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LAKÁS ÉS LOCSOLÁSI MELLÉKVÍZMÉRŐK BEÉPÍTÉSI 

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI ÉS AJÁNLÁSAI 

 

1.  Mellékvízmérők kiválasztásával kapcsolatos ajánlások 

 

  A beépítendő vízmérő kiválasztása előtt célszerű minden esetben a Szolgáltató által 

meghatározott (Üzletszabályzat) műszaki elvárások (pl. méret, pontossági osztály, beépítési 

mód, stb.), feltételek egyeztetése.  

 A beépítendő vízmérő - későbbi igény esetén  is - távleolvasási rendszerbe illeszthető, jeladásra  

 képes legyen. 

 Nem javasolt a mágneses szerkezeti kapcsolattal rendelkező vízmérő, helyette a közvetlen  

 kapcsolatot biztosító (ún. nedvesen futó) szerkezettel rendelkező vízmérő javasolt. 

 Elszámolás alapjául csak hiteles (EU-ban érvényes), (dokumentummal is igazolt) ellátott  

 vízmérő szolgálhat, amely a felszerelés évében lett hitelesíttetve. 

 Aknába csak ún. „aknás”, azaz aknába javasolt, nem „lakás” vízmérő beépítésére kerülhet sor. 

 Elektronikus vízmérők esetén, ahol tápellátás szükséges és vízelöntés lehetősége áll fenn, a  

 beépített vízmérő minden része rendelkezzen IP68-as védelemmel.  

 

2.  Mellékvízmérők beépítésével kapcsolatos ajánlások 

 

 A vízmérő helyet úgy kell kialakítani, hogy a vízmérő és a szerelvények hozzáférhetősége,  

leolvashatósága, cserélhetősége a munkavédelmi előírásoknak megfeleljen, továbbá a vízmérő 

fagy, vízelöntés és szándékos vagy véletlen rongálás ellen védve legyen. 

 A vízmérő beépítésekor törekedni kell arra, hogy a mérő vízszintes számlaphelyzetben kerüljön 

beépítésre. 

 A mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy az elzáró szerelvény (golyóscsap) és a mérő között 

oldható kötés (hollandi) legyen. 

 A vízmérő felszerelése csak a gyártó által, a vízmérő gyártói adatlapjában előírt, vagy a 

vízmérő számlapján feltüntetett jelölés(ek)nek megfelelő elhelyezéssel és tájolással történhet. 

 Vízszintes beépítés esetén, a vízmérőt vízszintes számlappal kell felszerelni úgy, hogy a 

vízmérő értékmutatója felülről leolvasható legyen. 

 Függőleges beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója 

szemből leolvasható legyen. 

 A vízmérő előtt és után, a nem kívánatos áramlási anomáliák kiküszöbölése érdekében  

(örvényesedés, vízsebesség-torzulás) biztosítani kell a gyártó által előírt kötelező, vagy ilyen 

előírás hiányában a vízmérő előtt min.:3xDN, vízmérő után min.:2xDN szerelvény és idom-

mentes egyenes csőszakaszt.  

 A kialakított vízmérő helyen belül a vízmérő előtt közvetlenül -a gyártó által előírt, illetve az  

 előző pontban részletezett kötelező szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakasz 

megtartásával - elzáró szerelvényt kell beépíteni. 

 A mellékvízmérő előtt beépített elzáró szerelvény (golyóscsap) és a mellékvízmérő között 

kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet. 

 Az elzáró szerelvény DN 40 mm felett csak lassú nyitásra és zárásra alkalmas szerelvény 

(szelep, tolózár) javasolt. 

 A házi ivóvízvezetékbe aknás, ill. pinceszerű vízmérő helyen, közvetlenül a vízmérőt követően  
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visszacsapó szelepet kell beépíteni. A visszacsapó szelep beépítése elhagyható, ha a vízmérőbe 

beépített-vagy a vízmérő kiömlő csonkjába behelyezhető visszacsapó szeleppel már 

rendelkezik. 

 A vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy rendes üzemi körülmények között a vízmérőn átfolyt 

vízmennyiség légmentes legyen. 

 Megfelelően merevíteni kell a csőhálózatot a belépő és kilépő csonkoknál annak érdekében, 

hogy a vízlökések ne tudják kimozdítani a berendezés egyetlen részét sem.  

 A vízmérőt tilos magas ponton (felső hurok) felszerelni a hálózat esetleges levegősödéséből 

eredő pontatlan fogyasztásmérés elkerülése érdekében. 

 A mérőt és tartozékait úgy kell felszerelni, eltávolítani és kicserélni, hogy a konstrukció anyaga 

ne rongálódjon és ne vesszen el, valamint ne kelljen a helyéről elmozdítani semmilyen 

berendezést vagy más tárgyat. 

 A mérőaknában vagy mérőarmatúrában felszerelt vízmérő esetén az oldalfal vagy más akadály 

(tartozék) között (legalább egyik oldalfala között) elegendő szabad helyet kell hagyni. E 

távolság mérete legalább az egyik csőátmérő + 300mm. 

 Az értékmutató (számdob) leolvasását legfeljebb 1,00 m távolságról, a vízmérőn áthaladó és 

arra merőleges tengelyhez képest 30 fokos szögből kell lehetővé tenni. 

 A vízmérő értékmutatójától (számdob), annak síkjára merőleges irányban legalább 150 mm 

szabad teret kell biztosítani. 

 A vízmérő értékmutatójának (számdob)  tükör nélkül leolvashatónak kell lennie. 

 A házi/csatlakozó ivóvízhálózaton vízmérő előtti elzárót megelőző teljes szakaszon flexibilis 

cső nem alkalmazható, vízmérő után pedig csak a gyártó által előírt kötelező, szerelvény és 

idom-mentes egyenes csőszakasz megtartásával. 

 Vízhálózatot elektromos földelési rendszerbe kötni tilos. Kivételt képez a kialakított EPH 

(Egyen Potenciálra Hozás) rendszer, amelyről írásos jegyzőkönyvvel kell rendelkezni! 

 A locsolási célú elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló mellékvízmérő a bekötési vízmérő  

 aknájába, a kerti csap felszálló ágába, pincében vagy más helyiségben falra, illetve más a  

 szabványnak és a vízmérő megóvásának, leolvashatóságának és szerelhetőségének biztosítására  

 szolgáló helyen szerelhető fel. 

 Az esetleges szabálytalan közműhasználatok megvalósíthatóságának elkerülése érdekében 

javasolt valamennyi lakás-mellékvízmérő után, annak kiömlő csonkjában elhelyezett, vagy 

külön szerelvényként elhelyezett visszacsapó szelep alkalmazása. 

 Épületen belül mérőhelyet kialakítani csak erre a célra létesített vagy elsősorban erre a célra 

használt helyiségben, megfelelően kiképzett mérőszekrényben vagy falba süllyesztett 

mérőhelyen szabad, ahol egyéb tárgyakat csak a vízmérő veszélyeztetése nélkül és kizárólag a 

fogyasztó felelősségére és kockázatára lehet elhelyezni. 

 A vízmérő értékmutatójának hordozható létra, vagy egyéb hordozható eszköz használata nélkül 

is leolvashatónak kell lennie. 

 Épületen belül kialakított mérőhely esetén a vízmérőt a helyiség padlóvonala felett legalább 50 

cm, vízszintes beépítés esetén legfeljebb 1,30 m tengelymagassággal, függőleges beépítés 

esetén legfeljebb 1,50 m számlap-középmagassággal kell beépíteni. 


