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KÉRVÉNY 
locsolóvíz mellékvízmérő 

felszerelésére 
 (Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!) 

VL 
F 0702-06 
Ikt. szám: 

 
Alulírott kérem, a benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján, locsolóvíz mellékvízmérő 
felszereléséhez a szolgáltatói hozzájárulást. 
 
Kérelmező neve:  ________________________________________________________________________  
 
Kérelmező címe:  ________________________________________________________________________  
 
Kérelmező telefonszáma:  _________________________________________________________________  
 
Fogyasztási hely: 
 
Típusterv: T1 T2 T3 
 
Egyedi terv: Egyedi terv sorszáma:    
 kérelmező 
  
Hozzájárulásomat adom a fenti fogyasztási helyen a locsolóvíz mellékvízmérő beépítéséhez. 
 
Név:  __________________________________________________________________________________  
 
Cím:  __________________________________________________________________________________  
 
Dátum: _________ év _____________ hó _______ nap 
 
 
   
 bekötési vízmérő szerinti felhasználó 
  
 
 
 ENGEDÉLY 

locsolóvíz mellékvízmérő felszerelésére 
 

A benyújtott tervdokumentáció alapján a tervezett locsolóvíz mellékvízmérő felszereléséhez az 
58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján hozzájárulunk. 

 
 
Az engedély sorszáma: iktatószáma:  
 
Dátum: _________ év _____________ hó _______ nap 
 
   
 üzemegység vezető 
Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az engedély szerinti locsolóvíz mellékvízmérő beépítését 
követően, a plombálását és üzembe helyezését írásban kérje a települése szerint illetékes 
üzemegységünk ügyfélszolgálatán! 
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TÁJÉKOZTATÓ 
locsolási célú mellékvízmérő felszereléséről 

 

Felhasználói tájékoztató a szennyvízelvezető törzshálózatba bekötött ingatlanok locsolási célú 
mellékvízmérővel történő ellátásáról. 

 
A mellékvízmérősítésről általában: 
A felhasználók részéről jelentkező igények miatt, társaságunk a locsolóvíz vételezésére vonatkozóan 
szabványos megoldásokat dolgozott ki. 
A locsolási célú mellékvízmérősítési igény felhasználói bejelentése után, társaságunk szakembere 
tájékoztatja a felhasználót a műszaki megoldás lehetőségeiről, a mellékvízmérő beszerelése érdekében 
szükséges teendőkről, a bekerülés becsült költségeiről. 
A locsolási célú mellékvízmérő csak a bekötési vízmérőről történő locsolási vízhasználat elkülönítésére 
szolgálhat. 
 
Meglévő mellékvízmérő utáni locsoló berendezés további mellékvízmérősítésére nincs lehetőség. Egy 
bekötési vízmérőhöz több locsolóvíz mellékvízmérő is tartozhat! 
 
Tervezés: 
Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján, a mellékvízmérő beépítéséhez szerelési tervet kell készíteni, 
melynek kötelező jellegű tartalma (megfelelve az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 5. mellékletében 
foglaltaknak) az alábbi: 
 
1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező 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 azonosítására, valamint helykiválasztási helyességének megítélésére alkalmas; 

b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás 
elbírálhatóságát lehetővé teszi. 

 
Engedélyezés: 
Az előírások alapján elkészített terveket társaságunkhoz jóváhagyásra be kell nyújtani. Az előírásoknak 
megfelelő tervek alapján a felhasználó részére írásbeli hozzájárulást adunk. A hozzájárulás után végezhető el 
a szerelés. 
 
Kiépítés, nyilvántartásba vétel a számlázáshoz: 
A jóváhagyott terv szerinti kiépítést a felhasználó, vagy megbízottja végezheti. A kiépítés költségei (anyag 
és szerelés, vízmérő) a felhasználót terhelik. A társaságunknál alkalmazott vízmérő típusaira ajánlatot 
teszünk, de más típus is beszereltethető. 
A kiépítés történhet: épületen belül, aknában vagy a kerti csap felszálló vezetékén külön dobozban vagy 
megerősítő szerkezettel, a következők szerint: 
• Épületen belüli elhelyezéskor a locsolási célú mellékvízmérő után a vezetéket faláttöréssel leágazás 

nélkül – jól láthatóan – kell vezetni a locsolási vízvételi helyig. 
• A kerti csap meglévő bekötési vízmérőakna mellett történő elhelyezésével, vagy ha a felhasználó a kerti 

csap mellé aknát létesít, a locsolási célú mellékvízmérő aknában kerülhet kialakításra. Ez esetben 
követelmény, hogy a mellékvízmérőt követő csőszakasz függőleges legyen és 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 födéméhez rögzíteni kell úgy, 
hogy a kerti csap mozgatása ne okozhassa a vízmérő, illetve a csőkötések sérülését, meglazulását. 
Automata locsoló berendezés kiépítése esetén a vezérlő mágnesszelepek közvetlenül a mérő után 
kerülhetnek elhelyezésre, ezután kerülhet földbe a vezeték. 

