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Hulladékgazdálkodási 
kötelezettségek 2017. 

Előadóink: 

dr.Farkas Hilda 
Környezetvédelmi Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetsége 
 
Kertész Káldosi Zsuzsanna 
Földművelésügyi Minisztérium 
 
Időpont és helyszín: 

2017.február 13. (hétfő) 
9 -15 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
 
Hotel Hungária City Center**** 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3 200 Ft + áfa /fő 
 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, melyek 
közterheit a résztvevő cégének kell 
megfizetni. Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt 
követő lemondás esetén a részvételi díj 
50% + áfa költségét adminisztrációs 
díjként számlázzuk. Lemondás hiányában 
a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 
 
 

 

 Ajánló: 

Az előadás során áttekintést adunk a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos, 2016-ban hatályba lépett jogszabályi változásokról. 
Választ kaphat számos kérdésre, többek közt. A hulladékjegyzék 
módosításával hogyan változott a hulladékok besorolása? Milyen 
változásokat, kötelezettségeket hozott az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat bevezetése? Változott-e az 
adatszolgáltatás a hulladékos adatszolgáltatási rendelet 
módosításával? Hogyan alakult át a környezetvédelmi hatóság? 

 

Témakörök: 

▪A hulladékról szóló törvény módosítása ▪ 2016-ba hatályba lévő 
jogszabályi változások ▪ A hulladékjegyzék módosításának hatása a 
hulladék besorolására ▪ Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
bevezetése, az ebből adódó változások, kötelezettségek ▪ A 
hulladékos adatszolgáltatási rendelet módosítása▪ EHIR, a hatályos 
jogszabályok A nyilvántartás szabályai ▪ Adatszolgáltatás szabályai, 
adatlapok kitöltése ▪ Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer ▪ 
ÁNYK és HIR által vizsgált összefüggések ▪ Adatfeldolgozás ÁNYK-val 
(kézi adatbevitel, módosítás, ellenőrzés, mentés, nyomtatás, 
törlés) ▪ XML állomány kezelése, egyedi és csoportos import ▪ 
Nyomtatványok beküldése az Ügyfélkapun keresztül▪ Archiválás▪ 
Konzultációk  
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▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
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 Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ..........................................  

 

   Telefon:  ..............................  Fax:  ...............................................  
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Kérek ebédet:    �                       Vegetáriánus menüt kérek: � 
 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 
Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: .........................................  

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A 
jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
 
Kelt: 2017.……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


