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I. A téma ismertetése:  
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 47. § (4) bekezdése 
értelmében a szilárd hulladék közszolgáltatási díját az ezért felelős miniszter állapítja meg 
rendeletben. Miniszteri rendelet még nincs, addig a Ht. 91. §-ában foglaltak szerint kell a díjat 
megállapítani. Szükséges ennek megfelelően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet rendelet-tervezet szerinti módosítása, valamint ezen rendelet 
módosításainak hatályon kívül helyezése. Ez azért történik, mert hatályon kívül kell helyezni 
azokat a rendelkezéseket, amelyek a díjmegállapításra vonatkoznak.  
 
A Ht. 47. §- a és a 91. § -a az alábbiakat határozza meg:  
 

47. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, 
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egytényezős vagy kéttényezős díjként állapítható 
meg. 

(3) A kéttényezős díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. A rendelkezésre állási díj a 
kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, az ürítési díj a kezelt 
hulladék mennyiségétől függő költségek fedezetére szolgál. 

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megállapító rendelet mikor lép hatályba. E 
rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. 

(5) A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére 
minden év szeptember 30-ig megküldi. 

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a miniszter az (5) bekezdés szerinti javaslat 
hiányában is megállapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy 45 
napon belül tegye meg javaslatát. 

(7) A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti 
tevékenységéhez szükséges. A közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és 
határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a közszolgáltató 
e kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki. 

(8) Ha a közszolgáltató a Hivatal számára a (7) bekezdés alapján kiadott határozatában vagy az 
e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglalt határidőn belül nem nyújt 



tájékoztatást vagy szolgáltat adatot, a Hivatal a tájékoztatás, adatszolgáltatás hiányában is 
javaslatot tehet a miniszter részére. 

(9) A Hivatal az (5) és (8) bekezdés szerinti javaslatát az OHÜ-vel együttműködve, az OHÜ 
javaslatának figyelembevételével készíti el. 

(10) Az OHÜ a (9) bekezdés szerinti esetben a Hivatal megkeresésére a megkereséstől 
számított 15 napon belül javaslatát elkészíti, és azt a Hivatal részére megküldi. 

(11) Ha az OHÜ a (10) bekezdésben meghatározott határidőn belül a javaslatát a Hivatal 
részére nem küldi meg, a Hivatal ennek hiányában is javaslatot tehet a miniszternek. 
 

**/** 
 

91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. évre az e §-
ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani. 

(2) A 88. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet 
hatálybalépéséig a közszolgáltató - a (3), (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2012. 
december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat 
alkalmazhat. 

(3) Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a 2012. december 31-én hatályos települési 
önkormányzati rendelet szerint díjat nem alkalmazott, a közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti 
díjat a 2012. december 31-én érvényes közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjhoz képest alkalmazhatja. 

(4) Ha a 2012. december 31-ig létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
szerződés alapján a települési önkormányzat vagy a törvény hatálybalépésekor működő települési 
önkormányzati társulás hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos beruházás 
finanszírozásához ISPA vagy Kohéziós Alap társfinanszírozású projekt, illetve a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) keretében támogatást vett igénybe, és ilyen támogatásból 
megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert fejleszt vagy üzemeltet, a szerződéses 
kötelezettségvállaláson alapuló költségeket a Hivatal jóváhagyása alapján a díjba beépítheti, és a 
(2) bekezdés szerint alkalmazható díjnál magasabb mértékű díjat is alkalmazhat. 

(5) Ha a közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti esetben a (2) vagy (3) bekezdés szerint 
alkalmazható díjnál magasabb mértékű díjat kíván alkalmazni, a közszolgáltató a Hivatalhoz 
benyújtott kérelmében részletesen és teljes körűen alátámasztja, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megváltoztatását mely körülmények és milyen mértékben indokolják. 

(6) Az a közszolgáltató, amely működését e törvény hatálybelépését követően kezdte meg, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal jóváhagyása alapján alkalmazhatja. A 
közszolgáltató a Hivatalhoz benyújtott kérelemben részletesen és teljes körűen alátámasztja, hogy 
az általa javasolt összegben alkalmazandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat mely 
körülmények és milyen mértékben indokolják. 

(7) A (4) és (6) bekezdés szerinti esetben a Hivatal a díjemelésre, illetve a díjmegállapításra 
vonatkozó kezdeményezést közigazgatási hatósági eljárás keretében 45 napon belül bírálja el. A 
Hivatal a kezdeményezésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja a díjemelés, illetve a 
díjmegállapítás mértékét azzal, hogy az a kezdeményezésben megjelölt mértéknél nem lehet 
magasabb. 

(8) A Hivatal a (4) és (6) bekezdés szerinti javaslatát az OHÜ-vel együttműködve, az OHÜ 
javaslatának figyelembevételével készíti el. 

(9) Az OHÜ a (8) bekezdés szerinti esetben a Hivatal megkeresésére a megkereséstől számított 
15 napon belül javaslatát elkészíti, és azt a Hivatal részére megküldi. 

(10) Ha az OHÜ a (9) bekezdésben meghatározott határidőn belül a javaslatát a Hivatal részére 
nem küldi meg, a Hivatal ennek hiányában is javaslatot tehet a miniszternek. 

(11) A (4) és a (6) bekezdés szerinti esetben a közszolgáltatónak a Hivatal határozatában 
meghatározott díjat a határozat jogerőre emelkedését követően kell alkalmaznia. 



(12) A Hivatal a 47. § (5) bekezdés szerinti javaslatát első alkalommal 2013. szeptember 30-ig 
küldi meg. 

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. 
 
Hatásvizsgálat:  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 
Tartalmazza a gondozási központ díjaira vonatkozó előzetes  
 
a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Nem a Képviselő - Testület , hanem a miniszter állapítja meg a díjat. Gazdasági, költségvetési hatásai jelenleg 
még nem ismertek.  
 
b.) Környezeti és egészségi következményei:  
Nem releváns.  
 
c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
Nincs.  
 
d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A Ht.-ben foglaltak végett módosítani kell a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2005. (II.21.) önkormányzati rendeletet, valamint 
annak és a módosításainak egy részét hatályon kívül helyezni, ami a rendelet-tervezet 2. §-ában tételesen fel van 
sorolva.  
 
e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
Biztosítottak.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. A rendelet-tervezet bevezető részében foglaltak.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nincs.  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a rendelet – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
Monostorpályi, 2013. március 8.  
 

Tisztelettel:  
Juhász Péter   

jegyző   
 
 


