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Tájékoztatás az ellátásért felelős önkormányzatoknak, önkormányzati társulásoknak a 

megfelelőségi vélemény visszavonásával kapcsolatban 

 

Tisztelt Polgármester/Elnök/Vezető Asszony/Úr! 

 

A 2016. április 1. napjától hatályos jogszabályi rendelkezések, továbbá a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás országos elvárásait és céljait meghatározó Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: OHKT) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer 

átalakítását tették szükségessé az európai uniós kötelezettségek, a rezsicsökkentés eredményeinek 

megőrzése, a fenntarthatóság biztosítása, valamint a területi egyenlőtlenségek megszűntetése, 

optimális közszolgáltatási területek kialakítása érdekében. Az átalakítás célja egy egységes, nonprofit 

közszolgáltatási rendszer kialakítása nullszaldós működéssel. E célok elérése érdekében a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás integrációja vált szükségessé. A közszolgáltatás ellátásának 

optimális területi lehatárolása és a regionális koordináció az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására létrehozott NHKV Zrt. közreműködésével valósul meg. 

Az NHKV Zrt. szakmai koordinációja mellett valamennyi régió tekintetében megkezdődtek az ellátásért 

felelősök és a közszolgáltatók által már megismert, a méretgazdaságos üzemméretű regionális 

közszolgáltatás létrehozására irányuló integrációs folyamatok. 

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2016. októbere óta kiadott megfelelőségi 

vélemények kötelező felülvizsgálatát az NHKV Zrt. elvégezte.   

A megfelelőségi vélemények visszavonásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk az ellátásért 

felelősöket. 

 

1.) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 41. § (2) bekezdése alapján a 

közszolgáltató a tevékenységét az OHKT-ban előírtaknak megfelelően köteles ellátni, amelyet az 

NHKV Zrt. a Ht. 32/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatkezelés keretében ellenőriz, és erről 

megfelelőségi véleményt állít ki.  

2.) A Ht. 34. § (3) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

érvényességi feltétele, hogy a közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti 

megfelelőségi véleménnyel rendelkezzen.  

3.) Az NHKV Zrt. a megfelelőségi véleményt 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 

(továbbiakban: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet) 8. § (2) bekezdése és a 20. § (2) bekezdés szerinti 

esetben visszavonja. A közszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét a 69/2016. (III. 31.) Korm. 

rendelet tartalmazza, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 
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közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) 

pontjában foglaltakra tekintettel a közszolgáltatási szerződésnek is tartalmaznia kell.  

4.) Az Ellátásért felelősnek a megfelelőségi véleménnyel nem rendelkező közszolgáltatóval fennálló 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződését a Ht. előírásainak megfelelően fel kell 

mondania. Emellett a polgári jogi szabályokra tekintettel lehetőség van a közszolgáltatási 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére is. Kérjük az Ellátásért felelősöket, hogy 

a közszolgáltatási szerződés megszűntetése érdekében tett lépésekről 5 napon belül az NHKV  

Zrt-t értesíteni szíveskedjenek. 

5.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az Ellátásért felelősnek az 

új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében szükséges lépéseket 

meg kell tennie.  

6.) Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, illetve a felmondási idő 

leteltéig a jelenlegi közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást köteles változatlanul 

ellátni. Az ez alatt az idő alatt teljesített közszolgáltatásért a közszolgáltató szolgáltatási díjra is 

jogosult. A közszolgáltatás ellátása mindezekre tekintettel a megfelelőségi vélemény 

visszavonása esetén sem szakad meg, az integrációs folyamatok a lakosságot nem érintik, 

hátrányos következményekkel a lakosságra nézve nem járhatnak. Kérjük az Ellátásért 

felelősöket, hogy a közszolgáltatók e kötelezettségének betartatásáról szíveskedjenek 

gondoskodni. Amennyiben a megfelelőségi vélemény visszavonására tekintettel a 

közszolgáltatás színvonala csökkenne, vagy ellátása nem történne meg, úgy az a közszolgálató 

Ht. 37. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének megsértését eredményezi. Tekintettel 

arra, hogy az integrációs folyamatokhoz szükséges szakmai egyeztetések az NHKV Zrt. szakmai 

koordinációja mellett valamennyi régió tekintetében megtörténtek, a megfelelőségi 

véleménnyel rendelkező közszolgáltatóval történő szerződéskötés valamennyi Ellátásért felelős 

számára a felmondási idő alatt megvalósítható. Azon szolgáltató, amelynek közszolgáltatási 

szerződését az Ellátásért felelős felmondta a közszolgáltatás ellátásában a megfelelőségi 

véleménnyel rendelkező közszolgáltató közreműködőjeként, vele együttműködve részt vehet, 

ezért az integrációs folyamatok a folyamatos közszolgálatás ellátását nem veszélyeztethetik, 

nem befolyásolhatják. 

7.) A megfelelőségi vélemény visszavonására tekintettel felmondott közszolgáltatási szerződés után 

az Ellátásért felelős a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben 

meghatározott minősítési engedéllyel és az NHKV Zrt. által kiállított megfelelőségi véleménnyel 

rendelkező gazdasági szereplővel köthet. 

A megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáltatók listáját honlapunkon az 

https://nhkv.hu/megfelelosegi-velemeny/ találja. 

8.) A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § előírja, hogy az Ellátásért felelős a közszolgáltatási 

szerződést annak megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon 

belül elektronikus úton - a partner portál regisztrációs felületén keresztül - megküldi az NHKV 

Zrt. részére. 

9.) Felhívjuk az Ellátásért felelősök figyelmét, hogy a fenti lépések megtétele az OHKT-ban foglaltak, 

valamint a terület-optimalizációs célok megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges. Kérjük, 

hogy az országos célkitűzések mihamarabbi biztosítása, és az esetleges törvényességi felügyeleti 

eljárás elkerülése érdekében szíveskedjenek a megfelelőségi vélemény visszavonására tekintettel 

szükséges lépések megtételéről gondoskodni. 

https://nhkv.hu/megfelelosegi-velemeny/


3 
 

 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest., Pf. 333. | e-mail: koordinacio@nhkv.hu 

 

 

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban kérdése merülne fel, a 

koordinacio@nhkv.hu e-mail címen várjuk megkeresésüket.  

 

 

 

Budapest, 2017. április 13. 

 

Tisztelettel: 

                                                        

                                                                      

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajnal Zsolt 

szakmai vezérigazgató-helyettes 
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