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Tárgy: megfelelőségi vélemény kiállítása és kötelezés a Hivatal által meghatározott 

feltételek teljesítésére  

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-

Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal) az NHSZ OKÖT Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2370 Dabas, Szent István út 

133., képviseli: Volenszki József ügyvezető; a továbbiakban: Ügyfél)  által benyújtott 

kérelemre indult, megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló közigazgatási hatósági 

eljárásban meghozta a következő 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

1. A Hivatal megállapítja, hogy az Ügyfél, mint közszolgáltatói alvállalkozó 

működése és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 

tevékenysége a Hivatal által jelen határozat 2. pontjában előírt feltételek 

teljesítése esetén megfelel a 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Tervről szóló 1/2022. (I. 7.) ITM rendeletben (a továbbiakban: 

OHKT) foglalt előírásoknak és erről megfelelőségi véleményt állít ki. 

 

A megfelelőségi vélemény jelen döntés véglegessé válásától számítva visszavonásig, 

de legfeljebb 1 évig hatályos. 

 

2. A Hivatal megállapítja, hogy az Ügyfél által benyújtott Hulladékkezelési 

fejlesztési terv célértékek elérését biztosító intézkedései megfelelőek és  

kötelezi Ügyfelet a megfelelőséghez szükséges alábbi feltételek 

teljesítésére: 

 

Az Ügyfélre irányadó – az OHKT 7. táblázatának B. oszlopában, illetve az OHKT. 8. 

táblázatának B. és C. oszlopában meghatározott – célértékek elérése érdekében, a 

kérelméhez csatolt Hulladékkezelési fejlesztési tervben vállalt intézkedések 

megvalósításával, 2022. december 31. napjáig 

- a lerakásra szállított hulladék összes gyűjtött hulladékhoz viszonyított arányát 

csökkentse legalább 3 százalékponttal, a 2020. évben lerakásra szállított 

hulladék arányához képest, 

- az előkezelő létesítmény kihozatali hatásfokát, az összes előkezelésre 

szállított hulladék tekintetében legalább 46,87%-kal növelje, 

- az előkezelő létesítmény kihozatali hatásfokát, az előkezelésre szállított papír, 

műanyag, fém és üveg hulladék (továbbiakban: PMFÜ hulladék) tekintetében 

legalább 4,14%-kal növelje. 

file://///atlantis/meh_munka/SFO/HSO/andodyp/Documents/1%20Hulladék/2022/HULLG_860%20-%20Szomhull/hulladek@mekh.hu
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3. A Hivatal kötelezi az Ügyfelet, hogy a 2. pontban meghatározott feltételek 

teljesítését a Hivatal felé hitelt érdemlően igazolja, az alábbiak szerint:  

 

a) Az igazolás teljesítésére megállapított határidő: a feltételek teljesítését 

legkésőbb 2023. január 31. napjáig igazolni szükséges. 

 

b) Az igazolás teljesítésének módja:  

- hiteles elektronikus dokumentum formájában ismételten meg kell küldeni a 

MEKH_22_MFV_AV.xls Excel-táblázatot a 2022. január 1. - 2022. december 

31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó adatokkal kitöltve, 

- be kell nyújtani a 2. pontban előírt feltételek és a Hulladékkezelési fejlesztési 

tervben meghatározott intézkedések teljesítésének igazolására szolgáló 

dokumentumokat,  

- hiteles elektronikus dokumentum formájában nyilatkozni szükséges a 

gyűjtött hulladék lerakástól való eltérítésének – az igazolás benyújtásának 

időpontjában aktuális – mértékéről, 

- hiteles elektronikus dokumentum formájában nyilatkozni szükséges az 

előkezelésre szállított összes, valamint PMFÜ hulladék tekintetében az 

előkezelő létesítmény kihozatali hatásfoka növekedésének – az igazolás 

benyújtásának időpontjában aktuális – mértékéről,  

- hiteles elektronikus dokumentum formájában nyilatkozni szükséges minden 

olyan körülményről, amelyek az OHKT  4.2.3.1.3., 4.2.3.6.1 és 4.2.3.6.2 

pontjaiban meghatározott feltételek teljesülését befolyásolhatják, 

elősegíthetik.  

