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Szolgáltatási díjhoz 
kapcsolódó 

adatszolgáltatások, határidők



2022. év zárása

A 2022. évi önköltség adatszolgáltatás és szolgáltatási díj korrekció 

meghatározása:

▪ Benyújtási határidő: 2023. február 15. (27)  kivéve 3 közszolgáltató

▪ Hiánypótlások, ellenőrzések folyamatban

▪ Koherenciavizsgálatok: NERA és hídmérleg adatok folyamatban

▪ Málusz számítások véglegesítése: az összes elfogadható 

közszolgáltatói adat beérkezése után lehetséges  

▪ Lezárás, megállapítás HI: 2023. március 31. (ha hatályba lép a 

módosítás)
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Folyamatos, havi kifizetésekhez 
szükséges teljesítések

2023-ban is el kell végezni a havi adatszolgáltatást a részszámla 

kifizetéséhez:

▪ Teljesítésigazolások (önkormányzat/társulás)

▪ Nyilatkozat az alvállalkozók kifizetéséről

▪ Nyilatkozat az olyan szerződésekről, kötelezettségvállalásokról, 

amelyek a tárgyhónapban miniszeri-, illetve MEKH általi 

jóváhagyással vált/válik hatályossá”

▪ Minden jogszabályban előírt adatszolgáltatás (éves/havi)

▪ (hídmérleg adat + teljességi nyilatkozat)

▪ (haszonanyag adat)
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2023. első félév zárása

A 2023. H1 önköltség adatszolgáltatás és szolgáltatási díj korrekció 

meghatározása:

▪ Benyújtási határidő: 2023. szeptember 30.

▪ Hiánypótlások, ellenőrzések

▪ Koherenciavizsgálatok: NERA és hídmérleg adatok

▪ Málusz (bónusz) számítások véglegesítése: az összes elfogadható 

közszolgáltatói adat beérkezése után lehetséges  

▪ Lezárás, megállapítás HI: 2023. november 30.
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Haszonanyag gazdálkodáshoz 
kapcsolódó 

adatszolgáltatások, határidők



Haszonanyag gazdálkodás 
– keretek, feladatok, határidők

A haszonanyag gazdálkodás alapvető folyamatai 2023. első félévében

▪ Az egyes haszonanyagokhoz kapcsolódó, ismétlődő 

adatszolgáltatási határidők – gyakoriság, tartalom

▪ 2022. évi zárás feladatai

▪ Folyamatos, havi kifizetésekhez szükséges teljesítések

▪ 2023. első félév zárása

8

Haszonanyag



Haszonanyag gazdálkodás 
– keretek, 2023-ban

„Pozitív” haszonanyagok kezelése: az NHKV Zrt. és a közszolgáltatók között 

létrejött bizományi szerződés

▪ 2021. áprilisától érvényes

▪ Limitár feletti értékesítés esetén közszolgáltatói bónusz

„Negatív” haszonanyagok kezelése: RDF és SRF hasznosítására, közbeszerzési 

eljárás keretében megkötött szerződés 

▪ 2023. január 1. - 2023. június 30.

▪ Heti „tároló” jelentések (törekedjünk az engedélyezett max. alatt tartani)

Mindkét haszonanyag esetén:

▪ HER rendszerben történik az adminisztráció (havi feltöltés)

▪ Leltározni kell!
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Adatszolgáltatások összefoglalás 
- gyakoriság

▪ heti rendszerességű az SRF/RDF hulladékok tekintetében a tározók szintjéről, a

ki és beszállítások (termelés) nagyságáról, végpontokról HI: a tárgyhetet követő

hét első munkanapja, 12:00

▪ havi jelentés a tárgyhavi készletekről, „pozitív” + „negatív” + vegyes hulladék, a

HER rendszerben HI: tárgyhónapot követő hónap 10-ig

▪ havi/negyedéves rendszerességű haszonanyag adatszolgáltatás „pozitív”,

termékek – speciális esetekben: „negatív” is: szállításokat igazoló bizonylatok

illetve negyedévente az átadott anyagokhoz kapcsolódó értékesítési adatok

(számlázás, hasznosítás), HI: a tárgyhónapot követő 5. nap

▪ tárgyév/fordulónap végén: leltár készítése a tárolókban készleten lévő

anyagmennyiségekről, minden anyagáram, termék is, HER adatokkal

koherenciában; HI: 2022. esetén 2023 január 13.

▪ 2023. H1 esetén: 2023. július 3.
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2022. év zárása #1

▰ A 2022. évi leltár adatszolgáltatás:

▪ Benyújtási határidő: 2023. január 13. 
▪ Ellenőrzések folyamatban (adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzések) majdnem 

▪ Ellenőrzések után adatszolgáltatás elfogadás folyamatban

▰ A 2022. évi (csak) pozitív haszonanyag adatszolgáltatások:

▪ 2022. december havi adatszolgáltatások benyújtási határideje: 2023. január 5. 

