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Tájékoztató locsolási vízmérő létesítéséről
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban: ÉTV Kft.) víziközmű szolgáltatási
tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Rendelet) alapján végzi.
A Felhasználó locsolási célra elkülönített vízhasználatra a víziközmű-szolgáltatóval írásban
megállapodást köthet, melyet az ÉTV Kft-nél az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen
használója kezdeményezhet (igénybejelentés).
A locsolási célú vízhasználat mérése céljából a locsolási célú vízmérő lehet
• ivóvíz-bekötővezetékre telepített locsolási bekötési vízmérő (kizárólag közterület
locsolására), vagy
• ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő, illetve
• a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő.
A locsolási mellékvízmérő esetében a mérőn átfolyt, locsolásra használt ivóvízmennyiség után
nem kell csatornahasználati díjat fizetni, e mennyiség tekintetében a csatorna-szolgáltató
szennyvízdíj kedvezményt számol el a kibocsátott számlában.
Ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő vagy locsolási bekötési mérő esetében a mérő által
mért ivóvízmennyiség vonatkozásban csatornaszolgáltatási díjat a szolgáltató nem számít fel.
Igénybejelentés az erre rendszeresített igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével, illetőleg a
Rendelet mellékletében közöltek szerint, erre engedéllyel rendelkező szaktervezővel
elkészíttetett tervdokumentáció egyidejű benyújtásával lehetséges.
Ügyfélszolgálati irodánk címe és nyitva tartása:
Ügyfélszolgálati Iroda: 2030 Érd, Felső u. 2.
Telefonszám: +36 23 521751
E-mail: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu
Weboldal: www.erdivizmuvek.hu

H: 8:00 - 20:00
K-Cs: 7:30 - 15:00
P: 7:00 - 13:00

A locsolási célú vízmérő vonatkozásában létrejött megállapodás együttes előfeltétele:
• locsolási célú vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés,
• az ÉTV Kft (továbbá Érd, Diósd és Tárnok településeken az ÉTCS Kft.) előzetes
hozzájárulása,
• a locsolási vízmérőnek az ivóvíz-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő
szerinti felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása,
• a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és
közszolgáltatási szerződés megléte, amelyhez a locsolási célú vízhasználat csatlakozni
kíván,
• a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek lejárt határidejű számlatartozása az ÉTV
Kft (továbbá Érd, Diósd és Tárnok településeken az ÉTCS Kft) felé nem lehet.
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A locsolási vízmérő telepítéséhez szükséges szolgáltatói hozzájárulás feltételeit, az elszámolás
szabályait a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza. Felhasználó és Szolgáltató
megállapodásban rögzítik a locsolási vízhasználat mérését szolgáló, előzetes szolgáltatói
hozzájárulás alapján telepített locsolási vízmérő alkalmazásának feltételeit.
A szolgáltatási pont után beépített locsolási célú mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített
vízhasználót illeti meg. A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről,
cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles
gondoskodni.
Locsolási mellékmérő felszerelési igény esetén szaktervezői jogosultsággal rendelkező
mérnökkel meg kell terveztetnie belső ivóvízhálózatán elhelyezni kívánt mérő helyét,
feltüntetve a típusát és az átmérőjét. A benyújtott és Társaságunk által elfogadott
tervdokumentációnak megfelelően fel kell szereltetnie a mellékvízmérőt, amit egy előre
egyeztetett időpontban munkatársaink műszakilag átvesznek és leplombálnak.
A mérő plombával vagy záró bélyeggel történő ellátásáról az ÉTV Kft. gondoskodik.
Mellékvízmérő létesítésére vonatkozó igénybejelentés visszaigazolása után a műszaki átvételiplombálási díj előre fizetendő.
Ivóvíz-bekötővezetékre telepített locsolási ikermérő esetében a mérő telepítése a bekötési
vízmérőt is tartalmazó mérőaknába történik.
A telepítésre alkalmas bekötési vízmérőakna elvárt mérete legalább
- újonnan létesülő vízbekötés esetén 100x100 cm
- már meglévő vízmérőakna esetében 80x100 cm
(amennyiben a telepítést megelőzően csak 1 db bekötési mérő van az aknában.)
A mérőakna nem alkalmas mérete vagy kialakítása, illetve egyéb műszaki ok miatt a Szolgáltató
megtagadhatja a locsolási mérő felszerelését, ill. üzembe helyezését. Ikermérő esetében a mérő
a Szolgáltató tulajdona, ezért annak felszereléséről, a bekötővezeték átalakításáról – az
igénybejelentő költségére - a Szolgáltató gondoskodik.
2012. június 25-től Érd, Diósd és Tárnok településeken a szennyvízelvezetési szolgáltatást az
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft) biztosítja, így a szennyvízelvezetési
szolgáltatás díját nem az ÉTV Kft., hanem az ÉTCS Kft. számlázza.
Ezért ez esetben kérjük, az ügyintézést az ÉTCS Kft-nél szíveskedjék elindítani, az igényléshez
szükséges letölthető dokumentumokat a www.erdicsatornamuvek.hu címen találja.
A szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez a Rendelet melléklete szerinti tervet és műszaki
leírást kell benyújtani. A locsolási vízmérő helyének pontos műszaki kialakítása feltételeiről
kérjük, keresse tájékoztatónkat weboldalunkon, illetve ügyfélszolgálati munkatársainknál.
Az elkülönítetten mért, locsolási vízmérő telepítéséhez szükséges kérelem és a
részletszabályokat tartalmazó megállapodás elvárt mellékletei:
1. Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti
tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített
terv (Magyar Mérnöki Kamarai tagság szükséges).
a) Műszaki leírás, mely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező
azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát,
főbb jellemzőit.
b) Tervrajzok:
i. az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a
mérőbeépítés helyének megjelölésével,
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ii.

