
IGÉNYBEJELENT
az elkülönítetten mért locsolás  ízmér  telepítéséhez

(Kérjük, kitöltés el tt olvassa el a Kitöltési útmutatót!)

1
1 Ne  e e  e

1. Locsolási célú mellékvízmér vel érintett felhasználási hely (ingatlan) adatai:

Település eve:

Irá yítószám: Helyrajz  szám:

Közterület eve:

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

Házszám: Épület: Lépcs ház: Emelet: Ajtó:

2/a. Természetes személy

Név:

Lakcím:

Levelezés  cím:

Születés  d , hely:

Születés  év: A yja eve:

Telefo 1: - - - E-ma l1:

2/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó

Név:

Székhely:

Levelezés  cím:

Adószám: - -
Ba kszámlaszám: - -
KSH szám: - - -
Ny lvá tartás  azo osító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):

Kamara  tagság  szám1:

Telefo 1: - - - E-ma l1:

2/c. Az igényl  ingatlanhoz f z d  jogállása (Kérjük, jelölje a megfelel t „X” jellel!)

Tulajdo os Bérl Haszo élvez

Kezel Beruházó Egyéb gatla hasz áló

2. Igényl  adatai:

2

Cím: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.
Ügyfélszolgálat: 06 80 55 00 55 · Fax: 06 1 290 9168
Web: www.ftszv.hu E-mail: ugyfelszolgalat@ftszv.hu

F VÁROSI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT .

Készülékhely azonosító:

Folyószámla azonosító:Cím: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.
Ügyfélszolgálat: 06 40 55 00 55 · Fax: 06 1 290 9168
Web: www.ftszv.hu E-mail: ugyfelszolgalat@ftszv.hu
Ügyfélszolgálati iroda: 1134 Budapest, Váci út 23-27.

Cím: 1186 Budapest, Ipacsfa utca 19.
Tel.: +36 (1) 296-37-55; Fax: +36 (1) 332-7183
Web: www.ftszv.hu; E-mail: ugyfelszolgalat@ftszv.hu
Adatkezelési nyilv.szám: NAIH-90051/2015,90054/2015,
90055/2015,90059/2015,91640/2015

Felhasználó azonosító:

1 Egy közvetlen elérhet séget kötelez  megadni

A F VÁROSI VÍZM VEK LEÁNYVÁLLALATAA F VÁROSI VÍZM VEK LEÁNYVÁLLALATA

1138 Budapest, Váci út 182.
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4.1. Bekötési (f )vízmér szerinti felhasználó: 

Bekötési (f )vízmér szerinti felhasználó megegyezik az igényl vel: 
(Kérjük, jelölje a megfelel t „X” jellel!)

igen nem

4.1/a. Természetes személy

Név:

Lakcím:

Levelezési cím:

Születési id , hely:

Születési név: Anyja neve:

Telefon1: - - - E-mail1:

4.1/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó

Név:

Székhely:

Levelezési cím:

Adószám: - -
Bankszámlaszám: - -
KSH szám: - - -
Nyilvántartási azonosító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):

Kamarai tagsági szám1:

Telefon1: - - - E-mail1:

4.2. Mellékvízmér szerinti felhasználó:

Mellékvízmér szerinti felhasználó megegyezik az igényl vel  
(Kérjük, jelölje a megfelel t „X” jellel!)

igen nem

4.2/a. Természetes személy

Név:

Lakcím:

Levelezési cím:

Születési id , hely:

Születési név: Anyja neve:

Telefon1: - - - E-mail1:

4. Fogyasztó adatai:

Az eljáró azonos az igényl vel2:  
(Kérjük, jelölje a megfelel t „X” jellel!)

igen nem

Név:

Cím:

Telefon: - - -
Az ingatlanhoz f z d jogállás: (Kérjük, jelölje a megfelel t „X” jellel!)

Társasházi közös képvisel Tulajdonközösség képvisel je Önkormányzati biztos

Felszámoló Végelszámoló Egyéb meghatalmazott

3. Eljáró személy adatai:

1 Ne
2 Kérjük, amennyiben a válasz nem,
    a tábla további részét is töltse ki!

  

1 Egy közvetlen elérhet séget kötelez  megadni
2 Nemleges válasz esetén kérjük, nyújtsa be az eljáró jogszer ségét igazoló 

dokumentumot.
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. satolt mellé lete :

4.2/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó

- -
- -
- - -

1

1 - - - 1

2

5/a. Természetes személy

1 - - - 1

5/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó

- -
- -
- - -

1

1 - - - 1

. lajdo os o  adatai3: 

 
 

 
1 Egy közvetlen elérhet séget kötelez  megadni
2 Nemleges válasz esetén kérjük, töltse ki a tábla további részét.

3 Több tulajdonos esetén kérjük az összes tulajdonos adatait és 
hozzájáruló nyilatkozatát is külön mellékletben megadni. Társasház 
esetén az igénylésre vonatkozó közgy lési határozatot kérjük csa-
tolni.



