HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELÜGYELETI DÍJ
Tájékoztatjuk hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvénnyel módosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.).
A módosítással bevezetésre került az éves felügyeleti díj.
2013. augusztus 5. napján hatályba lépett a Ht. 82/A. §-a, amelynek (1) bekezdése értelmében az a gazdálkodó szervezet, amely e
törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a
közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –,
tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet.
A felügyeleti díj mértéke


hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén (Ht. 82/A. § (3) bekezdés a) pont): 40.000,-Ft,



nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek esetén (Ht. 82/A. § (3) bekezdés b) pont): 25.000,-Ft,

amelyet minden jogerős és érvényes engedély után meg kell fizetni.
Abban az esetben, ha egy gazdálkodó szervezetnek több engedélye van, akkor a díjat annyiszor kell megfizetni, ahány érvényes
engedéllyel rendelkezik.
Azok, akik a környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkeznek (hulladék kezelésre —
ideértve a hulladék gyűjtését, begyűjtését, szállítását, előkezelését, tárolását, hasznosítását, ártalmatlanítását, hulladék
kereskedelmére, közvetítésére) és ezen tevékenységüket 2013. augusztus 5-e után is folytatják felügyeleti díjat kötelesek fizetni.
A FELÜGYELETI DÍJ MÉRTÉKE 2013. ÉVBEN:
A Ht. 90. § (10) bekezdése értelmében az a gazdálkodó szervezet, amely hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy
nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez, a 2013. évben az e tevékenység folytatása miatti éves felügyeleti díj
50 %-át a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb 2013. augusztus 31-ig megfizeti.
A felügyeleti díj mértéke


hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén: 20.000,-Ft,



nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek esetén: 12.500,-Ft.

A díjat egy összegben átutalási megbízással az engedélyt kiadó környezetvédelmi hatóságnak kell megfizetni 2013.
augusztus 31-ig.
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség számlaszáma: a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 számú előirányzat-felhasználási számla.
A megjegyzés rovatban kérjük, tüntesse fel, hogy „felügyeleti díj”.
Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. tv. 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a díjfizetési kötelezettség teljesítése érdekében a tevékenység folytatását a Felügyelőség
ellenőrizheti.