 

A fentiekben megjelölt nyilatkozatokat és adatszolgáltatásokat a MEKH_22_MFV 

iForm nyomtatvány ismételt benyújtásával kell megküldeni a Hivatal részére. Az 

elektronikusan beküldendő iForm nyomtatvány a következő helyen érhető el: 

 

https://www.magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=b21f3271-ba69-494a-8110-

342957d30782 

 

A Hivatal felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a megfelelőségi véleményt visszavonja, 

amennyiben Ügyfél a fentiekben meghatározott feltételek teljesítésének igazolását 

elmulasztja, a feltételek nem teljesülnek, vagy az Ügyfél azok teljesülését nem tudja 

hitelt érdemlően igazolni.  

 

A határozat meghozatalára az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) véleményének hiányában került 

sor. 

 

A Hivatal a megfelelőségi vélemény kiállításával egyidejűleg az Ügyfél adatait az általa 

vezetett és a honlapján közzétett nyilvántartásban rögzíti.  

 

https://www.magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=b21f3271-ba69-494a-8110-342957d30782
https://www.magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=b21f3271-ba69-494a-8110-342957d30782
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A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) 

számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek 

címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az 

elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő 

helyen érhető el:  

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-
aae40fea393b 

 

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti 

perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson 

kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 

30 000 Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek. 

 

Az Ügyfél a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj (100 000 Ft) átutalását igazolta. Az eljárás során egyéb eljárási költség 

nem merült fel. A Hivatal – az ügyintézési határidő túllépése miatt – intézkedik a 

megfizetett igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeg (100 000 Ft) Ügyfél 

részére történő megfizetéséről. 

 

I N D O K O L Á S  

 

Az Ügyfél 2022. április 29. napján a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 32/A. § (2) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Közszolg. rend.) 3/C. § (2) bekezdése alapján megfelelőségi vélemény 

iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, a Hivatal által közzétett formanyomtatvány, és 

a jogszabályban meghatározott mellékletek elektronikus benyújtásával. 

 

A Ht. 32/A. § (4a) és (4b) bekezdései alapján a közszolgáltató és a közszolgáltatói 

alvállalkozó a megfelelőségi véleményt minden naptári év június 30. napjáig köteles 

beszerezni. Annak a gazdálkodó szervezetnek, amely megfelelőségi véleménnyel 

nem rendelkezik, a közszolgáltatói, illetve a közszolgáltatói alvállalkozói tevékenység 

megkezdése előtt be kell szereznie a Hivatal által kiállított megfelelőségi véleményt. 

 

A Közszolg. rend. 3/C. § (1) bekezdés szerint a Hivatal megvizsgálja, hogy a 

közszolgáltató és – kizárólag a hulladék átvételére, gyűjtésére vagy előkezelésére 

irányuló tevékenységet végző – közszolgáltatói alvállalkozó működése és 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e az 

OHKT előírásainak, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmas-e az OHKT-ban 

foglalt célok elérésére, a jogszabályi követelmények teljesítésére. 

 

A Közszolg. rend. 3/C. § (2) bekezdése alapján a közszolgáltató és a közszolgáltatói 
alvállalkozó a megfelelőségi véleményről szóló határozat kiállítása iránti kérelmet a 
Hivatal által biztosított jognyilatkozatok megtételére szolgáló interaktív alkalmazás 
vagy formanyomtatvány útján terjeszti elő. 
 

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b
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A Közszolg. rend. 3/C. § (3) bekezdése szerint a megfelelőségi vélemény iránti 
kérelemhez hiteles elektronikus formában mellékelni kell 
a) a kérelem benyújtását megelőző naptári évben végzett hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással összefüggő tevékenységre vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti 
interaktív alkalmazásban vagy formanyomtatványban meghatározott adatokat, 

b) az OHKT-ban rögzített feltételeknek való megfelelés alátámasztására szolgáló 
alábbi dokumentumokat: 
ba)  a Kommunikációs Tervet, 
bb)  a Hulladékgazdálkodási Tervet és 
bc)  – a Közszolg. rend. 3/C. § (4) és (11) bekezdésben foglalt esetben – a Gyűjtési 

vagy Hulladékkezelési fejlesztési tervet, továbbá 
c) az igazgatási szolgáltatási díj átutalásának igazolását. 
 

