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Szerződés tárgya: □ új szerződés megkötése □ szolgáltatás újraindítása  

  VASIVÍZ 
 Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. 
 Tel.: (94) 516 200  Fax: (94) 516-290  Internet: www.vasiviz.hu  UL-UT-00-M0078-M13 
 

Kérelem mellékszolgáltatási szerződés megkötésére 
 

I. IGÉNYBEJELENTÉS 

 

Szolgáltatás tárgya: □ vízszolgáltatás □ szennyvízszolgáltatás 

Vevő/fizető azonosító: □□□□□□□□□□ Felhasználási hely azonosító: □□□□□□ 
Igénybejelentő adatai 

Név/Cégnév:......................................................................................................................................................................... 

Születési hely: (magánszemély esetén) ............................................................. Születési dátum: ...................................... 

Anyja neve: (magánszemély esetén).................................................................................................................................... 

Telefonszám: ........................................................... Email cím: ........................................................................................ 

Cégjegyzék száma:1 ................................................. Adószám:1 ........................................................................................ 

Lakcím/székhely:  
□□□□.................................................., ..........................................út/utca/tér/krt…….….….hsz. ……..em./ajtó 
Levelezési cím:2  
□□□□ .................................................., ..........................................út/utca/tér/krt…….….….hsz. ……..em./ajtó 
1: Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 2: Csak akkor kell kitölteni, ha levelezési cím eltér a lakcímtől/székhely 
címétől. 
Mellékmérős felhasználási hely adatai: 

Ingatlan címe: 

□□□□………………….……….település………………..…….út/utca/krt/tér……..…hsz, ………….ép/lh/em/ajtó 

Beépített mellékmérők száma: …………. db 

Ingatlan tulajdonosának neve:.……………………………………………………………………..……………………… 

Felhasználás célja:  □ lakossági □ nem lakossági 
Nem lakossági felhasználás esetén: 
Tervezett ivóvízigény: ………. m3/nap,  Kibocsátandó szennyvízmennyiség: ……….m3/nap 

Igénybejelentő jogállása a felhasználási helyet illetően: □ Tulajdonos  □ Bérlő  □ Meghatalmazott  □ Egyéb jogcímen használó 

TÁJÉKOZTATÓ 
-Amennyiben az igénybejelentő NEM az ingatlan TULAJDONOSA az igényléshez mellékelni kell a Tulajdonos hozzájáruló 
nyilatkozatát vagy meghatalmazást. Továbbá több tulajdonos esetén mindegyik ingatlantulajdonos hozzájáruló nyilatkozata 
szükséges! A hozzájáruló nyilatkozat nélkül az igénylés érvénytelen! 
-Az igénybejelentéshez 60 napnál nem régebbi ingatlan nyilvántartási térképmásolat szükséges. 
-Egy felhasználási helyen belül a nem lakossági felhasználók ivóvízhasználatát külön bekötési vízmérővel, vagy mellékvízmérővel 
kell mérni. (Pl.: társasház alatti üzletek esetén, családi háznál vállalkozás létesítése esetén, stb…) 
Nyilatkozat 

Az igénybejelentő jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a VASIVÍZ ZRt. és a vele szerződéses jogviszonyban 
állók a mindenkori adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően a szolgáltatással kapcsolatos folyamatok során kezeljék. 
 
Dátum: 20….. év …….………. hó .…… nap 
 
 ………………………………………. 
                                                                                          Elkülönített vízhasználó/Igénybejelentő 
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II. ÚTMUTATÓ 
 

Mellékvízmérők kiválasztásával, beépítésével kapcsolatos általános műszaki követelmények 
 
1. A mellékmérőnek rendelkeznie kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges tanúsító jellel (hazai 

hitelesítésű, EU hiteles, MID szerint hiteles)  
2. A mérő előtt és után a gyártó előírása szerinti egyenes hossz biztosított legyen. (A mérő tartozékai általában biztosítják 

a szükséges méretű csőszakaszt, melybe a csatlakozó elemek is beszámíthatóak. Ha a mérő típusengedélyében U0/D0 
szerepel, akkor a mérő előtt és mögött nem szükséges plusz egyenes hossz, azaz a mérő azt tartalmazza.)  

