DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓ A TELKI VÍZMÉRŐRŐL (SAJÁT VÍZMŰBŐL NYERT VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS MÉRÉSÉRŐL)

I.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.)

Az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról a 63.§ 2 és 7 pontjaiban kimondja, hogy
- A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó
közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak
leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.
- Ha a felhasználási helyen keletkezett szennyvizet saját célú szennyvíz-elhelyező műbe és
közcsatornába egyidejűleg vezetik, a víziközmű-szolgáltató és a szennyvíz-elhelyező mű
működését engedélyező hatóság jogosult a közműves ivóvízhálózatból és a saját célú vízkivételi
műből származó víz, illetve az elvezetett szennyvíz mért mennyiségét ellenőrizni.

2.)

Amennyiben az ingatlanon lévő saját vízműből (pl. ásott, vagy fúrt kút, illetőleg szigetelt falú
esővízgyűjtő, víztároló) szivattyúval történik a víz kiemelése és abból szennyvíz keletkezhet, abban
az esetben a kitermelt víz mennyiségét mérni kell. Ha a víz kivétele kézi működtetésű – kézi csörlő,
gémeskút – megoldással történik, úgy a kiemelt víz mennyiségének hiteles mérése nem
lehetséges.

3.)

A saját vízműből nyert víz kizárólag locsolási célra történő felhasználása esetén nincs szükség
vízmérésre.

4.)

Előzőek szerint tehát amennyiben a kút vize olyan fogyasztóhelyen kerül kiengedésre, ahol a vízből
szennyvíz keletkezik, és az a közcsatornába kerül bevezetésre, úgy a saját kút vízkivételénél hiteles
vízmérőt szükséges az ingatlantulajdonosnak, illetőleg a szennyvízkibocsátónak beszereltetnie.
Ebben az esetben a kút vízmérőjén, a bekötési vízmérőhöz hasonlóan a teljes átfolyt és mért
vízmennyiség után csatornahasználati díjat kell fizetni.

5.)

A saját vízműből kivett, méréssel megállapított vízmennyiségből keletkezett igénybevett
szennyvízelvezetési szolgáltatás díjának elszámolására a szolgáltatóval KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS-t kell kötni. Ezt a Szolgáltató kezdeményezi a benyújtandó telki vízmérő felszerelési
terv engedélyezése során.

6.)

A mérősítés kialakítását és költségének viselését – beleértve a telki vízmérő hitelesítésének
költségeit is – a saját vízbázisból nyert víz felhasználója, mint szennyvízkibocsátó viseli.

7.)

Saját vízbázisból nyert vízhasználat esetén az időszakos locsolási kedvezmény igénybevételére
nincs lehetőség, de külön engedély és a Szolgáltatóval kötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
alapján locsolási vízmérő, mint mellékmérő felszerelhető. (Ez esetben a csatornahasználati
díjnál – a SZERZŐDÉS figyelembe vételével – levonásra kerül a saját kút mérőjén mért
vízmennyiségből a locsolási mérőn mért vízmennyiség.)

8.)

A telki vízmérő leolvasását a bekötési vízmérő leolvasásával egy időben Szolgáltató végzi, és ez
alapján készíti a csatornahasználati díj számlát, mely tartalmazza a csatornahasználatnál
törvényileg előírt környezetterhelési díjelemet is.

9.)

Csak hitelesített vízmérőt lehet beépíteni. A telki vízmérő hitelesítési ideje nyolc év, amelynek
lejártakor a Szolgáltató értesítése alapján a szolgáltatást igénybe vevő, a telki vízmérőt saját
költségén újra hitelesítteti, vagy azt új, hiteles idejűre cseréli, cserélteti.
Amennyiben a Szolgáltató értesítésében szereplő határidőre nem történik meg a saját vízmű
vízmérőjének hitelesítése, úgy azt a Szolgáltató saját maga elvégzi, illetőleg elvégezteti, majd
annak költségét kiszámlázza a Fogyasztónak.
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II.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1.)

A saját vízmű mérősítésének Szolgáltató részére történő bejelentéséhez bejelentőnek saját
költségén kamarai tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki dokumentációt
kell benyújtania, ami tartalmazza a következőket:
●
ivóvízbekötéssel nem rendelkező ingatlan esetében az Ü72003 űrlap és mellékletének,
ivóvízbekötéssel rendelkező ingatlan esetében az Ü72016 űrlap és mellékletének kitöltése 2
pld-ban.
●
Átnézeti helyszínrajz.
●
Fogyasztói adatok.
●
I. fokú építési hatóság jóváhagyása.
●
Részletes helyszínrajz a saját víznyerő hely, illetve vízellátó létesítmény pontos feltüntetésével.
●
Szennyvízelvezetés nyomvonala a szolgáltatási pontig.
Az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 79. § 4. bekezdés értelmében az ivóvíz
közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízkivételi művel összekötni
tilos!
Közműves ivóvízellátás esetén a tervdokumentációt az alábbi szempontok figyelembe vételével kell
elkészíteni:
- a közüzemi, illetve saját víznyerő helyről származó vizek keveredését – vízszál megszakítással –
kizáró csomópontok ábrázolása,
- a kútvíz vezetéke annak teljes nyomvonalán a vezeték anyagában, színében, feliratozásában
megkülönböztethető legyen az ivóvízvezetéktől (ez vonatkozik a mérőhely kialakítására és a
mérőre is),
- a kútvíz vezeték épületen belül a lehető legrövidebb úton haladjon a fogyasztóhelyig,
- a tervdokumentáció tartalmazza az udvartéri és az épület belső vízhálózatait is,
- egy csapolónál a két, különböző eredetű víz nem használható.

2.)

A telki vízmérőt a saját vízműhöz, víznyerő helyhez a lehető legközelebb kell beépíteni beton, vagy
műanyag vízmérő aknába, amelynek méretei:
●
●

beton 1.000 x 1.000 x 1.300 mm /belméret/,
műanyag Ø 1.000 mm.

Mindkét akna rendelkezzen fedlappal, és mászható kialakítású legyen.
3.)

Műszakilag indokolt esetben a víznyerő helyről távolabb is beépíthető a telki vízmérő, akár épületen
belül is. Ebben az esetben vízmérő előtti lecsatlakozás nem alakítható ki.

4.)

Kültéri beépítés esetén a telki vízmérő ún. „aknás” kivitelű legyen /sárgaréz mérőház/, beltéri
alkalmazás esetén fagymentes helyen ún. „lakásvízmérő” is beépíthető.
Mindkét kialakítás esetén a MOM gyártmányú vízmérő ajánlott.

III.

EGYEBEK

1.)

Szolgáltató azon fogyasztóival köt KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-t
●
●

akinek 90 napot meghaladó díjtartozása nincs,
aki a saját vizét mérő vízmérő leolvasását biztosítja.

2.)

Szolgáltató a telki vízmérés kialakításáról készített és benyújtott műszaki dokumentációt 15 napon
belül elbírálja, és arról kérelmezőt értesíti.

3.)

A kivitelezést követően Szolgáltató a telki vízmérőt és annak beszerelését a helyszínen szemle
keretében ellenőrzi. A szemle és a plombálás költsége kérelmezőt terheli.

4.)

Fagyvédelmi célból a telki vízmérő nem szerelhető ki.
DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
www.dmrvzrt.hu
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