A hulladékgazdálkodást érintő
jogszabályi változások
dr. Csepregi István

Hulladékgazdálkodást érintő szabályok változása, avagy mi
nem készült el
•
•

1. Ht. módosítás => lásd Kormány I. féléves jogalkotási terve
Ami feltétlenül szükséges:Bizottság 2014. december 18-án elfogadta a
1357/2014/EU rendeletet, amely 2015. június 1-jével módosította a hulladék
keretirányelv 3. mellékletét (hulladékok veszélyességi jellemzői)

•

2. A melléktermék státusznak való megfelelés igazolására, valamint a
melléktermék tárolására és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló
Korm. rendelet (Ht. 88. § (1) bekezdés 27. pontja)

•

3. A termelési hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött háztartási
hulladékhoz hasonló hulladék képződésének megelőzésével, és a termelési
hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
szóló Korm. rendelet (Ht. 88. § (1) bekezdés 2. pontja)
Fogalom tervezet: „ 43a. termelési hulladék: ipari-, mezőgazdasági-, szolgáltatásiés kereskedelmi-gazdasági tevékenységből képződő hulladék, amely nem minősül
települési hulladéknak;”
Vö. az LB egyik eseti döntésének indokolásával (pl. EWC 20 03 01):
„...a Hjr. szerinti hulladék kódnak nem lehet olyan jelentőséget tulajdonítani,
amelynek alapján meghatározható lenne, hogy az adott települési hulladék
háztartási vagy gazdasági tevékenységből származó hulladéknak minősül-e.”

•
•
•

Hulladékgazdálkodást érintő szabályok változása, avagy mi nem
készült el
•

4. A hulladékgazdálkodási bírság megállapításának és kiszabásának módjáról,
mértékéről szóló Korm. rendelet (Ht. 88. § (1) bekezdés 7. pontja)

•

5. A biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó
tevékenységekre, valamint a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályaira, valamint a
biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályaira vonatkozó Korm.
rendelet (Ht. 88. § (1) bekezdés 28. pontja)

•

6. a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes
kritériumokra, valamint a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatos tanúsítás
rendjére, a tanúsításra jogosult szervezetekre vonatkozó szabályokra vonatkozó
Korm. rendelet (Ht. 88. § (1) bekezdés 29. pontja)
– A TANÁCS 333/2011/EU RENDELETE egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó
kritériumok megállapításáról
– A BIZOTTSÁG 1179/2012/EU RENDELETE a tört üvegnek a 2008/98/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok
megállapításáról
– A BIZOTTSÁG 715/2013/EU RENDELETE a réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok
megállapításáról

Ami készül….
•
•
•

T/6410. számú törvényjavaslat
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról
-- Kvt., Tvt., Ht., Hkmt. módosítás

•
•

Egy antikodifikációs gyöngyszem:
„79. § (10) Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet 15. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott minősítés
tárgyában a döntését a kérelem benyújtását követő 50 napon belül hozza meg.”

•
•

T/6632. számú törvényjavaslat
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

•
•

Egy másik gyöngyszem:
„7d. csomagolási hulladék: hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési tevékenység
során képződő gyártási vagy maradék hulladékot;”

•
•
•

(A termékdíj-kötelezettség)
„c) bérgyártás esetén a bérgyártatót,
d) a külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első belföldi forgalomba hozóját vagy a
lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosát,
e) a 6. § (1) bekezdés alapján készletre vételt végzőt [a továbbiakban a)–e) pontok együtt: kötelezett]”
(terheli.)

•
•

•
•

T/6984. számú törvényjavaslat
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az
ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról

Ht. 91. § végtelen bővülése
•

•

•

•

•

•

(12) Ha a közszolgáltató a (2), a (2d) és a (10) bekezdésben meghatározott díjak alapjául szolgáló
gyűjtőedényhez képest eltérő űrmértékű gyűjtőedényt (a továbbiakban: új gyűjtőedény)
rendszeresít vagy ajánl fel, az új gyűjtőedény vonatkozásában alkalmazható legmagasabb ürítési
díjat – egytényezős közszolgáltatási díj esetén közszolgáltatási díjat – a (13)-(16) bekezdés szerint
számítja ki a közszolgáltató.
(13) A közszolgáltató az általa ellátott egyes önkormányzatok közigazgatási területére
vonatkozóan kiszámítja a (2), a (2d) és a (10) bekezdés alapján a gyűjtőedény méretenként
meghatározott legmagasabb ürítési díj, valamint a gyűjtőedény térfogatának hányadosát (a
továbbiakban: fajlagos ürítési díjtétel).
(14) Ha az új gyűjtőedény űrmértéke kisebb, mint bármely korábban alkalmazott gyűjtőedény
méret, vagy ha az új gyűjtőedény űrmértékét kormányrendelet határozza meg, a közszolgáltató
legmagasabb ürítési díjként legfeljebb a (13) bekezdés szerint meghatározott fajlagos ürítési
díjtételek közül a legalacsonyabb díjtétel és az új gyűjtőedény űrmértékének szorzatát
alkalmazhatja.
(15) Ha az új gyűjtőedény űrmértéke nem kisebb, mint bármely korábban alkalmazott
gyűjtőedény méret, a közszolgáltató ürítési díjként legfeljebb a (13) bekezdés szerint
meghatározott fajlagos ürítési díjtételek átlagértékét és az új gyűjtőedény űrmértékének szorzatát
alkalmazhatja.
(16) Ha az új gyűjtőedény rendszeresítését követően az ingatlanhasználó által átadott települési
vegyes hulladék mennyisége változatlan marad vagy csökken, és a (15) bekezdésben
meghatározott számítással a részére meghatározható közszolgáltatási díj legmagasabb összege
emelkedne, a közszolgáltató a továbbiakban is legfeljebb a (2), a (2d) és a (10) bekezdésben
meghatározott díjat alkalmazhatja.
(17) A (12)-(16) bekezdésben meghatározott rendelkezések a rendelkezésre állási díj
meghatározását nem érintik.