3. A vízmérő elé és mögé elzáró szerelvényt kell beépíteni. A vízmérő utáni elzáró szerelvény célszerű a kombinált 
golyóscsap elhelyezése, mely magába foglalja a visszacsapó szelepet, ellenkező esetben önálló visszacsapó szelep 
beépítése szükséges.  

4. A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés 
(hollandi) lehet. 

5. A mellékvízmérőt a helyiség padlóvonala felett legalább 0,3 m, vízszintes beépítés esetén legfeljebb 1,3 m 
tengelymagassággal, függőleges beépítés esetén legfeljebb 1,5 m számlapközép-magassággal kell beépíteni. 

6. A vízmérő felszerelése csak a gyártó által feltüntetett jelölésnek megfelelő elhelyezéssel és tájolással történhet.  
7. Vízszintes beépítés esetén, amennyiben a gyártó egyéb beépítési lehetőséget nem tesz lehetővé, a vízmérőt vízszintes 

számlappal kell felszerelni úgy, hogy a vízmérő értékmutatója felülről leolvasható legyen. 
8. Függőleges beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója szemből leolvasható legyen.  
9. Függőleges elhelyezéssel csak azon mérőtípusok építhetőek be, melyeknek az alkalmazási engedélye ezt lehetővé 

teszi. 
10. Szakszerűsítési eljáráskor, amennyiben a mérőcserét a felhasználó vagy az általa megbízott szerelő végezte, be kell 

mutatnia a vízmérőhöz tartozó hitelesítési bizonyítványt illetve gyártói megfelelőségi bizonylatot, valamint a vízmérő 
adatlapját. Az adatlapnak legalább tartalmaznia kell a gyártói előírásokat az adott mérő pontossági osztályát, beépítési 
feltételeit a mérő előtti és utáni egyenes hosszra vonatkozólag, ami a gyártó által megadott pontosságot biztosítja, az 
egyenes hossz a csatlakozókkal együtt értendő-e, beépítési módját (vízszintes, függő-leges), megengedett szögeltérést.  

 
A mellékvízmérő önálló aknában illetve bekötési vízmérővel azonos aknában történő beépítésével kapcsolatos 

követelmények 
 
1. Mellékmérőnek aknában történő elhelyezését elsősorban kerti csap, locsolási mérés esetén preferálható, más 

esetekben – lehetőség szerint – törekedni kell a bekötési mérő, iker mérő elhelyezésére.  
2. Az aknát betonból, vasbetonból vagy műanyagból kell építeni. Igény esetén vízzáró belső vakolat szükséges (magas 

talajvíz esetén). Meglévő aknánál a falazott tégla anyag is elfogadható (megfelelő méret, állékonyság, betonozott 
aljzat és belső vakolat esetén).   

3. Az akna méretének legalább 80x120x120 cm hasznos méretűnek kell lennie, a vízmérő, a szükséges szerelvények 
elhelyezése és a biztonságos munkavégzés érdekében. 

4. Az akna méretének lehetővé kell tennie a biztonságos lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő 
munkavégzést, szerelést.   

5. Az akna oldalfalának és födémének statikai kialakítása a földnyomás, valamint a beépítés helyén várható legnagyobb 
terhelés hordására alkalmasnak kell lennie. Legkisebb terhelésként a gyalogosokat mindig figyelembe kell venni.   

6. A födém lebúvó nyílásának olyan méretűnek kell lennie, hogy a szerelvényeket ki lehessen emelni. Mászható akna 
esetében a födémnyílás egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb.   

