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TÁJÉKOZTATÓ
Szennyvíz közcsatorna hálózatba bekötött ingatlanok kerti, vagy udvari vízvételi helyeinek locsolási célú mellékmérővel történő
ellátásáról

Tisztelt Fogyasztónk!
A 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletnek megfelelően azokon az ingatlanokon, melyek rákötése a szennyvízcsatorna hálózatra már megtörtént, a locsolási célú
vízhasználat elkülönítése céljából az udvari, kerti megcsapoló helyeken - a továbbiakban: kerti csap - locsolóvízmérő felszerelésére van lehetőség, melynek
alapján az ott ténylegesen felhasznált víz után nem kell csatornadíjat fizetni.
Javasoljuk a fogyasztóinknak, hogy a mellékvízmérő telepítésének megindítása előtt - a várható locsolóvíz mennyiségének ismeretében - mérlegeljék, hogy az
egyszeri beszerelési és későbbi fenntartási költségek arányban állnak-e a várható díjmegtakarítással.
1. A locsolási célú mellékvízmérők felszerelésének feltételei:
Mellékvízmérő csak öntözési célú vízhasználatnak a bekötési mérőn mért fogyasztása elkülönítésére szerelhető fel.
Mellékvízmérőt kizárólag azon az ingatlanon lehet felszerelni, amely ingatlan rendelkezik szennyvízbekötéssel.
Kizárólag szabadtéri kerti csap vagy locsolóvíz-hálózat látható el mellékvízmérővel.
2. Az elkülönítetten mért, locsolási célú vízhasználatot szolgáló mellékvízmérő telepítésére a fogyasztó által kitöltött kérelem és a 58/2013. (II.27.) Korm.
rendelet 1. számú melléklete szerinti -szaktervező által készített - műszaki leírás és tervrajzok benyújtása és elfogadása, valamint a meglévő Szolgáltatási
szerződés kiegészítése után kerülhet sor. Megrendelést követően –egyeztetett időpontban- társaságunk a helyszínen ellenőrzi a terv szerinti
mérőbeépítést, minek alkalmával a vízmérő csatlakozásait zárral, bélyegzéssel látjuk el. A tervrajzon a fogyasztó aláírásával igazolja, hogy a vázrajz a
valóságnak megfelelően ábrázolja a házi ivóvízhálózatot.
3. Locsolási célú mellékvízmérő felszerelésének műszaki követelményei:
A mellékvízmérő a terepszint felett közvetlenül a kerti csap elé helyezhető el, vagy a bekötési vízmérő aknájába.
Automata locsolórendszer esetén az automatikát és szerelvényeit közvetlen a mellékvízmérő után szerelve kell elhelyezni. Ez lehet a bekötési vízmérő
aknájában, illetve azon kívül az automata locsolórendszer vezérlőberendezése elhelyezésére szolgáló aknában, vagy a felszínre telepítve.
A locsolási célú vízmérőhelyet előzetes helyszíni szemle után lehet elkészíteni.
3.1. Terepszint felett, a kerti csap elé történő mellékvízmérő elhelyezésének műszaki feltételei:
A mellékvízmérő felszerelése a terepszint feletti felszálló vezeték szakaszba, közvetlenül a csap előtt történhet.
A kerti csap vezetékének rendelkeznie kell kombinált (visszacsapó-szelepes) víztelenítő főcsappal.
A fentiek szerinti helyen az ÉDV Zrt. által forgalmazott –a vízmérő merevségét és védelmét biztosító szerelőhíd- mérőhelybe csak az ÉDV Zrt. –nél
rendszeresített (MKEH által hitelesített) felszállóágas vízmérő építhető be. Amennyiben a kerti csap alatt olyan összefolyó van, amely a
csatornahálózatba be van kötve, a kerti csap locsolócsapként nem látható el mellékvízmérővel.
3.2. A bekötési vízmérő aknába történő mellékvízmérő elhelyezés műszaki feltételei:
A bekötési mérő aknájának meg kell felelnie az MSZ 22115:2002 szabvány előírásainak. Amennyiben az akna nem elégíti ki a vonatkozó szabvány
előírásait, úgy az akna átépítését a fogyasztónak kell elvégeztetnie.
A vízmérő aknába – vízszintes mérőhelyre szárazonfutó, a függőleges csőszakaszba felszállóágas - az ÉDV Zrt.-nél rendszeresített (MKEH által
hitelesített) típusú vízmérő építhető be.
A mellékmérő elé kombinált (visszacsapó-szelepes) víztelenítő főcsapot kell beépíteni és a vízmérőt a 3.1.-ben leírt szerelőhíddal kell rögzíteni.
A mellékvízmérő és a kerti csap között nem lehet olyan csőszakasz, fogyasztói hely, amelynek a vize a csatornahálózatba kerül.
A mellékmérőt követő függőleges csőszakaszon, mely áttöri a vízmérő akna födémét, nem lehet leágazó csőidom.
Az akna födémáttörésénél a függőleges csőszakaszt elmozdulás ellen - kibetonozással - rögzíteni kell azért, hogy a kerti csap mozgatása ne okozzon a
lekötésnél vagy a vízmérőnél sérülést.
Amennyiben a fogyasztó biztosítja a locsolási célú mellékvízmérőt az csak akkor fogadható el, ha a típusa, gyártmánya megegyezik a fentiekkel,
hitelesítését a beszerelés évében végezték el és ezt a Hitelesítési Bizonyítvánnyal tanúsítják.
4. Egyéb feltételek:
A locsolási célú mellékvízmérő megóvása, a téli fagyveszélyes időszak beállta előtt a víztelenítése, a fogyasztó feladata. Meghibásodásából,
megrongálódásából és az így kiömlő vízből adódó kár a fogyasztót terheli.
A locsolási célú mellékvízmérő csak a mérésügyi előírások betartása esetén tekinthető joghatályos mérőeszköznek. Ezért a mérőt meghatározott
időszakonként - a mérésügyi előírások szerint 6 évente - hitelesíteni kell. A hitelesítés, a ki- és beszerelés a vízmérő csatlakozásai zárral, bélyegzéssel
történő ellátásának költségei a fogyasztót terhelik.
A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a locsolási célú mellékvízmérőn mért vízmennyiség egyéb célú felhasználása esetén az ÉDV Zrt. a Szolgáltatási
szerződés kiegészítését azonnali hatállyal felmondja.
Víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos további kérdéseivel, bejelentéseivel, valamint fogyasztói irodáink nyitva tartásával kapcsolatban keresse meg
honlapunkat (www.edv.hu), vagy forduljon ügyintézőinkhez az alábbi elérhetőségeken:
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 40 555 222
Elektronikus levél: vevoszolgalat@edv.hu
Hibabejelentő vonalunk: +36 80 426 426