A Közszolg. rend. 3/C. § (3a) bekezdése alapján a közszolgáltatói alvállalkozónak a 
Közszolg. rend. 3/C. § (3) bekezdés szerinti kérelemhez nem kell mellékelni a (3) 
bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott Kommunikációs Tervet és a (3) 
bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott Hulladékgazdálkodási Tervet. 
 

A Közszolg. rend. 3/C. § (5)-(6) bekezdései alapján a Hivatal a kérelem beérkezését 

követő 8 napon belül intézkedik a Koordináló szerv véleményének beszerzése iránt a 

megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelem egyidejű megküldésével. A 

Koordináló szerv a megfelelőségi kérelmet a jogszabály szerint feladatkörébe tartozó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szakkérdések - különösen a haszonanyag 

értékesítésének és a hasznosításra nem kerülő hulladék ártalmatlanításának 

koordinációja - vonatkozásában megvizsgálja, és a Hivatal megkeresésének 

kézhezvételétől számított 15 napon belül indokolással ellátott véleményt küld a Hivatal 

részére. 

 

A Hivatal a kérelem beérkezését követően – a Közszolg. rend. 3/C. § (5) bekezdése 

alapján – 2022. május 23. napján intézkedett a Koordináló szerv véleményének 

beszerzése iránt, az Ügyfél megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelmének 

egyidejű megküldésével.  

 

A Koordináló szerv Hivatal részére 2022. május 25. napján megküldött 

tájékoztatásában arról nyilatkozott, hogy nem rendelkezik az Ügyfél, mint 

közszolgáltatói alvállalkozó tevékenységére vonatkozó elegendő és megfelelő 

adatokkal, így megalapozott véleményt sem tud kiadni az ügyben.  Erre tekintettel – a 

Közszolg. rend.  3/C. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – a Hivatal a határozatát a 

Koordináló szerv véleményének hiányában hozta meg. 

 

Az Ügyfél a szükséges dokumentumokat – a Hivatal szóbeli kapcsolattartás útján 

közölt tájékoztatását követően – hiteles elektronikus formában teljeskörűen megküldte 

2022. június 29. napján. 

 

A Hivatal az eljárás során az Ügyfél által benyújtott és a rendelkezésre álló 

dokumentumok, nyilatkozatok és adatok alapján az alábbiakat állapította meg. 
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Az Ügyfél a kérelem benyújtására szolgáló MEKH_HULL_MFV iFORM 

formanyomtatvány 6.1 és 6.2 pontjában tett nyilatkozatai szerint a kérelem benyújtását 

megelőző naptári évben hulladékgazdálkodási tevékenységként gyűjtési, előkezelési, 

hasznosítási, ártalmatlanítási és létesítmény-üzemeltetői tevékenységeket végzett, és 

ugyanezen tevékenységeket kívánja a megfelelőségi vélemény birtokában is végezni. 

 

A Hivatal az Ügyfél által küldött MEKH_22_MFV_AV.xls Excel-táblázat adatai, a 

Hulladékkezelési fejlesztési tervben foglaltak, valamint a Hivatal rendelkezésére álló 

egyéb adatok alapján megállapította, hogy az Ügyfél az általa gyűjtött, közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladékot részben az általa üzemeltetett dabasi előkezelő 

létesítménybe, részben pedig más gazdálkodó szervezet által üzemeltettett 

létesítménybe szállítja be előkezelésre. Ügyfél emellett hulladék ártalmatlanítását is 

célzó lerakót üzemeltet Dabas településen, amelybe az általa gyűjött, közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladék egy része is beszállításra kerül.  

  

Az OHKT 4. fejezetének 4.2 pontja szerint a Hivatal a megfelelőségi vélemény 

kiállítására irányuló eljárásban a közszolgáltatói alvállalkozó által az őt közvetlenül 

igénybe vevő hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére végzett 

hulladékgazdálkodási tevékenységeket vizsgálja. 