Ami elkészült
•

2015. évi CXL. törvény egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő
módosításáról (hatályos: szept. 8, 15.)

•
•
•

Kvt. 66. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A környezethasználat – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel –]
„a) a környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén – a b) pontban és
az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével – a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által
kiadott környezetvédelmi engedély,” (jogerőre emelkedését követően kezdődhet meg, illetve
folytatható.)

•
•

Kvt. 66. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A környezethasználat – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az egyes köz- és
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (3) bekezdésének vagy 2. cikk
(4) bekezdésének végrehajtása érdekében, törvényben meghatározott esetekben a környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nélkül kezdődhet meg, illetve folytatható.”

•
•

Kvt. 67. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011.
december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (3) bekezdésének vagy
2. cikk (4) bekezdésének végrehajtása érdekében, törvényben meghatározott esetekben nem kell
előzetes vizsgálati eljárást lefolytatni.”

2011/92/EU IRÁNYELV
az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt
hatásainak vizsgálatáról

• 1. cikk (3) „A tagállamok, ha a nemzeti jog azt előírja,
eseti alapon úgy határozhatnak, hogy ezt az irányelvet
nem alkalmazzák a nemzetvédelmi célokat szolgáló
projektekre, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az
irányelv alkalmazása e célokra kedvezőtlen hatást
gyakorolna.
• 2. cikk (4) A 7. cikk sérelme nélkül, a tagállamok
kivételes esetekben egyes projekteket teljesen vagy
részben mentesíthetnek az ebben az irányelvben
meghatározott rendelkezések hatálya alól. (7. cikk =>
országhatáron átterjedő hatás/tagállam!)

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
•
•
•
•

Hatályos: 2015. augusztus 15. (gyakorlatilag nincs felkészülési idő!) 8 nap
Hatályon kívül helyezi a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletet
36. § helyett 22.§……. (ami kimaradt hiányozni fog)
Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

•
•
•
•
•

Átmeneti rendelkezés:
-- minimális
-- Ht. szabályai (90. § (2) bek. a begyűjtés, tárolás tekintetében)
-- hulladékminősítés, illetve a bizottság tagjai (6 hónap)
-- korábbi kísérőjegyek , SZ, K (9 hónap 2016. május)

•
•

Két problémás EU vonatkozás (2015. június 1. óta alkalmazandó):
-- A Bizottság 1357/2014/EU rendelete, amely módosította a hulladék keretirányelv 3.
mellékletét (H helyett HP veszélyességi kategóriák, tartalmilag is eltérhetnek)
-- A Bizottság 2014/955/EU határozata a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK
határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban
történő módosításáról (új hulladéklista!!!)

•
•
•

Rövid konklúzió: alibi jogszabály, a minősítési szabályok túlsúlya jellemzi, már
módosítani kellene

Néhány kimaradt rendelkezés (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet)
•
•
•
•
•
•

•

8. § Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kezelési tevékenységhez nincs szükség a
környezetvédelmi hatóság engedélyére a következő esetekben:
a) a veszélyes hulladékoknak a termelő telephelyén (létesítményen) belüli gyűjtése
(munkahelyi gyűjtőhelyen, üzemi gyűjtőhelyen) és mozgatása, valamint a termelő
által végzett előkezelése,
b) a veszélyes áruk szállítására is jogosult termelőnek, az előírásoknak megfelelő
járművével saját veszélyes hulladékának saját telephelyei közötti vagy a kezelőhöz
átadásra történő szállítása,
c) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak a speciális gyűjtőhelyre,
hulladékgyűjtő udvarra vagy átvételre jogosult kezelőhöz saját járművel történő
szállítása,
d) egyes veszélyes hulladékoknak a lakosságtól való begyűjtése céljából speciális
gyűjtőhelyeken történő gyűjtése.
10. § (4) Amennyiben a veszélyes hulladék termelőjének több telephelyén
keletkezik veszélyes hulladék, e veszélyes hulladékok egy telephelyen is gyűjthetők,
feltéve, hogy a keletkezési hely és az átvételre jogosult kezelő létesítménye közötti
távolság nagyobb, mint a két telephely közötti távolság.
13. § (1) Az üzemi gyűjtőhelyen tovább nem tartható, de igénybe vehető
hulladékkezelői kapacitás hiánya miatt átmenetileg nem kezelhető veszélyes
hulladékok legfeljebb 3 évig tartó tárolására tárolótelep létesíthető.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

