
   

TÁJÉKOZTATÓ  
a lakóközösségek (lakásszövetkezetek és társasházak) részére biztosított kedvezmény 

igénybevételének feltételeiről  
  
Az NHKV Zrt. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az 
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján végzi számlázási és díjbeszedési tevékenységét. 
A feladat eredményes ellátása érdekében az NHKV Zrt. a lakóközösségek részére a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj határidő előtti megfizetése esetén a skontó alkalmazásának 
lehetőségét ajánlja fel.   
  

I.  A kedvezmény mértéke:  

A negyedéves elszámolási időszakra kiszámlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 3%-a.   
  

II. A kedvezmény feltételei:  

1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj lakóközösségek által egy összegben – nem 
lakásonként/albetétként – történő megfizetése és  

2. a számlán szereplő 15 napos fizetési határidő leteltét megelőző 5. napig a skontóval 
csökkentett számlaösszeg jóváírása az NHKV Zrt. számláján.  
  

III. Kedvezmény érvényesítésének módja:  
  

Átutalással történő fizetés esetén: A lakóközösség a kiszámlázott hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat 3%-os skontóval csökkentett összegben fizeti meg. Az átutalást egyértelműen 
beazonosítható módon kell elvégezni, azaz az egy számlához tartozó közlemény rovatban a 
számlaszámot és/vagy a lakóközösség NHKV vevő-azonosító számát kell feltüntetni. Amennyiben 
bármilyen okból több számla kerül egyszerre utalásra, csak a IV. pontban jelzett kiegészítő feltételek 
esetén érvényesíti az NHKV Zrt. a skontót.  

  
Amennyiben a lakóközösség úgy vette igénybe a skontót, hogy nem tett eleget a fizetési határidő előtti 
pénzügyi rendezés feltételeinek – vagy a IV. pontban foglalt kiegészítő feltételeknek –, akkor az NHKV 
Zrt. díjhátralékként tartja nyilván az érvényesített skontó összegét.   

  
Csekk alapján történő befizetés esetén: A lakóközösség a kiszámlázott hulladékgazdálkodási díjat a 
teljes összegben fizeti meg. A skontó összegét a soron következő negyedév folyószámla egyenlegében 
vesszük figyelembe. Tekintettel arra, hogy a csekkes befizetés esetén a befizetés időpontja előre nem 
ismert, a csekk mindig a 100%-os összeget tartalmazza, az előző negyedévben jóváírt skontó alapján a 
túlfizetés a következő negyedéves számla fizetendő összegét csökkenti. Azaz csak a feltételek 
teljesülése esetén, a gördülő elszámolás logikája alapján érvényesül a jóváírás.  

  
Csoportos beszedési megbízással történő fizetés esetén a kedvezmény nem érvényesíthető.  
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IV. Társasházkezelők által teljesítendő kiegészítő feltételek:  
  
Ha az utalás több számlát vagy több lakóközösség számlájának befizetését egy összegben tartalmazza, 
a kedvezmény igénybevételéhez szükséges egy pénzügyi összesítő, úgynevezett avizó benyújtása, 
amely alapján a befizetések a vevő/vevők folyószámlájára felkerülnek.  
  
A lakóközösség ezt beküldheti postai úton az NHKV Zrt. 1300 Budapest Pf. 333 címére, vagy 
elektronikusan az avizo@nhkv.hu email címre, a pénzügyi rendezést követő 5 napon belül. Csak az 
avizó feldolgozását követően szűnik meg a vevőkövetelés, érvényesül a skontó.   
  

V. Egyéb kapcsolódó figyelemfelhívások:  
  
Skontó lemondása: Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen Tájékoztatóban foglalt fizetési kedvezmény 
alkalmazása kizárólag addig képezi az NHKV Zrt. és lakóközösség közötti díjfizetési jogviszony részét, 
azaz azt az NHKV Zrt. addig biztosítja, ameddig a lakóközösség nem jelzi írásban, postai vagy 
elektronikus úton a közszolgáltató felé, hogy a kedvezmény alkalmazását nem kéri. Az adott 
településhez rendelt közszolgáltatói elérhetőségeket az NHKV honlapján a közszolgáltató kereső 
funkció segítségével tekinthetik meg.  
  
  
  
Budapest, 2019. szeptember 25.                                                                
  
  

Tisztelettel:  
  
  

  
Sziládi-Losteiner Dóra                                                          Kiss Ádám Jenő 

igazgató             igazgató  
                        Gazdasági Igazgatóság                    Számlázási Igazgatóság  
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