 

Mindezekre figyelemmel a Hivatal az Ügyfél hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 

kapcsolatos tevékenységét az OHKT 4. fejezet 4.2.1, 4.2.2, valamint a 4.2.3 pontjaiban 

meghatározott, Ügyfélre irányadó feltételeknek való megfelelés szempontjából 

vizsgálta. Az OHKT 4.2.1.2 pontja szerinti, az OHKT 2. és 4.3. fejezetében foglaltaknak 

való megfelelés alapjául Ügyfél erre vonatkozó nyilatkozata szolgált. A célértékek 

teljesülése a kérelem benyújtását megelőző naptári év adatai alapján vizsgálandó. 

 

1. Az OHKT 2. fejezetének való megfelelés 

 

Az OHKT 4.2.1.2 pontjában foglaltak alapján a közszolgáltatói alvállalkozónak 

nyilatkozni kell arról, hogy eleget tesz a 2. fejezetben a tevékenysége vonatkozásában 

foglaltaknak, vagy ha nem, akkor részletesen be kell mutatni az eltérés mértékét és 

okait. 

 

A Koordináló szerv az Ügyfél OHKT 2. fejezetének való megfeleléséről, illetve Ügyfél 

erre irányuló nyilatkozatával kapcsolatban – az erre vonatkozó adatok hiányára történő 

hivatkozással – nem adott véleményt, így a Hivatal – a Közszolg. rend. 3/C. § (7) 

bekezdésében, valamint a rendelkezésre álló adatokra tekintettel – elfogadta az 

Ügyfél nyilatkozatát a megfelelés alapjául. 

  

2. Az OHKT 4. fejezet 4.2.2.1 pontjának való megfelelés 

 

Az OHKT 4. fejezetének 4.2.2.1 pontja alapján a közszolgáltatói alvállalkozónak úgy 

kell megszerveznie a hulladékgazdálkodási tevékenységét, hogy az általa 

elkülönítetten gyűjtött közszolgáltatás körébe tartozó PMFÜ hulladék fajlagos 
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mennyisége, vagy az összes képződő és gyűjtött, közszolgáltatás körébe tartozó 

PMFÜ hulladékhoz viszonyított aránya elérje az őt közvetlenül igénybe vevő 

közszolgáltatóra vonatkozóan meghatározott, 9. táblázatban meghatározott 

célértéket.  

 

Az Ügyfél által benyújtott kérelemben foglalt adatok alapján, Ügyfélnek az őt 

közvetlenül igénybe vevő NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-re vonatkozóan 

megállapított célértéknek szükséges megfelelnie.  

 

Ügyfél által teljesítendő célérték az OHKT 9. számú táblázata alapján 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

Elkülönítetten 
gyűjtött PMFÜ 

hulladék fajlagos 
mennyisége 

Elkülönítetten 
gyűjtött PMFÜ 

hulladék összes 
képződő és gyűjtött 
PMFÜ hulladékhoz 
viszonyított aránya 

NHSZ Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 

17,61 kg/fő 18% 

 

A Hivatal megállapította, hogy a 2021. évre vonatkozó adatok alapján az Ügyfél által 

elkülönítetten gyűjtött PMFÜ hulladék fajlagos mennyisége 26,14 kg/fő volt, amellyel 

Ügyfél teljesítette a rá irányadó 17,61 kg/fő célértéket, így eleget tett az OHKT 4.2.2.1 

pontjában foglaltaknak (OHKT 9. táblázat). 

