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Belső eljárásrend 

 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztés OHKT-nak való megfelelősége 
megállapítására vonatkozóan 

 
 
Kérelem azonosító száma:    …………………………………………………………………………… 
Kérelmet benyújtó neve, adatai: …………………………………………………………………………… 
Kérelem tárgya:     …………………………………………………………………………… 
Beérkezés napja:    …………………………………………………………………………… 
Válaszadásra határidő:    …………………………………………………………………………… 
Ügyintéző:      …………………………………………………………………………… 
 
 
 
1) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet szerinti kérelmet és az 1. mellékletet a megvalósítani kívánt 
rendszerelem fejlesztéséhez szükséges eljárás megindítását megelőzően az NHKV Zrt. részére 
megküldték? 

Igen – eljárás folytatható 
Nem – a megfelelőség nem állapítható meg 

 
A kérelem az ellátásért felelős nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásával lett 
benyújtva? 

Igen – eljárás folytatható 
Nem – a megfelelőség nem állapítható meg 

 
A kérelem és mellékleteinek beérkezési módja: 
 papír alapon, beérkezés időpontja:   ………………………….. 
 elektronikus úton, beérkezés időpontja: …………………………… 
Mellékletek száma: ……………… 
 
A papíralapú kérelem beérkezéséről az NHKV Zrt. 5 napon belül elektronikus úton visszaigazolást 
küldött, melynek időpontja: ………………….  
 
A kérelem elbírálása a kérelem papír alapon történő beérkezésétől számított 15 napon belül történik. 
 Kérelem elbírálás megkezdésének napja: ………. 
 
A kérelem az NHKV Zrt. részére papír alapon történő beérkezésétől számított 15 napon belül az NHKV 
Zrt. a felülvizsgálatot lezáró megállapítást tesz. 
 
Kérelmező ellátásért felelős a fejlesztés után megvalósuló, tulajdonba kerülő hulladékgazdálkodási 
létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket: 

- az NHKV Zrt. vagyonkezelésébe kívánja adni  igen   nem 
- a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező  

közszolgáltatónak kívánja üzemeltetésbe adni  igen  nem 
 
 
2) Kérelmet benyújtó, vagy a fejlesztéssel érintett önkormányzat, vagy társulás (továbbiakban: 
ellátásért felelős) regisztrációja megtörtént? 

Igen – eljárás folytatható 
Nem – a megfelelőség nem állapítható meg, hiánypótlás szükséges 
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3) Kérelmet benyújtó, vagy a fejlesztéssel érintett ellátásért felelősök a 69/2016. (III. 31.) Korm. 
rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesítették-e? 

Igen – eljárás folytatható 
Nem – a megfelelőség nem állapítható meg, hiánypótlás szükséges 

a) A hulladékgazdálkodási feladatai ellátása érdekében kötött társulási megállapodásokat, valamint 
azok módosításait a megkötésüket követő 10 napon belül az NHKV Zrt. részére megküldte? 

Igen – eljárás folytatható 
Nem – a megfelelőség nem állapítható meg 

b) A rendszerelemekre vonatkozó üzemeltetési szerződéseket és/vagy a vagyonkezelési 
szerződéseket azok megkötését, vagy módosítását követő 10 napon belül az NHKV Zrt. részére 
megküldte? 

Igen – eljárás folytatható 
Nem – a megfelelőség nem állapítható meg 

c) A meglévő rendszerelemekre, valamint a jövőben létesítendő új rendszerelemekre vonatkozó 
támogatási szerződéseket, illetve azok módosításait a megkötésüket követő 10 napon belül az NHKV 
Zrt. részére megküldte? 

Igen – eljárás folytatható 
Nem – a megfelelőség nem állapítható meg 

d) A 4. § (4) bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződést, illetve annak módosításait az NHKV Zrt. 
részére megküldte? 

Igen – eljárás folytatható 
Nem – a megfelelőség nem állapítható meg 

e) Az általa a közszolgáltatás körébe bevont, valamint a közszolgáltatás köréből kivett 
rendszerelemre vonatkozó adatokat a bevonásra, vagy a kivételre vonatkozó döntés meghozatalát 
követő 15 napon belül az NHKV Zrt. részére megküldte? 

Igen – eljárás folytatható 
Nem – a megfelelőség nem állapítható meg 

 

4) A kérelem benyújtását megelőzően megtörtént-e a vizsgálat, hogy a beruházás, engedélyezés, 
megrendelés, stb. a kötelező felülvizsgálat hatálya alá tartozik-e? 
 
Fordultak-e korábban tisztázó kérdéssel az NHKV Zrt. felé annak megállapítása érdekében, hogy a 
felülvizsgálatra történő benyújtási kötelezettség kiterjed-e a fejlesztésre? 
 