a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzait olyan léptékben, amely a műszaki
megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi (javasolt lépték: 1:20 vagy 1:50).
2. 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (TAKARNET rendszerből származó
másolat is megfelel).
3. A bekötési vízmérő szerinti felhasználó utolsó vízdíj, ill. szennyvízdíj számla másolata.
4. A beépítésre kerülő mellékvízmérő típusának megadása, amennyiben a mérők már
beszerzésre került, és a mérőt nem az ÉTV Kft-től vásárolja.
5. Tulajdonosi meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos a kérelmező. Ha a
Megrendelő nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, úgy a tulajdonos(ok), egyéb
jogcímen használó beleegyező nyilatkozatát csatolnia szükséges.
6. Lakossági igénybejelentő esetében személyazonosító okmányok, nem lakossági
igénybejelentő esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány
bemutatása is szükséges.
Nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképkivonat díj ellenében Ügyfélszolgálati
irodánkban is lekérhető a Takarnet rendszerből.
A locsolási ikermérő és mellékmérő egyszerű összehasonlítása:
Locsolási ikermérő
Locsolási mellékmérő
Igénylés feltétele?
Szabályos főmérő akna, díjtartozás hiánya, érvényes,
szennyvízelvezetésre is vonatk. közszolgáltatási szerződés megléte
Kerti csapra vagy a Felhasználó által
Elhelyezése hová
a bekötési vízmérőaknába
készített külön mérőaknába a
történik?
telepíti a Szolgáltató (min.
Felhasználó által megbízott
belső mérete 80x100 cm)
vízvezeték szerelő telepíti
Kinek a tulajdona?
a Szolgáltató tulajdonában van
a Felhasználó tulajdonában van
Hitelesítési idő
8 évente szükséges cserélni/
8 évente szükséges cserélni/
hossza?
újrahitelesíteni, a Felhasználó
újrahitelesíteni, a Felhasználó saját
költségén cseréli és plombáltatja le a
számára a csere díjmentes
Szolgáltatóval
Szolgáltatónak
38.100 Ft kiépítési díj +
8.001 Ft plombálási és műszaki
fizetendő induló
terveztetés
átvételi díj + a mellékmérő díja +
terveztetés
költségek?
Kedvezmény jellege? A vízdíjszámlában jelenik meg, Jóváírásként
azaz
csatornadíj
a locsolási ikermérőre csak kedvezményként jelenik meg
ivóvizet számláz a Szolgáltató

Érd és Térsége Víziközmű Kft.
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