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Átmeneti kompromisszumos megoldások

Közszolgáltatók számára előfinanszírozás biztosítása szolgáltatási díjból az 

átmeneti likviditási nehézségek áthidalására.

Közszolgáltatási díj számlázásának megkezdése bérszámlázás elindításával.

Haszonanyag „kezelés” és koordinálás kialakítása.



Számlázás



Bérszámlázás - Előzmények

• Regisztrált közszolgáltatónként a bankszámlákat az MKB Banknál megnyitottuk,
közzétettük.

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

• Megállapodások véglegesítéséhez konzultációt tartottunk.

• Ajánlatok folyamatosan érkeznek.

• Szerződéstervezetek egyeztetése személyes konzultációk alkalmával.

• Végleges ajánlatadás.

• Szerződéskötés.



Bérszámlázás - Statisztika

csak ajánlatot tett szerződésegyeztetés 
folyamatban

aláírt szerződés

közszolgáltató szám (db) 5 31 2

lakos szám (fő) 806 619 2 564 098 256 626

Ingatlanszám (db) 326 657 1 107 935 114 212

• További 10 közszolgáltatóval személyesen egyeztetünk a héten és a jövő hét folyamán a
szerződések véglegesítéséről.

• Előzetesen 64 közszolgáltató küldött szándéknyilatkozatot a bérszámlázással kapcsolatban.
• 3 közszolgáltató egyértelműen nyilatkozott, hogy nem vállalja a bérszámlázást.



Az ajánlatadókkal folyamatosan történik:

• a feladat részletek pontosítása, technikai kérdések tisztázása
• a díjegyeztetés
• a fejlesztési igények tisztázása
• informatikai előkészítő munka
• érintett fogyasztói kör felé menő kommunikáció véglegesítése
• számlázás indítás időpontjának meghatározása

Az első számlázásokra június közepe és július vége között kerülhet sor.

Bérszámlázás - Szerződés aláírások



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.

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.



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.

• Igény benyújtására minden hónapban 21-30-ig kerülhet sor.

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

• Kifizetés utófinanszírozásként, a tárgyhónap után lehetséges.

• Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy egy negyedévben kérelem csak egy alkalommal 

nyújtható be és bírálható el.

Előfinanszírozás



• honlapon kell bejelentkezni a regisztrációs számmal
• 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



Az elbírálás során figyelembe vételre kerül:
- a közszolgáltató 2015. évi tevékenysége, 
- az igénybevett alvállalkozókkal elvégeztetett feladatok köre, összege, 
- likviditási mutatók értékelése. 

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.

Az adott közszolgáltatók gazdasági jellemzőiből és mutatószámaiból a bírálat alapján kinyert
információk kiértékeléséből 50 pont szerezhető.

Előfinanszírozás – elbírálás objektív szempontjai (50 pont)



A szubjektív mérlegelés során az alábbi szempontokat lehet figyelembe venni:

- a közszolgáltató általi tevékenység struktúrája 90%-ban maga végzi
- adatszolgáltatás teljesítése a Koordináló Szerv felhívására a nemfizetés feltétele
- a közszolgáltatáson kívüli egyéb tevékenység aránya
- van-e a közszolgáltatónak meglévő hitele
- van-e a közszolgáltatónak bármilyen lejárt tartozása (hitel, adótartozás, partnerek felé)
- volt, vagy van-e a közszolgáltató bármelyik tulajdonosának vagy vezetőjének akár 
magánemberként, akár más vállalkozásán keresztül bármilyen lejárt tartozása, folyt, 
vagy folyik-e ellene végrehajtás
- volt, vagy van-e a közszolgáltató ellen végrehajtás, felszámolás
- a felvenni kívánt előfinanszírozási összeget mire kívánja fordítani a vállalkozás
- hátrányos következményeket tartalmazó MEKH határozat amennyiben ismert

Előfinanszírozás – elbírálás szubjektív szempontjai (50 pont)



A bírálatra előkészített előfinanszírozási kérelem végső elbírálására az objektív és szubjektív 
értékelés mutatószámainak összegzését követően kerül sor.

Az igényelt és elbírálandó összeg nagysága alapján a döntésre jogosult személye: 
- 0-25 millió Ft-ig a vezérigazgató vagy az általa kijelölt területileg illetékes vezető
- 25-100 millió Ft-ig a Társaság Igazgatósága
- 100 millió Ft felett a tulajdonosi joggyakorló (MNV Zrt.) jogosult engedélyezni.

Az engedélyezett és kifizethető összeget, a közszolgáltató által kiállított számlán is igazolja 
aláírásával.

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

Előfinanszírozás 



Előfinanszírozás – statisztika

április május június ÖSSZESEN

Igényelt összeg
(eFt)

542 498 903 037 3 547 948 4 993 486 

56 közszolgáltató igényelt előfinanszírozást 2016. II. negyedévére 

• hiánypótlás: 56 esetben
• elbírálva: 6 esetben



Előfinanszírozás – leggyakoribb hibák

• többet igényel, mint a közszolgáltatási kiadásai!!!
• NAV kintlévőség
• pótlapok nem lettek feltöltve, nem ellenőrizhető
• nincs alvállalkozói lista
• nincs nyilatkozat közszolgáltatási árbevételről
• nincs bankkivonat
• nincs főkönyvi kivonat
• az adatlapon közölt adatok nem egyeznek a beküldött számviteli dokumentumokkal, 

esetenként nyilatkozattal
• a 2016. I. negyedévi főkönyvi kivonatból nem állapítható meg a kiszámlázott közszolg. 

díj összege, amelynek áfával növelt értéke adja az alapját a 60%-os korlátnak
• többen „0” Ft igényt tüntettek fel a kérelmükön
• olvashatatlan formátumban megküldött, sérült fájlok



Haszonanyag



69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet 4. § (1)-(2) bekezdése szerint, a szolgáltatási 
díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre 
kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a 
közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt 
szervezetnek átadni. 

