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TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKVÍZMÉRŐK FELSZERELÉSÉHEZ, ELKÜLÖNÍTETTEN MÉRT 

LOCSOLÁSI MÉRŐ TELEPÍTÉSÉHEZ 

 

A közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény, illetve az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a lakossági vízbekötések 

kialakításának módját az MSZ 22115:2002 Magyar szabvány határozza meg.  

 

Az ingatlanon felhasznált víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó, az elszámolás a 

bekötési vízmérőn alapul.  

A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből adódó 

vízfelhasználást – eltérő megállapodás hiányában – a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles 

megfizetni a víziközmű-szolgáltatónak. 

 

A mellékvízmérő a közös bekötési vízmérővel már rendelkező ingatlan (pl. társasház, de családi házak 

lakásai is) elkülönített (egyedi) ivóvízhasználatának mérésére, elszámolására szolgál, melyen keresztül 

lehetőség van elkülönítetten mért 

- nem locsolási célú illetve  

- locsolási célú ivóvízfelhasználásra. 

A mellékvízmérők – akár locsolási célú, akár nem locsolási célú – a bekötési vízmérőn túl a felhasználó 

felőli oldalon (belső ivóvízhálózaton) kerül felszerelésre, mely a felhasználó tulajdona, így a 

mellékvízmérőkkel kapcsolatos költségek (hitelesítés, csere, meghibásodás, fenntartás, állagmegóvás… 

stb.) is a felhasználót terhelik. 

A mellékvízmérők hitelesítését is, mint a bekötési vízmérőkét, 8 évente szükséges elvégezni. 

 

Az elkülönített vízhasználatra a felhasználási hely tulajdonosának mellékszolgáltatási szerződést kell kötni 

a víziközmű-szolgáltatóval. 

 

I. MELLÉKVÍZMÉRŐ (NEM LOCSOLÁSI CÉLÚ) FELSZERELÉS ÜGYINTÉZÉSÉNEK 

MENETE 

1. MELLÉKVÍZMÉRŐ FELSZERELÉSI IGÉNY BEJELENTÉSE 

 

A felmerülő igény esetén az elkülönített felhasználási hely tulajdonosának/használójának a mellékvízmérő 

beépítésére vonatkozóan a víziközmű-szolgáltató hozzájárulását kell beszereznie.  

 

A hozzájárulási kérelemhez be kell benyújtania az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 

II. részében meghatározott, szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített 

tervdokumentációt, 2 eredeti példányban melyet el kell juttatnia társaságunk Ügyfélkapcsolti 

csoportjához. 

 

Az igénybejelentéshez ki kell tölteni és írásban benyújtani : 

Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell: 

− az igénybejelentő nevét, címét, az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a mellékvízmérővel ellátni 

kívánt építmény, épület rendeltetését, a tervezett vízigényeket.  

− Felelősségvállalási nyilatkozatot  

− F-04-B-07 Ügyféltájékoztató, nyilatkozatok, hozzájárulások c. nyomtatvány adatvédelmi nyilatkozat  

− 2 pld. tervdokumentáció 

(A formanyomtatványok letölthetők a www.vizcenter.hu oldalról is.) 

http://www.vizcenter.hu/
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Az igénybejelentés benyújtható: 

- személyesen (a lakóhelyéhez legközelebb eső) az ügyfélkapcsolati irodába/infóponton, vagy  

- postai úton a TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. sz. alatti címen. 

 

Társaságunk a beadott és rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat ellenőrzi, az esetleges 

hiányosságokról, illetve elutasításról legkésőbb 5 napon belül írásban tájékoztatja az igénylőt. 

Amennyiben a tervdokumkentáció formai vagy műszaki okokból nem felel meg a követelményeknek a 

víziközmű-szolgáltató hiánypótlást, kiegészítést kérhet. 

 

2. TERVDOKUMENTÁCIÓ ALKALMASSÁGÁNAK ELBÍRÁLÁSA, ENGEDÉLYEZÉSE 
 

A szaktervező által elkészített mellékvízmérő felszerelési tervdokumentáció alapján a víziközmű-

szolgáltató írásban nyilatkozik a tervalkalmasságáról, megadja engedélyét, hozzájárul a mellékvízmérő 

felszereléséhez, amelyről írásban tájékoztatja a felhasználót és egyben közli a mellékvízmérő 

nyilvántartásba vételéért, plombálásáért, felülvizsgálatáért fizetendő díjat. 
 

A TRV Zrt. alap esetben nem vállal mellékvízmérő felszerelést. 
 

Amennyiben a terv engedélyezésre került, a belső ivóvíz hálózaton a mérőhely a mellékvízmérő 

felszerelésével kiépíthető. 

A mellékvízmérő felszereléséhez célszerű szakember segítségét igénybe venni, aki felelősséget vállal 

elvégzett munkájáért. 

