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MIKOR ÉRDEMES KÚTVÍZVIZSGÁLATOT KÉRNI?

Az udvarral, kerttel, kertkapcsolattal rendelkezők 
körében egyre elterjedtebb szokás, hogy a locsoláshoz, 
autómosáshoz, kerti bútorok takarításához, egyéb 
tevékenységekhez szükséges vizet fúrt kútból nyerik ki.  
A használati tárgyak tisztításához a kútvíz kockázatmentesen 
használható, de a fogyasztásra termesztett zöldségek 
öntözésére, esetleg a gyermekmedence feltöltésére 
ivóvíz-minőségű víz alkalmazása javasolt.

A kerti kutakból nyert víz használata esetén ajánlatos 
tisztában lenni a kútvíz minőségével!

Ahhoz, hogy a víz élménye biztonsággal párosuljon, fontos, 
hogy ismerje a kerti kútból nyert víz összetételét, melyhez 
laboratóriumi szolgáltatást tudunk nyújtani. 

MIT TARTALMAZ ÉS MIRE AD VÁLASZT  
A KÚTVÍZVIZSGÁLATI PARAMÉTERSOR?

Az általunk ajánlott kútvízvizsgálati sor: Escherichia 
coli szám, Coliformszám, Enterococcusok száma, 
Pseudomonas aeruginosa szám, Szulfitredukáló 
anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma, permanganátos 
kémiai oxigénigény (KOIps), összes keménység, fajlagos 
elektromos vezetőképesség, pH, nitrát, nitrit, ammónium.

A kútvízhez ajánlott paramétersor vizsgálati eredménye 
megmutatja a kútvíz általános kémiai összetételét, 
valamint a higiéniai állapotát.

A vizsgálat igénybevételének feltételei
• a minta megrendelő általi leadása hétfőtől csütör-

tökig 7:30 – 15:00 óra között a Fővárosi Vízművek 
Laboratóriumában (1044 Budapest, Váci út 102/V.).

VízPlusz kártyával rendelkező ügyfeleink az ivó- és 
kútvízvizsgálat árából 10% kedvezményben részesülnek.



HOGY RENDELHETI MEG SZOLGÁLTATÁSUNKAT?

Ajánlatkérését legegyszerűbben és leggyorsabban a 
www.vizelemzes.hu honlapon, az oldal alján található 

„VÍZPLUSZ KAPCSOLATFELVÉTEL” űrlap rövid 
kitöltésével jelezheti ajánlatkérését. Az űrlapon megadott 
elérhetőségén munkatársunk rövidesen felveszi Önnel a 
kapcsolatot, hogy az igényei szerint személyre szabott 
megoldást kínáljunk.

Az online ajánlatkérés mellett természetesen lehetősége 
van telefonon is ajánlatot kérni a 06 1 435 3909-es 
telefonszámon hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00 óráig.

Amennyiben szeretné igénybe venni a kútvízvizsgálati 
laboratóriumi szolgáltatásunkat, kérjük, töltse ki 
honlapunkon található Megrendelőlapunkat és az Ön által 
vételezett mintával együtt fáradjon be laboratóriumunkba.

Megrendelő általi (nem akkreditált) mintavétel: ügyfelünk 
végzi el, melyre az alábbi két lehetőség kínálkozik.
• Erre a célra biztosított laboratóriumi edényzetben, 

mely átvehető laboratóriumunkban,
• vagy mintánként legalább 2 db 1,5 literes palackban 

leadva, ahol az egyik palackot enyhén hypos vízzel 
kell átöblíteni a mikrobiológia vizsgálatokhoz (Kérjük, 
jelölni a palackon, hogy melyiket fertőtlenítették!), 
majd mindkét palackot minimum 2-3-szor öblítsék át 
a vizsgálandó vízzel, azok feltöltése előtt.

Laboratóriumunk megközelíthető
Gyalog, tömegközlekedéssel: 104, 204 BKV, valamint 
a Volánbusz járataival, az Ungvári utca megállónál. 
Gyalogos bejárat a zebrával szembeni kis kapunál. 
Kérjük, használja a kaputelefont!

Autóval: A Váci útról behajtva a Rév utcába, majd a Rév 
utcában jobb oldalt a második leágazáson keresztül 
haladva, az út végén található a Laboratórium parkolója. 
A parkoló melletti épületben üzemel a Laboratórium.



06 1 247 7777

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK LABORATÓRIUMA

Budapest IV., Váci út 102 / V.

Mintavételi edények kiadása és mintaátvétel: 
hétfő-csütörtök 7.30-13.00 óra között.

Kérjen bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken!
Tel.: 06 1 435 3909
Fax: 06 1 435 3949
E-mail: vizelemzes@vizmuvek.hu

www.vizmuvek.hu
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