A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.

Az NHKV Zrt-nek nem célja a meglévő, jól működő, bejáratott hasznosítási 
lehetőségek elvetése. Azonban a Zrt. fenntartja a jogot – mint július 1-től a 
haszonanyag tulajdonosa – hogy a megfelelő hasznosítási konstrukciót válassza, a 
versenyképesség fenntartása mellett. 

Haszonanyag kezelése 2016. július 01-től



• jogi háttér
• hasznosítói oldallal történt eddigi megállapodások
• fordulónapi készlet kezelése 
• meglévő szerződéses hasznosítói kapcsolatok átvizsgálása
• OKTF NHI szerződéses viszonyok áttekintése, kifuttatása
• haszonanyag érték elv képviselete, koordináció megoldatlan problémákra
• hasznosítói, hulladékkezelői egyeztetések kritikus anyagáramok esetén

Személyes egyeztetések június második felében
előre kiadott időpontra
felkészüléshez bekérendő adatok
közszolgáltatói egyedi problémák egyeztetése 

Haszonanyag kezelése 2016. július 01-től



Haszonanyag táblázat I.

Hulladék megnevezése

1Csomagolási papírhulladék és egyéb papírhulladék összesen
a újságpapír
b kartonpapír
c társított italoskarton
d vegyes papír
e egyéb papír

2 csomagolási műanyag hulladék összesen
a PET palack (víztiszta, kék, zöld, vegyes)
b fólia
c HDPE, PP palack
d láda-rekesz
e hordó-kanna
f egyéb kemény műanyagok
g vegyes műanyag

Begyűjtés
Azonosító szám EWC (kg)

Kezelés, hasznosítás közszolgáltató által

Kezelési, 
hasznosítási kód, 
kódok megadása

Kezelés utáni hulladék 
mennyiség, keletkező 

(kg)

Átadás hasznosításra, további kezelésre

Átvevő, 
hasznosító 
azonosítója                   

2. segédtáblából

Kezelési, 
hasznosítási 
kód, kódok 
megadása

Átadott 
mennyiség 

(kg)

Kezelési díj 
Ft/kg éves 

átlag

Árbevétel 
Ft/kg éves 

átlag

OKTF NHI 
elszámolás 

(kg)



Haszonanyag táblázat II.

3csomagolási fém hulladék összesen

a ónozott vasfém

b alu doboz

c spree flakon

d vegyes fém

4csomagolási üveghulladék összesen

a víztiszta

b színes

c vegyes üveg

5csomagolási fa hulladék összesen

a raklap

b egyéb fa hulladék

6nem csomagolási fa hulladék összesen

a ágak, gallyak, fás szárú zöld hulladék

b bútor kategória

c egyéb fa hulladék

7nem csomagolási műanyag hulladék összesen

a kerti bútor, vödör, lavór

b lökhárító

c egyéb műanyag hulladék

8nem csomagolási fém hulladék összesen

a lemez kategória

b sredderre való fém

c mechanikai leválasztás fém hulladéka

d nem vas fém

e egyéb fém hulladék

9nem csomagolási üveg hulladék összesen

a szélvédő

b síküveg

c egyéb üveg



Haszonanyag táblázat III.

10építési-bontási hulladék összesen

a beton

b föld

c kevert építési-bontási hulladék

d egyéb építési-bontási hulladék

11elektronikai hulladék összesen

a kis háztartási

b nagy háztartási

c képernyős

d hűtő

e egyéb elektronikai hulladék

12hulladék gumiabroncs

13bio hulladék, zöldhulladék

14rongy, ruha textil

15 lom hulladék

1
6veszélyes hulladék összesen

a fénycső, izzó

b elem

c akkumulátor

d veszélyes csomagolási hulladék

e növényvédő szer hulladék

f fáradt olaj

g használt sütőolaj, zsiradék

h egyéb veszélyes hulladék



Haszonanyag táblázat IV.

17

kezelés utáni, energetikai hasznosításra alkalmas
hulladék összesen

a

elkülönített gyűjtés utáni válogatás maradéka
(energetikai hasznosítás)

b

hulladékkezelő létesítményekből származó
közelebbről nem meghatározott mechanikai
kezelésből származó éghető hulladékok 19 12 10
azonosító kód

c

hulladékkezelő létesítményekből származó egyéb, a
veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
mechanikai kezelésével nyert hulladékoktól
különböző hulladékok közelebbről nem
meghatározott mechanikai kezelésével nyert
hulladékok 19 12 12 azonosító kód

18előírástól eltérő minőségű komposzt

19

háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló vegyes
hulladék

20egyéb hulladék összesen

a temetői hulladék

b úttisztításból származó hulladék

c egyéb hulladék



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!

konferencia@nhkv.hu

mailto:konferencia@nhkv.hu