Igen, hivatkozási száma: …………………………  
 - megfelelőség megállapítása nem szükséges 

- megfelelőség megállapítása szükséges - eljárás folytatható 
Nem – az eljárás folytatható 

 
 
5) Korábban megállapított rendszerelem fejlesztés módosítása? igen   nem 
Ha igen, akkor a hivatkozási szám: ………………………… 
 
A kérelem benyújtásakor az ellátásért felelős tulajdonában van? igen   nem 
Fejlesztéssel tervezett a létrehozása?     igen   nem 
 
Hulladékgazdálkodási létesítmény     igen   nem 
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Jármű         igen   nem 
Gép         igen   nem 
Berendezés        igen   nem 
Eszköz         igen   nem 
 
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok  
elvégzésére az ellátásért felelős bevont, vagy bevonni kívánt?  igen   nem 
           
Értéknövelő beruházás       igen   nem 
Árubeszerzés        igen   nem 
Építési beruházás       igen   nem 
Szolgáltatásmegrendelés      igen   nem 
 
A fejlesztéshez szükséges eljárás: 

a) támogatás megítéléséhez kapcsolódó eljárás   igen   nem 
b) közbeszerzési eljárás      igen   nem 
c) hatósági engedélyezési eljárás     igen   nem 

 
Az adott rendszerelem fejlesztéséhez kapcsolódó eljárások: 
 Nincs kapcsolódó eljárás 
 Van kapcsolódó eljárás, mely hivatkozási száma: ………………………………………….. 
 
 
6) Hiánypótlásra felhívás kiküldése szükséges – egy alkalommal – további adatok, információk 
benyújtása érdekében az alábbiak szerint: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hiánypótlásra felhívás kiküldésének napja: …………………….. 
Hiánypótlás beérkezésének napja:  …………………..… 
Az ellátásért felelős a hiánypótlásra felhívásban foglaltaknak 10 napon belül eleget tett? 
 Igen – eljárás folytatható 
 Nem - felülvizsgálatot lezáró döntés hozható 
  NHKV Zrt. a lezáró döntést meghozta, dátum: …………………. 
  NHKV Zrt. lezáró döntést nem hoz – eljárás folytatható 
 
A hiánypótlás az NHKV Zrt. felé történő beérkezésétől, vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelen 
elteltétől számított 10 napon belül az NHKV Zrt. a felülvizsgálatot lezáró megállapítást tesz. 
 
 
7) Módosító javaslat kiküldése szükséges – egy alkalommal – az alábbi észrevételekkel annak 
érdekében, hogy a fejlesztés megfeleljen az OHKT előírásainak, céljainak: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Módosító javaslat kiküldésének napja:    …………………….. 
Elektronikus tájékoztatás beérkezésének napja:  …………………….. 
Az ellátásért felelős a módosító javaslatban foglaltakról 10 napon belül az NHKV Zrt.-t elektronikus 
úton tájékoztatta: 

- az NHKV Zrt. által megküldött javaslatban foglaltaknak a rendszerelem fejlesztésével 
kapcsolatos dokumentumokban történő átvezetéséről, 

- vagy az NHKV Zrt. által megküldött javaslatra vonatkozó részletes észrevételeiről. 
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A módosított kérelem az ellátásért felelős nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásával 
lett benyújtva? 

Igen – eljárás folytatható 
Nem – a megfelelőség nem állapítható meg 

 
A módosított kérelem és mellékleteinek beérkezési módja: 
 papír alapon a beérkezés időpontja:  ………………………….. 
 elektronikus úton a beérkezés időpontja: …………………………… 
Mellékletek száma: ……………… 
 
A papíralapú kérelem beérkezéséről az NHKV Zrt. 5 napon belül elektronikus úton visszaigazolást küld, 
melynek időpontja: …………………. 
 
A módosított kérelem NHKV Zrt. felé történő beérkezésétől, vagy az erre nyitva álló határidő 
eredménytelen elteltétől számított 10 napon belül az NHKV Zrt. a felülvizsgálatot lezáró megállapítást 
tesz. 
 
 

Az NHKV Zrt. megállapításai 
A felülvizsgálat során az NHKV Zrt. 

megállapítja a rendszerelem-fejlesztés OHKT-ben foglalt előírásoknak való 
megfelelőségét, 

vagy 
megállapítja a rendszerelem-fejlesztés OHKT-ben foglalt előírásoknak való 

meg nem felelőségét. 
 
Az NHKV Zrt. a döntésről az ellátásért felelősnek elektronikus úton értesítést küld. 
NHKV Zrt. a lezáró döntést meghozta, dátum: …………………. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A kérelemben ki kell térni az OHKT-ban előírt, a fejlesztéshez kapcsolódó elvárások teljesítésére nem 
csak a célok tekintetében, hanem abban a vonatkozásban is, hogy a későbbi üzemeltető a fejlesztéssel 
be tudja-e tartani az OHKT-ban elvártakat, illetve a fejlesztés következtében mely OHKT-ban 
meghatározott elvárások teljesítése változik. Különös tekintettel kiemelendő: 
 

 hogyan változnak az adott területen a minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatok; 

 a célokhoz vezető megfelelési követelmények, előírások, miként teljesülnek a fejlesztés előtti 
állapothoz képest; 

 a kitűzött célokhoz vezető infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszere 
miként változik; 

 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. 
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Kapcsolódó formanyomtatvány: 
- Kérelem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztésének OHKT-nek való 

megfelelésének megállapítására (69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete) 
 


