A díjképzés általános szabályai
A díjképzés az alábbiakban meghatározott jogszabályok és az egyes települési önkormányzatok
helyi rendeleteinek rendelkezéseinek figyelembevételével történik.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1) Az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam
a) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a 73. § (1) bekezdése szerinti
e törvényben megállapított céloknak minősülnek,
b) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
c) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt, amelynek keretében
gondoskodik a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során
keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről, továbbá koordinálja a
hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítását,
d) elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között
meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen
minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
e) megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése
megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
f) megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a
továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
g) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése
érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés
körében rábízott vagyont,
i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) rendeletében foglaltaknak megfelelően meghatározott szolgáltatási díjat,
j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
(2) Az állam az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátására koordináló szervezetet (a
továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre.
(3) A Koordináló szerv az érintett közigazgatási szervezetnek javaslatot tesz a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
a) állami támogatásainak felhasználására,
b) közszolgáltatási területek szerinti lehatárolására, és
c) szabályozására.
(3a) A Koordináló szerv az állami hulladékgazdálkodási, jogszabályban meghatározott
feladatainak ellátása érdekében jogosult az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer
(a továbbiakban: OKIR) a 78. § (4) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodással kapcsolatos
önálló részének adataihoz való közvetlen hozzáférésre és azok kezelésére.
(4) A közszolgáltató, a települési önkormányzat, az önkormányzati társulás, a
hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást nyújtó
szerv, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
megad minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához
szükséges. A Koordináló szerv az elszámolási, számlázási, és kintlévőség-kezelési feladatai
befejezését követő 5 évig kezeli a részére átadott, az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében
meghatározott adatot.
(5) A Koordináló szerv térítésmentesen jogosult az elszámolási, számlázási, és kintlevőségkezelési feladatkörében a 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok körére

kiterjedő eseti és csoportos adatszolgáltatást kérni a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
szerveitől.
(5a) A közszolgáltató a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat az általa ellátandó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségei
teljesítését követő 5 évig kezeli.
(7) A Koordináló szerv kijelöléséről, részletes feladatairól, valamint a (4) bekezdésben
meghatározott adatszolgáltatás - személyes adatokat nem tartalmazó - tartalmáról és rendjéről
e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rendelkezik. A közszolgáltató, a
települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa az e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint a Koordináló szerv által megjelölt
tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a
közszolgáltató a szolgáltatási díj meghatározásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettséget
nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Koordináló szerv a szolgáltatási díjat a megfelelő
adatszolgáltatásig nem fizeti ki.
Ht. 33. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján
biztosítja.
Ht. 34. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt.
Ht. 35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja
meg:
a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület
határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal
összhangban;
b) a közszolgáltató tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói
alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a
közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói alvállalkozó végzi;
c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a
közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben
nem szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az
ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;
f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj
beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok
ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a
lakcím) kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket.
Ht. 38. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges
feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
(2) Az
ingatlanhasználó
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a miniszter
rendeletében meghatározott feltételek szerint.

