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Sorszám:      

 
2. IGÉNYLŐLAP A FŐVÁROSI KÖZÜZEMI DÍJTÁMOGATÁSHOZ 

KÉREM, HOGY A HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS 30/2020. (VI. 5.) RENDELETÉNEK 

MEGFELELŐEN A VÍZ-, CSATORNA-, SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK LISTÁJÁRA 

FELVEGYEN. 
 

Az igénylő adatai: 

Családi és utóneve: 

                            

Leánykori neve: 

                            

Szül. hely, év, hó, nap 

                            

Fogyasztási hely: 

    Bp                           

irányítószám utca házszám, lépcsőház, emelet, ajtó 

A szolgáltatónál díjfizetőként nyilvántartott személy neve (ha nem a kérelmező nevére szól a számla): 
                       

 

Díjbeszedő Holding Zrt-nél a 

felhasználó számlázási azonosító: N   /       -  /   

Társasház, lakásszövetkezet víz 

számlázási azonosítója: N   /       -  /   

Társasház, lakásszövetkezet csatorna 

számlázási azonosítója:   N   /       -  /   

Szemétdíj  

számlázási azonosítója: N   /       -  /   

 
Kijelentem, hogy távfűtéses lakásban lakom.    igen   nem 
 
A társasház, lakásszövetkezet, vagy a szolgálati lakást kezelő, fenntartó cég neve és pontos címe: 
                    

 
                    

 

 
(A MÁSIK OLDALON FOLYTATÓDIK!) 

A SZÁMLÁZÁSI AZONOSÍTÓ A SZÁMLÁN TALÁLHATÓ, PROBLÉMA ESETÉN A KITÖLTÉSÉHEZ KÉRJE A SZÁMLÁZÓ 

SZERVEZET ÜGYINTÉZŐJÉNEK A SEGÍTSÉGÉT! 
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NYILATKOZAT  
A VÍZ-, CSATORNA-, SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁSI IGÉNYLŐLAPHOZ 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fogyasztási hely tekintetében a  
a) a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott ivóvíz-szolgáltatást, 
b) a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által nyújtott szennyvízelvezetési szolgáltatást,   
c) a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által nyújtott szemétszállítási szolgáltatást 
(A NEM MEGFELELŐ KIHÚZANDÓ) 
végső felhasználóként igénybe veszem, és a szolgáltatásért fizetendő díj viselésére végső 
felhasználóként közvetlenül vagy közvetve kötelezett vagyok. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy védendő fogyasztónak minősülök és a csa-
tolt dokumentummal igazolom a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételemet, illetve a nyilvántar-
tásba vétel kezdeményezését. 
 
A Hálózat Alapítvány rövid, illetve teljes adatkezelési tájékoztatóját a  
www.halozatalapitvany.hu oldalon az Igénylőlap beadása előtt megismertem és hozzájárulok ah-
hoz, hogy a “HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány és a számlabemu-
tatásra jogosult a fenti adatokat a hivatkozott rendelet teljesítése céljából kezelje.  
 
Budapest, 2020. .......................... hó ……… nap 
 
 
....................................................................................................................................... 

(AZ IGÉNYLŐ SAJÁTKEZŰ ALÁÍRÁSA ÉS OLVASHATÓ TELEFONSZÁMA) 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a támogatás csak az Igénylőlap és a védendő fogyasztói nyilván-

tartásba vételre, vagy annak kezdeményezésére rendszeresített nyomtatványok aláírt, hiánytalan 
és pontos kitöltése esetén kerül folyósításra! 

 

• Igazolás a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételről: az áram-, vagy földgázszolgáltatótól kapott 
„Tájékoztató a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételről” dokumentum, vagy annak má-
solata. 
 

• Igazolás a védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel kezdeményezéséről: a 273/2007. (X. 19.) 
Korm. rendelet, illetve a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint rendszeresített – kitöltött, 
az eljáró igazgatási szerv által kiállított, hiánytalan „Kérelem” nyomtatvány, illetve annak másolata. 
 

A „Kérelem” nyomtatványok letölthetőek: ELMŰ-ÉMÁSZ (áram) https://elmuemasz.hu/egyetemes-
szolgaltatas/dokumentumtar, illetve NKM (gáz) https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/Egyetemes-
Szolgaltatas/Ugyintezes/Tovabbi-ugyek/Vedendo-fogyasztoi-informaciok 
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