TÁJÉKOZTATÓ
mellékvízmérő / locsolási célú mellékvízmérő felszereléséhez

A Soproni Vízmű Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) a mellékvízmérő felszereléséhez történő
hozzájárulását bizonyos esetekben tervdokumentáció benyújtásához kötheti.
A felszálló vezetékek esetleges megszüntetése, a mellékvízmérők felszerelése a víznyomás
csökkenésével járhat, amiért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, szolgáltatói kötelezettsége a
bekötési vízmérőig terjed. A mellékvízmérő felszerelése az ingatlan belső vízhálózatának
tulajdonjogában változást nem jelent. A bekötési vízmérő utáni vezetékszakaszon keletkező
meghibásodások haladéktalan javíttatása és költségei továbbra is a tulajdonost terheli.
A bekötési vízmérő, illetve az elkülönített vízhasználatok összesített fogyasztásának
különbözetét a Szolgáltató a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak számlázza, akit díjfizetési
kötelezettség terhel.
A nem lakossági célú vízhasználatot szolgáló mellékvízmérő felszerelés előfeltétele a törvényi
szabályozás szerinti víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése, vagy a vízhasználat
jogosultságának igazolása.
Mellékvízmérőt felszerelni csak közvetlenül a bekötési vízmérő utáni belső hálózatra, egy
kizárólagosan mérni kívánt zártkörű vízfogyasztói helyre lehet. A mellékvízmérőnek az
ingatlan/ingatlanrész vízvételi helyeinek összes fogyasztását mérnie kell, a vezetékhálózaton
méretlen vízvételi hely nem maradhat, valamint idegen vízvételi hely fogyasztása a
mellékvízmérőn nem jelentkezhet.
A megrendelt mellékvízmérőt csak az üzemeltetéssel megbízott Szolgáltató vagy az általa
megbízott kivitelező szerelheti be!
A mérőhely kialakítása / kialakíttatása a megrendelő feladata!
A mellékvízmérő elhelyezése:
-

a bekötési vízmérő mellé a vízmérő-aknába (akna mérete: 1,0mx1,0m,1,2m; lebúvó nyílás
mérete 0,6mx0,6m; akna anyaga beton; a lejutás megkönnyítésére hágcsót kell beépíteni),
külön erre a célra épített vízmérő-aknába (akna mérete: 1,0mx1,0m,1,2m; lebúvó nyílás
mérete 0,6mx0,6m; akna anyaga beton; a lejutás megkönnyítésére hágcsót kell beépíteni),
épületen belül, szándékos vagy véletlen rongálás ellen védett, fagymentes helyen,
amennyiben a vízmérő az épületen belül, falba süllyesztve vagy dobozba kerül, a nyílásban
a vízmérőt vízszintes és függőleges irányban is középen kell elhelyezni,
a nyíláson található ajtó méretének biztosítania kell a vízmérő és a szerelvények
hozzáférhetőségét, a cserélő hozzáférését a vízmérő felszerelése, cseréje és a mérővédelem
felhelyezése során, továbbá a vízmérő kijelzőjének és egyéb adatainak könnyű leolvasását
a leolvasó, illetve a felhasználó számára.
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A mellékvízmérő felszerelési helyének kialakítása során betartandó szabályok:
-

-

vízmérő-aknába kizárólag nedvesen futó vízmérő építhető be, NA13-40
mérettartományban (eltérő a beépítés hossza), beépítési hosszáról előzetes tájékoztatás
kérhető a Szolgáltatótól,
a mellékvízmérőt vízszintesen kell beépíteni, ettől eltérő esetben a Szolgáltatóval
előzetesen, írásban egyeztetni szükséges,
a vízmérő számlapjának vízszintesnek kell lennie, úgy, hogy az értékmutató leolvasható
legyen, és a számlap felett függőleges irányban 15 cm szabad helyet kell biztosítani,
a vízmérő környéki csővezeték szakszerű rögzítéséről gondoskodni kell,
a vízmérő elé és után elzárót kell beépíteni,
a vízmérő cserélhetősége miatt a vízmérőt oldható (hollandi) kötéssel kell beépíteni,
amelyet a szolgáltató mérővédelemmel lát el,
a vízmérő előtti elzárót megelőző csőszakaszon, oldható kötés létesítése nem megengedett.

Példa a mellékvízmérő helyének kialakítására:
A mellékmérő felszereléséhez a mérőhelyet az alábbi fényképen látható módon kérjük
kialakítani:

A vízmérő elé és után elzárót kell beépíteni. A mérőhely kialakítása során az oldható kötések
(hollandik) közé a vízmérő helyére passzdarabot kell szerelni.
A mérőhely kialakításánál beépítendő passzdarab (aminek a helyére a vízmérőt beépítjük)
jellemzői:
1. Passzdarab hossza:
A hossz a beépítendő mérő átmérőjétől és típusától függ, az alábbiak szerint:
-

DN 15 (1/2”) lakásvízmérő beépítéséhez 110 mm hosszú passzdarabot kell készíteni
DN 20 (3/4”) lakásvízmérő beépítéséhez 130 mm hosszú passzdarabot kell készíteni
DN 15 (1/2”) aknás (vízmérő-aknába szerelt vízmérő esetén) vízmérő beépítéséhez 170
mm hosszú passzdarabot kell készíteni
DN 20 (3/4”) aknás (vízmérő-aknába szerelt vízmérő esetén) vízmérő beépítéséhez 190
mm hosszú passzdarabot kell készíteni