(3) A 32/A. §-ban meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a
Koordináló szerv felhívására a gazdálkodó szervezet a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét,
székhelyének, telephelyének címét, adószámát, elektronikus kézbesítési címét, a természetes
személy ingatlanhasználó a családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja
születési családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.
Ht. 39. § (1) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő települési
hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt - e törvényben meghatározott kivételekkel - a
közszolgáltatónak átadja.
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot
- kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a
fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra,
hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő
hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben
elhelyezheti. E jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét
képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint gondoskodik.
(4 Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik és a
zöldhulladék gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a
közszolgáltató biztosítja, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja
át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen.
(5) Önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl az ingatlanhasználót kötelezheti a települési
hulladék további anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére.
Ht. 40. § (1) A gyűjtőedénybe helyezett települési hulladék - a 43. § (1) bekezdésében
meghatározott kivétellel - a hulladéktermelő tulajdonát képezi addig, amíg az a közszolgáltató
birtokába kerül.
(2) Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes lomhulladék helyezhető el, illetve
adható át a közszolgáltatónak.
(3) Házhoz menő lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az
ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és ilyen
esetben a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.
Ht. 46. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével
arányosan - a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági
összehasonlító elemzések felhasználásával úgy kell megállapítani és szabályozni, hogy
a) a díj a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás
hatékonyságának javítására, a kapacitások hatékony igénybevételére, a közszolgáltatás
minőségének folyamatos javítására, valamint a környezetterhelés csökkentésére ösztönözzön,
valamint
b) az e törvény szerinti céltartalék összege, a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
indokolt költségei, a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségei, a
közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéséhez szükséges indokolt költségek, továbbá a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és monitoringjának indokolt költségei
figyelembevételre kerüljenek.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott díjalapot csökkenteni kell a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési, önkormányzati támogatással, továbbá a
hulladék hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő értékesítéséből származó bevétellel.
Ht. 47. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyéves díjfizetési időszakra,
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egytényezős vagy kéttényezős díjként
állapítható meg.
(3) A kéttényezős díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.
(4) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani.
Ht. 47/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Hivatal javaslatának
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be.
(2) A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a 88. § (3)
bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott rendeletben
foglaltak szerint küldi meg a miniszter részére.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat
hiányában is megállapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy 45
napon belül tegye meg javaslatát.
(4) A közszolgáltató, a Koordináló szerv, a települési (Budapesten a fővárosi) önkormányzat
és a települési önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására igénybevett közszolgáltatói alvállalkozó (a továbbiakban együtt: Hivatal által
kötelezett) a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti
tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal által megjelölt tartalommal,
formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha
a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felszólítása ellenére nem
teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.
(5) Ha a Hivatal által kötelezett a Hivatal által kiadott határozatban vagy az e törvény
végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglalt határidőn belül nem nyújt tájékoztatást
vagy szolgáltat adatot, a Hivatal a tájékoztatás, adatszolgáltatás hiányában is javaslatot tehet a
miniszter részére.
(6) A miniszter rendeletben állapítja meg a beszedett közszolgáltatási díj felosztásának elvét.
A miniszter a Koordináló szerv javaslatának figyelembevételével rendeletben állapítja meg a
Koordináló szerv által fizetendő szolgáltatási díjat.
Ht. 91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a 88. § (3)
bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet
hatálybalépéséig az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell megállapítani.
(2) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve
az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2
százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.
(2a) A Koordináló szerv a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a
fogyasztóvédelmi hatóságnak a (2), (2b), (5) és az (5a) bekezdésben foglalt előírások
teljesülését.
(2c) A (2) bekezdés szempontjából alkalmazott díjnak

a) a települési önkormányzat rendeletében a természetes személy ingatlantulajdonosra
megállapított teljes díj, vagy
b) ha a települési önkormányzati rendelet díjat nem állapított meg, akkor a 2012. április 14-én
a közszolgáltatóval fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a természetes
személy ingatlantulajdonosokra vonatkozóan meghatározott díj összegének a díjfizetésre
egyébként kötelezett lakosszámra eső értéke tekintendő.
(2d) Ha a szolgáltatási, illetve műszaki tartalom változása vagy a közszolgáltató döntése folytán
a 2012. április 14-ét követően 2013. június 30-ig alkalmazott díj a 2012. április 14-én
alkalmazott díjnál alacsonyabb, a (2) bekezdés szerinti díj számításánál ezt - több alacsonyabb
alkalmazott díj esetén a legalacsonyabbat - kell a számítás alapjául venni.
(3) A társasházat a (2) bekezdésben meghatározott díjcsökkentés a társasházat alkotó azon
albetétek vonatkozásában illeti meg, amelyeket természetes személy ingatlanhasználó használ.
A társasház évente írásban tájékoztatja a Koordináló szervet a természetes személy és nem
természetes személy ingatlanhasználók társasházon belüli megoszlásáról. A Koordináló szerv
a tájékoztatás kézhezvételét követően kiállított, esedékes számlájában érvényesíti a természetes
személy ingatlanhasználók után a társasházat e rendelkezés alapján megillető díjcsökkenést. E
rendelkezés megfelelően alkalmazandó a lakásszövetkezetre is. A díjcsökkenést vita esetén a
közhiteles nyilvántartásból megismerhető, természetes és nem természetes személy
tulajdonosok tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított aránya alapján kell elszámolni.
(4) A közszolgáltatást igénybe vevő társasház vagy lakásszövetkezet a társasházban, illetve
lakásszövetkezetben lakó természetes személy ingatlanhasználót a (2) bekezdésben
meghatározott díjtétel alapján a díjcsökkentés összegéről tájékoztatja.
(5) A Koordináló szerv a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a
számla kiküldésével köteles tájékoztatást nyújtani a természetes személy ingatlanhasználók,
illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a (2), a (2d), a (3) és a (10) bekezdésben
foglaltak teljesüléséről. A tájékoztatásnak összegszerűen tartalmaznia kell, hogy a
rezsicsökkentés nélkül milyen fizetési kötelezettség terhelte volna a természetes személy
ingatlanhasználókat, illetve társasházakat és lakásszövetkezeteket.
(5a) A Koordináló szerv a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve
feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt
időszak vonatkozásában, valamint a 2013. július 1-je óta eltelt időszakban. A Koordináló szerv
személyében bekövetkező változás esetében a korábbi Koordináló szerv rezsicsökkentéssel
kapcsolatos adatait a 37. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell biztosítani az új
Koordináló szerv részére.
(5b) Az (5) bekezdésben foglalt rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.
(6) E § vonatkozásában a költségvetési szervre és a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményre a
természetes személy ingatlanhasználóra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(7) A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési
önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott - kedvezmények és
mentességek nélküli - teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.
(8) Ha a nem természetes személy ingatlantulajdonos vonatkozásában a települési
önkormányzat 2012. december 31-én külön díjat nem alkalmazott, a (7) bekezdés esetében
közszolgáltatási díjnak
a) a települési önkormányzat rendeletében általánosan megállapított, vagy
b) a természetes személy ingatlantulajdonos által - kedvezmények és mentességek nélkül fizetett
közszolgáltatási díjat kell tekinteni.

