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• 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
• 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról
• 69/2016. (III. 31.) Korm. Rendelet

A díjmegfizetés rendje:
• Megfelelő adatszolgáltatás
• Kiszámlázott közszolgáltatás árbevétele
• Kiközölt szolgáltatási díj
• Számla kibocsátás
• Szolgáltatási díj kifizetése

A szolgáltatási díj kifizetéseket szabályozó jogszabályi 
háttér



- Közszolgáltatási díjak teljes körű kiszámlázása.
- Követelésállomány hatékony kezelése:

• felszólítók kiküldése, behajtásra átadás a NAV részére,
• visszaérkezett számlalevelek gyors feldolgozása, adatbázis frissítés.

- Haszonanyag árbevétel maximalizálása.
- Költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása.
- Költséghatékony működés.

Az NHKV Zrt. feladatai:

Finanszírozás biztosítása         Bevételek maximalizálása

A Közszolgáltató feladatai:
- Számlázáshoz időben és teljes körűen biztosított adatszolgáltatás.
- Haszonanyag elkülönített, minőségi gyűjtése, tárolása.
- Költséghatékony működés.
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Közszolgáltatók likviditását segítő jogintézmény

faktoring
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havi teljesítés  
negyedéves 

teljesítés  
fizetési határidő 

+ türelmi idő 

Finanszírozási futamidő I.  

számlázás  

0-60 nap 60 nap  30 nap + 30 nap 

Finanszírozási futamidő II.  

Finanszírozási futamidő III.  

A bankszektor egyes szereplői– nyitottak arra, hogy a közszolgáltatók NHKV Zrt.-vel
szembeni követeléseit visszkereset nélkül finanszírozza Követelés-adásvételi
szerződés keretében. A követeléseinek megvásárlása jellemzően 80%-os előlegfizetés
mellett valósul meg.

Előlegfizetés lehetőségei:

• I. havi: havi adatszolgáltatás (adatszolgáltatás minimális tartalma: időszak, település, begyűjtött literszám) és
önkormányzati/társulási teljesítés igazolás megküldésével egy időben: ebben az esetben a teljes finanszírozási futamidő
maximum 180 nap és a finanszírozási arány 80%,

• II.negyedéves : negyedéves NHKV adatszolgáltatás és önkormányzati/társulási teljesítés igazolás megküldésével
egy időben: ebben az esetben a teljes finanszírozási futamidő maximum 120 nap és a finanszírozási arány 80%

• III. számlázás: NHKV Zrt teljesítés igazolás (értesítő levél) és kiállított számla alapján: ebben az esetben a
finanszírozási futamidő 30 nap + 30 nap türelmi idő, a finanszírozási irány 90%

Faktoring megoldás



- Fedezet: kizárólag az NHKV. Zrt.-vel szembeni követelés a szükséges fedezet, addicionális biztosítékok
nem szükségesek

- Pénzügyi elemzés nem döntési pont, így a korábban veszteséges vagy újonnan létrehozott
szervezetek is igénybe vehetik

- Rövid lejáratú hitelhez képest gyorsabb döntési mechanizmus

- A „Közszolgáltató” számára biztos, kiszámítható cash-flow fix dátumra

- Stabilitási törvény alapján nem kormányengedély köteles tevékenység

- Így év végi esetleges visszafizetési kötelezettség sem terheli

Legfontosabb előnyök



- Megalakulás „zöld mezős” beruházásként  2013-ban 6fővel
- Országos hatáskör – termék kompetencia központ,
- Piacvezető IT rendszer, bankon belüli működés, saját operáció és sales
- Az első üzleti évet követően 16% piaci részesedéssel piacvezető szolgáltató
- 2015-től CEE piacnyitás 
- 2016 ban 750 Mrd faktorált forgalommal közel 50%-os piaci részesedés
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Faktorált állomány 2014-től

Záróállomány
OTP Bank

Unicredit

CIB Faktor

MKB Bank

Erste Bank

Díjbeszedő 
Zrt.

Raiffeisen Egyéb

Faktorált forgalom 2016-ban 750 mrd HUF 

Faktoring üzletág - rövid piaci kitekintés



Köszönöm a figyelmet!