•

•

•
•

• ∑ fogalom
1. gyűjtőjárat: több hulladéktermelő telephelyén, telephelyein vagy
ingatlanán képződött, illetve hulladékbirtokos telephelyén,
telephelyein vagy ingatlanán gyűjtött, az e rendeletben
meghatározott mennyiségű (2 tonna) veszélyes hulladék átvétele,
összegyűjtése és kezelés céljából történő elszállítása érdekében
szervezett műveletek összessége;
2. hulladék átadója: az a hulladéktermelő vagy hulladékbirtokos,
aki a veszélyes hulladékot a szállítónak, a kereskedőnek vagy a
gyűjtőjárat üzemeltetőjének a hulladékkezelőhöz történő elszállítás
érdekében átadja;
3. kezelési technológia: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos kezelési
műveletek egymást követő összessége az ilyen kezelési műveletek
elvégzését szolgáló berendezések rendszerével együtt;
4. másodlagos hulladék: kezelés során képződő, további kezelést
igénylő veszélyes hulladék;

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

A HB a VH-t kizárólag
a) a lakóingatlan területén, a társasházi, a lakásszövetkezeti, illetve az üdülőingatlanok közös
használatú helyiségeiben,
b) átvételi helyen,
c) speciális gyűjtőhelyen,
d) hulladékgyűjtő udvaron,
e) munkahelyi gyűjtőhelyen,
f) üzemi gyűjtőhelyen, valamint
g) – kezelés során képződő másodlagos hulladék esetén – hulladékkezelő létesítményben gyűjtheti.
Gyűjtés módja:
- gyűjtőedényben, konténerben, a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy
szilárd burkolattal ellátott fedett területen,
- a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően,
- a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség
veszélyeztetését, károsítását kizáró módon,
- elkülönítetten.
Egymással reakcióképes VH-t nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben –
hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni.
Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a VH-t a HB olyan műszaki védelemmel
ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai
hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

Háztartási VH

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Szállítás
A VH-t a képződés helyétől a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításig,
illetve a hulladékkezelő (kiv.: elem, akku, ott kereskedő is) részére történő átadásig
az 1. melléklet 1. pontja szerinti szállítási lappal (SZ lap) kell dokumentálni. (kiv.: ha
nem engedélyköteles!)
Sorszámtartomány igénylése => info@fm.gov.hu vagy kff@fm.gov.hu vagy papír
alapon
30 nap, kv. min., (KÜJ szám!)
Adattartalma: név, székhely címe, telephely címe (ha van),a hulladékgazdálkodási
engedély száma (ha van), a hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje, KÜJ,
KTJ (ha van)
Minden igénylő csak egy sorszámtartománnyal rendelkezhet. A sorszámtartomány
részét képező azonosítótól kötőjellel elválasztott sorszámot az SZ lap minden
példányán fel kell tüntetni.
VH átadó kötelezettsége: VH-ra, átadóra vonatkozó adatok
Szállító: szállítóra vonatkozó adatok
Átadónként, szállítmányonként SZ lap (több hulladék=> típusok) 4 pl.
Visszaigazolás=> 30 nap => 8 nap => kv. hatóságnak bejelentés

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

• A hulladékkezelő vagy a kereskedő a VH átvételét abban az esetben
tagadhatja meg, ha
• a) a hulladék átadásának előre egyeztetett időpontja, a hulladék
mennyisége, típusa, fajtája, jellege nem egyezik a hulladék átadójával
megkötött szerződésben vagy a fuvarokmányban és a szállítási lapon
foglaltakkal,
• b) a hulladék kezelése az adott hulladékkezelő létesítményben
biztonságosan nem lehetséges, vagy
• c) a VH szállításának módja – így különösen a hulladék csomagolásának
állapota, a gyűjtőedény vagy a konténer nem megfelelő állapota – miatt a
hulladék szállítóeszközről történő levétele, tárolása az emberi
egészségre, a testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent, és a
szállítmány visszaszállítása összességében kisebb környezeti és
egészségügyi kockázatot jelent.

• Visszaszállítás ua. Sz lappal, kv. hatósági bejelentés (8 nap), ha eljárás van,
akkor a bizonyítási teher a kezelőt, kereskedőt terheli.
• Visszavételt követő 90 napon belüli gondoskodás!

