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I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 
 
1.) A locsolási célú vízvételezésre azokon az önálló saját használatú kerttel és ivóvíz szolgáltatással 

rendelkező ingatlanokon nyílik lehetőség, amelyek a csatornára is rá vannak kötve. Amennyiben az 
ingatlanon mellékvízmérővel történik a vízfogyasztás mérése, úgy abban az esetben is lehetséges 
locsolási mellékvízmérő felszerelése. 

 Locsolási mellékvízmérő kérelmezhető egy társasház albetétjeként szereplő, külön helyrajzi számmal 
rendelkező lakás, valamint osztatlan közös tulajdonban lévő önálló lakásként nyilvántartott lakóegység 
esetében is. 

 A csatornadíj alapját képező szennyvízmennyiség ezeken az ingatlanokon a bekötési vízmérő és a 
locsolási célú mellékvízmérő által mért vízmennyiségek különbsége alapján kerül megállapításra, minden 
év április 01. napjától október 31. napjáig terjedő időszakban (továbbiakban: locsolási időszak.) 

 
2.) Locsolási vízhasználat 
  

Az ingatlan házi kertjében és parkosított részén lévő gyep, díszcserjék, virágok és konyhakerti növények 
ápolására, locsolási időszakban felhasznált ivóvízmennyiség. 
Nem minősül locsolási vízhasználatnak az ezt meghaladó, gazdálkodási, növénytermesztési célt 
szolgáló öntözésre felhasznált vízmennyiség (kertészet, gyümölcs- és szőlőtermelés, ültetvény, stb.), 
valamint az ingatlanon lévő medencék, illetve mesterséges tavak töltése. 

 
3.) Az ivóvízzel való takarékosság és a közületek, valamint a lakosság biztonságos ivóvízellátása érdekében 

locsolási célú vízhasználat NEM LÉTESÍTHETŐ az alábbi ingatlanok esetében, ahol: 
 

a.) Locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb 
alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehetőség van. 

 
 b.) A Felhasználó az árhatóság által megállapított %-os locsolási kedvezményt  igénybe veszi.   
   [58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 63. § (6) d.)] 

 
c.) Igénybejelentése – a szolgáltató által lefolytatott ellenőrzés alapján – valótlan adatokat 

tartalmaz. 
 
4.) A locsolási célú vízvételezésre a Felhasználó saját költségén, kamarai tervezői jogosultsággal rendelkező 

tervezővel tervet készíttet, melyet jóváhagyásra a szolgáltatónak be kell nyújtani. 
 A terv tartalmazza a Felhasználó saját költségén kialakítandó vízmérőhely és vízmérő beépítési tervét és 

annak műszaki leírását. A műszaki követelményeket a II. fejezet tartalmazza 
 
5.) A locsolási célú vízvételezésre vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-t Szolgáltató csak 

azokkal a Felhasználókkal köt: 
 
 - az ingatlan vízfogyasztása bekötési vízmérővel, vagy mellékvízmérővel mért, 
 - az ingatlan szennyvízszolgáltatással ellátott, 

- akik rendelkeznek aláírt ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási szerződéssel, vagy mellékszolgáltatási 
szerződéssel, 

- a locsolási célú mellékvízmérőnek a házi vezetékhálózatba történő beépítéséhez a bekötési 
vízmérő szerinti felhasználó (üzemeltető, közös képviselő) írásban előzetesen hozzájárult, 
amennyiben az igénylő és a bekötési vízmérő szerinti felhasználó nem ugyanaz, 

- akik a vízmérő leolvasás lehetőségét biztosították,  
- az adott felhasználási helyen lejárt határidejű, vagy vitatott díjtartozás nem áll fenn. 

 
6.) A locsolási célú vízvételezésre benyújtott kérelemben a Felhasználónak nyilatkoznia kell a következőkről: 

 
a.) Tudomásul veszi, hogy a locsolási célú mellékvízmérőn vételezett vízmennyiséget 

rendeltetésszerűen a 2. pontban meghatározott célokra használja. 
Attól eltérő célokra – különösen, ha azokból szennyvíz keletkezik – ezen vízmennyiséget nem 
veszi igénybe.  
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b.) A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a locsolási célú mellékvízmérő és a locsolási célú  

felhasználás ellenőrzését bármikor lehetővé teszi. 
 
c.) Amennyiben közérdekből vízkorlátozás kerül elrendelésre, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 

locsolási mérőn locsolóvizet nem használhat, ilyen címen a vízkorlátozási időszak végéig a 
locsolási célú mellékvízmérőn esetleg a tilalom ellenére vételezett vizet a csatornahasználati díj 
alapját képező szennyvízmennyiség megállapításánál Szolgáltató nem veszi figyelembe és 
szabálysértési eljárást kezdeményez a Felhasználóval szemben. 

 
Amennyiben Felhasználó az előzőekben felsorolt adottságoknak megfelel, és a feltételeket vállalja, úgy 
kezdeményezheti a locsolási célú vízvételezésre engedélyezési terv készíttetését és benyújtását a Szolgáltató 
felé. 
 
7.)  A vízmérő, annak beszerelése és a nyilvántartásba vételt megelőző szemle, valamint a plombálás 

költsége a Felhasználót terheli. 
 
8.) A locsolási célú vízvételezésre kérelem és a benyújtott dokumentáció alapján a Szolgáltató és a 

Felhasználó által megkötésre kerülő KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS időpontjától nyílik lehetőség. 
 