 

3. Az OHKT 4. fejezet 4.2.3 pontjának való megfelelés 

 

Az OHKT 4. fejezetének 4.2.3 pontja alapján a közszolgáltatói alvállalkozónak – 

amennyiben a közszolgáltató részére végzett tevékenysége a hulladék átvétele, 

gyűjtése mellett az alábbiakra is kiterjed – úgy kell megszerveznie a 

hulladékgazdálkodási tevékenységét, hogy –  

- az előkezelésre szállított, közszolgáltatás körébe tartozó hulladék összes 

gyűjtött, közszolgáltatás körébe tartozó hulladékhoz viszonyított aránya elérje az 

őt közvetlenül igénybe vevő közszolgáltatóra vonatkozóan megállapított, 6. 

táblázat B. oszlopában meghatározott célértéket (4.2.3.1.1 pont), 

- az előkezelésre szállított, közszolgáltatás körébe tartozó PMFÜ hulladék 

összes, közszolgáltatás körébe tartozó képződő és elkülönítetten gyűjtött PMFÜ 

hulladékhoz viszonyított aránya elérje az őt közvetlenül igénybe vevő 

közszolgáltatóra vonatkozóan megállapított, a 6. táblázat C. oszlopában 

meghatározott célértéket (4.2.3.1.2 pont), és  

- a lerakással történő ártalmatlanításra szállított hulladék összes gyűjtött 

hulladékhoz viszonyított aránya – a megfelelőségi vizsgálat során vizsgált év 

adatait tekintve – az előző évi arányhoz képest legalább a 7. táblázat B. 

oszlopában meghatározott, az őt közvetlenül igénybe vevő közszolgáltatóra 

vonatkozó értékkel csökkenjen. (4.2.3.1.3 pont). 
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Az Ügyfél által benyújtott kérelemben foglalt adatok alapján, Ügyfélnek az őt 

közvetlenül igénybe vevő NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-re vonatkozóan 

megállapított célértékeknek szükséges megfelelnie. 

 

Ügyfél által teljesítendő célértékek az OHKT 6. és 7. számú táblázatai alapján 

  
6. táblázat B 

oszlop 
6. táblázat C 

oszlop 
7. táblázat B oszlop 

Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató 

Előkezelésre 
szállított hulladék 
összes gyűjtött 

hulladékhoz 
viszonyított aránya 

Előkezelésre 
szállított PMFÜ 
hulladék összes 

képződő és 
elkülönítetten 
gyűjtött PMFÜ 
hulladékhoz 

viszonyított aránya 

Lerakásra szállított 
hulladék összes 

gyűjtött 
hulladékhoz 

viszonyított aránya 
csökkentésének 

mértéke 
százalékpontban 

NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 

35,67% 71,50% 3 

 

A Hivatal megállapította, hogy a 2021. évre vonatkozó adatok alapján az Ügyfél által 

előkezelésre szállított hulladék összes gyűjtött hulladékhoz viszonyított aránya 

105,45% volt, amellyel Ügyfél teljesítette a rá irányadó 35,67%-os célértéket, ezzel 

eleget tett az OHKT 4.2.3.1.1 pontjában foglaltaknak (OHKT 6. táblázat B oszlop). 

A 100% feletti érték oka, hogy a 2020. évben gyűjtött hulladék egy része tárolásra 

került és a 2021. évben történt meg az előkezelésre való beszállítása.  

 

A Hivatal megállapította, hogy a 2021. évre vonatkozó adatok alapján az Ügyfél által 

előkezelésre szállított PMFÜ hulladék összes elkülönítetten gyűjtött PMFÜ 

hulladékhoz viszonyított aránya 89,64% volt, amellyel Ügyfél teljesítette a rá irányadó 

71,50%-os célértéket, ezzel eleget tett az OHKT 4.2.3.1.2 pontjában foglaltaknak 

(OHKT 6. táblázat C oszlop). 

 

A Hivatal megállapította, hogy a 2021. évre vonatkozó adatok alapján az Ügyfél a 

lerakásra szállított hulladék összes gyűjtött hulladékhoz viszonyított arányát a 

megelőző évhez képest nem csökkentette, amellyel Ügyfél nem teljesítette a rá 

irányadó 3 százalékpontos csökkentést meghatározó célértéket, ezzel nem tett eleget 

az OHKT 4.2.3.1.3 pontjában foglaltaknak (OHKT 7. táblázat B oszlop).  

