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Hogyan és mikor lehet önellenőrzést benyújtani a hulladéklerakási járulék kapcsán? 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése 

szerint:  

„A hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a (2) bekezdésben meghatározott ártalmatlanítási 

művelet végzője (a továbbiakban együtt: járulékfizetésre kötelezett) a hulladéklerakás 

csökkentése, valamint az e törvényben meghatározott hasznosítási arányok teljesítése 

érdekében hulladéklerakási járulékot fizet. A hulladéklerakási járulék adók módjára 

behajtandó köztartozás. A hulladéklerakási járulék nem áthárítható.” 

A Ht. 69. § (4) bekezdése szerint: 

„Ha a járulékfizetésre kötelezett a bejelentési, a nyilvántartási, az adatszolgáltatási, valamint 

a hulladéklerakási járulék- és pótlékbefizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az adózás 

rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot 

említ, azon környezetvédelmi hatóságot kell érteni.” 

Az önellenőrzésről és az ahhoz kapcsolódó jogszabályokról az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 13. § (1) bekezdése, a 49-51. §-ai, továbbá a 168-

169. §-ai rendelkeznek. 

Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak - az 

Art. 26.§-a szerint önadózás keretében - saját magának kell megállapítania és bevallania az 

adóját, ezért az ezzel kapcsolatos tévedését is utóbb lehetősége van korrigálni.  

Az önellenőrzéssel az adózó helyesbíti és bevallja az adó alapját, valamint az adó összegét, 

megállapítja és bevallja az önellenőrzési pótlékot és ezeket egyidejűleg meg is fizeti. 

Járulékfizetésre kötelezett az önellenőrzést az adott időszakban hatályos, a hulladéklerakási 

járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. melléklete szerinti adatok megküldésével (EHIR: 

HLJ kitöltésével) és beküldésével, valamint az önellenőrzéssel módosított járulék és az 

önellenőrzési pótlék egyidejű befizetésével teljesíti. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez 

szükséges elektronikus űrlap a http://web.okir.hu/hu/urlapok weboldalon érhető el. 

A hulladéklerakási járulékot, illetve az ezzel kapcsolatos mindennemű átutalást (késedelem 

miatti pótlék, bírság, stb.) az e célra vezetett 10032000-01031939-00000000 számú központi 

költségvetési fizetési számlára történő átutalással kell megfizetni. 

Figyelem! Járulékfizetésre kötelezettnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján folytatott hatósági ellenőrzés 

időtartama alatt van lehetősége az adatszolgáltatás önellenőrzéssel történő helyesbítésére. Az 

Art. alapján történő ellenőrzés megindítását (azaz az Art. 93. § (1) bekezdése szerint a 

megbízólevél kézbesítését) követően már nincs helye az önellenőrzésnek. 
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