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Vagyonfelmérés és vagyonkataszter jogi alapjai I.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (2015. évi CCXXI. törvénnyel módosítva)

32/A. § (1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam

g) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak
teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális
használatának rendszerét,

h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen
vagyonkezelés körében rábízott vagyont.

(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátására koordináló szervezetet
(a továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre.



Vagyonfelmérés és vagyonkataszter jogi alapjai II.

37/B. § A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló
hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket – ha nem adják át a
Koordináló szervnek vagyonkezelésre – a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak
megfelelően kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e
körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel
rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni.

A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonában álló
hulladékgazdálkodási rendszerek azon fejlesztését, amely az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervben szereplő az adott területre vonatkozó feladatokat, előírásokat érinti,
csak a 32/A. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat birtokában kezdheti meg.



Vagyonfelmérés és vagyonkataszter jogi alapjai III.
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 4.1 pont

4) Vagyonkataszter elkészítésének célja: Egységes infrastruktúra-adatbázis létrehozása az optimális
kapacitáselosztás- és felhasználás érdekében. Várt eredmények:
• Infrastruktúra elemeinek nyilvántartásával, a kapacitások folyamatos figyelésével a

közszolgáltatás megszervezésének optimalizálása.
• A KEHOP keretében még megvalósítandó hulladékgazdálkodási beruházások pontos

meghatározása.
• A szolgáltatási színvonal egységesítése egyrészt a közszolgáltatások megszervezésének

optimalizálásával, másrészt a jövőben szükségessé váló fejlesztések pontos
meghatározása.

5) Az OHKT-ban megfogalmazott feltételek ellenőrzése a közszolgáltatási rendszer működésében
az OHKT-ban megfogalmazott fejlesztési irányoknak és feltételeknek megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási fejlesztési beruházások lehetnek támogatottak.



Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet:

2.§ (1) bekezdés 2.pontja alapján:

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

Vagyonfelmérés és vagyonkataszter jogi alapjai IV.



Vagyonfelmérés adatbázisa

ISPA projektek: 13 db önkormányzat/társulás

KEOP projektek (60 db) Összesített KEOP: 46 db

• KEOP-1.1.1 konstrukció keretében 19 db önkormányzati/társulási projekt

• KEOP-1.1.1/B. konstrukció keretében 7 db önkormányzati/társulási projekt

• KEOP-1.1.1/C. konstrukció keretében 34 db önkormányzati/társulási projekt

KSH „Közszolgáltatók és ellátott települések”

Magyar Államkincstár „Társulások Törzskönyvi nyilvántartás”

Közszolgáltatói adatszolgáltatás

Ellátásért felelős adatszolgáltatás



ISPA társulási vagyonelemek KEOP társulási vagyonelemek

VAGYONKATASZTER

Közszolgáltatói / Önkormányzati adatszolgáltatás

KSH adatbázis (tagok területén ellátó közszolgáltatók)

ISPA társulási tagok KEOP társulási tagok

Vagyonkataszter összeállítása



Vagyonkataszter adatszolgáltatás jelenlegi állapota

Vagyon adatszolgáltatással kapcsolatos határidők:

-Közszolgáltató 2016. augusztus 1.

-Ellátásért felelős 2016. augusztus 15. 

Beérkezett adatszolgáltatások:

- önkormányzat: 1 259 db (1606 regisztrált önkormányzatból)
- Társulás: 40 db (33 regisztrált társulásból!!!)
- Közszolgáltató: 103 db (135 regisztrált közszolgáltatóból)



• KEOP projekt feldolgozás 100%-os  

• ISPA projekt feldolgozás 100%-os 

• Közszolgáltatói adatszolgáltatás 60 %-os

• Önkormányzati adatszolgáltatás 45 %-os

• Társulási adatszolgáltatás 100 %-os

Feldolgozás:



A beérkezett adatok alapján a 
hulladékgazdálkodási létesítmények 

megjelenítése térképen



Összes létesítmény



Hulladékudvarok



Hulladéklerakók



Vagyonátadás jelenlegi helyzete

• Öt esetben merült fel vagyonátadás kezdeményezése.

• Az egységes, elfogadott vagyonkezelési eljárási rendet, illetve egyéb azzal kapcsolatos
információkat az NHKV Zrt. a weboldalán (www.nhkv.hu) rövidesen közzé teszi. A konkrét
vagyonátadási szándék jelzése esetén az önkormányzatokat/társulásokat elektronikus úton
értesítjük annak érdekében, hogy a vagyonkezelésbe vételt az eljárási rendben
meghatározottaknak megfelelően az ellátásért felelős szerv kezdeményezhesse.

http://www.nhkv.hu/


• egyes területeken a KSH adatbázis nem naprakész az ellátó szolgáltatót illetően (pl. szolgáltató
váltás vagy kijelölés esetén),

• a közszolgáltatói adatszolgáltatás még nem teljes körű (hiányzó, még be nem érkezett
adatszolgáltatások),

• a pályázati vagyonelemekhez képest eltérések (pl. helyrajzi szám, rendszám, vagyonelem
fellelhetőségi helye).

Vagyonfelmérés és kataszterkészítés tapasztalatai



• a közszolgáltatói adatszolgáltatás vagyonelem darabszámra nem minden esetben egyezik a pályázati
adatokkal (létesítmény, rendszám, típus, gyári szám),

• néhány esetben félreértelmezett adatszolgáltatás: „nem rendelkezünk saját vagyonnal”,

• hiányos adatszolgáltatások (adott társulás egyik vagyoneleme, a tagok területén ellátó szolgáltató
adatszolgáltatásában sem szerepel, továbbá nem jelölték meg a hulladéklerakók szabad kapacitását,
a létesítmény, egyéb eszköz tulajdonosát, használóját).

Vagyonfelmérés és kataszterkészítés tapasztalatai



További feladatok

• A be nem érkezett adatszolgáltatásokra vonatkozó ismételt adatbekérés, a
beérkezett új adatok összesítése, elemzése.

• Helyszíni ellenőrzés (ingó és ingatlanok estében adatszolgáltatási ellentmondások
ellenőrzése).



Vagyonelemek ellenőrzése

• 2016. októberétől az NHKV Zrt. felállítja az ellenőrzési csoportját.

• Az ellenőrzés érinti a közszolgáltatókat, önkormányzatokat, önkormányzati társulásokat,
létesítmény tulajdonosokat.

• Az ellenőrzések előzetes értesítés alapján történnek.

• Az ellenőrzések során kérnénk az együttműködésüket.



Vagyonelemek ellenőrzése

Adatszolgáltatás (közszolgáltató, önkormányzat, önkormányzati társulás) során adott
vagyonelemek megléte, azok használata, ezen belül

- Ingatlanok, ingóságok használatának ellenőrzése

- Tulajdonjogok, valamint azoknak a célnak megfelelő használatának,
kihasználtságának -

- Gépjárművek esetén műszaki érvényesség, jogszerű használat,
kihasználtságának -

- Létesítmények üzemeltetésének (pl.:MBH, hulladékudvar) ellenőrzése
(Minden ellenőrzés során jegyzőkönyv felvételére kerül sor.)



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