 

4. Az OHKT 4. fejezet 4.2.3.6 pontjának való megfelelés 

 

Az OHKT 4. fejezetének 4.2.3.6 pontja alapján a közszolgáltatói alvállalkozónak úgy 

kell megszerveznie a hulladék előkezelésével kapcsolatos tevékenységét, hogy  

- az összes előkezelésre szállított települési hulladék tekintetében az előkezelő 

létesítmény kihozatali hatásfoka elérje az őt közvetlenül igénybe vevő 
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közszolgáltatóra vonatkozóan megállapított 8. táblázatban meghatározott 

célértéket (4.2.3.6.1 pont), és  

- az előkezelésre szállított PMFÜ hulladék tekintetében az előkezelő 

létesítmény kihozatali hatásfoka elérje az őt közvetlenül igénybe vevő 

közszolgáltatóra vonatkozóan megállapított, 8. táblázatban meghatározott 

célértéket (4.2.3.6.2 pont). 

 

Ügyfél által teljesítendő célértékek az OHKT 8. számú táblázata alapján 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

Az előkezelő 
létesítmény 

kihozatali hatásfoka 
(összes előkezelésre 
szállított hulladékhoz 

képest) 

Előkezelő 
létesítmény 

kihozatali hatásfoka 
(előkezelésre 

szállított 
PMFÜ hulladékhoz 

képest) 

NHSZ Szolnok Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 

74,47% 70,59% 

 

A Hivatal megállapította, hogy az Ügyfél a 2021. évre vonatkozó adatok alapján, 

27,60%-os értéket elérve, nem teljesítette az előkezelésre szállított összes települési 

hulladék tekintetében megállapított előkezelő létesítmény kihozatali hatásfokára 

vonatkozó, rá irányadó 74,47%-os célértéket, ezzel nem tett eleget az OHKT 

4.2.3.6.1 pontjában foglaltaknak (OHKT 8. táblázat B oszlop). 

 

A Hivatal megállapította, hogy az Ügyfél a 2021. évre vonatkozó adatok alapján, 

66,45%-os értéket elérve nem teljesítette az előkezelésre szállított PMFÜ hulladék 

tekintetében megállapított előkezelő létesítmény kihozatali hatásfokára vonatkozó, rá 

irányadó 70,59%-os célértéket, ezzel nem tett eleget az OHKT 4.2.3.6.2 pontjában 

foglaltaknak (OHKT 8. táblázat C oszlop). 

 

5. Az OHKT 4. fejezet 4.3 pontjának való megfelelés 

 

Az OHKT 4. fejezetének 4.2.1.2 pontja alapján a közszolgáltatói alvállalkozónak 

ismertetni kell, hogy érintettsége esetén tevékenysége mennyiben felel meg a 4.3 

fejezetben foglalt, az egyes elkülönítetten gyűjtendő hulladékáramokra vonatkozó 

minőségi követelményeknek. 

 

Az Ügyfél a kérelméhez csatolt nyilatkozata szerint létesítmény-üzemeltetőként 

előkezelési tevékenységet is végez, ez alapján a Hivatal megállapította, hogy az 

OHKT 4. fejezetének 4.2.1.2. pontja szerinti érintettsége fennáll, így az OHKT 4.3. 

fejezetében foglalt, az egyes elkülönítetten gyűjtendő hulladékáramokra vonatkozó 

minőségi követelményeknek való megfelelést ismertető dokumentumot is mellékelnie 

szükséges a kérelméhez.  
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A Koordináló szerv az Ügyfél OHKT 4.3 fejezetének való megfeleléséről, illetve Ügyfél 

erre irányuló nyilatkozatával kapcsolatban – az erre vonatkozó adatok hiányára történő 

hivatkozással – nem adott véleményt, így a Hivatal – a Közszolg. rend. 3/C. § (7) 

bekezdésében, valamint az OHKT 4.2.1.2 pontjában foglaltakra figyelemmel – 

elfogadta az Ügyfél nyilatkozatát a megfelelés alapjául. 

 

Fentiek alapján a Hivatal megállapította, hogy az Ügyfél, mint közszolgáltatói 

alvállalkozó működése és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 

tevékenysége nem felel meg teljeskörűen az OHKT Ügyfélre irányadó 

rendelkezéseiben foglaltaknak.  