• Kerti csap felszálló vezetéken történő mérősítése esetén a vízmérőt külön dobozban lehet elhelyezni. 
Doboz nélkül, a felszálló vezetéket megerősítő szerkezettel kell ellátni, a vízmérő sérülésének, 
meglazulásának elkerülése érdekében. 



 

A szerelési munka elkészültével a társaság szakembere – kiszállási díj ellenében -, a helyszínen ellenőrzi a 
szabályszerű kiépítést. A tervtől való engedély nélküli eltérés esetén (a felhasználó kivitelezési költségétől 
függetlenül), társaságunk megtagadhatja a mellékvízmérő számlázására történő nyilvántartásba vételét, 
locsolási szerződés megkötését. A locsolási célú mellékvízmérő a felhasználó tulajdonában marad. 
 
Locsolási szerződés: 
A szabályszerűen kiépített locsolási célú mellékvízmérős vízhasználatra locsolási szerződést kötünk. A 
vízmérő helyszínen történő plombálása, és a locsolási szerződés megkötése csak az előzetesen a kiszállásról 
készült számlához csatolt és a kérelmezőnek kiküldött készpénz átutalási megbízás befizetése után történhet 
meg. Az üzembe helyezés költségeit a szolgáltató honlapja (www.bakonykarszt.hu) tartalmazza. 
 
A szerződés létrejöttének feltétele: 
• a bekötési vízmérőre vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti közüzemi szerződés megléte,  
• a felhasználó rendelkezzen a szolgáltató által jóváhagyott tervvel, 
• a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak nincs víz- és csatornadíj tartozása, 
• a locsolási célú mellékvízmérő felszerelése a terv alapján történt. 
 
Számlázás: 
A mellékvízmérős locsolási szerződés megkötését és a locsolási célú vízhasználati hely nyilvántartásba 
vételét követően, a mellékvízmérő által mért vízmennyiség után, a locsolási időszakra csatornahasználati 
díjat nem számlázunk. 
Számlázáskor a mellékvízmérő által mért vízmennyiséget a bekötési vízmérő által mért vízmennyiségből 
levonjuk és az így csökkentett vízmennyiség után számlázzuk a csatornahasználati díjat. 
 
Egyéb: 
A locsolási célú mellékvízmérő által mért vízhasználat csak hiteles vízmérővel történhet. A mellékvízmérő 
hitelességének hatálya jelenleg 8 év. A hitelesítési idő lejárta után, megrendelésre a víziközmű-szolgáltató 
elvégzi a mérő cseréjét, a hitelesítés, a ki- és beszerelés költségeinek felszámításával. 
A vízmérő állagának megóvása, fagy elleni védelme (leürítéssel), a felhasználó kötelessége. A vízmérő 
meghibásodásából, megrongálásából adódó minden kár a felhasználót terheli. 
A víziközmű-szolgáltató jogosult a locsolóvíz-vételezés ellenőrzésére. 
Szabálytalan vízvételezés (nem locsolási célra történő igénybevétel) esetén a víziközmű-szolgáltató jogosult a 
csatornahasználati díjat – a teljes locsolási időszakban – a bekötési vízmérő szerinti fogyasztás alapján 
számlázni. 
A BAKONYKARSZT Zrt. működési területén a locsolási időszak: április 1-jétől – szeptember 30-ig tart. 
 
Szerződés megszüntetése: 
Felmondható a szerződés, 
a felhasználó részéről: - indok nélkül 30 napos határidővel, 
a víziközmű-szolgáltató részéről:  - felhasználási helyre (bekötési vízmérő) vonatkozó számlatartozás esetén 

60 + 15 napos határidővel, 
 - lejárt hitelességű vagy meghibásodott mellékvízmérő esetén, 
 - nem locsolási célú vízfelhasználás esetén. 
A szabálytalan vízvételezés megszűntetésére történő eredménytelen felszólítás után, a víziközmű-szolgáltató 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. 
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