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Átmeneti kompromisszumos megoldások

Közszolgáltatók számára előfinanszírozás biztosítása szolgáltatási díjból az 

átmeneti likviditási nehézségek áthidalására.

Közszolgáltatási díj számlázásának megkezdése bérszámlázás elindításával.

Folyamatosan bővített adatszolgáltatások.



Számlázás



Bérszámlázás indítása

Regisztrált közszolgáltatónként a bankszámlákat az MKB Banknál megnyitottuk,
közzétettük.

Bérszámlázásra vonatkozó feltétel rendszert és folyamatot, valamint a vonatkozó
megállapodás tervezetét elérhetővé tettük.

Várjuk a felrakott nyilatkozat minta kitöltésének megküldését a bérszámlázás vállalásáról,
közel 60 aláírt visszajelzés.

Megállapodások véglegesítéséhez konzultációt tartottunk.

Végpont: NAV felé kintlévőség átadás már a Koordináló szerv feladata.



Csoportos beszedési megbízások

NHKV Zrt. adatszolgáltatás formájában bekéri a közszolgáltatóktól az eddigi számlavezető 
bankok listáját (ezidáig 65 db adatszolgáltatás – határidő május 20. volt!)

Koordináló szerv számlavezető bankja (MKB) jogszabályi/törvényi hivatkozás alapján 
átirányíttatja megadott időponttól a megbízásokat, ingatlanhasználó hozzájárulása mellett 
(levél első számla mellett).

Átmeneti időszak tekintetében NHKV Zrt. és a közszolgáltató elszámolnak egymással 
folyamatosan a nem megfelelő időszaki utalások tekintetében.



Egyedi, komplex bérszámlázásra vonatkozó és 
ügyfélszolgálati megállapodás tartalma

A Kr. 26 § szerinti átmeneti időszakra a szolgáltatási díj forrása érdekében szükséges.
A Koordináló szerv megbízása (meghatalmazása) alapján számlák elkészítése, ingatlanhasználók
részére történő megküldése, kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása.
Alapja az adatszolgáltatás, a Koordináló szerv ellenőrzi. A nem megfelelő adatszolgáltatás
kockázatát a közszolgáltató viseli.
A Koordináló szerv által megadott számlakép és sorszámképzés alkalmazandó.
Az adóhatóság részére a számlázó program bejelentéshez szükséges minden adatot a
megállapodás megkötéséig legkésőbb meg kell adni részünkre.
Nyomtatást, borítékolást, kiküldést a közszolgáltató elvégzi.

Ügyfélszolgálat: feladatok komplex ellátása a Koordináló szerv folyamatos tájékoztatása mellett.
Egységes megállapodástervezetet bocsátunk rendelkezésre. A részletfeltételeket egyedileg
rögzítjük.

2016. május 23-ig beérkezett ajánlatok alapján:
lefedve közel 20 közszolgáltatót, 2+2 millió lakos és kapcsolódó költségvetési szerv, 

gazdálkodó szervezet



Szerződés aláírások

Koordináló szerv közszolgáltatóval kíván és tud szerződést kötni:
Közbeszerzés
Adatkezelés

Szerződés tervezet véglegesítése ajánlatadókkal 2016. június 06-ig:
Feladat részletek pontosítása, technikai kérdések tisztázása
Díjegyeztetés
Fejlesztési igények tisztázása
Informatikai előkészítő munka
Érintett fogyasztói kör felé menő kommunikáció véglegesítése
Számlázás indítás időpontjának meghatározása

Szándéknyilatkozatokat és ajánlatokat folyamatosan várjuk.





Anomáliák kezelése

Jogszabály alkotás miatti bizonytalanság – időzavar

Jogszabály értelmezés – ajánlások, GYIK – szakmai együttműködések

Koordináló szerv felkészülése – kritikus pont kezelés, átmeneti időszak átvezetése

Bizonytalanság, türelmetlenség – közszolgáltatói oldal
Forráshiány
Információ hiány
Jövőkép

Ellátásért felelős szerepvállalásának fontossága – kormányhivatal szerepe

NHKV … koordináló … EGYÜTTMŰKÖDÉS!



Előfinanszírozás - Likviditás





Azok a közszolgáltatók, akiknek a napi működése veszélybe kerül a likviditási gondjai miatt és ezáltal
a hulladékgazdálkodás, mint közfeladat ellátása ellehetetlenülne, előfinanszírozásra nyújthatnak be
igényt.