 

*** 

A Közszolg. rend. (4) bekezdése alapján a (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában 

meghatározott tervet a közszolgáltató és a közszolgáltatói alvállalkozó - az OHKT-t 

meghatározó miniszteri rendeletben foglalt esetben - a megfelelőségi vélemény 

kiadására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, egyébként a Hivatal (11) 

bekezdés szerinti felhívásában foglaltak szerint nyújtja be. A (3) bekezdés b) pont bc) 

alpontjában meghatározott terv célérték elérését biztosító intézkedéseinek 

megfelelőségét a Hivatal a megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló eljárásban 

bírálja el. 

 

A Közszolg. rend. 3/C. § (11) bekezdése alapján, ha a Hivatal az eljárás során azt 

állapítja meg, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó működése, 

vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége bizonyos 

feltételek teljesítése esetén megfelel az OHKT-nak, a megfelelőségi véleményt 

kiállítja, egyúttal kötelezi a kérelmezőt a megfelelőséghez szükséges, a Hivatal által 

meghatározott feltételek teljesítésére. A Közszolg. rend. 3/C. § (12) bekezdése szerint 

az Ügyfél a Hivatal által meghatározott feltételek teljesítését a Hivatal határozatában 

meghatározott időpontig köteles igazolni, ellenkező esetben a Hivatal a megfelelőségi 

véleményt visszavonja. 

 

A közszolgáltatói alvállalkozó a Közszolg. rend. 3/C. § (3) bekezdés b) pontjának bc) 

alpontja, valamint az OHKT 4.2.3.4.2 pontja alapján hulladékkezelési fejlesztési terv 

készítésére köteles, ha a kérelem benyújtását megelőző naptári év adatait alapul véve 

a lerakással történő ártalmatlanításra szállított hulladék összes gyűjtött hulladékhoz 

viszonyított aránya az előző évi arányhoz képest a 7. táblázatban meghatározott 

értéknél, vagy a 7. táblázat alapján meghatározott átlag értéknél kisebb arányban 

csökken. 

 

Az Ügyfél a kérelméhez Hulladékkezelési fejlesztési tervet csatolt, melyet a Hivatal 

felhívására kiegészített. 

 

Az Ügyfél Hulladékkezelési fejlesztési tervében bemutatta a közszolgáltatói 

alvállalkozói tevékenységét és az elkövetkező időszakra vonatkozó tervezett 

intézkedéseit. 
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A Hulladékkezelési fejlesztési terv alapján az Ügyfél az ártalmatlanításra kerülő 

hulladékmennyiség csökkentését a jelenlegi kézi válogatója hatékonyságának 

növekedésével tudná elérni, illetve a megépült új fedett tárolószín is hozzájárul ahhoz, 

hogy a már előkezelt hulladék az időjárási viszonyoknak köszönhetően ne kerüljön 

lerakóba, hanem alkalmas legyen továbbhasznosításra. Az OHKT 8. táblázatában 

meghatározott előkezelőmű tekintetében vizsgált kihozatali hatásfokra vonatkozó 

célértéknek az előkezelésre kerülő hulladék tisztaságának javításával, a 

válogatószemélyzet továbbképzésével, a kézi válogatás hatékonyságának 

növelésével tenne eleget. A bemutatott, végrehajtani tervezett intézkedések becsült 

hatásával az OHKT 7. táblázatában és 8. táblázat B és C oszlopában meghatározott, 

Ügyfélre irányadó célértékeknek való megfelelés teljesíthetővé válik. 

 

A Hivatal a fentiek alapján a Hulladékkezelési fejlesztési terv célértékek elérését 

biztosító intézkedéseinek megfelelőségéről az eljárás keretében, a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

 

A Hivatal megállapította továbbá, hogy az Ügyfél tevékenysége a rendelkező részben 

foglalt feltételek teljesítése esetén megfelel az OHKT 4.2.3.1.3 pontjában (OHKT 7. 

táblázat), valamint az OHKT 4.2.3.6.1 és 4.2.3.6.2 pontjaiban foglaltaknak (OHKT 8. 

táblázat), emellett feltétel teljesítése nélkül megfelel az OHKT 4.2.1 pontjában (OHKT 

2. és 4.3 fejezet), 4.2.2.1 pontjában (OHKT. 9. táblázat), valamint a 4.2.3.1.1. és 

4.2.3.1.2 pontjában (OHKT 6. táblázat) foglaltaknak. A Hivatal az előírt feltételek 

megvalósításával a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentését, valamint 

az Ügyfél által üzemeltetett előkezelő létesítmény kihozatali hatásfokának javítását 

irányozza elő, melyekkel teljesíthető az OHKT 7. és 8. táblázatában meghatározott, 

Ügyfélre irányadó célérték.  

