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Tájékoztató a locsolási célú vízvételezés és locsolóvíz mellékmér őfelszerelésérő
l.
I. Általános feltételek:
1. A locsolási célú vízvételezés esetén az adott ingatlanon csatornadíj alapját képezőszennyvízmennyiség a
bekötési vízmérőés a locsolóvízmérőáltal mért vízmennyiségek különbsége alapján kerül
megállapításra.
2. Locsolási vízhasználat a lakóingatlan házi kertjében és parkosított részén lévőgyep, díszcserjék, virágok
és konyhakerti növények ápolására, vegetációs időszakban a csapadék pótlására felhasznált
ivóvízmennyiség, melynek mértéke a 8/200 (X.18.) KöVM rendelet 1. sz. mellékletében e célra
megállapított átalány mennyiségnek felel meg.
3. Nem létesíthetőlocsolási célú vízhasználat az alábbi ingatlanok esetében:
a. Locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a víz közműhálózaton kívüli egyéb alternatív –
saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat, két vízbekötés összevontan használt telek
esetében – vízbeszerzési lehetőség van,
b. A Fogyasztó az árhatóság által meghatározott %-os locsolási kedvezményt vesz igénybe [
38/1995.(IV.5.)]
c. Igénybejelentése –a szolgáltató által lefolytatott ellenőrzés alapján- valótlan adatokat tartalmaz.
4. A locsolási célú vízvételezésre kérelem és benyújtott dokumentáció alapján a
Szolgáltató és a Fogyasztó által megkötésre kerülőMegállapodás időpontjától nyílik lehetőség.
5. A locsolási célú vízvételezésre a Fogyasztó saját költségén kamarai tervezői jogosultsággal
rendelkezőtervezővel tervet készíttet. A terven a kivitelezést végzőigazolja, hogy a hálózat a
terv szerint valósult meg, illetve a tervtől eltérőkivitelezés esetén átvezeti a módosítást. A tervet
jóváhagyásra a szolgáltatónak be kell nyújtani.
A terv tartalmazza a FOGYASZTÓ saját költségén kialakítandó vízmérőhely és vízmérő
Beépítési tervét és annak műszaki leírását. A műszaki követelményeket a II. fejezet tartalmazza.
Lényeges, hogy lakóingatlanonként csak egy locsolási mellékvízmérőszerelhetőfel.
6. A locsolási célú vízvételezésre vonatkozó MEGÁLLAPODÁS -t a Szolgáltató csak azokkal a
Fogyasztókkal köt:
Akinek 90 napot meghaladó díjtartozása nincs,
Rendelkezik szennyvíz szolgáltatási szerződéssel,
 aki a leolvasás lehetőségét biztosította, illetve aki az önleolvasó lapot visszaküldte.
7. A locsolási célú vízvételezésre a Fogyasztó és a Szolgáltató között megkötésre kerülőMEGÁLLAPODÁS -ban a FOGYASZTÓ -nak nyilatkozni kell a következőkről:
a) tudomásul veszi, hogy a locsolóvíz mellékvízmérőn vételezett vízmennyiséget rendeltetésszerűen
a 2. pontban meghatározott célokra használja. Attól eltérőcélokra -különösen, ha abból
szennyvíz keletkezik- ezen vízmennyiséget nem veszi igénybe.
b) A FOGYASZTÓ kötelezi magát arra, hogy a locsolóvízmérőés a locsolóvíz felhasználás
ellenőrzését bármikor lehetővé teszi.
c) Amennyiben vízkorlátozás kerül elrendelésre, FOGYASZTÓ tudomásul veszi, hogy a locsolási
mérőn locsoló vizet nem használhat, ilyen címen a vízkorlátozási időszak végéig a
locsolóvízmérőn esetleg a tilalom ellenére vételezett vizet a csatornahasználati díj
megállapításánál SZOLGÁLTATÓ nem veszi figyelembe, és szabálysértési eljárást kezdeményez
a FOGYASZTÓ -val szemben.
d) Amennyiben a FOGYASZTÓ az a), b), c) pontokban felsorolt feltételeket nem teljesíti, úgy a
MEGÁLLAPODÁS-t a Szolgáltató felmondja és a továbbiakban ilyet nem köt.
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Amennyiben a FOGYASZTÓ az előzőekben felsorolt adottságoknak megfelel, és a feltételeket vállalja, úgy
kezdeményezheti a locsolási célú vízvételezésre kiviteli terv készítését és benyújtását a SZOLGÁLTATÓ
felé.
8. A vízmérő, annak beszerelése és a nyilvántartásba vételt megelőzőszemle és a plombálás költsége a
Fogyasztót terheli.
II. LOCSOLÁSI CÉLÚ MELLÉKVÍZMÉRŐBEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ MŰSZAKI
KÖVETELMÉNYEK
1. Mellékvízmérőként csak hitelesített, a szükséges hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkezővízmérő
alkalmazható. (Ajánlott vízmérőtípusok MOM, Spanner Pollux, „nedvesen” futó aknás, és szárazon
futó mérőszerkezetűfelszálló ágas kivitelben, a DMRV Üzemigazgatóságain is megvásárolhatóak)
A mérők beépítésekor minden esetben be kell tartani a gyártó művi előírásokat (vízszintes
kialakítás esetén mérőelőtti: 3 x DN, utáni 2 xDN egyenes szakaszok).
