A díjképzés általános szabályai
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.
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. 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
(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 közszolgáltatót a természetes személy és nem természetes személy
ingatlanhasználók társasházon belüli megoszlásáról. A közszolgáltató 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 közszolgáltató 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 közszolgáltató 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 közszolgáltató
személyében bekövetkező változás esetében a korábbi közszolgáltató rezsicsökkentéssel kapcsolatos
adatait a 37. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell biztosítani az új közszolgáltató 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 közszolgáltató
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 közszolgáltatónak akkor is érvényesítenie kell, ha 2013. június 30-át követően a
műszaki tartalom megváltozott, az azonban nem a természetes személy ingatlanhasználó kifejezett
kérésére történ
91/A. § (1) Ha a hulladékgazdálkodási 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, 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltató 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
hulladékgazdálkodási közszolgáltató 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltató 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 hulladékgazdálkodási közszolgáltató 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.
91/B. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltató 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. XLIII. törvény 21; 23. §-a
2011. január 1 – december 21.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72553
2011. december 22 – december
31.
2012. január 1 – április 6.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72554

2012. április 7 – július 5.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.215403

2012. július 6 - december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.223457

2013. január 1-től

Nem hatályos.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72555

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 45. § , 91. §, 91/A-B. §-ok és a
92/A. §
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.232403
2013. január 1 - június 30-ig
2013. július 1 – december 31-ig.

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

2015. január 1-től

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

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §, 6. §.

2013. május 10.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.241374

2013. május 11 – június 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.241375

2013. július 1 – október 21.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.243984

2013 október 22 – október 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.250720

2013. november 1 – december http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.250721
30.
2013. december 31 – 2014. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.254319
február 17.
2014. február 18 – február 28.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259042
2014. március 1 – március 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.250723

2014. április 1 – augusztus 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259043

2014. szeptember 1 - szeptember http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259044
30.
2014. október 1 – október 6.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259045
2014. október 7-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.270660

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.169297
2010. január 1 – december 29.
2010. december 30 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.169298
2012. március 28.
2012. március 29 – december http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.214819
31.
2013. január 1-től
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.235694

A számla megjelenési formájára vonatkozó előírások:
Számlakép
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
2013. november 22.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252895
2013. november 23 – december http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252896
30.
2013. december 31.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252897
2014. január 1.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252898

2014. január 2 – február 17.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252899

2014 február 18 - 2014. július http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047
31
2014. augusztus 1 – október 6.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259048
2014. október 7 – 2015. július http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.270662
31.
2015. augusztus 1-től
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259049