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Gyűjtőjárat
Gyűjtőjárat gyűjtésre és szállításra vagy kereskedelemre és szállításra vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedéllyel üzemeltethető.
A VH átadója a gyűjtőjáratot üzemeltető részére alkalmanként legfeljebb 2 tonna
mennyiségű VH-t hulladékot adhat át.
A VH átvételével a hulladék a gyűjtőjárat üzemeltetőjének tulajdonába kerül.
A gyűjtőjárat üzemeltetője a gyűjtőjárat üzemeltetése során összegyűjtött VH-t –
elem, akku kivételével (16 06) – a hulladékkezelőnek átadja.
Gy Sz lap (igénylés)! Itt hulladéktípusonként, az átadók bővíthetők
Átadónak bizonylat
1 pl. ha saját telephelyre, 2 pl. ha kezelőnek, kereskedőnek adja
• VH közvetítés, tárolás
Közvetítését kizárólag olyan közvetítő szervezet végezheti, amely közvetítő
tevékenység végzésére törvény, kormány-, illetve miniszteri rendelet alapján
jogosult
A létesítményes kormányrendeletben meghatározott módon hulladéktároló
helyen, a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint
tárolható

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

• VH kezelés
• Ha a VH kezelése során másodlagos hulladék képződik, a
hulladékkezelő a másodlagos hulladékot, mint hulladéktermelő
gyűjti, és gondoskodik annak további kezeléséről

• A hasznosítási műveletek során képződő másodlagos hulladék
együttes (mivel együttes?) tömege nem lehet több, mint a
hasznosításra átadott, azonos típusú hulladék tömege.
• Környezethasználatra jogosító engedély lejárta, visszavonása,
megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése esetén a HB a VHval kapcsolatos tevékenységet a környezet szennyezését és
veszélyeztetését kizáró módon beszünteti, és – a Ht. 31. § (2)
bekezdés szerinti módon – gondoskodik a birtokában levő veszélyes
hulladék kezeléséről.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
•
•
•
•
•
•

• Minősítés
Aki olyan hulladékkal végez hulladékgazdálkodási tevékenységet, vagy olyan hulladéknak a
tulajdonosa,
a) amelynek összetétele és származása ismeretlen,
b) amely a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben nem
veszélyes hulladékként szerepel, de a hulladék tulajdonságai alapján feltételezhető annak veszélyessége,
c) amely a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben veszélyes
hulladékként szerepel, de a Ht. 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem
rendelkezik, vagy
d) amelynek adott hulladéktípusként történő, a környezetvédelmi hatóság által elvégzett besorolását a
hulladékbirtokos vitatja,
a hulladékbirtokos az OKTF a Ht. 55. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kérelmezi a
hulladék minősítését.

•

Kérelem 1 pl., elektronikus adathordozón

•
•
•
•

Tartalma:
- a kérelmező neve, címe, székhelye, telephelye, statisztikai azonosító jele;
- a hulladék mennyisége (a képződött hulladék éves mennyisége, ha az adat rendelkezésre áll);
- annak a tevékenységnek a műszaki és környezeti szempontból történő leírása, amelynek során a
hulladék képződik, beleértve az anyagmérleg és az anyagforgalom leírását;
- a hulladék külső megjelenési formája, halmazállapota (folyékony, szilárd, iszap), továbbá egyéb, a
minősítés szempontjából releváns tulajdonsága;
- akkreditált laboratórium által végzett mintavizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot és a
mintavételről készített jegyzőkönyvet

•
•

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mintavételezés, vizsgálat szabályai …. (16-17. §.ok, melléklet)
Hulladékminősítő Bizottság szakértő az eljárásban
OKTF 60 nap
Határozat (a Ket-en túlmenően) tartalmazza:
- a Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleményének és a vélemény
indokolásának összefoglalását, a szakértői vélemény keltezését, a tagok
nevét;
- a minősített hulladék hulladékjegyzék szerinti típusának megnevezését,
azonosító kódját, megjelenési formáját, halmazállapotát, veszélyessége
esetén a veszélyességi jellemzőjét; új hulladéktípus esetén a hulladék
megnevezésére vonatkozó javaslatot;
- a minősített hulladék kezeléséhez alkalmazandó kezelési technológiára
vonatkozó javaslatot;
- a mintavételre és a laboratóriumi vizsgálatra felkért akkreditált
laboratórium nevét, címét;
- a minősítést megalapozó vizsgálatok körülményeit és eredményeit;
- a minősítési eljárás során készített jegyzőkönyvek megállapításainak
összefoglalását

A Kormány 1667/2015. (IX. 21.) Korm. határozata
az állami rezsicsökkentés megvalósításához szükséges
intézkedésekről
•

A Kormány

•

1. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy – az állami rezsicsökkentés konzultációs
eredményeire figyelemmel – készítsenek kimutatást arról, hogy az állami rezsicsökkentés
megvalósítása keretében megszüntetni, vagy mérsékelni kívánt illetékek és igazgatási szolgáltatási
díjak alkalmazása milyen bevételkiesést jelent;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2015. szeptember 24.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek közreműködésével
készítsen előterjesztést a Kormány részére az állami rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges
intézkedések megtétele érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő: 2015. október 15.
3. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy dolgozzák ki az állami rezsicsökkentés
érdekében javasolt hatósági eljárások vonatkozásában a tárgykör szerinti miniszteri rendeletek
szükséges módosítását.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2015. október 15.

