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A közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása

- Közszolgáltatási díj számlázásához szükséges adatok – teljesítése első alkalommal: 2016. június 30.,(CSV)

- Közszolgáltató által ellátott feladatokra vonatkozó adatok a szolgáltatási díj megállapításához –
teljesítése első alkalommal: 2016. július 5. (KOZDIASZ, TELEDIASZ)

Az adatszolgáltatás tartalma:
A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § és 21. § szerint

A rendszeres adatszolgáltatás ezt követő teljesítésének határideje: minden negyedévet követő 5. nap

- Az ellátásért felelős által kiállított teljesítési igazolás

- 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet 6. § szerinti adatszolgáltatás (309/2014. (XII. 11.) Korm. Rend. adatszolg.
teljesítése)



A közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása
határidő betartása és hiánypótlási felhívás kiküldése 

2016. Q2 2016.Q3 2016.Q4 2017.Q1 2017.Q2

Közszolgáltató                                               
db

124 117 111 104 94

Adatszolgáltatás 
határidőben  
teljesítése                                                         

db 

0 15 30 45 36

Hiánypótlás                                                        
db

229 211 255 225 209



Az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébeA közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása
hiánypótlási felhívás 

• Formai hibák:

❖ KOZDIASZ és TELEDIASZ táblázat hibás elnevezése

❖ Hiányzó dokumentumok (teljesítésigazolás, teljességi nyilatkozat, stb)

• Tartalmi hibák: 

❖ KOZDIASZ táblázat adatai nem egyeznek a TELEDIASZ adataival

❖ Előző negyedévi záró és adott negyedév nyitó mennyiség (hiányzik/hibás)

❖ A KOZDIASZ  a „NYILATKOZAT”, „KEZELŐK”  adatai ellentmondásban állnak

❖ A gyűjtött               előkezelésre átadott INPUT mennyiség

❖ Előkezelt hulladék átadása kezelésre 

(M+O-Q) * (1-N/100)=P M+O=P+Q



Az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás körébeA közszolgáltató rendszeres adatszolgáltatása

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló

13/2016 (V.24.) NFM rendelet 2. melléklet 1.1 szerint a standard díj: 2,737 Ft/l

• Szolgáltatási díj: 

❖Minimum összeg:  1,642 Ft/l

❖Maximum összeg: 4,652 Ft/l

❖Maximum összeg: 5,474 Ft/l (kéttényezős)



Szolgáltatási díj tapasztalatai 2016 Q2-2017 Q2

2016. Q2 2016. Q3        2016. Q4 2016. 2017. Q1 2017. Q2 2017. Összesen

Közszolgáltató 

db
124 117 111 104 94

Szolgáltatási 

egységár (Ft/l)
3,6070 3,5877 3,7228 3,6383 3,3648 3,1531 3,2575 3,4844

Szolgáltatási díj 

(Ft)
22 142 483 456   22 908 575 243   22 719 339 867   67 770 398 566   20 954 178 251   20 206 413 444   41 160 591 695   108 930 990 261   

TELEDIASZ liter 

adatok
6 138 708 026   6 385 348 601   6 102 770 459   18 626 827 086   6 227 375 326   6 408 389 742   12 635 765 068   31 262 592 154   



Vegyes települési hulladék gyűjtése

Az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás

körébe tartozó vegyes hulladék jogszabályban előírt

gyakorisággal történő összegyűjtése és elszállítása.

Jogszabály: 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

OHKT:

• biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó vegyes

hulladékgyűjtés gyakorisága minimum heti egyszeri.

• ahol a biológiailag lebomló hulladék heti rendszeres

elszállítása legalább heti gyakorisággal megtörténik,

a maradék, biológiailag lebomló hulladékot nem

tartalmazó vegyesen gyűjtött hulladék elszállítása a heti

egyszeri gyakoriságnál ritkábban is megvalósulhat.

16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2

375 374

227

106 17

Települések száma, ahol a vegyes 
hulladék gyűjtés NEM a jogszabály 

szerint történik

477 802
lakos

43 255
lakos



Zöldhulladék gyűjtése

A Ht.39.§ (4) ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék
komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a
zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a
közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék
komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható
legyen.

OHKT :
• a szolgáltatást családi házas beépítettségű

területen évente legalább 10 alkalommal,
• Az alkalmak során a januárban két alkalom,

április, május, június, július, augusztus,
szeptember, október, november hónapokban
legalább egy alkalmat biztosítani kell.

• tömbházas/társasházi beépítettségű területen
évente legalább 4 alkalommal biztosítani kell.

• kiegészítő megoldás: hulladékgyűjtő pont,
hulladékgyűjtő udvar, átvételi hely.

Gyűjtési mód:
• házhoz menő
• gyűjtőpont
• hulladékgyűjtőudvar

16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2

2570 2496
1916 1609 1494

HÁZHOZ MENŐ szolgáltatással ellátott települések 
száma

Ellátott települések száma

NEM ellátott települések száma

5 002 134
lakos

2 645 436
lakos



Szelektív hulladék (papír, műanyag, fém ) gyűjtése

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 9.§ (4) a közszolgáltató 

házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el legalább a 

• műanyaghulladékot, 

• fémhulladékot, 

• papírhulladékot.

