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Nem rendszeres hulladékszállítás – jogszabályi háttér 
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• Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény; 

 
• a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény; 

 
• a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek 

során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 
26.) kormányrendelet; 
 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény részletezi; 
 

• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 
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Nem rendszeres hulladékszállítás 
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Közérdekű szolgáltató kijelölésére, szükségellátás 

megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok 

ellátására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szervét jelölte ki a vonatkozó kormányrendelet. 

ideiglenes ellátás szükség ellátás                      
járványveszély                         

Népegészségügyi Főosztály 
 



Ideiglenes ellátás kijelölési eljárása 
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• Hatósági eljárás, amely az önkormányzat haladéktalan, de 

legfeljebb 3 napon belüli tájékoztatása alapján indul;  

 

• az eljárási határidőnk 15 nap; 

 

• a kijelölés maximális időtartama 3 év. 



Ideiglenes közszolgáltatónak kijelölhető szervezetek 

• Hulladékgazdálkodási engedéllyel, illetve a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási engedéllyel vagy minősítési engedéllyel 

rendelkező szolgáltató; 

• hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel vagy minősítési 
engedéllyel nem, de hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik; 

• hulladékgazdálkodási engedély megszerzése érdekében kérelmet 
nyújtott be; 

• korábban hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, de az 
engedélyének időbeli hatálya a kijelölés időpontját megelőző 
legfeljebb 60 napon belül szűnt meg. 
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Ideiglenes ellátás kijelölési eljárás 

• A kijelölés során az ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, 

gazdaságosságához fűződő közérdeket, továbbá a lakosság 

méltányos érdekeit vesszük figyelembe; 

 

• az ellátásért felelős települési önkormányzat – az állami szerv 

intézkedésétől függetlenül – folyamatosan megtesz minden 

intézkedést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 

érdekében. 
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Ideiglenes ellátás kijelölés – eljárásrend 

• A Polgármester írásos bejelentése alapján eljárás indítása; 

 

• polgármesteri meghallgatás (megerősítés, tájékoztatás); 

 

• önkormányzat nyilatkoztatása, adatbekérés (rendelet; 

díjszabás; fogyasztói helyek száma és fajtája; gyűjtőedényzetek 

száma és űrtartalmuk, tulajdonosi helyzete; közszolgáltatói 

szerződés, ellátandó terület…); 

 

• aktuális közszolgáltató nyilatkoztatása. 
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Ideiglenes ellátás kijelölés – eljárásrend 

Csongrád Megyei Kormányhivatal nyilatkoztatása: 

 

 Kormánymegbízott – felügyeleti jogkör; 

 

 Népegészségügyi Főosztály – járványveszély; 

 

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 

kijelölhető szervezetek listája. 

 

 
8 



Ideiglenes ellátás kijelölés – eljárásrend 

• Minimum 3 db árajánlat bekérése (önkéntes vállalás); 

 

• helyszíni szemle megtartása a kiválasztott szervezetnél 

(kapacitás, jogszabályi előírások betartása); 

 

• esetleges belföldi jogsegély (más illetékességi területén van a 

szolgáltató székhelye); 

 

• határozat megküldése minden érintett részére (+ NFM, OKTF, 

MEKH) 15 napon belül. 
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Ideiglenes ellátás kijelölés – eljárásrend - önkormányzat 

• Haladéktalanul megállapodik a kijelölt közérdekű szolgáltatóval az 

ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület kiterjedéséről, az ellátás 

útvonaláról és időpontjáról; 

 

• az ideiglenes ellátás megkezdéséről, időtartamáról és időpontjáról, díjáról 

és megfizetésének módjáról a helyben szokásos módon, illetve honlapján 

való közzététellel értesíti a lakosságot; 

 

• közreműködés a többletköltségek igazolásában, elszámolásában;  

 

• megindítja eljárását az új közérdekű szolgáltató kiválasztása érdekében.  
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Nem rendszeres hulladékszállítás – megyei helyzet 

Szerencsés 

település 

szerkezet 
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Felelős 

önkormányzatok 

Kis létszámú 

(8), megbízható 

szolgáltatók 

Közös cél, 

párbeszéd 
Társhatóságok 

1 lezárult ideiglenes kijelölés! 

 

Változó, aktuális problémák megfelelő kezelése. 

 

1 február végi, több félévkor lejáró (26 DAREH 

tag), illetve hosszú távú szerződések. 

 

Zdenek Miler: Krtek 



Háztartási szennyvíz begyűjtés – jogszabályi háttér 

• 1995. évi LVII. törvény a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás ellátását a vízgazdálkodásról;  

 

• a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 

8.) kormányrendelet. 
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a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vízügyi és 

vízvédelmi hatósági hatáskörrel rendelkező területi 

szerve – Csongrád MKI 116 település  



Háztartási szennyvíz begyűjtés 

• Ha a települési önkormányzat a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás ellátását nem 

tudja biztosítani, haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül 

tájékoztatja az állami szervet; 

 

• hasonló az eljárás menete a rendkívüli és ideiglenes kijelölés 

esetén; 

 

• közérdekű szolgáltató jelölhető ki a környezetvédelmi engedéllyel 

rendelkező vagy a vízügyi hatóság által nyilvántartásba vett 

szolgáltatók közül. 
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Háztartási szennyvíz begyűjtés – elsődleges feladatok 

• Adattár kialakítása (önkormányzatok, társhatóságok, jelenlegi 

szolgáltatók, lehetséges szolgáltatók, befogadó telepek); 

 

• a folyamatos kapcsolattartás formájának megteremtése; 

 

• felmerülő kérdések tisztázása (illetékesség); 

 

• esetleges eljárásokra való teljes körű felkészülés. 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

Gáti Ádám tű. alezredes 

megyei iparbiztonsági főfelügyelő 

2016. január 18. 


