ütemterv szerint.
• MEKH – díjfelügyeleti eljárások.
• Térkép.
• Közös gondolkodás – piaci együttműködés. (Ne üssük egymást!)

Záró gondolatok



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