A házhoz menő gyűjtés mellett 

• hulladékgyűjtőudvarban

• hulladékgyűjtőszigeten 

OHKT :

Mód és gyakoriság :házhoz menő gyűjtés havi egyszer,

hulladékgyűjtő sziget kéthetente egyszer

37

225

108

151

112

40

253

49

231

79

164

72

9

108

59

216

9

91
67

11

97

Települések száma, ahol házhoz menő szolgáltatás NEM
biztosított

2016 Q2-Q4 2017 Q1 2017 Q2



Szelektív hulladék (papír, műanyag, fém ) gyűjtése

Ht. 92. § (1) 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a

háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-,

műanyag- és üveghulladék újrahasználatra

előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét

a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében

országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.

Mennyiség :

papír 10,0 kg/fő/év

üveg 6,0 kg/fő/év

műanyag 4,0 kg/fő/év

fém 1,0 kg/fő/év

PAPÍR ÜVEG MŰANYAG FÉM

9,4

2,6

6,8

0,8

8,4

2,3

7,0

0,8

8,4

2,4

6,2

0,7

7,3

2,5

6,1

0,7

Elkülönítetten gyűjtött hulladékok mennyiségei
(kg/fő/év)

16Q2 16Q3 16Q4 17Q1



Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére/hasznosítására vonatkozó
OHKT-s céloktól való elmaradás

P, Ü, M, F mennyiségek (kg/fő/év)

95,58

47,79

21,00

EU-s célok és OHKT viszonya

(50%)

Ht. 92. § (1) 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a

háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-,

műanyag- és üveghulladék újrahasználatra

előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét

a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében

országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.

Lerakói jelentések alapján a vegyes hulladék p, ü, m, f

tartalma (országos átlag):

Papír: 33,4 kg/fő/év

Üveg: 9,1 kg/fő/év

Műanyag: 45,8 kg/fő/év

Fém: 7,7 kg/fő/év



Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok hasznosítására vonatkozó
2020-as EU-s céloktól való elmaradás

50%

8%

14%
22%

2016 Q2 – 2017 Q1

EU elvárás - 50 %

elmaradás az OHKT-től

hazai teljesítés - 14 %

Ht. 92. § (1) 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a

háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-,

műanyag- és üveghulladék újrahasználatra

előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét

a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében

országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.

Előírt mennyiség :

papír 10,0 kg/fő/év

üveg 6,0 kg/fő/év

műanyag 4,0 kg/fő/év

fém 1,0 kg/fő/év



Vegyes települési hulladék előkezelés OHKT-s céloktól való elmaradása

OHKT:

A vegyesen gyűjtött hulladékok előkezelésének technikája,

mennyiségi és minőségi feltételei:

• Anyagában hasznosítható hulladékfrakció legalább 20 %-ának

elkülönítésére törekedni kell.

• A leválogatott hasznosítható frakció idegen anyag tartalma nem

haladhatja meg az 5%-ot.

• Anyagában nem hasznosítható hulladékfrakció legalább

10-15%-át energetikailag kell hasznosítani.

• Amennyiben csak az energetikai hasznosításra alkalmas frakció

került kiválasztásra:

• úgy a kezelő létesítménybe bemenő vegyes hulladékáram

legalább 30-35 %-át energetikailag kell hasznosítani.

16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2

13,5% 13,9% 15,0% 14,8% 15,2%

41,3% 40,3% 40,0% 43,3%
36,3%

45,2% 45,8% 45,1% 41,8%
48,5%



16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2

71,5% 69,9% 65,5%

98,7
94,1%

2,2% 2,4%
2,7%

1,0%
0,7%

26,2% 27,7% 31,8%

0,3% 5,2%

Zöldhulladék előkezelés OHKT-s céloktól való elmaradása

A zöldhulladékok előkezelésének technikája,

mennyiségi és minőségi feltételei:

• Célja: hasznosítási művelet érdekében a lehető legtöbb

és legtisztább frakció kiválogatása.

• A bemenő hulladék legalább 80 %-ának elkülönítésére

kell törekedni.

• Előkezelés után a nem hasznosítható hulladékfrakció

legalább 90%-át energetikailag kell hasznosítani.



16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2

74,3% 78,1% 80,3%
88,2%

80,6%

9,1%
8,6%

10,0%

10,5%

11,0%

16,6% 13,4% 9,6%

1,2% 8,3%

Elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelés OHKT-s céloktól való elmaradása

OHKT:

Az előkezelés elsődleges célja a hulladék minél

nagyobb arányú anyagában hasznosítása, másodlagos

célja pedig az anyagában nem hasznosítható hulladék

energetikai hasznosítása.

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok

előkezelésének technikája, mennyiségi és minőségi

feltételei:

• Az anyagában nem hasznosítható hulladékfrakció

legalább 90%-át energetikailag kell hasznosítani.

• A leválogatott és hasznosítóhoz eljuttatott hulladék

idegen anyag tartalma nem haladhatja meg az 5%-

ot.



Ártalmatlanítás OHKT-s céloktól való elmaradása

OHKT:

• a hulladék hulladéklerakóban akkor rakható le, ha 

• a hulladék előkezelési műveleten ment 

keresztül szennyező hatása csökken, 

• a rendelkezésre álló technológiával nem tehető 

hasznos alapanyaggá, 

• anyagában és energetikailag gazdaságosan nem 

hasznosítható.

• a lerakóban elhelyezett hulladék mennyisége ne 

haladja meg a 65%-ot.

0%

65%

16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2

37,3%
39,8% 38,0%

33,8%
41,6%

34,0%
20,9%

24,8%

27,6%

26,6%

17,5% 13,3% 15,7%
19,3%

14,1%

7,7% 6,8% 8,2%
11,5% 8,0%

4,1% 4,5% 4,1% 6,3% 6,4%



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!

Urbánné Lazák Emese

Megfelelőségi csoportvezető


