
További információkért kérjük, hívja ingyenes zöld számunkat, 
vagy látogasson el honlapunkra! 
Kiadja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 

Kiket érintenek a módosítások?
Budapesten az ingatlanok alig 5 százalékán, jellemzően a 
külső kerületek egyes részein megoldatlan a csatornázás. 
Ez mintegy 47 ezer ingatlant jelent, ezek tulajdonosait 
érintik a változások. Ugyanakkor mindenki érintett, akinek 
lakókörnyezetében eddig problémát okozott a szennyvíz 
elszállítása vagy gondatlan kezelése!

Mennyibe fog ez kerülni?
A szennyvízszállítás vízköbméter alapú díja 2012-ben 
337,70 Ft + ÁFA /m3. Aki kevesebb vizet használ, az a 
szennyvízkezelésért is kevesebbet fi zet. Az átlagos víz-
használati szokásokat és a háztartások adottságait fi gye-
lembe véve a legtöbb érintett esetében nem kell jelentős 
költségnövekedésre számítani a szippantás díjához képest.
Egyértelmű előnye a rendszernek, hogy ezt a díjat kétha-
vonta fogjuk kiszámlázni, így a felmerülő költségek jóval 
tervezhetőbbek lesznek.

Tájékoztató a szennyvízszállítás új rendjéről 
és a díjszabás változásáról Budapesten

Tisztább környezet, rendezett körülmények 
a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 
tájékoztató kiadványa



A változás eredménye, hogy a vízfogyasztás alapú számítással 
egységessé válik a lakossági szennyvízszállítás számlázása 
és díjfi zetési rendje Budapesten. 
Azokon a területeken, ahol lehetőség lenne a csatornára kötésre, 
de ezt az érintett tulajdonosok nem tették meg, ott talajterhelési 
díjat kell fi zetni azután a szennyvízmennyiség után, amelyek 
elszállítását a tulajdonos nem tudja igazolni az önkormány-
zat felé. A talajterhelési díj alapja csökkenthető a ténylegesen 
elszállításra került szennyvíz mennyiségével. Ennek ered-
ményeképpen reméljük, hogy egyre többen csatlakoznak 
majd a vezetékes csatornahálózatra.

2. Változik a szolgáltatás jogi szabályozása is.
Mostantól kizárólag egyetlen közszolgáltató cég, vállalatunk, 
az FTSZV Kft. végezheti a lakossági „szippantott” szenny-
vízszállítást. A szolgáltatást egyedüli közszolgáltatóként a 
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV 
Kft.) végezheti Budapest területén az 59/2011 (X.12.) számú 
Fővárosi Közgyűlési rendeletnek érvényt szerezve. Erre azért 
van szükség, hogy mostantól csak szabályozottan, átlátha-
tóan, ellenőrzött és környezetkímélő módon történhessen 
a folyékony hulladék szállítása és kezelése. Minden, a sza-
bályozott szennyvíztisztításba eddig be nem vont ingatlan-
tulajdonos érdekeltté válik a szolgáltatás igénybevételére. 

3. Változik a fi zetés módja: nincs többé készpénzes fi zetés!
Az új rendszerben nem  a helyszínen, készpénzben, hanem 
átutalással vagy postai csekken lehet fi zetni kéthavonta. Ez a 
biztonságos és egyben tisztességes elszámolás garanciája.
A változás eredményeként mindkét fél számára átlátható, 
kiszámítható és igazolható lesz a díjfi zetés.

Fontos! Aki 2012. január 1-től mással szállíttatja a szennyvi-
zet, az duplán fi zet. Ha szeretné elszállíttatni, szippanttatni 
a szennyvizet mostantól csak a hivatalos budapesti köz-
szolgáltatót hívja, mert ezt a tevékenységet cégünk végzi el 
a kéthavonta számlázott díj ellenében! Ne fi zessen kétszer 
ugyanazért a szolgáltatásért!

Miért volt szükség a módosításokra?
Ezekre a változásokra az Európai Unió által meghatározott 
környezetvédelmi elvárások miatt van szükség. Hazánk 
az EU-csatlakozáskor jogszabályban külön vállalta, hogy 
az érintett területeken is az európai környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő módon és minőségben biztosít-
ja a szennyvízszállítást. E feltételek teljesítése ugyanúgy 
feladatunk, mint minden más tagországnak. Ezért kellett 
a vonatkozó jogszabályokat módosítani. Ez segíti, hogy 
közvetlen lakókörnyezetünk tisztább, rendezettebb legyen, 
és felelősebben bánjunk a természettel.

Mikor lépnek életbe az új jogszabályok?
2012. január 1-től már a vízfogyasztás alapján határozzuk 
meg a szennyvízszállítás díját. 
Az új díjszámítás alapján kiállított első számlát 2012. március 
elején kapják meg ügyfeleink. Valamennyi érintett ingat-
lantulajdonos a cégünktől érkező első számlalevél mellett 
pontos tájékoztatást kap a változások részleteit illetően.

Lakossági szennyvíz

A Budapesten végzett lakossági szennyvízszállítás rend-
jében és a szolgáltatás díjának elszámolásában 2012. 
január 1-től néhány jelentős változás lép életbe.
A módosítások célja, hogy Budapest érintett területein 
az ott lakók érdekeit szolgálva, a környezetüket kímélve, 
rendezett és szabályozott körülmények között történjen a 
szennyvízszállítás.

Ebben a tájékoztatóban összefoglaltuk a változásokkal 
kapcsolatos legfontosabb információkat és tudnivalókat. 
Bízunk abban, hogy szolgáltatásainkkal és a szennyvíz-
szállítás terén hamarosan bekövetkező változásokkal az 
eddigieknél is hatékonyabban tudjuk szolgálni Budapest 
lakóit és környezetünk védelmét. 

Mi változik?
1. Változik a díjszámítás módja.
A szennyvízszállítás díját a jövőben az ingatlanon keletke-
zett és nem az onnan elszállíttatott folyékony hulladék 
mennyisége alapján határozzuk meg. Ezt legegyszerűb-
ben és leghatékonyabban az ingatlanon elhasznált ivóvíz 
mennyiségét mérve lehet megtenni. Ugyanúgy, mint a 
csatornahasználati díjak esetében, aminek alapja szintén 
a Fővárosi Vízművek Zrt. által mért vízfogyasztás. 
A díjszámításban –természetesen– a vízfogyasztáshoz 
hasonlóan, az arra jogosultaknál érvényesítjük a különböző 
(pl. locsolási) kedvezményeket. 
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