174/2015. (VII. 6.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
•

•
•
•
•
•
•

•
•

13/A. §
„A 7. § (1a)–(1c) bekezdésében, valamint a 7. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat
2016. január 1-jétől kell alkalmazni.” (a hivatkozott szövegek hatályosak 2015. VII. 1től, a 13/A. § hatályos: 2015. VII. 7-től)
[7. § (1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény
közül – az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának
lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére
legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert
nem haladja meg.
(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti
igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési
önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.
(1c) A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben haladhatja meg
az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító
jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon elhelyezett
egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus úton rögzíti.
7. § (2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a
választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez,
figyelembe véve……………….
d) az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságát (ha
van ilyen személy)]

A közszolgáltatók számának alakulása
(Köztisztasági Egyesülés adatai alapján)
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Ht.42. § (5) bekezdés
Kizáró feltételek fennállása

Elkülönült nyilvántartás

Vhr. szerinti

Minősítési engedély
• Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. tv. => 2015. VII. 1.től egységesítette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedélyt és a minősítést.
• Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
minősítési engedély alapján végezhető (Ht. 62. § (2)
bekezdés, de kivétel:
• - Ht. 34. § (4) bekezdés: a települési önkormányzat azzal a
minősítési engedéllyel nem rendelkező gazdasági
szereplővel is köthet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést, amelynek tagjai – az államot és a települési
önkormányzatot kivéve – valamennyien rendelkeznek
minősítési engedéllyel;
• - 2013. évi CXXXIV. tv.: közérdekű szolgáltatóként a tv. 1. §
(9) bekezdése alapján tulajdonképpen bármely, a feladatra
alkalmas gazdálkodó szervezet is kijelölhető.

Ht. átmeneti szabályok
• Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. július 1-jétől csak az a
nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely
• - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal,
vagy
• - – a 34. § (3) bekezdésben és a (9) bekezdésben foglaltakra tekintettel –
2015. június 30-át követően kiadott minősítési engedéllyel rendelkezik,
valamint a települési önkormányzattal az e törvény hatálybalépését
követően és minősítési okirat birtokában hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést kötött.
• Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély 2015. június 30-át
követően nem adható ki. Az e törvény alapján kiadott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély az abban meghatározott
ideig, de legkésőbb 2015. december 31-ig hatályos.
• Ha a környezetvédelmi hatóság 2015. június 30-át követően, de 2015.
december 31. napját megelőzően megelőzően minősítési engedélyt ad ki
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező
közszolgáltató részére, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt
a minősítési engedély kiadásával egyidejűleg visszavonja.

Hkmt. átmeneti szabályok
• Minősítő okirat 2015. június 30-át követően nem
adható ki. A Hkmt. alapján kiadott minősítő
okirat az abban meghatározott ideig, de
legkésőbb 2015. december 31-ig hatályos.
• Ha a környezetvédelmi hatóság 2015. június 30át követően, de a 22. §-ban meghatározott
hatályvesztést megelőzően minősítési engedélyt
ad ki a minősítő okirattal rendelkező kérelmező
részére, a minősítő okiratot a minősítési
engedély kiadásával egyidejűleg visszavonja.

Minősítési engedélyezés
• Nem a Ht-n, hanem a Hkmt-n (a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.
évi CXXV. törvényen) alapul.
• A minősítés anyagi és eljárási szabályait is a Hkmt.
határozza meg (a Ket. rendelkezéseit a Hkmt-ben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni)
• Eljáró hatóság: OKTF (minősítő)
• Eljárás során a hatóság:
• - a kérelmező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenységét a szolgáltatás biztonsága és a
szolgáltatás színvonala alapján minősítési osztályba
sorolja,
• - előírja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység végzésével összefüggő feltételeket.

A kulcsfogalmak….
• hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítése: kérelemre induló
közigazgatási hatósági eljárás, amelynek során a minősítő a végzett vagy
végezni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az e
törvényben foglalt követelmények alapján, a minősítési osztály
meghatározását is magába foglalóan engedélyezi;
• minősítési fokozat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
szolgáltatási színvonalának szintjét tükröző fokozat;
• minősítési kategória: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység szolgáltatásbiztonsági szintjét tükröző kategória;
• minősítési osztály: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység
minőségét tükröző, a minősítési kategória és a minősítési fokozat együttes
alkalmazásával meghatározott osztály;

MF + MK => MO
• A klasszifikáció haszna, értelme

„A” minősítési kategória
A/I.
I.
A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges
minősítési fokozat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

„B” minősítési kategória
B/I.
1. A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység
ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel
rendelkezik.
2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásához szükséges szállítóeszközökkel
(gépjárművekkel) rendelkezik, amelyek az alábbi tulajdoni
kategóriáknak felelnek meg:
a) a kérelmező tulajdonában vannak,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak, vagy
c) a kérelmező tulajdonában és állami vagy önkormányzati
tulajdonban vannak.

„C” minősítési kategória
C/I.
1. A kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenység
ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkezik.
2. A kérelmező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásához szükséges
a) szállítóeszközökkel (gépjárművekkel), továbbá
b) az e törvény szerinti hulladékkezelő létesítménnyel
rendelkezik, amely eszközök és létesítmények teljes
mértékben megfelelnek a B/I. minősítési osztály 2. pont
a)–c) alpontja szerinti tulajdoni kategóriáknak.

