
FTSZV Kft.    MUNKALAP            

1138 Budapest, Váci út 182.  KÜJ:100381159  KTJ:100683607 
 

Megrendelő:……………………………………………..  Munkalapszám:………………….. 

Címe:…………………………………………………… 

Fogyasztó neve:………………………………………………......... 

Szolgáltatás címe:………………………………………………….. 

Cikksz. Név     Mee  Rendelt  Teljesített 

  Szennyvíz gyűjt., kez.  m3  ………..  ………… 

  Csőfektetési díj (35 m felett) 10fm  ………..  ………… 
 

Kelt: Budapest, 2023…………………. 
 

Alulírott Megrendelő a jelen munkalap aláírásával kijelentem, hogy az alábbi jelölés szerint rendelkezem a 

Magyarország mindenkori költségvetéséről szóló törvényben meghatározott normatív támogatás igénybevételéről: 

[   ] jogosult vagyok  [   ] nem vagyok jogosult  [   ] nem kívánok nyilatkozni 

„Alulírott, mint meghatalmazott/képviselő/ingatlantulajdonos/fogyasztó, objektív polgári és büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az általam átadott szennyvíz  háztartási szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára 

szolgáló területről származó szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem 

tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak. A munkalapon szereplő 

háztartási szennyvíz mennyiségét igazolom. 

…………………………………………..    ………………………………… 

Megrendelő (Megbízottja) aláírása      Szolgáltató aláírása 

          Megbízott neve (nyomtatott betűkkel):……………………………………….. 

 

Ártalmatlanítás ideje: 2023…………………. Ártalmatlanítás helye:…………………………….. 
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Tájékoztató 

a normatív támogatásról való jogosultságról 

Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.; a 

továbbiakban: FTSZV Kft.), mint az Ön közszolgáltatója, a központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. 

számú mellékletének I. 1.1.2. pontja alapján 100,- forint / m3 összegű költségvetési támogatást számol el a lakosság 

számára a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjának csökkentése érdekében. 

A támogatás 

- kizárólag a természetes személyeket illeti meg, 

- a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészeken lévő ingatlanokon összegyűjtött,  

- és az FTSZV Kft. mint közszolgáltató részére elszállításra és ártalmatlanításra átadott nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz minden köbmétere után, 

- amely támogatást az FTSZV Kft. az arra jogosultak számára kiállított számlákban érvényesít. 

A fentiek alapján kérjük, hogy a kollégánk által a helyszínen átadott munkalapon X-szel jelölje be, hogy a fentiek 

alapján jogosult-e vagy sem a költségvetési támogatás igénybevételére. Tájékoztatjuk, hogy jogosultság jelzése esetén 

az FTSZV Kft. a normatív támogatást igényelni fogja, és érvényesíteni kívánja az Ön számlájában. Amennyiben Ön X-

szel azt jelöli meg, hogy nem jogosult a támogatásra, vagy nem kíván nyilatkozni, úgy az FTSZV Kft. a normatív 

támogatást nem fogja igényelni, így nem is tudja érvényesíteni azt számlájában. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink: 

Személyes Ügyfélszolgálati iroda:1138 Budapest, Váci út 182. (Blue Cube Irodaház földszintjén) 

E-mail: ugyfelszolgalat@ftszv.hu  Telefon: 06(1) 296-37-55 / 1-es menü 
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