(9) 2013. évre vonatkozóan a közszolgáltató a felügyeleti díjat a Hivatal részére díjfelügyeleti
tevékenységéért szeptember 1. napjáig fizeti meg.
(10) Ha a (2) vagy a (2d) bekezdés szerint megállapított díj 2013. július 1-jét követően legalább
10%-kal nem alacsonyabb a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál, akkor a Koordináló szerv
köteles azt legalább annyival csökkenteni, hogy a fizetendő díj a 2013. június 30-án alkalmazott
díjnál legalább 10%-kal alacsonyabb legyen.
(11) A (2) és (10) bekezdés szerinti, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértékére vonatkozó
rendelkezéseket a Koordináló szervnek akkor is érvényesítenie kell, ha 2013. június 30-át
követően a műszaki tartalom megváltozott, az azonban nem a természetes személy
ingatlanhasználó kifejezett kérésére történt.
(12) Ha a közszolgáltató a (2), a (2d) és a (10) bekezdésben meghatározott díjak alapjául
szolgáló gyűjtőedényhez képest eltérő űrmértékű gyűjtőedényt (a továbbiakban: új
gyűjtőedény) rendszeresít vagy ajánl fel, az új gyűjtőedény vonatkozásában alkalmazható
legmagasabb ürítési díjat - egytényezős közszolgáltatási díj esetén közszolgáltatási díjat - a
(13)-(16) bekezdés szerint számítja ki a közszolgáltató.
(13) A közszolgáltató az általa ellátott egyes önkormányzatok közigazgatási területére
vonatkozóan kiszámítja a (2), a (2d) és a (10) bekezdés alapján a gyűjtőedény méretenként
meghatározott legmagasabb ürítési díj, valamint a gyűjtőedény térfogatának hányadosát (a
továbbiakban: fajlagos ürítési díjtétel).
(14) Ha az új gyűjtőedény űrmértéke kisebb, mint bármely korábban alkalmazott gyűjtőedény
méret, vagy ha az új gyűjtőedény űrmértékét kormányrendelet határozza meg, a közszolgáltató
legmagasabb ürítési díjként legfeljebb a (13) bekezdés szerint meghatározott fajlagos ürítési
díjtételek közül a legalacsonyabb díjtétel és az új gyűjtőedény űrmértékének szorzatát
alkalmazhatja.
(15) Ha az új gyűjtőedény űrmértéke nem kisebb, mint bármely korábban alkalmazott
gyűjtőedény mérete, és az új gyűjtőedény űrmértékét kormányrendelet nem határozza meg, a
közszolgáltató ürítési díjként legfeljebb a (13) bekezdés szerint meghatározott fajlagos ürítési
díjtételek átlagértékének és az új gyűjtőedény űrmértékének szorzatát alkalmazhatja.
(16) Ha az új gyűjtőedény rendszeresítését követően az ingatlanhasználó által átadott települési
vegyes hulladék mennyisége változatlan marad vagy csökken, és a (15) bekezdésben
meghatározott számítással a részére meghatározható közszolgáltatási díj legmagasabb összege
emelkedne, a közszolgáltató a továbbiakban is legfeljebb a (2), a (2d) és a (10) bekezdésben
meghatározott díjat alkalmazhatja.
(17) A (12)-(16) bekezdésben meghatározott rendelkezések a rendelkezésre állási díj
meghatározását nem érintik.
Ht. 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.
(2) A közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő az elszámolási időszakot megelőző
hónap 10. napjáig a Koordináló szerv részére adatot szolgáltat, hogy az elszámolási időszakban
milyen arányban oszlik meg a vele szerződéses kapcsolatban álló rezsicsökkentésre jogosult és
más felhasználók között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja. A Koordináló szerv ezen
adatszolgáltatás alapján külön-külön számlát bocsát ki a közszolgáltatást közvetítő személy
részére a rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
díjáról. Ha az adatszolgáltatást a közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő

