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TÁJÉKOZTATÓ 
 

szennyvíz-közcsatorna hálózatba bekötött ingatlanok kerti vagy udvari 

vízvételi helyeinek mellékvízmérővel történő ellátásáról 

 

Azokon az ingatlanokon, melyeket a szennyvízcsatorna-hálózatra rákötöttek, az 

öntözési, illetve haszonállat tartási célú, vízfogyasztás elkülönítése céljából az udvari, 

kerti megcsapoló helyeken, ahol nem keletkezik a szennyvízcsatornába bocsátandó 

szennyvíz – a továbbiakban kerti csap –, locsolóvízmérő, mellékmérő felszerelésére van 

lehetőség.  

A FEJÉRVÍZ ZRt. javasolja a felhasználónak, hogy várható öntözővíz igényének 

ismeretében tájékozódjon arra vonatkozóan, hogy a mellékvízmérő egyszeri beszerelési 

és későbbi fenntartási költségei megtérülnek-e részére. 

 

1.) A locsolóvíz-mérők felszerelésének feltételei: 

Locsolóvíz-mérő csak az öntözési illetve haszonállat tartási célú vízhasználatnak a 

bekötési mérőn mért fogyasztástól való elkülönítésére szerelhető fel. 

Locsolóvíz-mérőt kizárólag azon az ingatlanon lehet felszerelni, amely ingatlan 

rendelkezik szennyvízcsatorna-bekötéssel.  

Locsolómérő kizárólag olyan épületen kívüli vízhasználatok mérésére telepíthető, 

melyekből nem keletkezik szennyvíz. 

 

2.) Locsolóvíz-mérő felszerelésének műszaki követelményei: 

A locsolómérő beépítéséhez műszaki leírás és tervrajz szükséges. 

Aknában, illetve más mérési helyen történő elhelyezés esetén:  

A locsolóvíz-mérő a bekötési mérő aknájába vagy más erre a célra létesített 

aknába vagy mérési helyen abban az esetben helyezhető el, ha a mellékmérőt 

követő használati vezetéken nincs olyan fogyasztási hely, melyről a 

szennyvízcsatornába bocsátandó szennyvíz keletkezhet. Ezt a szolgáltató már 

üzemelő belső hálózatnál a fogyasztási helyek ellenőrzésével-, új vezetéknél 

nyíltárkos szemrevételezéssel ellenőrzi. 

 

Amennyiben a fogyasztó biztosítja a locsolóvíz-mérőt, az csak akkor fogadható el, 

ha hitelesítését elvégezték, származását a fogyasztó számlával vagy más okirattal 

igazolni tudja. A locsolóvíz-mérő elé minden esetben fagytalanítós golyóscsapot, 

illetve víztelenítésre alkalmas szerelvényt kérünk beépíteni a cserélhetőség, illetve 

a téli víztelenítés végett. 
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Dobozos locsolóvíz-mérő beépítése esetén:  

A kerti csap mellékvízmérővel való felszerelése a terepszint felett közvetlenül a 

kifolyócsap előtt történhet. A mérőhelyet előzetes helyszíni szemle után lehet 

elkészíteni. A locsolóvíz-mérőt a FEJÉRVÍZ ZRt. által gyártott – a vízmérő 

merevségét és védelmét szolgáló – mérőhelybe lehet beépíteni. A dobozos 

locsolóvíz-mérő felszerelését a felhasználó által kialakított helyre, kizárólag a 

FEJÉRVÍZ ZRt. végzi megrendelés alapján, az előleg befizetése után. A dobozos 

locsolómérő felszereléséhez nem szükséges terv. 

 

3.) Elszámolás a locsolóvíz-mérőn történő fogyasztás után: 

A locsolóvíz-mérő csak a mérésügyi előírások betartása esetén alkalmas víz- és 

csatornadíj elszámolásra. Ennek megfelelően a vízmérőt a mérésügyi előírások 

szerint 8 évente hitelesíteni kell, melynek költségeit a felhasználó viseli.  

A hitelesítés miatti vízmérőcserét a FEJÉRVÍZ ZRt., de külső szakember is 

elvégezheti, a védőzár felszerelését (plombálást) és a csere utáni üzembe helyezést 

csak a szolgáltató végezheti el. 

A locsolóvíz-mérő felszerelésekor a FEJÉRVÍZ ZRt. a felhasználóval elkülönített 

locsolási vízhasználatra vonatkozóan kiegészíti a közszolgáltatási szerződést. 

 

4.) Egyéb feltételek: 

A locsolóvíz-mérő megóvása, téliesítése a felhasználó feladata. A mérőeszköz 

meghibásodása – megáll, elfagy a vízmérő –, rongálódása és az ez által kiömlő 

vízből adódó kár a felhasználót terheli. A locsolóvíz-mérő téli víztelenítését és 

tavaszi üzembe helyezését társaságunk megrendelés esetén, előzetes időpont 

egyeztetés után, térítés ellenében elvégzi. 

A víztelenítés a vízmérő leszerelésével, a benne lévő víz kiürítésével történik. 

Ennek hiányában a vízmérő elfagyhat. A víztelenítés folyamata után a vízmérőt 

visszaszereljük, plombáljuk. Amennyiben a felhasználó az elfagyás-veszélyes 

időszak lejárta előtt visszanyitja a rendszert, az elfagyásból eredő költségek a 

felhasználót terhelik. 

 

 

 FEJÉRVÍZ ZRt. 

 

A tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem: 

Felhasználási hely címe: ………………………………………………………………. 

…………………………, ………. év ……………….. hó ………. nap 

 

 

 ………………………………………. 

felhasználó 

 