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk e Kitöltési útmutatóval segítséget nyújtani a gyors és kényelmes ügyintézéshez. A hatékony adatfeldolgozás 
érdekében kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, lehet leg nyomtatott bet kkel szíveskedjék kitölteni.

ad. 2. Az igényl  adatait tartalmazza. Igényl  az a természetes személy, gazdálkodó és egyéb szervezet, 
vagy egyéni vállalkozó, aki az ingatlan tulajdonosaként, vagy egyéb jogcímen használójaként, a vonatkozó 
jogszabályok szerint, jogosult az igénybejelentést kezdeményezni. Amennyiben az igényl  nem azonos az 
ingatlan tulajdonosával, vagy az ingatlannak több tulajdonosa van a kérelem benyújtásakor a tulajdonos(ok) 
hozzájárulását is szükséges csatolni.

ad. 3. Az igényl  nevében eljáró személy adatait tartalmazza. Az igényl  nevében eljáró személy az lehet, 
aki az igényl  meghatalmazásával beadhatja a kérelmet és elviheti elkészült válaszlevelünket.

ad. 4. Felhasználó adatait tartalmazza. Abban az esetben kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, 
hogy a bekötési (f )vízmé  vagy mellékvízmé  szerinti felhasználó személye eltér az igényl t l.

ad. 5. A tulajdonos adatait tartalmazza. Nem kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy 
az ingatlannak egy tulajdonosa van és a tulajdonos megegyezik az igényl vel. Több tulajdonos esetén a 
társtulajdonosok adatait külön mellékletben szükséges csatolni. Társasház esetén, a kérelemre vonatkozó 
közgy lési határozatot (jegyz könyvet) szükséges csatolni.

Amennyiben az igényl  gazdálkodó szervezet és nem rendelkezik érvényes szerz déssel, ennek megkötéséhez aláírási 
címpéldányra vagy aláírás mintára van szükség.

A 64/2008. (III. 28.) sz.kormányrendelet kimondja, hogy a lakossági szennyvízszállítás a csatornázással azonos köz-
szolgáltatási tevékenységnek min l. 
Az 59/2011(X.12.) számú F városi Közgy lési rendeletnek érvényt szerezve, ezt a szolgáltatást a Közszolgáltatói Keret-
szerz désén belül a F városi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV) Kft. látja el Budapesten.

Köszönjük együttm ködését. Felhívjuk szíves  hogy kivételes esetben további adatok bekérésére is szükség 
lehet, amit természetesen írásban jelzünk.

4

Budapest,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Igényl  (vagy a nevében eljáró) aláírása bekötési (f )vízmér  szerinti felhasználó aláírása,  

  aki ezennel lemond a 10%-os locsolási kedvezményr l

Felhasználói nyilatkozat az elkülönítetten mért locsolási vízmér  telepítéséhez:

Alulírott kijelentem, hogy a fenti ingatlanon belül lev  biológiailag aktív zöldfelületnek min ül  növényzet életfunkcióinak 
fenntartását öntözéssel, a f városi víziközm -hálózatból használt ivóvízzel kívánom biztosítani. Kijelentem, hogy a fenti 
ingatlan biológiailag aktív zöldterületének aránya több, mint 50%.

Az elkülönített locsolási vízhasználat mérésére a házi ivóvíz-hálózatra, mellékvízmér t kívánok telepíteni, oly módon, 
hogy a felhasznált ivóvíz-túlfolyás, vagy visszaáramoltatás (visszaáramlás után még részben sem kerülhet a házi 
szenny vízgy jt  hálózatba) és/vagy a szennyvíz-beköt ezetéken keresztül, vagy más módon (pl. csapadékvíznyel n) 
a szennyvízgy jt  m tárgyba nem kerül.

Azt csak a fenti biológiailag aktív zöldfelület locsolására használom!

Hozzájárulok, hogy a szolgáltatók id szakosan vagy rendkívüli módon is ellen rizhessék a mellékvízmér n az elkü-
lönített locsolási célú vízhasználatot és biztosítom a szolgáltatók, vagy megbízottja(i) részére a készülék leolvasását.

Kijelentem, hogy az el z  nyilatkozataim alapján a 10%-os, eddig a teljes vízfogyasztás után biztosított locsolási ked-
vezményr l lemondok, azt a továbbiakban nem veszem igénybe.

Alulírott kijelentem, hogy a fenti ingatlan területén lév  biológiailag aktív zöldfelületnek min sül  növényzet élet-
funkcióinak fenntartását öntözéssel, a f városi víziközm -hálózatából, az ingatlanhoz tartozó bekötési ivóvízmér jén
keresztül vételezett ivóvízzel kívánom biztosítani. Kijelentem, hogy a fenti ingatlan biológiailag aktív zöldterületének 
aránya legalább 50 %.