határidőben nem teljesíti, a Koordináló szerv csak egy, a díjcsökkentést nem tartalmazó számlát
bocsát ki.
(3) A 91. §-ban meghatározott mértékű díjcsökkentés a (2) bekezdés szerint előírt
adatszolgáltatás elmulasztása esetén is megilleti a rezsicsökkentésre jogosultat, melynek terhét
a közszolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtó személy viseli.
(4) A közszolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtó személy az általa kibocsátott
számlában legfeljebb a 91. §-ban meghatározott díjat alkalmazhatja.
(5) A közszolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtó személy a (4) bekezdés szerint
kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában, annak kiküldésével
egyidejűleg, egyértelműen, írásban köteles tájékoztatást nyújtani a rezsicsökkentésre jogosult
részére az e § szerinti előírt díjcsökkentésről. A tájékoztatásban külön, összegszerűen fel kell
tüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt
időszak vonatkozásában, valamint összesítve az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés
végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXXI. törvény hatályba lépését
követő időszakban.
(6) A Koordináló szerv bármikor jogosult betekinteni a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást
megalapozó adatokba, számításokba, illetve az alkalmazott módszertanba.
(7) A (4) és az (5) bekezdésekben foglalt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.
Ht. 91/B. § (1) A Koordináló szerv legfeljebb a természetes személy ingatlanhasználóra a 91.
§-ban meghatározott díjat alkalmazhatja
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti személyes
gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekek
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon
és javítóintézet
esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvény szerinti
támogatásban részesül.

2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályok

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. §; 23. §-a
2011. január 1 – december 21.
2011. december 22 – december 31.
2012. január 1 – április 6.
2012. április 7 – július 5.
2012. július 6 - december 31.
2013. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72553
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72554
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72555
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.215403
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.223457
Nem hatályos

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §, 91/A-B. §-ok és a 92/A. §
2013. január 1 - június 30-ig
2013. július 1 – december 31-ig
2015. január 1-től
2018. július 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.232403
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.243286
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.270492
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.348102

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
2013. május 10.
2013. május 11 – június 30.
2013. július 1 – október 21
2013 október 22 – október 31.
2013. november 1 – december 30.
2013. december 31 – 2014.
február 17.
2014. február 18 – február 28.
2014. március 1 – március 31.
2014. április 1 – augusztus 31.
2014. szeptember 1 - szeptember
30.
2014. október 1 – október 6.
2014. október 7- 2015 augusztus
31.
2015. szeptember 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.241374
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.241375
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.243984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.250720
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.250721
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.254319
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259042
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.250723
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259043
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259044
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259045
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.270660
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.295848

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
2010. január 1 – december 29.
2010. december 30 – 2012.
március 28
2012. március 29 – december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.169297
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.169298
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.214819

2013. január 1- 2016. március 31
2016. április 1 – 2018. július 14.
2018. július 15-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.235694
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.320191
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.355537

A számla megjelenési formájára vonatkozó előírások:
Számlakép
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
2013. november 22.
2013. november 23 – december
30.
2013. december 31.
2014. január 1.
2014. január 2 – február 17.
2014 február 18 - 2014. július 31
2014. augusztus 1 – október 6.
2014. október 7 – 2015. július 31.
2015. augusztus 1- 2015.
augusztus 31.
2015. szeptember 1 - 2017. június
30.
2017. július 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252895
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252896
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252897
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252898
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252899
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259048
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.270662
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259049
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.295852
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.336497

