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A locsolási vízmérő igénylésének, telepítésének folyamata 2018. május 1-jétől
nem csatornázott ingatlanok esetén, Budapest közigazgatási területén
A természetes és nem természetes személy felhasználóink egyaránt választhatják a locsolási vízmérő
beszereltetésének lehetőségét a szennyvíz-elszállítási díj csökkentéséhez. A locsolási mérővel mért
teljes mennyiség csökkenti a fő- vagy lakás-mellékmérő alapján a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére elszámolt mennyiséget. Locsolási mellékmérő elszámolása esetén
a szezonális locsolási kedvezmény nem vehető igénybe.
Felszerelést az a személy vagy szervezet végezhet, aki a jogszabályban előírt feltételek szerint
kivitelezőként azonosítható, aki lehet az Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban FV Zrt.) által
minősített vállalkozó is. Abban az esetben, ha a mérőszerelést minősített vállalkozó végezte, a
szerelést követően a minősített vállalkozó az adminisztráció nagy részét, valamint az üzembe
helyezést is elvégzi.

A locsolási vízmérő telepítésének előfeltételei:
1. Aláírt ivóvíz-szolgáltatási szerződés az adott ingatlanra vonatkozóan.
2. A felhasználónak nincs víz- és szennyvíz-elszállítási díj hátraléka. Amennyiben a Díjbeszedő
Holding Zrt. vezeti a számláját, erről igazolás szükséges.
3. Nyilatkozat arról, hogy a 10%-os locsolási kedvezményt a felhasználó nem veszi igénybe
(igénybejelentő nyomtatványon).

A locsolási vízmérő ügyintézésének menete:
1. ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁS BESZERZÉSE AZ FTSZV Kft.-től
Töltse le az igénybejelentő adatlapot a www.ftszv.hu honlapról, majd a hiánytalanul kitöltött
igénybejelentővel az FTSZV ügyfélszolgálati irodáját kell felkeresnie, ahol előkészítik, és részlegesen
kitöltve átadják a megállapodás-tervezetet Önnek. A műszaki megvalósításhoz szükséges
tájékoztatók és a nyilatkozat letölthető az FV Zrt. www.vizmuvek.hu honlapjáról, illetve a beszerezhető
az FV Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban.

2. MŰSZAKI KIVITELEZÉS


Válasszon kivitelezőt, aki lehet az FV Zrt. által minősített vállalkozó is.



Végeztesse el a műszaki kivitelezést.
Fontos! A kivitelezést a „Vízmérők kiválasztásának és beépítésének műszaki követelményei és
ajánlásai”-ról szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni! Csak az ennek
megfelelő beépítés esetén lesz sikeres az üzembe helyezés és vesszük számlázásba a mérőt.

3. IGÉNYBEJELENTÉS, REGISZTRÁCIÓ
A locsolási mérő beépítését követően az FV Zrt. számára postán, vagy az FV Zrt. személyes
ügyfélszolgálati irodáiba szükséges eljuttatni az alábbi dokumentumokat:


FTSZV Kft. által kiadott három példányos megállapodás-tervezet,



kitöltött Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz locsolási mellékmérő beszereléséről nyomtatvány,



az utolsó számla másolata, vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. nullás igazolása.
Amennyiben az FV Zrt. minősített vállalkozóját bízta meg a kivitelezéssel, akkor a dokumentumokat
Ők nyújtják be az FV Zrt. számára.

FTSZV Kft.