7. Az aknafedlapnak a terheléshez igazodó teherbírásúnak kell lennie. A gyalogos terhe-lésre a műanyag aknafedlapnak 
is alkalmasnak kell lennie. Közúti terhelés esetén csak kör alakú öntöttvas fedlap használható. Ha a fedlap acélból 
vagy műanyagból készül, zárószerkezettel kell védeni illetéktelen (pl. kisgyermekek által való) felnyitástól. Az 
aknafedlapnak egy ember által is biztonságosan megemelhetőnek kell lennie.   

8. Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna vízzáróságát biztosítani kell, 
továbbá szükséges az aknát felúszás ellen méretezni (szükség esetén felúszás ellen le kell terhelni).   

9. Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét 0,5 m-nél jobban nem közelíti meg, a fenéklemezben 
kaviccsal kitöltött szivárgót kell kialakítani.   

10. Az aknában lévő szerelvények fagy elleni védelme érdekében az akna terepszint alatti mélysége 1,30-1,50 m és 
legalább 700 mm szabad teret kell hagyni a vízmérő és tartozékai fölött. Ellenkező esetben gondoskodni szükséges 
az akna hőszigeteléséről, fagy elleni védelméről.  

11. Önálló aknában kialakított mérőhely esetén, a vízmérőt az akna fenékszintje felett leg-alább 150 mm 
tengelymagassággal kell beépíteni.   

12. Egy aknában több vízmérő elhelyezése esetén, a vízmérők egymáshoz legközelebb eső oldalfalai között legalább 200 
mm, az akna fala és a vízmérő aknafalhoz közelebb eső oldalfala között legalább 300 mm távolságot kell biztosítani.   
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13. Az előre gyártott aknák esetén szükséges a vonatkozó jogszabály szerinti alkalmazási engedély.   
14. A mászható aknába az „MSZ 15670:1989 Vészlétrák, vészkijárati kilépők, vészhágcsók” c. műszaki szabvány 

előírásai szerinti hágcsót vagy létrát kell beépíteni. A hágcsónak függőlegesen elérhetőnek kell lennie a lebúvó 
nyílástól.   

15. A hágcsó helyettesíthető fém létrával is. Rögzítést az akna alján és tetején is kell készíteni.   
16. A hágcsónak egy felnőtt  ember súlyát kell elbírnia.   
17. A lépcső/hágcsó fok-kiosztás legyen megfelelő (első fok 50 cm-re terepszint alatt, többi fok 30 cm-ként). 
18. Egyéb tereptárgyak, felszín feletti közművek elhelyezkedése ne zavarja az aknához való hozzáférést.   
19. Az aknafedelet nem kell a terepszint fölé emelni, ha ezzel balesetveszélyt lehet megelőzni (pl.: autóbejáró, járda, 

közlekedő út esetén). Ha az aknafödém nincs a terepszint fölé emelve, gondoskodni kell a felszíni vizek elvezetéséről.   
20. Azon felhasználási helyeken, ahol a bekötési vízmérő aknájának állaga, mérete illetve a meglévőszerelvények 

beépítése lehetővé teszi, ott a locsolási vízmérőt a bekötési víz-mérő aknájában el lehet helyezni. Aknában vízmérő a 
fagyhatár közeli elhelyezkedés miatt függőlegesen nem, ill. csak hőszigeteléssel együtt építhető be. 
 

A mellékvízmérő felszereléséhez szükséges terv tartalmi követelményei az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 
szerint 

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre 
kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.  
2. Tervrajzok:  
- Az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, 

mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;  
- a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.  
- a mellékmérő elhelyezésétől függően, a tervnek tartalmaznia kell olyan helyszínrajzot, melyen látszik, hogy a 

bekötési főmérőtől hogyan jut el a vezeték az épületig, valamint az épület olyan rajza, melyen lekövethető, hogy a 
hálózat hogyan jut el a mellékmérő helyig, mérő előtt nincs leágazás, minden megcsapoló egység a mérő utáni 
szakaszon van.  

