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A Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Hulladéklerakási 

Járulékellenőrzési Osztály feladatköre: 

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) a hulladéklerakási 

járulékkal összefüggő és a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól 

szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott 

kötelezettségek teljesítésének vizsgálata. 

- A Ht. 68. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának keretében nyilvántartás vezetése 

a járulékfizetésre kötelezettek bejelentési kötelezettsége vonatkozásában. 

- A hulladéklerakási járulékra vonatkozó bejelentési adatlapok és adatszolgáltatási lapok 

ellenőrzésével, illetve feldolgozásával összefüggő feladatok ellátása. 

- A hulladéklerakási járulékra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és befizetési 

kötelezettségek teljesítésének és a hulladéklerakási járulék bizonylatainak ellenőrzése. 

- A hulladéklerakási járulék kapcsán a fizetési könnyítéssel összefüggő feladatok ellátása. 

- A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a végrehajtással összefüggő feladatok ellátása. 

 

A hulladéklerakási járulékról a Ht. 68-69/C. §-ai, illetve a Korm. rendelet rendelkezik. A Ht. 68. § (1)-

(2) bekezdése értelmében a hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a D1-D5 és D12 kódú ártalmatlanítási 

művelet végzője hulladéklerakási járulékot fizet (kivéve a Ht. 69. § (5) bekezdésében meghatározott 

esetekben). A hulladéklerakási járulék megfizetésének kötelezettsége a hulladék lerakásával 

keletkezik. A járulék mértékét 6000 Ft/tonna egységár alapulvételével a negyedévenkénti 

járulékfizetéssel érintett hulladék tömege alapján kell meghatározni. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 50. § (1a) bekezdése 

szerint a környezethasználónak az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettségeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi. CXL. törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint kell 

teljesítenie. Az elektronikus adatszolgáltatás benyújtásának feltételei, továbbá az adatszolgáltatás 

teljesítéséhez szükséges elektronikus űrlapok a http://web.okir.hu/hu/urlapok weboldalon érhetők el. 

Bejelentési kötelezettség: 

A Ht. 68. § (3) bekezdése szerint a járulékfizetésre kötelezett a járulékfizetési kötelezettségét annak 

keletkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak bejelenti. 

A Korm. rendelet 1. §-a értelmében a hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére 

kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentést az országos 

környezetvédelmi hatóság részére az „EHIR: HLJ-KÖT - Adatlap a hulladéklerakási járulék fizetési 

kötelezettségének bejelentéséhez” című nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével 

teljesíti. 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint a kötelezett a bejelentést követően az adataiban 

bekövetkezett változásokat - ideértve a járulékfizetési kötelezettség megszűnését is - a változás 

bekövetkeztétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak - a változás tényét igazoló 

dokumentum csatolásával egyidejűleg – bejelenti (az EHIR: HLJ-KÖT adatlapon). 
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Fizetési kötelezettség: 

A Ht. 68. § (4) bekezdése alapján a hulladéklerakási járulékot a kötelezett negyedévente, a 

tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az e célra vezetett központi költségvetési fizetési 

számlára (10032000-01031939-00000000) forintban fizeti be.  

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a kötelezett a járulékot átutalással fizeti meg. Az átutalás 

közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (hulladéklerakási járulék, késedelmi pótlék, 

fizetési határozat száma, ha van, stb.), a befizetéssel érintett negyedévet, valamint Járulékfizetésre 

kötelezett KÜJ számát. 

Adatszolgáltatási kötelezettség: 

A Ht. 68. § (6) bekezdése szerint a kötelezett a környezetvédelmi hatóság részére negyedévente, a 

tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig adatot szolgáltat. Az adatokat igazoló dokumentumokhoz 

csatolja a járulék megfizetését igazoló okiratok másolatát. 

A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatást az „EHIR: HLJ - Adatlap a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséhez” című nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

Felhívjuk az adatszolgáltatók szíves figyelmét, hogy a bejelentő lapot egy alkalommal (az első 

járulékfizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül), az adatszolgáltatási lapot pedig 

negyedévente (a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig) kell megküldeni a környezetvédelmi 

hatóság részére. 

 

Adatlap és tájékoztatás fizetési könnyítési kérelmek benyújtásához 

Tájékoztatás önellenőrzésről 
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