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TÁJÉKOZTATÓ AZ IVÓVÍZELLÁTÁSI, SZENNYVÍZ VAGY CSAPADÉKVÍZ 
ELVEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEINEK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

FELTÉTELEKRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓ FELADATAIRÓL 

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A Fővárosi Vízművek Mérnökszolgálati Osztálya vállalja vízi közmű hálózatok, és azokhoz kapcsoló 
létesítmények tervezését és teljes körű engedélyezését, úgy mint: 

- ivóvíz vezetékek és hálózatok 
- szennyvíz vezetékek és hálózatok (nyomott és gravitációs rendszer) 
- csapadékvíz elvezetési rendszerek 

- vízellátási és szennyvíz elvezetési létesítmények 

Minden ilyen megkeresés esetén egyedi árajánlatot küldünk ki a Megrendelő felé, melynek elfogadása esetén 
egyedi vállalkozási szerződés kerül megkötésre. 

Tervezési feladatokat a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetési területén kívül is vállalunk. 

 

2 TERV MEGRENDELÉSÉNEK FOLYAMATA 

2.1 ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE 

Árajánlatot a tervezesmszo@vizmuvek.hu e-mailcímre írt megkeresés alapján tudunk küldeni. Ehhez az 
alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 

- érvényes elvi nyilatkozat 
- előzmény tervek, épületgépész tervek, ha vannak (amennyiben lakossági bekötés létesítése miatt kell 

gerincvezetéket tervezni, nem szükséges gépészeti terv csatolása) 
- ha bekötést is kell, hogy tartalmazzon a terv, akkor azok pontos helye (földhivatali térképen bejelölve), 

illetve tulajdoni lap az ellátandó ingatlan(ok)ról 
- megrendelő adatai, elérhetőségei 

Amennyiben a tervezési terület Társaságunk üzemeltetési területén található és a Megrendelő nem rendelkezik 
elvi nyilatkozattal, úgy azt online űrlap kitöltésével, vagy az Elvi nyilatkozat igénybejelentő nyomtatvány 
benyújtásával személyesen az ügyfélszolgálatunkon, illetve írásban postai úton kérvényezhető. Erről bővebb 
tájékoztatást itt olvashatnak. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Társaságunk által kiadott elvi nyilatkozat 2 évig érvényes. 

A beérkezett megkeresés alapján összeállításra kerül a meghatározott műszaki paramétereket, ütemezést és 
vállalási árat tartalmazó hivatalos árajánlat, melyet kiküldünk a Megrendelő felé. 

2.2 TERVEZÉS MEGRENDELÉSE 

Amennyiben a Megrendelő elfogadja az árajánlatban foglaltakat, összeállításra kerül a tervezési munkához 
kapcsolódó vállalkozási szerződés. A pontos tervezési feladat, az ütemezés és a tervszállítással kapcsolatos 
információk a vállalási szereződésben rögzítésre kerülnek. 
A szerződés Megrendelő általi elfogadásával és aláírásával a tervezési munka megkezdődik. Szükség esetén 
az illetékes tervező kolléga felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot további egyeztetés céljából. 
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