Az elkülönített locsolási vízhasználat mérése céljából a házi ivóvízhálózatra mellékvízmér t kívánok telepíteni oly 
módon, hogy a felhasznált ivóvíz túlfolyás, vagy visszaáramoltatás/visszaáramlás után még részben sem kerülhet a 
házi szennyvízelvezet  és -gy jt  hálózatba és/vagy m tárgyba.

Hozzájárulok, hogy a szolgáltatók id szakosan vagy rendkívüli módon is ellen rizhessék a mellékvízmér n az elkül-
önített locsolási célú vízhasználatot és biztosítom a szolgáltatók, vagy megbízottja(i) részére a készülék leolvasását. 
Kijelentem, hogy korábbi kérelmem és nyilatkozatom alapján biztosított 10 %-os szezonális (május 1-október 31.) 
locsolási kedvezményr l lemondok, azt a továbbiakban nem veszem igénybe.

Az igényl  nevében eljáró személy az lehet, 
aki az igényl  erre vonatkozó meghatalmazásával eljárhat.

Több tulajdonos esetén a
társtulajdonosok adatait és hozzájáruló nyilatkozatát külön mellékletben szükséges csatolni. Társasház 
esetén a kérelemre vonatkozó közgy lési határozatot (jegyz könyvet) szükséges mellékelni.

Amennyiben az igényl  gazdálkodó szervezet, a megállapodás megkötéséhez a szervezet cégjegyzéke és a szer-
vezet képvisel jének aláírási mintája (aláírási címpéldánya) szükséges.

A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást Budapest közigazgatási terül-
etén 2012. március 1-t l az 59/2011.(X.12.) és a 2013. november 1-t l jelenleg is hatályos 72/2013.(X.14.) F városi 
Közgy lési rendelet és az ezen jogszabályon alapuló Közszolgáltatási Szerz dés szabályozza.

!

Alulírott kijelentem, hogy a fenti ingatlan területén lév  biológiailag aktív zöldfelületnek min sül  növényzet élet-
funkcióinak fenntartását öntözéssel, az ingatlanra telepített és az ivóvíz-szolgáltatóval szerz dött, hiteles bekö-
tési, vagy lakás mellékmér n keresztül vételezett ivóvízzel kívánom biztosítani. Kijelentem, hogy a fenti ingatlan 
alapterületéb l a biológiailag aktív zöldterület  aránya legalább 50 %-os.

Hozzájárulok, hogy a szolgáltatók id szakosan vagy rendkívüli módon is ellen rizhessék a mellékvízmér n az elkü-
lönített locsolási célú vízhasználatot és biztosítom a szolgáltatók, vagy megbízottja(i) részére a készülék leolvasását. 
Kijelentem, hogy korábbi kérelmem és nyilatkozatom alapján biztosított 10 %-os szezonális (május 1-október 31.) 
locsolási kedvezményr l lemondok, azt a továbbiakban nem veszem igénybe.

A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást Budapest közigazgatási terü-
letén 2012. március 1-t l az 59/2011.(X.12.) és a 2013. november 1-t l jelenleg is hatályos 72/2013.(X.14.) F városi 
Közgy lési rendelet és az ezen jogszabályon alapuló Közszolgáltatási Szerz dés szabályozza.

Alulírott kijelentem, hogy a fenti ingatlan területén lév  biológiailag aktív zöldfelületnek min sül  növényzet élet-
funkcióinak fenntartását öntözéssel, az ingatlanra telepített és az ivóvíz-szolgáltatóval szerz dött, hiteles bekö-
tési, vagy lakás mellékmér n keresztül vételezett ivóvízzel kívánom biztosítani. Kijelentem, hogy a fenti ingatlan 
alapterületéb l a biológiailag aktív zöldterület  aránya legalább 50 %-os.

Hozzájárulok, hogy a szolgáltatók id szakosan vagy rendkívüli módon is ellen rizhessék a mellékvízmér n az elkü-
lönített locsolási célú vízhasználatot és biztosítom a szolgáltatók, vagy megbízottja(i) részére a készülék leolvasását. 
Kijelentem, hogy korábbi kérelmem és nyilatkozatom alapján biztosított 10 %-os szezonális (május 1-október 31.) 
locsolási kedvezményr l lemondok, azt a továbbiakban nem veszem igénybe.

A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást Budapest közigazgatási terü-
letén 2012. március 1-t l az 59/2011.(X.12.) és a 2013. november 1-t l jelenleg is hatályos 72/2013.(X.14.) F városi 
Közgy lési rendelet és az ezen jogszabályon alapuló Közszolgáltatási Szerz dés szabályozza.

Aktuális adatvédelmi tájékoztatónk elérhet  honlapunkon, a https://www.ftszv.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html 
útvonalon.
Aktuális adatvédelmi tájékoztatónk elérhető honlapunkon: http://www.ftszv.hu/hu//kozerdeku_adatok/2011_evi_cxii_tor-
veny_info_tv_kozzeteteli_listak/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/oldal07
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