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TÁJÉKOZTATÓ 

LOCSOLÁSI CÉLÚ MELLÉKVÍZMÉRŐK TELEPÍTÉSÉRŐL  
CSATORNÁZOTT INGATLANOK ESETÉN 

 
Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehetőség biztosít arra, hogy házi ivóvízvezeték-hálózaton – a 
szolgáltatók és a fogyasztó írásbeli megállapodása alapján – a locsolásra használt víz mennyiségét 
az e célra telepített mellékvízmérőn elkülönítetten mérjék. A mellékvízmérő felszereltetésére a 
fővízmérővel, illetve a lakás-mellékvízmérővel rendelkező fogyasztóknak is lehetőségük van.  

Mielőtt a locsolási mellékvízmérő kiépítése mellett dönt, gondosan mérje fel, megtérül-e Önnek 
a mérő kiépítése! Számoljon megtakarítási lehetőségeivel a www.vizmuvek.hu honlapon 
megtalálható online kalkulátorunk segítségével. Kalkuláljon, mérlegeljen, döntsön!  

Ne feledje, hogy a locsolás során felmerülő közüzemi költségei csökkentésére a locsolási 
mellékvízmérő beszereltetése helyett választhatja a május 1-től október végéig érvényes 10 
százalékos átalánydíjas kedvezményt a szennyvízszállítás díjából. A két kedvezmény közül szabadon 
választhat, egyidejűleg azonban csak az egyik vehető igénybe. 

A locsolási célú mellékvízmérőn mért vízmennyiséget a szennyvízelvezetési díjának 
meghatározásakor nem veszik figyelembe, ha az ingatlan tulajdonosa ezzel egyidejűleg nem él a 
május 1-től október végéig érvényes 10%-os átalánydíjas locsolási kedvezménnyel. A locsolási célú 
mellékvízmérő telepítésének előfeltételei: 

1. A fogyasztónak és - ha személyük eltér - a bekötési vízmérő szerinti fogyasztónak is, 
legkésőbb a telepítéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulás megadása előtt rendelkeznie 
kell a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött, érvényes, írásos ivóvíz-szolgáltatási szerződéssel. 

2. A telepítési kérelem benyújtásakor a fogyasztónak szennyvízelvezetési-, illetve vízdíj 
hátraléka nem lehet. 

3. A fogyasztónak a kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a 
mellékvízmérő felszerelését követően, annak leszereléséig a 10%-os locsolási kedvezményt 
nem veszi igénybe.  

Ön a locsolási mellékvízmérő kiépítésére bármely, megfelelő jogosultsággal* rendelkező 
szakembert vagy vállalkozást felkérhet, de a kiválasztás során legyen körültekintő! Mielőtt 
döntene, kivel tervezteti, szerelteti locsolási mellékvízmérőjét, kérjen több helyről árajánlatot a 
tervezés és kivitelezés díjairól, és válassza az Önnek leginkább megfelelő megoldást! 

A munkák elvégzésére választhatja a Fővárosi Vízművek szerződött partnereit is, akik a tervezésben, 
a kivitelezésben, valamint a dokumentumok kezelésében is segítséget nyújtanak. Partnereink a mérő 
felszerelésével egyidőben a szakszerűségi vizsgálattal egybekötött műszaki átvételt is elvégzik.  

A locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez szükséges igénybejelentő adatlap a  
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM Zrt), a műszaki megvalósításhoz szükséges terveket 
kísérő nyomtatvány a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati irodájában szerezhető be, vagy 
letölthető a szolgáltatók honlapjáról (www.fcsm.hu, www.vizmuvek.hu). 

Amennyiben a fogyasztónak a Díjbeszedő Holding Zrt. (DH Zrt.) vezeti a számláját, úgy az ügyintézés 
folyamán igazolnia kell a szolgáltatók felé, hogy nincs szennyvízelvezetési-, illetve vízdíj hátraléka.  
 

A locsolási célú mellékvízmérő ügyintézésének menete: 

1. A kitöltött igénybejelentő adatlappal fel kell keresni az FCSM Zrt. ügyfélszolgálati irodáját, ahol 
előkészítik és részlegesen kitöltve átadják a megállapodás-tervezetet az ügyfélnek.  

 

 

http://www.vizmuvek.hu/
http://www.fcsm.hu/


 

* 2013. január 1-jétől visszavonásig érvényes bruttó díj. 
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2. Ezt követően a Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati irodáján az alábbi dokumentumokat kell 
leadni: 

o megállapodás-tervezet 
o a tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített tervrajz (2 példányban) 
o tervkísérő nyomtatvány (Igénybejelentő locsolási vízmérő szerelés terv 

jóváhagyásához) 

o műszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező 
azonosításra alkalmas adatait, és a beépíteni kívánt mérőberendezés típusát, főbb 
jellemzőit 

3. Amennyiben a locsolási célú mellékvízmérő telepítésének nincs akadálya, a  
Fővárosi Vízművek Zrt. kiadja a szolgáltatói hozzájárulást. A tervek elfogadása esetén 3 771 Ft* 
tervjóváhagyási díj fizetendő. 

4. Az engedély birtokában a fogyasztó a jóváhagyott terveknek megfelelően felszereltetheti a 
locsolási célú mellékvízmérőt. Felszerelést az a személy vagy szervezet végezhet, aki a 
jogszabályban** előírt feltételek szerint tervezőként, kivitelezőként azonosítható. Amennyiben az 
ügyfél igényli, a Fővárosi Vízművek szerződött partnerein keresztül segítséget nyújt a locsolási 
célú mellékvízmérő felszereltetésében. Ebben az esetben a szerződött partnerek a szereléssel 
egy időben a műszaki átvételt is elvégzik, így a fogyasztónak erről nem kell külön gondoskodnia. 

5. Abban az esetben, ha a fogyasztó nem a Fővárosi Vízművek partnereit, hanem más, 
jogszabályban** előírt feltételek szerint tervezőként, kivitelezőként azonosítható személyt vagy 
szervezetet bízott meg a kivitelezéssel, a locsolási célú mellékvízmérő műszaki átvételét a 
Fővárosi Vízművek munkatársai végzik el. 

A locsolási célú mellékvízmérő műszaki átvételét (műszaki ellenőrzését, üzembe helyezését, a 
mérőkészülék azonosítását, záróelemmel történő ellátását), valamint az induló mérőállás 
rögzítését a fogyasztónak a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél kell igényelnie a Vízvonal 06-40-247-247-
es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen. A műszaki átvétel díja 5 867 Ft*, 
egynél több mérő esetén mérőnként további 533 Ft*.  

6. A műszaki átvételt követően a Fővárosi Vízművek Zrt. a locsolási mellékvízmérőt a műszaki 
átvétel dátumával és az átvételkor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi. 

7. A közszolgáltatók által is aláírt Megállapodást az FCSM Zrt. juttatja el a fogyasztó számára.  

A locsolási célú mellékvízmérő leolvasása a fővízmérővel, vagy a lakás-mellékvízmérővel azonos 
ciklusban esedékes. Az ügyviteli díj számlánként 370 Ft*. 

 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
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