2. Passzdarab menetei:
A passzdarab végeit minden esetben külső csőmenettel kell ellátni. A kialakítandó
menet mérete a beépítendő vízmérő átmérőjétől függően az alábbiak lehet:
-

DN 15 (1/2”) vízmérő beépítéséhez 3/4” menetet kell kialakítani a passzdarab végein
DN 20 (3/4”) vízmérő beépítéséhez 1” menetet kell kialakítani a passzdarab végein
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3. Passzdarab minta:

Amennyiben a mérőhelyen már van beépített mellékvízmérő, akkor a mellékvízmérő szolgál
passzdarabként.
Nagyobb átmérőjű mellékvízmérők beépítési igénye esetén előzetes egyeztetés szükséges a
Soproni Vízmű Zrt. Vízmérési csoportjával.
A felszerelésre került mellékvízmérőt a Szolgáltató mérővédelemmel látja el. A mérővédelem
NA13-30 dimenzió tartományban VIPAK zárógyűrű, NA 40 feletti mérettartományban
plomba. Mérővédelem nélkül a mellékvízmérő nem kerülhet be a Szolgáltató nyilvántartásába.
A mellékvízmérő védelmét kizárólag a Szolgáltató távolíthatja el. Amennyiben a
mellékvízmérő védelmét a felhasználó bontja meg, a szerelés megkezdése előtt 10
munkanappal írásban be kell jelentenie a Szolgáltató felé.
A mérővédelem esetleges cseréjének vagy pótlásának költségeit a felhasználónak meg kell
fizetnie.
Lakossági locsolómérő megrendeléséhez az ingatlan zöld területe a 100 m2-t meg kell haladja.
A locsolómérőn keresztül vételezett ivóvizet kizárólag öntözés céljára lehet felhasználni. A
locsolómérőre csak vízszolgáltatással kapcsolatos díj kerül kiszámlázásra (vízalapdíj,
fogyasztásarányos vízdíj)
A bekötési vízmérő elszámolásakor a bekötési vízmérőn mért fogyasztásból a
mellékvízmérő(k) fogyasztása összesítve kerül levonásra, de az elszámoló számlán a
mellékvízmérők fogyasztása mérőnként fel van tüntetve.
A mellékvízmérőre külön számla készül, kivéve, ha a felhasználási hely locsolómérős
kapcsolatként van nyilvántartva (egy felhasználóé a bekötési vízmérő és a locsolómérő).
A mellékmérő felszerelésével kapcsolatos ügyintézéshez az alábbi nyomtatványokat kell
benyújtani, teljes körűen kitöltve, aláírva, a bekötési vízmérő fizetőjével aláíratva:
1 példány Mellékmérő felszerelés megrendelés
1 példány Mellékszolgáltatási szerződés (lakossági vagy nem lakossági)
(2 példány, amennyiben a felhasználó eredetei példányt igényel)
Ha a megrendelő nem az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosnak alá kell írnia a megrendelőt és a
szerződést!
A nyomtatványok személyes ügyfélszolgálatunkon átvehetőek, kérésre kipostázzuk vagy a
www.sopronivizmu.hu honlapunkról letölthetőek, benyújtásukat eredetiben kérjük.
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Ügyfélfogadási idő:
Sopron, Bartók Béla utca u. 42.
hétfő:
7:30 - 15:00
kedd, szerda, péntek: 7:30 - 13:30
csütörtök:
7:30 - 20:00

Bük, Baross Gábor utca 11.
hétfő:
7:30 - 15:00
kedd, szerda, péntek: 7:30 - 13:30
csütörtök:
7:30 - 18:00

A megrendelés benyújtását követő 15 napon belül visszaigazolást küldünk, melyhez csatoljuk
a szerelés előlegéről kiállított készpénzátutalási megbízást, és a részszámla-mennyiség
változtatásról szóló nyomtatványt.
A felhasználó feladatai a megrendelés elfogadásának a visszaigazolása után:
-

-

ki kell alakíttatnia a mérőhelyet,
időpontot kell egyeztetnie személyesen vagy telefonon a 99/519-300/147-es telefonszámon
(a Szolgáltató felé meg kell adni a helyszínen tartózkodó személy nevét és elérhetőségét,
akivel a szerelést végző munkavállalónk egyezteti a szerelés pontos időpontját),
a szerelés megkezdése előtt be kell mutatnia munkavállalónknak az előleg befizetését
igazoló bizonylatot,
kitöltve, aláírva vissza kell küldenie ügyfélszolgálatunkra a részszámla mennyiség
változásról szóló nyomtatványt (elmaradása esetén 6 m3/hó mennyiségről készül
részszámla, mely fogyasztás hiányában utólag csak a felhasználó által közölt mérőállással
kiállított soron kívüli elszámolással rendezhető).

A megrendelt munka kivitelezése után a szolgáltató elkészíti és kipostázza a végszámlát a
megrendelőnek, amelyben a befizetett szerelési előleget jóváírja.
A végszámla összege csak rendkívüli esetben tér el az előleg összegétől.
A szolgáltató által is aláírt mellékszolgáltatási szerződés másolatát (vagy egy példányát) a
mellékvízmérő nyilvántartásba vétele után küldjük meg a szerződő félnek.
A mellékvízmérők joghatással járó mérésre meghatározott ideje 8 év, cseréjéről, időszakos
hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.
A mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti, ezért a mellékvízmérő
cseréjének a költségeit a Soproni Vízmű Zrt. a felhasználó felé áthárítja.
Elszámolás alapjául csak hiteles, illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása
céljából plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral ellátott vízmérő szolgálhat!

Soproni Vízmű Zrt.
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