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locsolóvíz mellékvízmérő
felszerelésére

Felhasználói tájékoztató a szennyvízelvezető törzshálózatba bekötött ingatlanok locsolási célú
mellékvízmérővel történő ellátásáról
A mellékvízmérősítésről általában:
A lakossági Felhasználók részéről jelentkező igényekre az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a
lakossági locsolási kedvezmény igénybevételére két eljárási rendet biztosít:
1. A kedvezményezett időszakra eső teljes felhasználásból (víz, szennyvíz) a szennyvízmennyiség
10 %-a nem kerül kiszámlázásra a Felhasználónak.
2. A locsolási célú vízfelhasználás külön mérésével, mely vízmennyiség után csatornahasználati díj
nem számítható fel.
Az adott felhasználási helyre egy időben csak egyféle kedvezmény vehető igénybe!
LOCSOLÓVÍZ MELLÉKVÍZMÉRŐ IGÉNYBEVÉTELE
A locsolóvíz mellékvízmérő beépítése az alábbi feltételekkel történhet:
- A locsolási mellékvízmérő csak a bekötési vízmérőről történő locsolási vízhasználat elkülönítésére

szolgálhat (egy bekötési vízmérőhöz több locsolási mellékvízmérő is tartozhat).
- A locsolóvíz mellékmérő beépítését, és arra a szerződéskötést Felhasználó az év bármely szakában

-

megteheti, illetve kérheti, nem csak a locsolási időszakban. A locsolási vízmérő kialakításának
megvalósítását - az F 0704-24 Igénybejelentés lakossági célú vízmérő kialakítás megvalósítására,
és az F 0704-25 Igénybejelentés n em lakosság i célú vízmérő kialakítás megvalósítására –
nyomtatványok kitöltésével kezdeményezhetik a Felhasználók.
A kedvezményezett időszak minden év május 1-től szeptember 30-ig tart.
Meglévő mellékvízmérő utáni locsoló berendezés további mellék vízmérősítésére nincs lehetőség
(egyedi kivizsgálás).
Társasházak, Lakóközösségek locsolási célú mellékvízmérősítése is lehetséges, de ezeket az
eseteket egyedileg kell vizsgálni.
A locsoló mellékvízmérő beépítéséhez – az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 62. § (3) és az
Üzletszabályzat előírásai alapján – szerelési tervet kell készíteni.

A szerelési tervnek az alábbi tartalommal kell rendelkeznie:
1. Műszaki leírás

Tartalmazza a megrendelő, a tervező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő
mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
2. Tervrajzok:

a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének
megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás
elbírálhatóságát lehetővé teszi.
Részvénytársaságunk a leggyakoribb beépítési lehetőségekre 3 féle típustervet dolgozott ki (T1, T2,
T3).
Engedélyezés:

Az előírások alapján elkészített típusterveket, és az egyedi terveket (hasonlóan a vízbekötési
tervekhez) Társaságunkhoz jóváhagyásra be kell nyújtani. A tervek alapján a BAKONYKARSZT
Zrt. a Felhasználó részére írásbeli hozzájárulást ad. A hozzájárulás után végezhető el a szerelés.

Kiépítés, nyilvántartásba vétel a számlázáshoz:

A jóváhagyott terv szerinti kiépítést a Felhasználó, ill. Felhasználó megbízottja, megrendelés esetén
Részvénytársaságunk is elvégezheti. A kiépítés költségei (anyag- és szerelés díj, vízmérő költsége,
kiszállási költség, stb.) a Felhasználót terhelik. A Társaságunknál alkalmazott vízmérő típusaira
ajánlatot teszünk, de más típus is beszerelhető.
A Társaságunknál vásárolt 3 féle típusterv kiépítése az alábbi módokon történhet: bekötési vízmérő
aknában (T1), épületen belül (T2), vagy a kerti csap felszálló vezetékén külön dobozban, vagy
megerősítő szerkezettel (T3), a következők szerint:
- T1: A kerti csap meglévő bekötési vízmérőakna mellett történő elhelyezésével, az aknában
kerülhet kialakításra. Ez esetben követelmény, hogy a mellékvízmérőt követő csőszakasz törje át
az akna födémet, tehát a vízmérő és a kerti csap között földbe kerülő csőszakasz nem lehet. A
mellékvízmérő és a kerti csap között leágazó idom sem lehet. A vízmérő utáni csőszakaszt az akna
falához, vagy födéméhez rögzíteni kell úgy, hogy a kerti csap mozgatása ne okozhassa a vízmérő,
illetve a csőkötések sérülését, meglazulását.
- T2: Épületen belüli elhelyezés esetén a locsolási mellékvízmérő után a vezetéket fal áttöréssel

leágazás nélkül - jól láthatóan - kell vezetni a locsolási vízvételi helyig.
- T3: Kerti csap felszálló vezetéken történő mérősítése esetén a vízmérőt külön dobozban lehet