A/II.
II.
A kérelmező az A/I. minősítési osztályhoz szükséges követelmények teljesítésén felül:
minősítési fokozat a) rendelkezik
aa) az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító
szervezet által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítvánnyal;
ab) az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű környezetvédelmi vezetési és
hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló
kormányrendeletnek megfelelően nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási (EMAS)
rendszerrel;
b) a 4. melléklet szerint
ba) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása érdekében igénybe vett
hulladékszállító és hulladékkezelő alvállalkozóit az ISO 9001 és 14001 szerinti
irányítási rendszerek, vagy a Közösség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszerének (EMAS) bevezetésére és működtetésére, valamint azok akkreditált tanúsító
szervezettel történő tanúsíttatására ösztönzi;
bb) ügyfelei elégedettségét és környezeti tudatosságát javítja;
c) az 5. melléklet szerint
ca) a kérelem benyújtását megelőző
12 hónapon belül meghozott jogerős
határozatban megállapított környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt
kiszabott környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettsége nem keletkezett, továbbá
cb) a kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál régebben meghozott jogerős
határozatban környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás miatt megállapított
környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettségének eleget tett, és a jogszabálysértéssel
kapcsolatos egyéb kötelezettségeit teljesítette.

B/II.
A kérelmező a B/I. és az A/II. minősítési osztályhoz
szükséges követelmények együttes teljesítésén felül:
a) legalább a 2. mellékletben a B/II. minősítési osztályra
meghatározott környezetirányítási célokat és az azok
megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít
meg;
b) a 2. mellékletben a B/II. minősítési osztályhoz előírt 5
környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási
célt teljesít.

C/II.
A kérelmező a C/I. és B/II. minősítési osztályokhoz
szükséges követelmények együttes teljesítésén felül:
a) rendelkezik a C/I. minősítési osztály 2. pont b)
alpontja szerinti hulladékkezelő létesítmények közül
legalább egy B/I. minősítési osztály 2. pont a)–c)
alpontja szerinti tulajdoni kategóriáknak megfelelő
települési szilárd hulladéklerakóval;
b) legalább a 2. mellékletben a C/II. minősítési
osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és
az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz
ki és valósít meg;
c) a 2. mellékletben a C/II. minősítési osztályhoz
előírt 4 környezetirányítási célból legalább 3
környezetirányítási célt teljesít.

B/III.
A kérelmező a B/II. minősítési osztályhoz szükséges
követelmények teljesítésén felül:
a) legalább a 3. mellékletben a B/III. minősítési osztályra
meghatározott környezetirányítási célokat és az azok
megvalósítására irányuló programokat dolgoz ki és valósít
meg;
b) a 3. mellékletben a B/III. minősítési osztályhoz előírt
5 környezetirányítási célból legalább 3 környezetirányítási
célt teljesít.

C/III.
A kérelmező a C/II. minősítési osztályhoz szükséges
követelmények teljesítésén felül:
a) legalább a 3. mellékletben a C/III. minősítési
osztályra meghatározott környezetirányítási célokat és
az azok megvalósítására irányuló programokat dolgoz
ki és valósít meg;
b) a 3. mellékletben a C/III. minősítési osztályhoz
előírt 4 környezetirányítási célból legalább 3
környezetirányítási célt teljesít.

III.
minősítési fokozat

Kérelem
•

a minősítési eljárást a hatóság által rendszeresített (OKTF honlapon elérhető)
formanyomtatvány benyújtásával kell kérelmezni

•
•

Tartalma:
- a kérelmező neve, székhelye, cégjegyzékszáma, KÜJ, KTJ száma, statisztikai számjele, pénzforgalmi
számlaszáma,
- a kérelmező telephelyének, fióktelepének címe,
- a kérelmező kijelölt kapcsolattartójának neve,
- a kérelem típusa (új kérelem, módosítási kérelem, minősítési engedély hatályának
meghosszabbítása iránti kérelem, adatváltozás bejelentése),
- a kérelmezett minősítési osztály,
- a kérelmező hulladékgazdálkodási engedélyének száma, időbeli hatálya, az engedélyező hatóság,
- a kérelmező által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek, valamint
- a kérelmező által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében üzemeltetett hulladékkezelő
létesítmények felsorolása,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége
(tonnában kifejezve), összetétele,
- a közszolgáltatási terület megnevezése, kiterjedése,
- nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a
közterületen elhagyott, jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítását és kezelését vállalja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A kérelemhez csatolni kell a hatályos hulladékgazdálkodási engedélyt vagy engedélyeket, és az
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

OKTF útmutató szerint, még az alábbiakat kell csatolni:
•
•
•

nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a közterületen
elhagyott, jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítását és kezelését vállalja,
nyilatkozatot arról, hogy kérelmező igénybe vesz-e alvállalkozót a közszolgáltatás ellátására, továbbá a bevonni
kívánt alvállalkozók engedélyeit [Ht. 41. § (3)],
környezetvédelmi biztosítást vagy céltartalékot, amely lehetővé teszi a tevékenységével okozható előre nem
látható környezeti károk felszámolását [Ht. 41. § (4)],