 

3. BEFIZETÉS IGAZOLÁSA 
 

A mellékvízmérő nyilvántartásba vételi díjának, plombálásának, a szerelés felülvizsgálati díjának költségeit 

meg kell előlegezni, a befizetését igazoló szelvényt be kell mutatni, a felszerelés elkészültét készre kell 

jelenteni Ügyfélszolgálatunknak, az F-47-B-03 Bekötési megrendelő c. nyomtatványuk megfelelő 

részének kitöltésével 

- e-mailben ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu , vagy postai úton megküldeni, 

- a társaság területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáiban személyesen bemutatni.  
 

Az ügyfélszolgálat a befizetés igazolását követően értesíti az illetékes műszaki területet, aki időpontot 

egyeztet a felhasználóval a mellékmérő felszerelésének felülvizsgálatára, plombálására.  

 

4. MELLÉKVÍZMÉRŐ ELHELYEZÉS, BEÉPÍTÉS ELŐÍRÁSAI 

 

- A mellékvízmérő helyet úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a mellékvízmérő hozzáférhetősége, 

leolvashatósága, cserélhetősége, rongálás-, fagyás elleni védelme. 

- A mellékvízmérő elhelyezhető a bekötési vízmérő mellé a vízmérő aknában (az akna mérete min. 1,0 x 

1,0 x 1,30 m legyen, a lebúvó nyílás mérete: 60 x 60 cm) vagy épületen belül (társasházak esetén), a 

lakószobák kivételével a lakás bármelyik helyiségében. 

- A vízmérő aknába kizárólag nedvesen futó vízmérő építhető be a mérettől függő beépítési hossz 

megtartásával. 

- A mellékvízmérőt csak vízszintesen lehet beépíteni, (számlapjának vízszintesnek kell lennie). 

- A mellékvízmérő környéki csővezetékek szakszerű rögzítéséről gondoskodni kell. 

- A mellékvízmérő elé és után elzáró szerelvényt kell beépíteni, a vízmérőt oldható (hollandi) kötéssel 

kell beszerelni, hogy a zárral (mérővédelemmel) történő ellátása biztosítható legyen. 

mailto:ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
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- Épületen belül a lakásban elhelyezett mellékvízmérő a helyiség padlószintjétől 40 – 130 cm magasság 

között legyen elhelyezhető, számlapjával vízszintesen. 

 

5. A MELLÉKVÍZMÉRŐ FELSZERELÉS FELÜLVIZSGÁLATA, ÁTVÉTELE 
 

A műszaki terület munkatársa az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen ellenőrzi a jóváhagyott terv 

szerinti beépítést, a mellékvízmérő hitelességét (a hitelességre vonatkozó bizonylatot kérjük átadni), a 

mellékvízmérő állását és felhelyezi a zárógyűrűket (plombákat).  

A mérő átvétele során az adatokat jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a felhasználó is aláírásával lát el, adott 

esetben fényképfelvételt készít. Társasházi lakás mellékmérő esetében, átvételre csak a MOM Zrt. által 

gyártott AQUARIUS RS és ARIES IS típusú mérők kerülhetnek. 

A felhasználó által is aláírt jegyzőkönyvben szereplő adatok alapján a mellékvízmérőt nyilvántartásunkban 

felvezetjük és a továbbiakban a mellékvízmérőn mért felhasználás alapján számlázzuk a felhasználás 

ellenértékét. 

A beszerelt mellékvízmérő üzembe helyezését kizárólag a TRV Zrt. végezheti! 

Téli időszakban (november 15. – március 15. között) a munkavégzés szünetel.  

 

II. ELKÜLÖNÍTETTEN MÉRT, LOCSOLÁSI MÉRŐ TELEPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

ÜGYINTÉZÉS MENETE 

 

A felhasználóknak a 10 %-os locsolási kedvezményen kívül lehetőségük van elkülönített mérőhelyen 

locsolási célú vízfelhasználás elkülönített mérésére.  

A telepítés során nem követelmény önálló mérőakna kialakítása, de a mérőeszköz állagmegóvása, a 

fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelezettsége. 

A locsolási célú vízfelhasználás után csatornahasználati díj nem számítható fel és a vízmennyiség kizárólag 

locsolási célra használható. 

A két kedvezmény közül a felhasználó szabadon választhat, de egyidejűleg csak az egyik vehető igénybe. 

 

1. LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZMÉRŐ FELSZERELÉSI IGÉNYBEJELENTÉS 

 

A felmerülő igény esetén az elkülönítetten mért locsolási célú vízmérő beépítésére vonatkozóan a 

felhasználási hely tulajdonosának/használójának a víziközmű-szolgáltató hozzájárulását kell beszereznie.  

 

A hozzájárulási kérelemhez be kell benyújtania az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 

III. részében meghatározott szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített 

tervdokumentációt, 2 eredeti példányban, melyet el kell juttatnia társaságunk Ügyfélkapcsolti 

csoportjához. 

 

Az igénybejelentéshez ki kell tölteni és írásban benyújtani : 

Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell  

− az igénybejelentő nevét, címét, az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a locsolási célú vízmérővel 

ellátni kívánt építmény, épület rendeltetését, a tervezett vízigényeket.  

