
 
 
 
 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Celli HUKE Kft. 2013. július 1-től a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (Ht) módosított 91. §-a alapján állapítja meg a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat. 
 
„91. § (1)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-
jétől 2014. december 31-éig az e §-ban foglalt 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. 
 
(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 egyidejűleg részletes írásbeli tájékoztatást nyújt a természetes személy 
ingatlanhasználók, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a (2) és (3) bekezdésben 
foglaltak teljesüléséről. 
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. 
 
(6) Az (5) bekezdésben foglalt rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény 
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés. 
 
Tekintve, hogy társaságunk a 2013. július 01. utáni vonatkozási időszakról kiállított számláiban 
a hivatkozott törvényben szabályozott, hatályos díjtételeket alkalmazta, a rezsicsökkentést 
maradéktalanul végrehajtotta.   
 
Jelen levelünkkel a 2013. évi LIV. törvény 12. §. (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási 
kötelezettségünket teljesítettnek tekintjük. 
 
Celli HUKE Kft. 