•

ha a közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére
alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, azon hulladékkezelők megnevezését, illetve engedélyeit, amelyeknek a
hulladék kezelés céljára átadásra kerül [Ht. 42. § (2)],

•

nyilatkozatot arról, hogy közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba
vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet kíván-e végezni [Ht. 42. § (5)],

•

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert milyen formában alakítja ki [Ht. 43.
§ (3)],
nyilatkozatot arról, hogy kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel vagy az állami adó- és
vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolás másolatát arra vonatkozóan, hogy lejárt köztartozása nincs, valamint
nyilatkozatát arról, hogy önkormányzati adóhatóság felé nincs köztartozása [Ht. 79. § (7)],
nyilatkozatot arról, hogy kérelmező gazdasági társaságában az állam, a települési önkormányzat vagy a települési
önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve
rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság
tagjai többségét megválassza vagy visszahívja (Ht. 81. § (1)],
közszolgáltató vezető tisztségviselőjének nyilatkozatát a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével
kapcsolatban az alábbiakról:

•
•

•

–
–
–
–

a) büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás
vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e,
b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e,
c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét jogerősen megállapították-e, és a
teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét teljesítette-e;
d) bármilyen, általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményeztee azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy a települési
önkormányzatnak kellett gondoskodnia. [439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 11. §].

A kérelmezett osztálytól függő mellékletek
A kérelmezett minősítési osztálynak megfelelően – a Hkmt. 1–5. mellékletben meghatározott
minősítési feltétel- és követelményrendszer szerinti dokumentumok:
•

A közszolgáltatásba bevont szállító eszközök – így különösen gépjárművek, célgépek –, valamint a
Hkmt. szerinti hulladékkezelő létesítmények tulajdonának igazolására szolgáló
- tulajdoni lapot,
- forgalmi engedélyt,
- leltári nyilvántartási kivonatot,
- lízingszerződést vagy más – a tulajdonjog igazolására alkalmas – okiratot, szerződést,
- bérleti, használati, hasznosítási, üzemeltetési, vagyonkezelési jogosultságát igazoló
megállapodást, egyéb dokumentumot, az átadott eszközök, létesítmények tételes, leltár szerinti
megjelölésével, amennyiben önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő eszközt, létesítményt
vontak be.

•

A minősítésügyi, környezetirányítási rendszerek működtetését igazoló,
- - az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet által
kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítványt, vagy
- - az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű, a közösségi környezetvédelmi vezetési és
hitelesítési rendszer (EMAS) szerinti nyilvántartásba vételről szóló okiratot.

•
•
•

A Hkmt. 5. mellékletében meghatározott környezetvédelmi bírságmentességet igazoló nyilatkozat.
A Hkmt. 2–4. mellékletben meghatározott környezetirányítási programokat, a Hkmt. 4. §
(7) bekezdés szerinti tartalommal.

Igazgatási szolgáltatási díj
•

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért,
valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet szerint:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kérelem
I. minősítési fokozat iránti kérelem: 150 000 forint
II. minősítési fokozat iránti kérelem: 330 000 forint
III. minősítési fokozat iránti kérelem: 470 000 forint

•

Meghosszabbítás iránti kérelem: a kérelem minősítési fokozattól függő díjának 80%-a
Módosítási kérelem: a kérelem minősítési fokozattól függő díjának 50%-a
Adatváltozás bejelentése:
Hkmt 11. § (1) bekezdés a/ pontja (kérelmező személyében történt változás):
60 000 forint
Hkmt. 11. § (1) bekezdés b/ pontja (kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét
nem érintő adataiban történő változás): 30 000 forint
Hkmt. 11. § (3) bekezdés (a kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő
adataiban történő változás): 30 000 forint

Eljárási szabályok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A hatóság a kérelmezőt csak a kérelemben megjelölt minősítési osztályba
sorolhatja.
A Hkmt-ben foglalt eljárásokban – az adatváltozás bejelentésére vonatkozó
kérelem elbírálása kivételével – az ügyintézési határidő 90 nap.
Szakmai konzultációs lehetőség az eljárás megindítását megelőzően, de igazgatási
szolgáltatási díjköteles, annak mértéke és számítása:
- A konzultációs óradíj: 18 000 forint/óra.
- A konzultációs díj számításának módja:
• K=AxT
ahol:
K: a konzultáció díjának mértéke (forint),
A: a konzultációs óradíj,
T: a konzultáció időtartama (minden megkezdett óra egész órának számít).
A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentumok idegen nyelven is
benyújthatók, ha a kérelmező azok egyszerű fordítását mellékeli.
A minősítési eljárásban kizárólag a kérelmező minősül ügyfélnek. A Kvt. 98. § (1)
bekezdése (NGO ügyféli jogállása) a Hkmt-ben meghatározott eljárásokban nem
alkalmazható.
A minősítési eljárásban a Ket. elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályai nem
alkalmazhatók.