 

A Hivatal mindezek alapján Ügyfél részére a megfelelőségi véleményt kiállította, és a 

rendelkező részben foglaltak szerint kötelezte az OHKT-nak való megfeleléshez 

szükséges feltételek teljesítésére. 

 

A megfelelőségi vélemény hatályosságáról a Hivatal a Közszolg. rend. 3/C. § (13) 

bekezdése alapján döntött. A Közszolg. rend. 3/C. § (13) bekezdése alapján a 

megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos. 

 

A Hivatal a Közszolg. rend. 3/C. § (14) bekezdése alapján, az általa vezetett és a 

honlapján közzétett nyilvántartásban rögzíti az Ügyfél adatait.  

 

Felhívja az Ügyfél figyelmét a Hivatal, hogy a Közszolg. rend. 3/C. § (15) bekezdése 

alapján a Hivatal ellenőrzi, hogy az Ügyfél működése és hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással kapcsolatos tevékenysége megfelel-e a megfelelőségi 

véleményben foglaltaknak. A Hivatal az ellenőrzési tevékenysége során helyszíni 

ellenőrzést tarthat. A Közszolg. rend. 3/C. § (16) bekezdése alapján, ha a Hivatal az 

ellenőrzése vagy a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az Ügyfél 

működése vagy tevékenysége – a Hivatal felhívása ellenére – sem felel meg a 
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megfelelőségi véleményben foglaltaknak, akkor a megfelelőségi véleményt 

visszavonja. 

 

A Ht. 32/A.§ (4c) bekezdése alapján a megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló 
eljárásban az ügyintézési határidő 60 nap.  
 

Az Ügyfél a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási 

szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti 

díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 

visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 6. § (1) 

bekezdése, valamint az 1. melléklet F) pont 3. alpontja szerint a megfelelőségi 

vélemény kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 100 000 Ft-ot a 

Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalta. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 51. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi, 

vagy az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény 

szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások 

igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek 

hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási 

költségek megfizetése alól is. 

 

A Hivatal a határozatát az ügyintézési határidőn túl hozta meg, ennek megfelelően 

intézkedik az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő 

összeg Ügyfélnek való megfizetéséről. 

 

Jelen döntés a fent hivatkozott jogszabályokon és az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81. 

§ (1) bekezdésén alapul. Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 85. § (5) 

bekezdése alapján a közlés napján véglegessé válik. Az ügyfél a döntésről hiteles 

másolatot kérhet. 

 

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a 

fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen 

közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, 

a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) 

bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) 

bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A 

Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási 

cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita 

elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési 

jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) 

bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap 

alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus ügyintézés 
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részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, 

valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul. 

 

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH. tv.) 3. § (2) bekezdés 

f) pontja, továbbá a Ht. 32/A. § (2) bekezdése, illetékességét a MEKH tv. 5/D. § (2) 

bekezdése határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a MEKH tv., a Ht., valamint 

a Közszolg. rend. tartalmazza. 

 

Kelt: Budapesten, az elektronikus bélyegző szerint. 

 

 

 Horváth Péter János 
 elnök 
 nevében és megbízásából: 
 
 

dr. Kisvárdai Gábor 

főosztályvezető 

(dr. Szalóki Szilvia víziközmű-szolgáltatásért  

és hulladékgazdálkodásért felelős elnökhelyettes helyett) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják (elektronikusan):  

1./ Ügyfél (KRID: 13102463)   (1 példány) 

2./ Hivatal, Gazdasági Főosztály   (1 példány) 

2./ Hivatal, irattár   (1 példány) 
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