− Felelősségvállalási nyilatkozatot  

− F-04-B-07 Ügyféltájékoztató, nyilatkozatok, hozzájárulások c. nyomtatvány adatvédelmi nyilatkozat  

− 2 pld. tervdokumentáció 

(A formanyomtatványok letölthetők a www.vizcenter.hu oldalról is.  

 

http://www.vizcenter.hu/
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Az igénybejelentés benyújtható: 

− személyesen (a lakóhelyéhez legközelebb eső) az ügyfélkapcsolati irodába/infóponton, vagy  

− postai úton a TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. sz. alatti címen. 

 

Társaságunk a beadott és rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat ellenőrzi, az esetleges 

hiányosságokról, illetve elutasításról legkésőbb 5 napon belül írásban tájékoztatja az igénylőt. 

Amennyiben a tervdokumentáció formai vagy műszaki okokból nem felel meg a követelményeknek a 

víziközmű-szolgáltató hiánypótlást, kiegészítést kérhet.  

 

2. TERVDOKUMENTÁCIÓ ALKALMASSÁGÁNAK ELBÍRÁLÁSA, ENGEDÉLYEZÉSE 

 

Az elkülönítetten mért, locsolási célú vízmérő telepítésére vonatkozó tervdokumentáció alapján a 

víziközmű-szolgáltató írásban nyilatkozik a tervdokumentáció alkalmasságáról, megadja engedélyét, 

hozzájárulását és nyilatkozatát írásban eljuttatja a felhasználónak, mely nyilatkozat tartalmazza a locsolási 

vízmérő nyilvántartásba vételéért, plombálásáért, felülvizsgálatáért fizetendő díjat. 

 

Amennyiben a tervdokumentáció engedélyezésre került, a belső ivóvíz hálózaton a locsolási víz mérésére 

szolgáló mérőhely kiépíthető, a locsolási mérő felszerelésével, mérőhely kialakítással.  

A TRV Zrt. nem vállal elkülönítetten mért, locsolási célú vízmérő felszerelést. 

 

3. LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZMÉRŐ ELHELYEZÉS, BEÉPÍTÉS ELŐÍRÁSAI 

 

- A locsolási célú vízmérő helyet úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a locsolási célú vízmérő 

hozzáférhetősége, leolvashatósága, cserélhetősége, rongálás-, fagyás elleni védelme. 

- A locsolási célú vízmérő elhelyezhető a bekötési vízmérő mellé a vízmérő aknában (az akna mérete min. 

1,0 x 1,0 x 1,30 m legyen, a lebúvó nyílás mérete: 60 x 60 cm). 

- A vízmérő aknába kizárólag nedvesen futó vízmérő építhető be a mérettől függő beépítési hossz 

megtartásával. 

- A locsolási célú vízmérőt csak vízszintesen lehet beépíteni, (számlapjának vízszintesnek kell lennie), elé 

és után elzáró szerelvényt kell beépíteni, a vízmérőt oldható (hollandi) kötéssel kell beszerelni, hogy a 

zárral (mérővédelemmel) történő ellátása biztosítható legyen. 

 

4. BEFIZETÉS IGAZOLÁSA 

 

A locsolási vízmérő nyilvántartásba vételi díjának, plombálásának, a szerelés felülvizsgálati díját meg kell 

előlegezni, a befizetését igazoló szelvényt be kell mutatni, a felszerelés elkészültét készre kell jelenteni 

Ügyfélszolgálatunknak, az F-47-B-03 Bekötési megrendelő c. nyomtatványuk megfelelő részének 

kitöltésével 

- e-mailben ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu , vagy postai úton megküldeni, 

- a társaság, területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáiban személyesen bemutatni.  

 

Az ügyfélszolgálat a befizetés igazolását követően értesíti az illetékes műszaki területet, aki időpontot 

egyeztet a felhasználóval a locsolási vízmérő felszerelésének felülvizsgálatára, plombálására.  

 

5. A LOCSOLÁSI VÍZMÉRŐ FELSZERELÉS FELÜLVIZSGÁLATA, ÁTVÉTELE 

 

mailto:ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
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A műszaki terület munkatársa az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen ellenőrzi a terv szerinti 

beépítést, a locsolási vízmérő hitelességét (a hitelességre vonatkozó bizonylatot át kell adni), mérő állását 

és felhelyezi a zárógyűrűket (plombákat).  

A locsolási mérő átvétele során az adatokat jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a felhasználó is aláírásával lát 

el, adott estben fényképfelvételt készít.  

A felhasználó által is aláírt jegyzőkönyvben szereplő adatok alapján a locsolási vízmérőt 

nyilvántartásunkban felvezetjük és a továbbiakban a locsolási vízmérőn mért felhasználás után fizetendő 

vízdíj levonásra kerül a csatornahasználati díjból. 

A beszerelt locsolási vízmérő üzembe helyezését kizárólag a TRV Zrt. végezheti! 

 

Téli időszakban (november 15. – március 15. között) a munkavégzés szünetel.  

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 


