
 

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 251/2016. (VIII.23.) számú 

határozatának 1.c) pontjában foglaltak alapján készült 2023. március havi tájékoztató a 

Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jövedelmi helyzetéről, kötelezettségvállalásairól 

 

 

1. Kötelezettség vállalások 

 

Az alábbi táblázatban azt foglaltuk össze, hogy 2022.12.31-i adatok alapján milyen további, 

nagyobb összegű, részben lejárt fizetési kötelezettségek álltak fenn: 

 

KETÉH Kft. 85,6 M Ft 

Zalaispa Társulás 105,3 M Ft    

Zalaispa Zrt. 45,2 M Ft    

 

 

2. Jövedelmi, pénzügyi helyzet 

 

Bevételek alakulása a jelenlegi időszakban: 
 

2023. évben a ZKN Kft. havonta előlegként továbbra is részkifizetéseket teljesít a HUSZ Kft. 

részére. Ezek összege az előzetes információk szerint 14%-kal emelkedik ugyan, de ezek a 

magasabb összegű előlegek továbbra is csak a felmerülő költségek, ráfordítások töredékére 

nyújtanak majd fedezetet. A mai napig a 2023. évre vonatkozó díjrészletről még nem kaptunk 

kiértesítést. A fennálló jelentős összegű tartozások törlesztése a jelen finanszírozási rendszerben 

nem megoldható. A mai napon a bakszámlán rendelkezésre álló összeg a havi munkabérek 

fedezetére elegendő, bízunk benne, hogy a hónap második felében a januári díjrészletről szóló 

kiértesítés megérkezik, és a számlát a HUSZ Kft. kiállíthatja. 

 

 

Az NHKV Zrt. kezdeményezi az illetékes minisztériumnál a 2022. évi szolgáltatási dj rendelet 

módosítását a megnövekedett üzemeltetési költségek miatt. A kezdeményezés alátámasztásához 

szükséges volt az I-X. havi tény, valamint a várható XI-XII. havi költség adatokat bemutatni, külön 

kiemelve a  költség oldali növekményt (terv-tény adatok) az üzemanyag-, a földgáz, villamos 

energia-  HR és ebből fakadó egyéb költségek tekintetében. Az adatszolgáltatást határidőben 

teljesítettük. Erről a kezdeményezésről, illetve esetleges eredményekről továbbra sincs 

információnk. 

 

2023. február 03-án, határidő előtt, a HUSZ Kft. leadta a közszolgáltató ZKN Kft. felé a 2022. évi 

önköltség kimutatást. Ez egy mind mennyiségi (gyűjtött, kezelt hulladék mennyiségek), mind 

pénzügyi (hulladék gyűjtés, hulladék kezelés, adminisztráció költségei) adatokat tartalmazó 

összetett adatszolgáltatás, mely részben alapja a 2022. évre vonatkozó végleges alvállalkozási díj 

elszámolásnak.  

 

Korábbiakban már jeleztük, hogy a MOL koncessziós társasága 2023. július 1-jén átveszi a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás irányítását. 2016-ban, az NHKV Zrt. által kialakított, jelenleg 

is működő területi felosztás változni fog, Keszthely Városa és a környékbeli települések a Dél-

Dunántúli Régióhoz tartoznak majd.  

A MOL április végéig tervezi megkötni a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó 

szerződéseket. A szerződés tervezetét fővállalkozó partnerünktől, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft.-től a szakembereik által tett észrevételekkel, javaslatokkal kiegészítve megkaptuk, azt a HUSZ 



Kft. 2023. évi üzleti tervének anyagához 1. számú mellékletként csatoltam. A tervezet szerint 2023. 

július 1-jét követően az azt megelőző időszakban elvégzett szolgáltatási minőséget kell produkálni. 

A szolgáltatás műszaki tartalmának felülvizsgálatára és esetleges módosítására csak a későbbiekben 

kell számítani, a 2023. évre vonatkozó üzleti tervben gyakorlatilag a korábbi időszakokban 

elvégzett tevékenységgel és ezen időszakokra jellemző mennyiségi és pénzügyi adatokkal 

kalkulálunk.  

 

 

Keszthely, 2023.03.13.   Kőrös László 

      ügyvezető 


