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Tájékoztató a locsolási vízmérő telepítéséről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
(FCSM Zrt.) szolgáltatási területén 

 
Az 58/2013. (II.27) korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy házi ivóvízvezeték hálózaton - a szolgáltatók 
és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján – a locsolásra használt víz mennyiségét az e célra telepített 
mellékvízmérőn elkülönítetten mérjék.  
A locsolási vízmérőn mért vízmennyiség a szennyvízelvezetés díjának meghatározásakor nem kerül 
figyelembe. 
A locsolási vízmérő felszereltetésére a fővízmérővel, illetve a lakás-mellékvízmérővel rendelkező 
felhasználóknak is lehetőségük van. Locsolási vízmérőt kizárólag a bekötési mérő után, lakás mellékmérő 
elött lehet leágaztatni.  

A locsolási vízmérőn mért kedvezmény igénybevételére csak abban az esetben van mód, ha a 10 %-os 
átalánydíjas kedvezményt a felhasználó nem veszi igénybe, a locsolási mellékmérő számlázásba vételekor a 
kedvezmény megszűntetésre kerül. 

A locsolási vízmérő telepítésének előfeltételei: 

1. Az adott ingatlanra vonatkozóan érvényes, aláírt ivóvíz-szolgáltatási szerződéssel kell 
rendelkezni. 

2. A telepítési kérelem benyújtásakor a felhasználási helyen vízdíj és csatornadíj hátralék nem lehet. 
Amennyiben a Díjbeszedő Holding Zrt. vezeti a számláját, úgy az ügyintézés során igazolni kell a 
szolgáltatók felé, hogy nincs díj hátralék. 

A locsolási vízmérő ügyintézésének menete: 

1. Igénybejelentő nyomtatvány benyújtása. A kitöltött igénybejelentő nyomtatványt be lehet nyújtani 

személyesen az FCSM Zrt. ügyfélszolgálati irodáján, postai úton 1426 Budapest 72. Pf. 114., e-

mailben ugyfelszolgalat@fcsm.hu e-mail címre és hivatali kapun keresztül a www.fcsm.hu honlapon 

található ÁNYK nyomtatvány kitöltésével. Amennyiben a benyújtott nyomtatvány megfelelő, akkor az 

FCSM Zrt. kiadja a hozzájáruló nyilatkozatot a locsolási vízmérő felszereléséhez.  

 
2. Az engedély birtokában a felhasználó a honlapunkon található műszaki követelményeknek és 

ajánlásoknak megfelelően felszerelheti a locsolási vízmérőt. Felszerelést az a személy vagy 

szervezet végezhet, aki a jogszabályban előírt feltételek szerint, kivitelezőként azonosítható. 

 

3. A locsolási vízmérő szerelését, a mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését 

külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal (06 1 247 7777) telefonszámán. vagy  

online ügyfélszolgálatunk  https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu/Segithetunk/Kapcsolatfelvetel 

menüpontjában. 

A locsoló vízmérők üzembe helyezésének díja felhasználási helyenként: 

 hétköznap 15:00 óráig:                                                8 801 Ft 

 hétköznap délután 15:00-19:00 óra között:          10 201 Ft 

 szombaton 15:00 óráig:                                             11 001 Ft 
 

 

4. A sikeres üzembe helyezés feltételei: 

 a helyszínen az üzembe helyezést végző szakembernek be kell mutatni, 

 az FCSM Zrt. által kiállított hozzájáruló nyilatkozatot 

 a kitöltött Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz locsolási mellékmérő beszereléséről 

nyomtatványt (A vázlatrajz elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem 

szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert. A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi 

rajzként Ön is elkészítheti a nyomtatványon feltüntetett ikonok segítségével, illetve a 

honlapon további segédletet és mintarajzot talál.) 

https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu/
ugyfelszolgalat@fcsm.hu%20
http://www.fcsm.hu/
https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu/Segithetunk/Kapcsolatfelvetel


 

* 2021. január 1-től érvényes, 27%-os áfát tartalmazó díj forintra kerekítve. 
  T-69/2021/3 

 az utolsó vízdíjszámla másolatát vagy nullás igazolást 

 az üzembe helyezés időpontjára a mérőhelyet, a vízmérőt (bekötési vízmérő és locsolási célú 

mellékvízmérő) és az oldható kötést hozzáférhetővé kell tenni 

 munkatársaink az üzembe helyezés során a vízmérők működését ellenőrzik, így a vízhasználatot 

biztosítani kell 

 az átadásra kerülő vízmérő hiteles legyen [hitelessége a hitelesítés évétől - nem pedig a felszereléstől - 

számított nyolcadik év végén jár le (127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet)]; 

 a kivitelezés a Fővárosi Vízművek Zrt. honlapján szereplő mindenkori, a vízmérők 

kiválasztásának és beépítésének műszaki követelményei és ajánlásainak megfelelően legyen 

elvégezve  

 a közszolgáltatók által aláírt szerződés hiánytalan kitöltése a helyszínen, felhasználó és 

tulajdonos(ok) aláírásával (Amennyiben az ingatlan tulajdonos nem lesz a helyszínen, előzetes 

tulajdonosi hozzájárulás szükséges, valamint amennyiben a felhasználó megbízottja lesz jelen, 

írásos meghatalmazás szükséges, melyet a szerződéhez csatolni kell)  

 Lakás mellékmérő mellé megkötött locsolási célú mellékmérős szerződés esetén a bekötési 

vízmérő fizetőjének,(többnyire közös képviselő) aláírása is szükséges a szerződésen 

 

Társaságunk víztelenített rendszereken nem végez műszaki átvételt, ezért a fagyveszélyes 

időszakban (november 15. és március 15. között) a locsolási mérők átvétele szünetel. 

Szabálytalan kivitelezés vagy a megrendelő hibájából (pl. hiányos dokumentumok) meghiúsult 
üzembe helyezés esetén 2 901 Ft. kiszállási díj kerül kiszámlázásra.  
 

5. Sikeres üzembe helyezést követően a közszolgáltatók és ügyfél által aláírt szerződés valamint 

Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz locsolási mellékmérő beszereléséről nyomtatvány ügyfél 

példányát az üzembe helyezést végző munkatársunk, átadja az ügyfélnek. 

6. Az üzembe helyezést követően a Fővárosi Vízművek Zrt. a locsolási vízmérőt az üzembe helyezés 

dátumával és az átvételkor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi. 

A locsolási vízmérő leolvasása a fővízmérővel, vagy a lakás-mellékvízmérővel azonos ciklusban 
esedékes. A leolvasásért és számlázásért ügyfeleinknek ügyviteli díjat kell fizetniük, lakossági felhasználó 
esetén számlánként 331 Ft, nem lakossági felhasználó esetén 370 Ft.  
 
Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és 
védelméért a felhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva megsérül vagy elvész, a 
felhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint a pótlásnak a 
költségét fedezni. 
 
A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal (06 1 247 7777) telefonszámán vagy online 
ügyfélszolgálatunkon keresztül (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) egyeztetheti. A záróelem pótlásának díja 
7 001 Ft*. 
 
Fővárosi Vízművek Zrt. 
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