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TÁJÉKOZTATÁS LIKVIDITÁSI HIÁNY 2016 IV. NEGYEDÉVES ELŐFINANSZÍROZÁSI 

IGÉNYLÉSÉRŐL 

Tisztelt Közszolgáltató Partnerünk! 

Társaságunk elődleges célja az előlegfinanszírozás lehetőségének megteremtésével, hogy a 

közszolgáltatási hulladékszállítás zavartalan működéséhez szükséges feltételeket biztosítsuk 

valamennyi közszolgáltató számára. 

Ennek keretében 2016. október 21-től ismételten megnyílik az előfinanszírozás lehetősége a 2016. IV. 

negyedév vonatkozásában. 

Igénylés benyújtásának ideje: 2016.október 21. - 2016. október 31. 

Az igénylés elbírálásához szükséges:  

Csatolandó dokumentumok új igény esetén: 

 NHKV_16L_ADATLAP.xls file hiánytalan kitöltése 

 Igazolás az önkormányzattól , társulástól, hogy a kérelem benyújtásakor élő közszolgáltatási 

szerződése van hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

 Cégkivonat 

 2015. üzleti év beszámoló 

o mérleg 

o eredménykimutatás 

o kiegészítő melléklet 

o könyvvizsgálói jelentés 

o záró főkönyvi kivonat 

 2016. üzleti év időszakos főkönyvi kivonat (09.30.) 

 a kérelem beadását megelőző hónap utolsó banki napjára vonatkozó bankkivonat (09.30) 

 a kérelem beadásának napját megelőző banki napra vonatkozó bankkivonat 

 Tárgyhó 20-i napra lekért összevont adófolyószámla  

 2015.évben a NAV felé átadott kintlévőségek listája  

 2016.évben a NAV felé átadott kintlévőségek listája 

 Alvállalkozói szerződések nyilvántartása az alvállalkozók nevével, negyedévenkénti 

összegével és összesítésével 

 2016. I. negyedéves közszolgáltatásból származó árbevételre vonatkozó nyilatkozat 

Újbóli igénylés esetén: 

 NHKV_16L_ADATLAP.xls file hiánytalan kitöltése 

 Cégkivonat, ha volt változás az adatokban 

 2016. üzleti év időszakos főkönyvi kivonat (09.30.) 

 a kérelem beadását megelőző hónap utolsó banki napjára vonatkozó bankkivonat (09.30) 

 a kérelem beadásának napját megelőző banki napra vonatkozó bankkivonat 

 Tárgyhó 20-i napra lekért összevont adófolyószámla  

 Alvállalkozói szerződések nyilvántartása az alvállalkozók nevével, negyedévenkénti 

összegével és összesítésével 



  2016.10.20. 

   2016.10.20. 

 2016. I. negyedéves közszolgáltatásból származó árbevételre vonatkozó nyilatkozat 

Az adattábla 2016.09.30-i adatait az időszaki (2016.09.30) adatokkal egyezően kell kitölteni. 

Az igényléshez szükséges dokumentumok a www.nhkv.hu portálon, Partnerek főmenüpont alatt a 

Bejelentkezést követően, a baloldali menüsor „Eseti dokumentumok” menüpontban, a 

„segédanyagok” almenüpont alatt érhetőek el. 

Azoknak a közszolgáltatóknak, akik a 2016. II. vagy III. negyedév előfinanszírozásában már 

igénylőként részt vettek, elegendő az eddig még be nem nyújtott, valamint az érintett, megjelölt 

időszakokra vonatkozó dokumentumok csatolása. 

Az előfinanszírozást elsőként igénylő Közszolgáltató esetén, valamennyi dokumentum feltöltése 

szükséges. 

Igénylés benyújtásának csatornája/helye: a www.nhkv.hu portálon. 

Igénylés benyújtásához szükséges a fenti web elérhetőségen megtalálható NHKV_16L_ADATLAP.xls 

file megfelelő kitöltése, majd feltöltése az Igénylés benyújtásának csatornája/helye szerint. 

A dokumentumok és mellékletek feltöltésére a Bejelentkezést követően a baloldali menüsor „Eseti 

dokumentumok” menüpontban, a „új eseti dokumentum létrehozása” almenüpont alatt a tallózási 

gomb segítségével nyílik lehetőség. 

Kérjük, a tájékoztató anyagokat az igénylés benyújtását megelőzően tanulmányozzák, mert az 

azokban foglaltaktól való eltéréseket nem áll módunkban figyelembe venni! 

Együttműködésüket köszönjük! 

Üdvözlettel, 

 

Huszár Erika 

Gazdasági Igazgató 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

 

http://www.nhkv.hu/
http://www.nhkv.hu/

