
Elszámol idt őszak: 2014.06.01 - 2014.06.30.

Fizetendő összeg: 1 539 Ft

Fizetési határidő: 2014.07.15.

A rezsidíj csökkentés

ebben az elszámol id

e nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a

következő fizetési kötelezettség terhelte volna: 1 710 Ft

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása

- t őszakban: 171 Ft

- 2013. július 1-je óta összesen: 1 368 Ft

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)
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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla
1. sz. eredeti példány
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*
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság ő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út
107–109.) engedményezte.

• DBH díjbeszedő munkatársainál a helyszínen.
(amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénz vagy postai készpénz)

•

•

• Bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCsekk alkalmazás segítségével.
•
•
•

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk
számla ellenértékét a a Díjbeszed

A
Aszámla ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult.Aszámlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

• terhelési összesítőhöz
Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.

10300002-20132929-70383285 bankszámlaszámra történő átutalással Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás közlemény
rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.

. Kérjük, ebben az esetben a és terhelési összesítővel számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a
Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.

OTPBank Nyrt.ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
kkártyával történő kiegyenlítéssel a terhelési összesítő hátoldalán vagy a

Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési
lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (

A mellékelt postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával .

A .

Csoportos banki megbízással számlával fáradjon be

Készpénzben, vagy ban honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.
A

).

www.dbrt.hu

www.dijnet.hu

Szolgáltató neve: Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő
Nonprofit Részvénytársaság

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Címe: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Adószáma: 12166602-2-44
Bankszámlaszáma: *

Cím: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.
(H 8-20, K-Cs 8-16.30, P 8-12)

Postacím: 1439 Budapest, Pf. 637
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 459 6700
Kék szám: +36 40 353 353

+36 40 FKF FKF
Fax: +36 1 459 6860
Internet: www.fkf.hu
E-mail: fkfzrt@fkf.hu



Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, valamint a 2013. évi CXIV. törvény módosította a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt. A törvény által előírt 10%-os díjcsökkentést a

2013. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakban érvényesíti.Adíjszámítás alapja: a 2012. április 14. napján
a települési önkormányzati rendeletben meghatározott teljes díj, törvény által meghatározott módja.

Afentiek figyelembevételével a fizetendő díj az alábbiak szerint alakul:

esetén, a fizetendő díj 2013. július 1-jétől kezdődően a rezsicsökkentés érvényesítésének köszönhetően legalább tíz
százalékkal csökken, melyről a havi számlában tájékoztatjuk.

esetén (a 1993. évi III. törvény szerint), a Ht. 91. § (6) bekezdése alapján a
természetes személy ingatlanhasználóra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

esetén a Ht. 91. § (3) bekezdése alapján a díjcsökkentés a társasházat alkotó azon albetétek vonatkozásában illeti meg,
amelyeket természetes személy ingatlanhasználó használ. A díjcsökkentést a tulajdonosok tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított
aránya alapján kell elszámolni. 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 megillető díjcsökkenést. A fenti rendelkezéseket lakásszövetkeze-
tekre is megfelelően alkalmazzuk.

esetén, amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltató (
) az általa nyújtott közszolgáltatást közbeiktatott személy vagy szerződéses

kapcsolati lánc útján juttatja el a természetes személy ingatlanhasználó, illetve jogszabály alapján vele egy díjkategóriába tartozó
(költségvetési szerv, ápolást, gondozást nyújtó) intézmény felé, úgy a közbenső szereplő – – az elszámolási időszakot
megelőző hónap 10. napjáig köteles Társaságunk, a részére
adatot szolgáltatni arról, hogy az elszámolási időszakban milyen arányban oszlik meg a vele szerződéses kapcsolatban álló rezsicsökkentésre
jogosult és más felhasználók között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja. Az ingatlanhasználók egyazon ingatlanon belüli megoszlását
szükséges megadni, az ingatlant alkotó albetétek tulajdoni/ingatlanhasználói hányadának tekintetében, %-os arányban. A nyilatkozat alapján
Társaságunk külön-külön számlát bocsát ki a rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ha az adatszolgáltatást a közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő – –

határidőre nem teljesíti, úgy Társaságunk csak egy, a díjcsökkentést nem tartalmazó számlát bocsát ki. Ebben az esetben is megilleti a
rezsicsökkentésre jogosultat a törvényben rögzített díjkedvezmény, melynek terhét a közszolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtó
személynek kell viselnie.

A elkötelezett a díjfizetők terheinek csökkentésében.

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit
Részvénytársaság

Fővárosi Közterület-
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Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

• Természetes személy

• Költségvetési szerv, illetve ápolást, gondozást nyújtó intézmény

• Társasház esetén

• K

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

özbeiktatott személy vagy szerződéses kapcsolati lánc

mely nem társasház

mely nem társasház

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
PF.: 1439 Budapest, Pf. 637
TEL.: +36 1 459 6700

FAX: +36 1 459 6860
WEB: www.fkf.hu
E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu

TÁJÉKOZTATÓ A REZSIDÍJCSÖKKENTÉSRŐL
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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 110 l-es heti 1 * 1 db 559,00 Ft/ürítés 2 429

Tétel megnevezése
Mennyiség

és mértékegysége
Nettó egységár

és mértékegysége
Nettó díj

(Ft)

27

ÁFA
(%)

Bruttó díj
(Ft)

3 085656

ÁFA érték
(Ft)

Vevő (fizető) azonosító: 555555555 Oldalszám: 3/3

Vevő (fizető) neve: MINTA FOGYASZTÓ
Vevő (fizető) címe: 1157 BUDAPEST MINTA U 45.
Vevő (fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla: Teljesítés időpontja: 2014.07.15.
Számla sorszáma: FKF/00000000 Számla kelte: 2014.07.01.
Fizetési mód: csoportos banki A szolgáltatás megnevezése:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

ÁFA összesítő (Ft) ÁFA % Nettó Ft ÁFA Ft Bruttó Ft

Összesen 1 212 327 1 539
27% 1 212 327 1 539

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege 2014.06.14. napon: 0 Ft

Tájékoztató adatok
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. április 14. napján alkalmazott díj figyelembevételével meghatározott bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egy hónapra eső díja a heti ürítések száma, a rendelkezésre bocsájtott gyűjtőtartályok száma, az egyszeri ürítési díj és a hónapra eső
hetek száma szorzataként adódik. Hónapra eső hetek száma: 365/12 hónap/7 nap=4,345. A szelektív tartálymozgatás gyakorisági szorzója heti gyakoriság esetében: 365/12
hónap/7 nap=4,345; 2 heti gyakoriság esetében: 365/12 hónap/14 nap=2,173; 4 heti gyakoriság esetében: 365/12 hónap/28 nap=1,086.
Aszámla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendelettel módosított 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletnek.

D Díjbeszedő Holding Zrt.KONTO.SZÁMLA

Bruttó számlaérték összesen* 1 539

1 539Fizetendő összeg

Közszolgáltatási díj kedvezmény 110 l-es heti 1 * 1 db -280,00 Ft/ürítés -1 217 27 -1 546-329

1157 MINTA U. 45. (FKFAZON: 123456789)


