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Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk, hogy 2021. július 9. napi hatállyal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.) 91/A. §-a az alábbiak szerint változott. 

91/A. § (1) Ha a közszolgáltató az általa nyújtott közszolgáltatást közbeiktatott személy vagy 
szerződéses kapcsolati lánc (a továbbiakban együtt: közvetített szolgáltatás) útján juttatja el a 
természetes személy ingatlanhasználó, illetve jogszabály alapján vele egy díjkategóriába tartozó 
személy (a továbbiakban együtt: rezsicsökkentésre jogosult) részére, a Koordináló szerv legfeljebb a 
természetes személy ingatlanhasználóra a 91. §-ban meghatározott díjat alkalmazhatja. 

(3a) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak 
belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (a továbbiakban: 
vallási jogi személy) a (2) bekezdésben meghatározott díjcsökkentésre jogosult, ha 

a) a vallási jogi személy tulajdonában, használatában álló lakóépületben, lakásban, plébánián, 
parókián, illetve a vallási jogi személy hitéleti tevékenységére szolgáló egyéb épületben, rendházban, 
üdülőben vagy hétvégi házban a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) 
bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy (a továbbiakban: egyházi 
természetes személy) az általa használt ingatlanrészt életvitelszerű lakhatására használja, és 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységgel 
összefüggésben kívánja igénybe venni. 

(3b) A vallási jogi személyt a (2) bekezdésben meghatározott díj oly mértékben illeti meg, amely 
arányban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást egyházi természetes személy igénybe veszi. 

(3c) A vallási jogi személy évente írásban tájékoztatja a közszolgáltatón keresztül a Koordináló szervet, 
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az egyházi természetes személy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szabályait figyelembe véve mekkora 
térfogatú gyűjtőedénnyel vesz igénybe. 

Abban az esetben, ha Ön a Ht. 91/A. § (3a) bekezdése szerinti vallási jogi személy és a fenti jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével igénybe kívánja venni a díjcsökkentést, úgy kérjük, hogy a 
rezsicsökkentett és nem rezsicsökkentett (köz)szolgáltatás igénybevételének arányáról a Társaságunk 
honlapján található nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni, és a felhasználási hely szerint illetékes 
Közszolgáltatójának eljuttatni. 

A nyilatkozat a következő elérhetőségen található:  https://nhkv.hu/letoltheto-dokumentumok/. 

Közszolgáltatójának elérhetőségeiről az aktuális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlájának 
első oldalán, valamint a https://nhkv.hu/kozszolgaltato_kereso/ elérhetőségen tájékozódhat.  

Budapest, 2021. július 22. 
 

 NHKV Zrt. 