- tervnek tartalmaznia kell a mellékmérő beépítés „csomóponti” rajzát, melyen jelölni kell a tervezett mellékmérő 
típusát, valamint a gyártó előírását a beépítésre vonatkozóan. (Pld. a mérő „B” pontosságú, vízszintesen építhető be, 
felülről olvasható számlappal, mérő előtt 3d (átmérő háromszorosa), mérő után 2d (átmérő kétszerese) egyenes hossz 
szükséges, ha a mérő tartozékai azt nem biztosítják (mérő típusengedélyében U0/D0 szerepel).  

3. Teljes mérősítés esetén – amennyiben rendelkezésre áll - a társasház épület gépészeti terveit is csatolni szükséges. 
4. Nyilatkoznia kell, ha szükséges, hogy a szolgalmi jog(ok) rendezett(ek). 
 

Mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltételei 
1. A mellékszolgáltatási szerződés megkötését - ha az elkülönített vízhasználó az üzletszabályzatban meghatározott 

feltételeket kielégítő vízmérési helyet kialakította és a hiteles mellékvízmérőt beszerelte - a VASIVÍZ ZRt. nem 
tagadhatja meg, és az igénybejelentést követő 15 napon belül köteles azt megkötni. 

2. A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének együttes előfeltétele: 
- az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés, 
- a mellékvízmérőnek és a vízmérési helynek a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott terv szerinti kialakítása és
 plombával vagy a leszerelést megakadályozó zárral történő ellátása, 
- a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és a hatályos közszolgáltatási szerződés 
 megléte, 
- a bekötési vízmérő szerinti felhasználó mellékszolgáltatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulása, 
- a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak nincs lejárt 
 határidejű számlatartozása a víziközmű-szolgáltató felé és ilyet a víziközmű-szolgáltató az adott elkülönített 
 felhasználói hely vonatkozásában sem tart nyilván, 
- víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett elkülönített vízhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és 

a megfizetés VASIVÍZ ZRt. felé történő igazolása. 
3. A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttére, a csatlakozó vezeték kiépítésére, az ivóvízmérőre - e rendelet eltérő 

rendelkezése hiányában - a közszolgáltatási szerződés létrejöttére, az ivóvíz bekötővezeték és mérési hely 
kialakítására, ellenőrzésére, a fogyasztásmérésre, továbbá a felhasználó személyében bekövetkező változásra 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szerződés alatt a mellékszolgáltatási szerződést, 
felhasználó alatt az elkülönített vízhasználót kell érteni.  

4. A mellékvízmérők után fizetendő alapdíj mindenkori összegét a VASIVÍZ ZRt. díjjegyzéke tartalmazza. 
5. A mellékvízmérők cseréje a vízmérő tulajdonosának feladata, melyet a mindenkori díjjegyzék szerinti áron a 

 VASIVÍZ ZRt.-től is megrendelhetnek. 
6. Amennyiben a mellékvízmérők cseréjét nem Társaságunkkal végeztetik el, abban az esetben meg kell rendelni a 

VASIVÍZ ZRt.-től a mérők újraplombálását. 
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III. IGÉNYBEJELENTŐ NYILATKOZATA 
 

Mint igénybejelentő kijelentem, hogy a mellékmérő(k) beépítése, a vízmérési hely kialakítása szakipari munkával, a 
hatályos jogszabályoknak és érvényes műszaki előírásoknak megfelelően készült el. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a műszaki átvétel során a VASIVÍZ ZRt. munkatársai jelen felhasználói 
ÚTMUTATÓ-tól és IGÉNYBEJELENTŐI NYILATKOZAT-tól és tervtől, a hatályos jogszabályoktól, és érvényes 
műszaki előírásoktól eltérő kivitelezést állapítanak meg, a műszaki átvételt és a mellékszolgáltatási szerződés megkötését 
megtagadják, és sikertelen műszaki átvételi díj kerül kiszámlázásra. 
 
