
Az NHKV Zrt. és a közszolgáltatók 
kapcsolatának aktuális kérdései

Előadó:
Weingartner Balázs
elnök-vezérigazgató

Balatonalmádi, 2017. október 18.



A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. §-a alapján az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására az állam koordináló szervezetet hozott létre.

A Koordináló szerv az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.).

Az NHKV Zrt. elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg
optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni,
hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.

A fő célok:

- Az EU-s kötelezettségek maradéktalan teljesítése
- Az állami hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egységesítése
- Költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása
- A közszolgáltatók fenntartható működésének biztosítása 
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A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.



Az NHKV Zrt. és a Közszolgáltatók együttműködése            alapelvek

• Önellátás elve

• Közelség elve

• Költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása

• Keresztfinanszírozás tilalmának elve

• A közszolgáltatók fenntartható működése

• Fejlesztések optimalizálása

• Üzemgazdasági méret

• A hulladékgazdálkodási létesítmények meglévő és tervezett 
szabad kapacitása

• Az optimális ellátandó lakosságszám figyelembevétele

• A Koordináló szerv és a Közszolgáltatók kölcsönös partnerségen 
alapuló együttműködése Ta
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A közszolgáltatói integráció célja

ISPA

KEHOP

KEOP

ISPA

KEHOP

KEOP

Egységes, közös szakmai színvonal kialakítása a 
fejlesztésekben is

Integráció előtt Integráció után
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Szakmai Gyakornoki 

Programok

Állásbörzék

Szakmérnökképzés

Az NHKV Zrt. többhetes szakmai 
gyakornoki képzés keretében BSc

és MSc hallgatókat fogad.

Várjuk a Közszolgáltatók 
jelentkezését!

Az NHKV Zrt. részt vesz 
állásbörzéken, ahol szakirányon 

végzett kollégáknak kíván 
lehetőséget biztosítani a közös 

munkára.

Várjuk a Közszolgáltatók 
jelentkezését!

A Miskolci Egyetemmel és a 
Gödöllői Szent István Egyetemmel 

együttműködve hulladékkezelési és 
hasznosítási szakmérnökképzés 

indult 2017 októberben, amelynek 
során az NHKV Zrt. támogatja a 
Közszolgáltatók szakembereinek 

képzési költségeit.



Egységes, nullszaldós közszolgáltatási rendszer kialakítása, fenntartása 

Az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése

Értékcsökkenés helyzetének rendezése

A termikus hasznosítási kapacitás növelése

Teljeskörű adatstruktúra kialakítása

A hulladékgazdálkodási integráció koordinálása, „lezárása”

Vagyonkataszter felülvizsgálata, vagyonkezelés szabályainak véglegesítése

A szelektív gyűjtési rendszer kiterjesztése és hatékony működtetése

Az NHKV Zrt. további feladatai és szerepe a fejlesztési, stratégiai célok elérésében

A hulladékhasznosítás országos koordinációja – folyamatban

Közszolgáltatók stabil finanszírozása



Az Országos 
Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Tervtől 
a területi integrációig

TERÜLETI 
INTEGRÁCIÓ

OHKT

Szolgáltatási 
díj

Megfelelőség

Fejlesztések