Folyamata:
• honlapon kell bejelentkezni a regisztrációs számmal a kialakítás alatt lévő web felületen
• a likviditási hiányt alátámasztó táblázat, és a kitöltési útmutató ezt követően letölthető
• a kitöltött táblázatokat, és a kért dokumentumokat meg kell küldeni
• igény elbírálása a bíráló bizottság által a 10 munkanapon belül megtörténik 
• NHKV Zrt. értesíti a közszolgáltatót az elbírálás eredményéről
• befogadott kérelem esetén az előfinanszírozás a közszolgáltatási díj 10 %-tól 60 %-ig terjedhet
• számlát a visszaigazolásnak megfelelő összegben a közszolgáltatónak kell kiállítania, megküldenie
• pénzügyi teljesítésre a számla kézhezvételét követő 15 napon belül kerül sor
• hiányosan teljesített, vagy ellentmondásos adatszolgáltatás esetén hiánypótlási felhívást 

küldünk, csak a pótlást követően kerülhet sor az igény elbírálására

Előfinanszírozás menete



Igény benyújtására havonta, az adott hónap 21-30. napja között kerülhet sor. 

Első alkalommal igény nyújtható be 2016. II. negyedévére vonatkozóan 
2016. május 21-31-ig.
Átmeneti intézkedés: kérelem kerüljön be határidőre (május 31.), megjelölve a 
hiánypótlás keretében utólag pótlandó részeket legkésőbb 2016. június 06-ig.

Előfinanszírozási igény a negyedév megjelölésével adható be az adott negyedév 
bármely hónapjában a beadásra megjelölt határidők között. 

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy egy negyedévben kérelem csak egy alkalommal 
nyújtható be és bírálható el.



Az igényelhető részlet maximuma a 2016. január 1. napjától 2016. március 31. napjáig (első
negyedév) teljesített közszolgáltatási feladatokért kiszámlázott közszolgáltatási díj
figyelembevételével kerül meghatározásra aszerint, hogy az finanszírozási igénnyel terhelt
negyedévben az első negyedévben teljesített közszolgáltatásért kiszámlázott
közszolgáltatási díj legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg kerülhet a
negyedéves szolgáltatási díj elszámolást megelőzően kifizetésre, legfeljebb havi
gyakoriságú részletekben, a részlettel érintett részidőszak utolsó napját követően. Kifizetés
minden esetben arra a részidőszakra történhet meg, amely még szolgáltatási díjjal
(negyedéves zárás) nem került elszámolásra.

A negyedév végén a szolgáltatási díjból a szolgáltatási díjjal érintett naptári negyedévre
vonatkozóan már kifizetett részletek összege levonásra kerül.



Kitöltés vizsgálat

A Számviteli törvény által meghatározott kategóriákkal, struktúrákkal gondolkodtunk;
amilyen információt pedig pluszba kértünk, azt bármely hitelkérelemnél, NAV 
részletfizetésnél meg kell adni.

Szakmaspecifikus információk külön táblába kerültek, közszolgáltatás és nem közszolgáltatás 
szétválasztása mellett időszaki kitekintéssel.

Egy gyakorlott pénzügyes (számviteles) szakember 10-12 óra alatt "össze tudja" dobni az 
összes adatot. Ha ehhez hozzászámítjuk még azokat a dokumentumokat, amiket csatolni kell: 
2 normál munkanap alatt meg tud lenni.



Értékelés

Hibajelző (számszaki hibák, összefüggésbeli hibák) képletek kerülnek beépítése, ami azonnal 
jelzi az adat-konzisztencia hibát.

Pénzügyi elemzéssel alátámasztottan lesznek kiértékelve az adatok, objektív mutatókkal.

Az értékelési tényezők súlyozást kapnak az igénylések rangsorolása érdekében.

Számunkra fontos, hogy bármely harmadik fél (legyen az közszolgáltató, felügyeleti szervünk, 
bárki más) számára látható, hogy megfelelő mélységű információk alapján történik a 
döntéshozatal.

Első előfinanszírozások tényleges kifizetései a 15 nap fizetési határidőt is figyelembe véve 
már 2016. június végén megtörténhetnek.



Helyzetjelentés



Haszonanyag kezelése 2016. július 01-től.

Jogi háttér

Hasznosítói oldallal történt eddigi megállapodások

Fordulónapi készlet kezelése ajánlás szerint

Meglévő szerződéses hasznosítói kapcsolatok átvizsgálása

OKTF NHI szerződéses viszonyok áttekintése, kifuttatása

Haszonanyag érték elv képviselete, koordináció megoldatlan problémákra

Hasznosítói, hulladékkezelői egyeztetések kritikus anyagáramok esetén



Haszonanyag kezelése felkészülés

Személyes egyeztetések június második, harmadik hetében

Előre kiadott időpontra

Felkészüléshez bekérendő adatok

Közszolgáltatói egyedi problémák egyeztetése 



KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!

konferencia@nhkv.hu
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