Dátum: 20….. év …….………. hó .…… nap  

 ……………………………………………… 
        Elkülönített vízhasználó/Igénybejelentő 
 
 

IV. MELLÉKVÍZMÉRŐ(K) ADATAI 
 

1. Felszerelés helye: ………………………….. Rádiós mérő esetén a jeladó száma: ……………………………….. 

Gyári szám: ………….……..Mérőállás: ……… m3 Plomba száma: …………………… Pontossági oszt.: ……... 

Mérő típusa: ……………..Átmérő: ……… Hitelesítés éve: …………… Beszerelés iránya: Függ./Vízsz. 

2. Felszerelés helye: ………………………….. Rádiós mérő esetén a jeladó száma: ……………………………….. 

Gyári szám: ………….……..Mérőállás: ……… m3 Plomba száma: …………………… Pontossági oszt.: ……… 

Mérő típusa: ……………..Átmérő: ……… Hitelesítés éve: …………… Beszerelés iránya: Függ./Vízsz. 

3. Felszerelés helye: ………………………….. Rádiós mérő esetén a jeladó száma: ……………………………….. 

Gyári szám: ………….……..Mérőállás: ……… m3 Plomba száma: …………………… Pontossági oszt.: ……… 

Mérő típusa: ……………..Átmérő: ……… Hitelesítés éve: …………… Beszerelés iránya: Függ./Vízsz. 

4. Felszerelés helye: ………………………….. Rádiós mérő esetén a jeladó száma: ……………………………….. 

Gyári szám: ………….……..Mérőállás: ……… m3 Plomba száma: …………………… Pontossági oszt.: ……… 

Mérő típusa: ……………..Átmérő: ……… Hitelesítés éve: …………… Beszerelés iránya: Függ./Vízsz. 

 
IV. BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐ SZERINTI FELHASZNÁLÓ/KÖZÖS KÉPVISELŐ NYILATKOZATA 

 
Név: ………………………………………………………… Képviselő: ………………………………………… 

Vevő/fizető azonosító: □□□□□□□□□□  Felhasználási hely azonosító: □□□□□□ 

□□□□………………….……….település………………..…….út/utca/krt/tér……..…hsz.  
A bekötési vízmérő (főmérő) képviselőjeként a Mellékszolgáltatási Szerződés megkötéséhez, és a mellékvízmérő(k) 

felszereléséhez és számlázásra történő átvételhez □ hozzájárulok  □ nem járulok hozzá. 
 
Tudomásul veszem, hogy a VASIVÍZ ZRt. által átvett mellékvízmérők számlázásának megszüntetése esetén, a 
mellékvízmérő(kö)n történő fogyasztás a bekötési vízmérőre kerül kiszámlázásra. 
 
Dátum: 20….. év …….………. hó .…… nap  

 ……………………………………………… 
        Bekötési mérő szerinti felhasználó/képviselő 
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V. VASIVÍZ ZRt. ÜZEMBEHELYEZÉSI NYILATKOZATA 

Nyilatkozom, hogy az I. pontban szereplő elkülönített vízhasználási hely ivóvíz fogyasztása a IV. pontban megjelölt 
hiteles mellékvízmérő(k) által mért, a kialakított mérőhely és a beszerelés szabályos, a plombák felhelyezése megtörtént, 
melyek adatai a IV. pontban felvezetésre kerültek: 

      □ igen □ nem  

Jóváhagyott terv száma: ………………………………… 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok száma: …… db. 

Bekötési mérő szerinti felhasználó hozzájárulása □ rendelkezésre áll  □ nem áll rendelkezésre. 

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett esetén a díj befizetésének igazolása 
□ rendelkezésre áll  □ nem áll rendelkezésre. 

A mellékszolgáltatási szerződés   □ megköthető   □ nem köthető meg. 
 

Dátum: 20….. év …….………. hó .…… nap  

 ……………………………………………… 
                      VASIVÍZ ZRt.  

 Név: …………………………………… 

 Beosztás: ………………………………. 
 


