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2016. évi … törvény 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról  

 

1. § 

(1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 47/A. § (4) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A közszolgáltató, a Koordináló szerv, a települési önkormányzat és a települési 

önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa (a továbbiakban 

együtt: Hivatal által kötelezett) a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, 

amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és 

díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal által megjelölt 

tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási 

kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási 

felszólítása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.” 

 

(2) A Ht. 48. § (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal 

ellenőrzi. E rendelkezések megsértése esetében a Hivatal határozattal) 

 

„a) megtiltja a jogszabálysértő díj további alkalmazását, és kötelezi a Koordináló szervet, 

illetve a közszolgáltatót a jogszerű ellenérték alkalmazására, 

b) kötelezi a Koordináló szervet, illetve a közszolgáltatót a rendelkezések megsértésével elért 

többletbevétel jegybanki alapkamat tárgyévi éves átlagával növelt összegének 

ba) a sérelmet szenvedett fél részére történő visszatérítésére, vagy 

bb) a közszolgáltató által nyújtott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett 

valamennyi ingatlanhasználó részére történő visszatérítésére, ha a sérelmet szenvedett fél 

személye nem állapítható meg,” 

2. § 

 

(1) A Ht. 31. § (2a) bekezdésében a „vagy a közszolgáltató tulajdonába” szövegrész helyébe a 

„vagy a Koordináló szerv tulajdonába, vagy a közszolgáltató tulajdonába, illetve birtokába” 

szöveg lép. 

 

(2) A Ht. 32/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „koordinációt,” szövegrész helyébe a 

„koordinációt, amelynek keretében gondoskodik a közszolgáltatás során elkülönítetten 

gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék 

hasznosításának megszervezéséről, továbbá koordinálja a hasznosításra nem kerülő 

hulladékok ártalmatlanítását,” szöveg lép. 
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(3) A Ht. 42. § (1) bekezdés g) pontjában az „utólag a” szövegrész helyébe az „utólag a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjon túli” szöveg lép.  

 

(4) A Ht. 43. § (1) bekezdésében a „közszolgáltató tulajdonába” szövegrész helyébe a 

„Koordináló szerv tulajdonába és a közszolgáltató birtokába” szöveg lép. 

 

(5) A Ht. 43. § (2) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv” 

szöveg, továbbá a „képezi.” szövegrész helyébe a „képezi és egyben a közszolgáltató 

birtokába kerül.” szöveg lép. 

 

(6) A Ht. 47/A. § (5) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Hivatal által 

kötelezett” szöveg lép. 

 

3. § 

 

Ez a törvény 2016. július 1-jén lép hatályba. 
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ÁLATLÁNOS INDOKOLÁS 

  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosítását az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának biztosítása érdekében szükséges elvégezni. Az 

állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam a hulladékgazdálkodás országos 

szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális 

erőforrások optimális használatának rendszerét. Így állami feladat a hulladékgazdálkodási 

eszközök, létesítmények optimális használata rendszerének kialakítása. A Ht. a hulladék teljes 

ciklusára kiterjedő szabályozásként került meghatározásra, emiatt kitér a hulladék 

hasznosítására is. A Ht. korábbi módosításával a közszolgáltatási díj és a szolgáltatási díj 

elvált egymástól, a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes 

közvetlen költsége megtérítésre kerül, abból a célból, hogy a haszonanyag előállításához 

szükséges valamennyi költségét fedezze a közszolgáltatóknak. Az új rendszerben továbbá a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére történő 

adatszolgáltatások módosítása is szükséges. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

Indokolt az adatszolgáltatásra kötelezettek körének szélesítése, annak érdekében, hogy a 

Hivatal az előírt határnapig javaslatot tudjon tenni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

díjakra. Valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett szereplő esetében biztosítani kell a 

törvénynek a bírságkiszabás lehetőségét azzal a megszorítással, hogy a Hivatalnak minden 

egyes esetben mérlegelnie kelljen az adatszolgáltatással összefüggő mulasztás súlyát, és a 

fokozatosság elvét betartva vagyoni szankciót csak akkor alkalmazzon, ha nyilvánvalóan 

szándékos mulasztás, vagy súlyos gondatlanság történt.   

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új koncepciója szerint a számlázás, díjbeszedés, 

valamint a felügyeleti díj fizetésének kötelezettsége a Koordináló szerv feladatköre, így a 

Hivatal díjfelügyeleti jogkörét szabályozó előírásoknak is követniük kell a szabályozást. A Ht. 

módosításáról szóló 2015. évi CCXXI. törvény indokolása is kifejezetten úgy fogalmaz, hogy 

a díjfelügyelet új alanya a Koordináló szerv, azonban a közszolgáltatókra vonatkozó 

ellenőrzés is szükséges. 

 

A 2. §-hoz 

 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam a hulladékgazdálkodás 

országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az 

infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét. Így állami feladat a 

hulladékgazdálkodási eszközök, létesítmények optimális használata rendszerének kialakítása. 

A Ht. a hulladék teljes ciklusára kiterjedő szabályozásként került meghatározásra, emiatt kitér 

a hulladék hasznosítására is.  

a) Ahhoz, hogy az országos célok teljesüljenek mind az anyagában történő hasznosítás 

tekintetében, mind pedig a hulladékgazdálkodás körébe tartozó energetikai létesítmények 
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megfelelő mennyiségű és minőségű haszonanyaggal történő ellátása tekintetében, az állam a 

fenti feladata körében meghatározza, hogy mely létesítmény (válogató) tekintetében milyen 

minőségű és mennyiségű haszonanyag előállítása elvárt minimális szinten, illetve meg kell 

határoznia azt is, hogy mely létesítményből (válogatóból) milyen mennyiségű és minőségű 

anyag kerüljön az egyes energetikai hasznosítással érintett létesítményekbe. 

b) Ahhoz, hogy a haszonanyaggal ilyen módon rendelkezni lehessen, szükséges a 

haszonanyag tulajdonjogának megszerzése. Ezt támasztja alá az is, hogy a Ht. előírása szerint 

a közszolgáltatási díjban magában kell érvényesíteni a hulladékból származó bevételeket. A 

Ht. módosításával a közszolgáltatási díj és a szolgáltatási díj elvált egymástól, a szolgáltatási 

díjra a nemzeti fejlesztési miniszter által meghatározott elvek vonatkoznak nem pedig a 

közszolgáltatási díjra vonatkozó elvek. Mindezek mellett a szolgáltatási díjban a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, abból a 

célból, hogy a haszonanyag előállításához szükséges valamennyi költségét fedezze a 

közszolgáltatóknak. Amennyiben az értékesítés bevétele a módosítást követően is a 

közszolgáltatóhoz kerülne, annak értéke többszörösen is megtérülne, amely tiltott állami 

támogatást eredményezne.  

 

A 3. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 