elhelyezni. Doboz nélkül a felszálló vezetéket megerősítő szerkezettel kell ellátni, a vízmérő
kötéseinek sérülésének, meglazulásának elkerülése érdekében.
Aknában történő mellékvízmérő elhelyezés esetén, a későbbi leolvashatóság biztosítása érdekében,
nedvesen futó vízmérőt kell betervezni, vízszintes beépítéssel.
A típustervekben rögzítettektől eltérő műszaki megoldásokra egyedi tervet kell készíteni.
A szerelési munka elkészültével az üzemegységek, illetve az Értékesítési Osztály illetékes
munkatársai - Társaságunk mindenkor érvényes Építés - Szerelési Árképzés, Bérleti és Rezsióradíjak
című szabályzatában szereplő kiszállási díj ellenében - a helyszínen ellenőrzik a szabályszerű
kiépítést, elvégzik a mérőplombálásokat és a szerződéskötést.
Az engedélyezett tervtől való eltérés esetén, (a Felhasználó kivitelezési költségétől függetlenül)
Társaságunk megtagadhatja a mellékvízmérő számlázásra történő nyilvántartásba vételét, és a
„Locsolási Mellékszolgáltatási Szerződés” megkötését.
A locsolási mellékvízmérő a Felhasználó tulajdonában marad.
Locsolási Mellékszolgáltatási Szerződés

A szabályszerűen kiépített locsolási mellékmérős vízhasználatra locsolási mellékvízmérős szerződési
ajánlatot tesznek az üzemegységek.
A szerződési ajánlat feltétele:
- a bekötési vízmérőre vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti közüzemi szerződés megléte,
- a Felhasználó Társaságunk felé fizeti a csatornahasználati díjat
- a Felhasználó rendelkezik a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott tervvel,
- a Felhasználónak nincs víz- és/vagy csatornadíj tartozása,
- a mellékvízmérő felszerelése tervszerűen történt.
Számlázás:

A locsolási mellékszolgáltatási szerződés megkötése, és a locsolóvíz használati hely nyilvántartásba
vételét követően, a locsolási célú mellékvízmérőn mért vízmennyiség után, a locsolási időszakra
csatornahasználati díjat nem számlázunk.
A mellékvízmérőn mért mennyiséget a bekötési vízmérőn mért mennyiségből le kell vonni, és az így
csökkentett mennyiség után számlázza az Értékesítési osztály a csatornahasználati díjat.

Egyéb:

A locsolási célra használt vízmennyiség mérése és a mért mennyiség utána a csatornahasználati díj
elengedése csak hiteles mellékvízmérő esetén történhet meg. A mellékvízmérő hitelességének
érvényessége jelenleg 8 év. A hitelesítési idő lejárta előtt az Értékesítési Osztály levélben felhívja a
Felhasználó figyelmét a vízmérő hitelesítési idejének lejártára, és felszólítja annak hitelesítésére vagy
cseréjére. A vízmérő állagának megóvása, fagyvédelme, mindenkor a Felhasználó kötelessége.
Meghibásodása, megrongálódása miatti elfolyt vízből adódó minden kár a Felhasználót terheli.
Az üzemegységek és az Értékesítési Osztály a locsolóvíz vételezést köteles ellenőrizni.
Szabálytalan vízvételezés - nem locsolási célra történő igénybevétel - esetén a csatornahasználati díjat
- a teljes locsolási időszakra - a bekötési vízmérő szerinti fogyasztás alapján kell leszámlázni, és a
locsolóvíz mellékmérőre szóló szerződést azonnali hatállyal felmondja Társaságunk!
Szerződés megszüntetése:

Azonnal felmondható a szerződés,
- a Felhasználó részéről:
o indok nélkül,
- a víziközmű-szolgáltató részéről:
o Felhasználói helyre (bekötési, ill. mellékvízmérő) vonatkozó számlatartozás esetén,
o lejárt hitelességű, vagy meghibásodott mellékvízmérő esetén, amennyiben a Felhasználó nem
nyilatkozik, hogy a mellékvízmérőt le kívánja cseréltetni.
A szabálytalan vízvételezés megszűntetésére történő eredménytelen felszólítás után Társaságunk a
szerződést azonnal felmondhatja.
A szerződés módosítható: a Felhasználó és a víziközmű-szolgáltató közös akaratával, továbbá
jogszabály változása miatt, amennyiben a locsolóvíz vételezés szabályainak előírásai a szerződéssel
ellentétes értelemben változnak.
Tisztelt Felhasználónk!
Javasoljuk, locsolási célú vízvételezési igényének ismeretében mérlegelje, hogy a mellékvízmérő
tervezési, beszerelési és későbbi fenntartási költségei megtérülnek-e az Ön részére.

