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TÁJÉKOZTATÓ A VÍZHÁLÓZATI TERVEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS A HASZNÁLATBAVÉTELI
HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSÁRÓL
Vízhálózati tervek jóváhagyása
Új hálózat kialakításához, illetve minden ingatlanon belüli vízhálózati átalakításhoz és bővítéshez a
közműszolgáltató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás kiadásához Társaságunk vízhálózati (belső
gépészeti) terv benyújtását kéri. A jóváhagyás megtörténte után kezdődhet meg a vízvezeték kiépítése.
A tervjóváhagyás személyesen vagy postai úton kérvényezhető, benyújtásához az alábbi dokumentumok
szükségesek:


Igénybejelentő terv jóváhagyásához nyomtatvány (letölthető a honlapunkról, vagy a személyes
ügyfélszolgálatunkon beszerezhető);



2 példány vízhálózati (belső gépészeti) terv, és az ahhoz tartozó műszaki leírás;



60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelelő) a
tulajdonos személyének azonosítása és az ingatlan adatainak megállapításának érdekében.

Magántervezés esetén a vízhálózati terveket csak a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékben nyilvántartott VZTEL és G tervezői jogosultsággal rendelkező tervező készítheti.
Az ingatlanon belüli vízhálózati terv a következőket foglalja magában:
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:
 a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
 a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, lakás célú ingatlanok esetében
a lakások alapterületét figyelembe véve a normák szerinti m 3/napban kifejezve, a
csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
 a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek
számát;
 a tervezői nyilatkozatot a hatályos jogszabályok betartására vonatkozóan.
2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:
 az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát;
 a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;
 az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét;
 a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket;
 az érintet ingatlannal határos közterület nevét.
3. Alaprajzok és függőleges csőterv M 1:50 léptékben
4. A víziközmű-szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.
Felhívjuk figyelmét, hogy meglévő vízhálózat átalakítása, bővítése, valamint 32 mm feletti átmérőjű új
ivóvíz-bekötővezeték esetében a vízhálózati tervek jóváhagyását társaságunk díj ellenében végzi,
melynek összegéről honlapunkon a Szolgáltatások díjszabása pontban tájékozódhat.
Amennyiben a tervjóváhagyás díját banki átutalással kívánja kiegyenlíteni, kérjük, az átutalási megbízáson
hivatkozzon iktatószámunkra.
Bankszámlaszámunk: K&H 10401000-50526680-56751006
A tervjóváhagyási díj készpénzes vagy bankkártyás kiegyenlítésére Személyes ügyfélszolgálatunk
pénztárában is lehetőséget biztosítunk az ügyintézés gyors lebonyolításának érdekében.
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A tervek elbírálási ideje 100 kifolyóig 15 nap, ezt maghaladó kifolyó szám esetén 30 nap, melyek jóváhagyás
után postán kerülnek kiküldésre vagy a központi ügyfélszolgálati irodában (Budapest, XIII. ker. Váci út 182.)
személyesen vagy meghatalmazottja által átvehetők a tervjóváhagyási díj befizetését követően.
Abban az esetben, ha a benyújtott terv a kivitelezésre nem alkalmas, a Fővárosi Vízművek Zrt. annak
kiegészítését illetve javítását kérheti. Amennyiben a hiánypótlás vagy módosítás nem megfelelő, a terv
elutasításra és visszaküldésre kerül.

Használatbavételi hozzájárulás kiadása
Az ingatlanon történő vízhálózat és szükség esetén az ivóvíz-bekötővezeték kiépítése után kerülhet sor az
ingatlanon belüli vízhálózatra vonatkozó használatbavételi hozzájárulás kiadására.
Társaságunk által kiadott használatbavételi hozzájárulás szükséges lehet a területileg illetékes önkormányzat
által kiadott használatbavételi, illetve lakhatási engedélyhez.
A használatbavételi hozzájárulás kiadásához szükséges:




jóváhagyott vízhálózati belső gépészeti terv, továbbá az előírt feltételek teljesítése: közcső, illetve
bekötővezeték, vagy bekötési vízmérő bővítése, a feleslegessé váló bekötés megszüntetésének
megrendelése és a költségek befizetése, tűzcsap telepítése, valamint az esetlegesen szükséges
víziközmű fejlesztési hozzájárulás összegének kiegyenlítése;
kivitelezői nyilatkozat nyomtatvány (letölthető a honlapunkról, vagy a személyes ügyfélszolgálatunkon
beszerezhető) benyújtása.

Kivitelezői nyilatkozatban nyilatkozni kell, hogy a Társaságunk által jóváhagyott tervek alapján végezték el a
szükséges munkát, illetve a 10 bar nyomáspróbát elvégezték.
Amennyiben a használatbavételi hozzájárulás kiadásának sem műszaki, sem egyéb akadálya nem merül fel,
a benyújtástól számított 30 napon belül díjmentesen kerül postai úton megküldésre.
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