2. Lakóingatlanonként csak egy darab locsolási mellékmérőhelyezhetőel.
3. Locsolási mellékmérőaz ingatlan bekötési vízmérőjétől 5 m-nél nagyobb távolságra nem
helyezhetőel. Ettől eltérni csak műszaki akadály felmerülése esetén, a SZOLGÁLTATÓ -val történt
előzetes egyeztetéssel lehet.
4. A vízmérőés a plombák mechanikai sérülésének megelőzését, fagyvédelmét FOGYASZTÓ
köteles biztosítani.
Ennek elmulasztása esetén a Közcsat Kft-t ebből származó kártérítési kötelezettség nem terheli.
5. A locsolási célú vízfelhasználást mérőmellékvízmérőt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelőidőszakonként hitelesíteni kell. Csupán fagyvédelmi célból a mérőnem szerelhetőki.
6. A locsolási célú vízfelhasználást mérőmellékvízmérőleolvasását a bekötési vízmérő
leolvasásával azonos időben a Közcsat kft végzi, és ez alapján készíti a csatorna számlát.
7. Az elkülönítetten mért, locsolási célú vízhasználatot szolgáló mellékvízmérőtelepítéséhez
szükséges kérelem és a részlet szabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei:
7.1. Műszaki leírás:
Tartalmaznia kell a kérelmező, tervező, és a kivitelezőazonosítására alkalmas adatai, tervező
kamarai engedélyének számát, valamint a beépítésre kerülőmérőberendezés típusát, főbb
jellemzőit. Az ingatlan helyrajzi számát, területét (m2) és a be nem épített területét (m2).
7.2. Tervrajzok, melyek tartalmazzák
Az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntetővázrajzot, a mérőbeépítés
helyét.
A tervezett mérőbeépítés szerelési rajzait, a felhasználandó anyagok méretét, megnevezését,
minőségét.
A mellékletekkel benyújtott kérelmet a Közcsat kft 20 napon belül elbírálja és kiadja a hozzájárulást.
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A beszerelést követően a kivitelezőa tervdokumentáción igazolja, hogy a kivitelezés
–
különös tekintettel az eltakart részekre- a tervdokumentáció szerint történt. Eltérés (pld módosított
nyomvonal) esetén a tényleges állapotnak megfelelően a tervet módosítani kell. (Megvalósulási
dokumentáció). A módosítást a Közcsat kft elbírálja, megfelelősség esetén tudomásul veszi.
A Közcsat kft helyszíni SZEMLÉN ellenőrzi, hogy a kivitelezés a jóváhagyott tervnek megfelelően
készült el. Megfelelőség esetén felhelyezi a záró-gyűrűket és nyilvántartásba veszi a locsolóvíz
mérésére szolgáló vízmérőt.
8. A locsolási vízmérőtelepítése
A locsolási vízmérőkizárólag az ingatlan tartozékát képezőházi ivóvízhálózatra építhetőbe. A
közhálózat részét képezőivóvíz bekötővezeték (a törzshálózat és a vízmérőakna közti vezeték, a
bekötési vízmérőés az azt követően beépített elzáró szerelvény vízmérőfelőli csatlakozó pontjá-ig
terjedővezeték szakasz) a locsolási mellékvízmérőfelszerelése céljából meg nem bontható, át nem
alakítható.
A beépítés lehetséges módjai:
8.1. Vízszintesen, meglevővízmérőaknába. A mérőbeépítése a fogyasztó felőli oldal elzáró szelepe
után „T” idom elhelyezésével, arról történőlecsatlakozással, úgy, hogysem a bekötési vízmérő
és mellékvízmérőleolvasását, sem cseréjét a későbbiekben ne akadályozza.
Ha a meglevőaknában ez a feltétel nem biztosítható, úgy lehetőség van a meglevőakna kibővítésére, vagy új vízmérőakna építésére az MSZ 2215 FOGYASZTÓI VÍZBEKÖTÉSEK
szabvány előírásai szerint, (lásd:ME 72007 „Locsolóvíz mérőhely kialakítása meglevővízmérő
aknában”). Vízmérőaknába mérőfüggőlegesen nem építhetőbe.
8.2. Függőlegesen az ún. felszálló ágas vízmérőépíthetőbe a bekötési vízmérőtől max. 5 m-re
lévőkerti csap föld feletti felszálló ágába. A mellékvízmérőelé elzáró szerelvény szükséges.
(lásd: ME 72008 „Locsolóvíz mérőhely kialakítása kerti csapnál”
Ilyen beépítéshez történőhozzájáruláshoz a kiviteli tervhez mellékelni szükséges a vízmérő
gyártójának nyilatkozatát is arra vonatkozóan, hogy a mérőa kerti csap fagyelzáróval történő
víztelenítése a mérőfagy elleni védelmét biztosítja, és a hitelesítési ciklus alatt pontosságát nem
befolyásolja.
9. A megfelelőműszaki biztonság érdekében az aknába beépítendőszerelvények csak sárgaréz
anyagúak lehetnek, vagy a DMRV Rt-nél kizárólagosan alkalmazott GREINER típusú (gyorskötő, hollandi, golyóscsap, kombinált-ürítős, visszacsapós –szelep), melyek a DMRV Üzemigazgatóságain is megvásárolhatóak.
Bármely megoldás esetén a Közcsat kft a vízmérőt sorszámozott záró-gyűrűkkel biztosítja az
illetéktelen beavatkozás megakadályozására.
10. Locsolási vízmérőhely kialakítását és a mellékvízmérőfelszerelését megfelelőképzettséggel és
engedéllyel rendelkezővállalkozó végezhet.
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