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Tájékoztatás a 2016. július 1. napjától hatályos rendelkezésekre tekintettel a haszonanyag  

2016. évben történő átadásával kapcsolatban 

 

A 2016. július 1. napjától hatályos jogszabályi rendelkezések jelentős változást eredményeznek a haszonanyaggal 
történő gazdálkodás terén. A Koordináló szerv célja, hogy a jogszabályváltozásokra tekintettel szükséges átállás 
minél gördülékenyebben és a 2016. évben elsősorban a Közszolgáltatók érdekeit is figyelembe véve 
valósulhasson meg, tekintettel a 2016. évre már megkötött szerződésekre és az elmúlt negyedév szakmai 
egyeztetéseinek keretében feltárt eltérő jogértelmezési gyakorlatokra, problémákra is. Célunk tehát ebben az 
évben – a korábban már jelzettekkel összhangban –, hogy a Közszolgáltatók rendelkezési jogát, a jogszabályi 
keretek által megteremtett elszámolási rendszerben fenntartsuk, a Közszolgáltatók és a hatályos szerződések 
fenntartásához fűződő érdekekre, az OHKT által előírt célokra, elvekre, irányokra, valamint a közszolgáltatók 
likviditási kockázatainak csökkentéséhez fűződő érdekekre tekintettel. 
 
A Koordináló szerv rögzíti, hogy a haszonanyaggal való rendelkezés joga a 2016. július 1. napja után keletkezett, 
gyűjtött és a Koordináló szerv tulajdonába kerülő valamennyi, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 
tartozó hasznosítható hulladékra áll fenn. A 2016. július 1. napját megelőző időszakban keletkezett, gyűjtött 
haszonanyag feletti rendelkezési jogra a 2016. július 1. napját megelőzően hatályos jogszabályok irányadók.  
 
Tapasztaltuk, hogy a 2016. július 1. napjától hatályos szabályokat sokan eltérő módon értelmezik, a 2016. 
átmenetinek tekintett évben a Koordináló szerv törekszik ajánlások, tájékoztatók, konferenciák, szakmai 
konzultációk keretében segíteni a Közszolgáltatókat a szabályok betartása érdekében. 
 
Annak érdekében, hogy kellő felkészülési idő álljon rendelkezésre a Közszolgáltatók számára 2016. december 31. 
napjáig a haszonanyag átadásával kapcsolatos kötelezettségek gyakorlását, és az átvevő személyének kijelölését 
a Koordináló szerv szervezi meg: 

- A Koordináló szerv jelen tájékoztatóval együtt közzéteszi a haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettség tartalmára és formájára vonatkozó előírásokat. Felhívjuk figyelmüket a jogszabályi 
előírások alapján az adatszolgáltatás minden esetben kötelező, elmaradásának kockázata a 
közszolgáltatót terheli. 

- A Közszolgáltató a Koordináló szerv által közzétett nyilatkozatban megjelöli, hogy a 2016. december 31. 
napjáig keletkező haszonanyagot, mely szervezetnek kívánja átadni, és vállalja a Koordináló szerv 
bizományosaként, hogy azt ezen szervezet részére a Koordináló szerv nevében értékesíti, kezelésre-
hasznosításra átadja. A haszonanyag értékesítéséből származó bevétel, vagy a fizetendő kezelési díj a 
Közszolgáltatónál keletkezik, azzal a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a Koordináló szerv 
és a Közszolgáltató elszámol. A közszolgáltató vállalja, hogy valamennyi a tevékenységével összefüggő 
bejelentési és nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, vállalja, hogy az EKÁER regisztrációt, 
adatbejelentést az előírásoknak megfelelőn megteszi. A vállalás a Koordináló szerv elfogadó 
nyilatkozatával hatályba lép. 

- A haszonanyag értékesítéséből származó bevétellel, a kezelési költségekre is tekintettel a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – különös tekintettel a Koordináló szerv által fizetendő 
hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló szabályokra – a Közszolgáltató és a Koordináló szerv 
elszámol. Az elszámolást az élő szerződésekre is tekintettel,2016. december 31. napjával, mint 
fordulónappal történik. 

 
A fentiek alapján tehát a Koordináló szerv a 2016. átmenetinek tekinthető évben a hasznosítás és a haszonanyag 
átadás lehetőségét biztosítja, jogainak gyakorlása során a közszolgáltatók érdekeire figyelemmel jár el. Kérjük a 
Tisztelt Közszolgáltatókat, hogy a fentiek szerinti vállalást a 2016. év II. félévének vonatkozásában tegyék meg, a 
hasznosításra, kezelésre történő átadást biztosítsák. Fel kell hívnunk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha a 
haszonanyag átadása, illetve az azzal történő gazdálkodás nem a vonatkozó előírásoknak, és azok alapján a 
Koordináló szerv által elfogadottaknak megfelelően történik, úgy az felvetheti a megfelelőségi vélemény 
visszavonásának szükségességét, illetve kiadásának akadályát képezheti. Ennek elkerülése a Koordináló szerv és 
a közszolgáltatók közös érdeke. Számítunk további együttműködésükre.  
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Amennyiben a haszonanyag továbbadása 2016. július 01-től haladéktalanul meg kell, hogy történjen, úgy 2016. 
július 08-ig kell a Közszolgáltatóknak a vonatkozó nyilatkozatot megtenni külön indoklással arra vonatkozóan, 
hogy miért volt szükség a nyilatkozat megtétele előtti haszonanyag átadásra. 
 
A Koordináló szerv bizományosaként történő haszonanyag átadás esetén az eddig alkalmazott bizonylatolási 
rendet kérjük alkalmazni.   
 
Eddigi és további együttműködésüket ezúton is köszönjük. 