Eljárási szabályok
• A minősítési eljárás során a hatóság székhelyén kívül lefolytatott
eljárási cselekmények költségei, továbbá a tényállás tisztázása
során felmerült személyi és dologi költségek egyéb eljárási
költségnek minősülnek. Az e bekezdés szerinti egyéb eljárási
költségek mértéke óránként és ügyintézőnként 8060 forint.
• Ez a rendelkezés súlyosan aggályos, mivel az igazgatási
szolgáltatási díj eljárási átalányköltség, tehát az eljárás alatti
cselekmények kétszeres fizetést eredményeznek!!!
• A hatóság a minősítés iránti kérelem beérkezését követő 8 napon
belül megvizsgálja, hogy
• - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került-e,
• - a kérelem megfelel-e a Hkmt. 4. §-a szerinti formai
követelményeknek.
• A kérelem minőségi osztály Hkmt-be ütköző megváltoztatása
esetén a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja vagy
az eljárást megszünteti.

A minősítési engedély tartalma
• a kérelmező azonosító adatai (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, KÜJszám és KTJ-szám, statisztikai számjel),
• az engedélyezett közszolgáltatási tevékenység megnevezése,
• a közszolgáltatással érintett terület megnevezése,
• a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,
• a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó
követelmények,
• a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája,
típusa, jellege, mennyisége, összetétele,
• közszolgáltató hulladékgazdálkodási engedélyének vagy engedélyeinek
száma
+
a Ket. szerinti követelmények
• Hatálya: 2016. július 1-jéig a minősítő okirat vagy minősítési engedély időbeli
hatálya az okirat vagy engedély kiállításától számított 12. hónap utolsó
napjáig tart
• Egyébként: 36 hónap, (kiv. :adatváltozás, mert az csak az eredeti engedély
hatályáig tart)

Adatváltozás
• Ha a kérelmező (engedélyes) személyében, vagy a
hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő
adataiban olyan változás következik be, amely a
kiadott minősítési engedély adatának
megváltoztatását igényli, a kérelmező a változás
bekövetkezésétől számított 15 napon belül
adatváltoztatási kérelmet nyújt be. (csatolni az
okiratot!)
• Ügyintézési határidő: 30 nap
• - személy változása esetén megfelelőségi vizsgálat!
• Ha a kérelmező (engedélyes) hulladékgazdálkodási
tevékenységét érintő adataiban olyan változás
következik be, amely a minősítési osztályba sorolását
nem érinti, a kérelmező e tényt a változás
bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti.

Meghosszabbítás
• a minősítési engedély hatályának lejárta előtt legkésőbb
90 nappal benyújtott kérelemmel kezdeményezhető a
minősítési engedély hatályának meghosszabbítása
• - a minősítési engedély hatályának meghosszabbításáról
szóló határozat jogerőre emelkedéséig a kérelmező a
hatályos – korábbi – minősítési engedély alapján végezheti
a tevékenységét (!)
• - ha a feltételeknek megfelel, a meghosszabbítás szinte
automatikus
• - viszont: Ha a hatóság a meghosszabbítási eljárás során
megállapítja, hogy a minősítési engedély kiállításának
alapjául szolgáló feltételeknek a kérelmező nem felel meg,
vagy a környezetirányítási programban foglaltakat nem
vagy nem megfelelően hajtja végre, 15 napos határidő
tűzésével végzésben felhívja a kérelmezőt a minősítési
osztály módosításának kezdeményezésére. (ez már új
eljárás!)

Ellenőrzés
• Az OKTF a minősítési engedély kiadásának alapjául szolgáló
feltételeknek való megfelelést és a környezetirányítási
programban foglaltak végrehajtását ellenőrzi.
• Ha ennek alapján megállapítja, hogy az engedélyes
• - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységében olyan
változás következett be, amelynek bejelentéséről az előírt eljárás
szerint nem gondoskodott,
• - a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló
feltételeknek nem felel meg és a minősítési engedély módosítása
iránt a Hkmt. 12. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem nyújtott
be kérelmet,
• - a környezetirányítási programban foglaltakat nem vagy nem
megfelelően hajtja végre,
• 15 napos határidő tűzésével felhívja a kérelmezőt a minősítési
osztály módosítására irányuló kérelem benyújtására.

A minősítési engedély visszavonása
• Az OKTF a minősítési engedélyt visszavonja, ha az
engedélyes (kérelmező)
• - a meghosszabbítási eljárás során kibocsátott
végzésben (melyben felhívja a kérelmezőt a minősítési
osztály módosításának kezdeményezésére);
• - az ellenőrzés során kibocsátott végzésben (melyben
felhívja a kérelmezőt a minősítési osztály
módosításának kezdeményezésére)
• foglalt felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget.
• Az OKTF a minősítési engedélyt akkor is visszavonja, ha
a minősítés megadásához előírt feltételek már nem
állnak fenn.

Bírság
• Ha az engedélyes a Hkmt. 11. § szerinti adatváltozásra
vonatkozó bejelentési kötelezettségének határidőben
nem tesz eleget, a minősítő a kérelmezőt 50 000 forint
összegű bírság megfizetésére kötelezi, és
• határidő tűzésével felszólítja az adatváltozás
bejelentésére.

• Ha a kötelezett a felszólítás ellenére sem tesz eleget
határidőben az adatváltozás bejelentésére vonatkozó
kötelezettségének, a bírság ismételten kiszabható.