 
 

II. LOCSOLÁSI CÉLÚ MELLÉKVÍZMÉRŐ BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 
 
 
 
1.) Mellékvízmérőként csak hitelesített, a szükséges hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező kültéri vízmérő 

alkalmazható. A meglévő vízmérő aknába aknás kivitelű, a kerti csapnál pedig csak függőlegesen 
beépíthető felszálló ágas, szárazon futó kialakítású mérő építhető be. A mérő beépítésekor minden 
esetben be kell tartani a gyártó művi előírásokat (mérő előtti: 3 x DN, utáni 2 x DN egyenes szakaszok). 

 
2.) A vízmérő és a plombák mechanikai sérülésének megelőzését, fagyvédelmét Felhasználó köteles 

biztosítani. 
 Ennek elmulasztása esetén DMRV Zrt.-t ebből származó kártérítési kötelezettség nem terheli.  
 
3.) A locsolási célú vízfelhasználást mérő mellékvízmérőt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő 

időszakonként hitelesíteni kell. Csupán fagyvédelmi célból a mérő nem szerelhető ki. 
 
4.) A mellékvízmérőn jelentkező locsolási célú vízfelhasználás mennyiségét SZOLGÁLTATÓ a bekötési 

vízmérő leolvasásával egy időben történő leolvasással állapítja meg, melyről elszámoló számlát készít. 
A két leolvasás közötti időszakban kéthavonta rész-számlát bocsát ki 
- az éves várható fogyasztás alapján megállapított havi átlag (illetve kérésre módosított átlag), vagy 
- a Felhasználó által önleolvasó lapon, e-mailen, telefonon közölt mérőállás figyelembe vételével. 
 

5.) Az elkülönítetten mért, locsolási célú vízhasználatot szolgáló mellékvízmérő telepítéséhez szükséges 
kérelem, és a részletszabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei a következők: 

 
5.1.) Műszaki leírás 
 
 Tartalmaznia kell a kérelmező, tervező, azonosítására alkalmas adatait, tervező kamarai engedély 

számát, valamint a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit. Az ingatlan helyrajzi 
számát, területét (m2) és a be nem épített területet (m2). 

 
5.2.) Tervrajzok, melyek tartalmazzák 

 
- Az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajzot, a mérőbeépítés 

helyét, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas. 
- A tervezett mérőbeépítés szerelési rajzait olyan léptékben, amely a műszaki megoldás 

elbírálhatóságát lehetővé teszi, a felhasználandó anyagok méretét, megnevezését, minőségét. 
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DMRV Zrt. a hiányosan kitöltött, illetve felszerelt dokumentációt - hiánypótlás céljából - legkésőbb 8 
napon belül megküldi az igénylőnek. 
DMRV Zrt. a dokumentáció megfelelősége esetén 15 napon belül a locsolási mellékvízmérő beépítéséhez 
hozzájárulását írásban megadja. 
 

6.) A locsolási mellékvízmérő telepítése 
 

A locsolási mellékvízmérő kizárólag az ingatlan tartozékát képező házi ivóvízhálózatra építhető be. A 
közhálózat részét képező ivóvíz bekötővezeték (a törzshálózat és a vízmérő akna közti vezeték, a 
bekötési vízmérő és az azt követően beépített elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontjáig 
terjedő vezeték szakasz) a locsolási mellékvízmérő felszerelése céljából meg nem bontható, át nem 
alakítható. 

 
A beépítés lehetséges módjai: 
 
6.1.) Vízszintesen, meglévő vízmérő aknába. A vízmérő kizárólag ún. „aknás”, nedvesen futó, kültérben is 

alkalmazható kialakítású lehet. A mérő beépítése a Felhasználó felőli oldal elzáró szelepe után „T” idom 
elhelyezésével, arról történő lecsatlakozással, úgy, hogy sem a bekötési vízmérő és mellékvízmérő 
leolvasását, sem a cseréjét a későbbiekben ne akadályozza. 

 Ha a meglévő aknában ez a feltétel nem biztosítható, úgy lehetőség van a meglévő akna kibővítésére, 
vagy új vízmérő akna építésére az MSZ 22115 FELHASZNÁLÓI VÍZBEKÖTÉSEK szabvány előírásai 
szerint. (lásd: ME72007 „Locsolóvíz mérőhely kialakítása meglévő vízmérő aknában”) 

 Vízmérő aknába mérő függőlegesen nem építhető be. 
 
6.2.) Függőlegesen az ún. felszálló ágas, kültéri szárazon futós mérőszerkezetű vízmérő építhető be a kerti 

csap föld feletti felszálló ágába.  
 A kerti csap lehetőleg akadálymentesen megközelíthető legyen. 
 A locsolási mellékvízmérő elé elzáró szerelvény szükséges (lásd ME72008 „Locsolóvíz mérőhely 

kialakítása kerti csapnál”). 
 
7.)  Bármely megoldás esetén DMRV Zrt. a vízmérőt sorszámozott zárógyűrűkkel biztosítja az illetéktelen 

beavatkozás megakadályozására. 
 
8.) Locsolási célú vízmérőhely kialakítását és a mellékvízmérő felszerelését megfelelő képzettséggel és 

engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. 
A beszerelést követő bejelentés után Társaságunk helyszíni SZEMLÉN ellenőrzi, hogy a kivitelezés a 
jóváhagyott tervnek megfelelően készült el, megfelelőség esetén felhelyezi a zárógyűrűket, és 
nyilvántartásba veszi a locsolási célú vízvételezés mérésére szolgáló vízmérőt. 
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