▪ Hiánypótlások megtörténtek 

▪ Minden esetben pénzügyileg rendben találtuk az adatszolgáltatásokat 

▪ Helyszíni ellenőrzések 

▪ Számlák elkészítése 

▪ Számlázás 2023. március 1.
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2022. év zárása #2

A 2022. évi  pozitív és negatív haszonanyag adatszolgáltatások

▪ RDF/SRF heti adatszolgáltatások 

Az összes, 2022-re vonatkozó heti adatszolgáltatások beküldése 

▪ Havi jelentés a tárgyhavi készletekről a HER rendszerben

Tárgyhavi készlet adatok megadása 
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Folyamatos, havi kifizetésekhez 
szükséges teljesítések

2023-ban is el kell végezni a havi adatszolgáltatást a részszámla 

kifizetéséhez:

▪ Szállítólevelek (havonta, mérlegjegyek), számlák (negyedévente)

▪ HER töltése

▪ Heti RDF adatszolgáltatás 
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2023. első félév zárása #1

A 2023. évi leltár adatszolgáltatás:

▪ 2023.03.31 – Évközi leltár tájékoztató megküldése a közszolgáltatóknak

▪ Készlet felmérés/meghatározás ideje: 2023. 05.31-2023.06.09

▪ A felmért/meghatározott készlet adatszolgáltatás időpontja: 2023.06.12

▪ Napi készlet meghatározás és adatszolgáltatás: 2023.05.31-2023.06.30 között

▪ A leltárfelvétel időpontja:  2023.06.30

▪ H1 végi leltár és HER benyújtási határidő: 2023. július 03.

▪ Back office és helyszíni NHKV ellenőrzések: adatszolgáltatás koherencia 

A 2023. évi (csak) pozitív haszonanyag adatszolgáltatások:

▪ 2023 június havi adatszolgáltatások benyújtási határideje: 2023. július 5. 

▪ Hiánypótlások, helyszíni ellenőrzések 

▪ NHKV számlázás HI: 2023. augusztus 29.
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2023. első félév zárása #2

A 2023. évi  pozitív és negatív haszonanyag adatszolgáltatások, amelyek 

megléte a 2023. H1 zárásnak IS a feltételei

▪ RDF/SRF heti adatszolgáltatások 

A  tárgyhónapra vonatkozó heti adatszolgáltatások beküldése 

▪ Havi jelentés a tárgyhavi készletekről a HER rendszerben

Tárgyhavi készlet adatok megadása 
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Hídmérlegekhez kapcsolódó 
adatszolgáltatások, határidők



2022. év zárásához 
kapcsolódó feladatok

A 2022. évihez kapcsolódó hídmérleg adatszolgáltatás

▪ Benyújtási határidő: 2023. január 05  (nem minőség)

▪ Éves adatok kiértékelése, koherenciavizsgálatok az 

adatszolgáltatáson belül: folyamatban

▪ Összevetés az önköltség adatszolgáltatással és a NERA-val

folyamatban
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Hídmérleg (lapmérleg) adatszolgáltatások -
2023. évi változások #1

▪ az adatszolgáltatás heti aggregátumok formájában kiterjed a 

hulladékudvarokra,

▪ az adatbefogadás érdekében szükséges beküldeni a 

hulladékudvarok és létesítmények  lapmérleg ID-it és hitelesítési 

bizonyítványait,

▪ meghatározásra kerültek a tárolók anyagmozgásának rögzítési 

szabályai,

▪ bevezetésre kerültek a minőség és átvevő adatmezők és azok 

értékkészletei
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Hídmérleg (lapmérleg) adatszolgáltatások -
2023. évi változások #2

▪ további befogadási ellenőrzések és visszajelzések kerültek

bevezetésre,

▪ a részletes leírások, értékkészletek és minták továbbra is

elérhetőek a folyamatosan frissülő tájékoztató weboldalunkon:

https://nhkv.hu/hidmerleg-informaciok/
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Hídmérleg (lapmérleg) adatszolgáltatások –
Folyamatos, havi kifizetések HI elvárásai

▪ folyamatos azonnali API-s adatszolgáltatás HI: azonnali (nem volt változás)

▪ heti rendszerességű Partner Portál-os .csv adatszolgáltatás HI (változás !): 

következő szerda 20:00

▪ havi teljességi nyilatkozat, amennyiben más Közszolgáltató részére is 

teljesítettek feladatot, úgy az egyéb Közszolgáltatókra elkülönítve is adják 

meg a vonatkozó rekordok számát HI: tárgyhónapot követő hónap 5-ig

▪ június havi adatszolgáltatás: HI: 2023. július 5.
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Szolgáltatási díj elszámolás
2022. év és 2023. I. félév

Kis-Faragó Tamás
gazdasági igazgatói feladatokkal

megbízott operatív igazgató

2023. március 1.

Közszolgáltatói fórum



22Szolgáltatási díj elszámolás
2022. év és 2023. I. félév

Kiegészítés
1) jogszabály alapú elszámolás
2) 2023 havi finanszírozás: 85 %
3) teljeskörű adatszolgáltatás alapfeltétel
4) haszonanyag elszámolás során kompenzálási opció (15 napos fizetési határidő)
5) 2022. évi "inflációs díjkorrekció" egy időben történik a 2022 évi díjkorrekcióval

2023. 01. 01. 2023. 12. 31.
2023. 04. 01. 2023. 07. 01. 2023. 10. 01.

2023. 02. 15.
Adatszolgáltatás

2022. évi 

2023. 06. 30.

Féléves Zárás 
Ht. 92/A§ (3)2023. 03. 01.

Haszonanyag számlák kiküldése
(2022. évi)

2023. 03. 31.
Szolgáltatási díjkorrekció meghatározása – 

díjközlő a 2022. évi szolgáltatási díjról

2023. 03. 31. - 2023. 06. 30.
2022. évi díjkorrekció pénzügyi teljesítése

2023. 08. 29.
Haszonanyag számlák kiküldése

 (2023. I. félév)

2023. 09. 30.
Adatszolgáltatás

 2023. I. félév  

2023. 11. 30.
Szolgáltatási díjkorrekció meghatározása - 
 díjközlő a 2023. I. félévi szolgáltatási díjról

2023. 11. 30. - 2023. 12. 31.
2023. I. félévi díjkorrekció pénzügyi teljesítése



Köszönjük a 
figyelmet!
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