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Általános szerződési feltételek 
locsolási vízmérő létesítéshez 

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott 
közműves ivóvízellátással rendelkező felhasználók saját költségükön, az erre vonatkozó 
szabályok betartása mellett elkülönítetten mérhetik a locsolási célú vizet, és az így mért 
vízmennyiség után nem kell szennyvízdíjat fizetni. Ezt műszakilag átvett és záró elemmel 
ellátott (plomba) hiteles mellékvízmérővel, vagy a szolgáltató által beszerelt ikermérővel 
lehet megvalósítani. 

Vállalkozó: Water Systems Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, Vasvári Pál utca 30/2. 
Fióktelep: 1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. 
Adószám: 23106183-2-13, Cégjegyzékszám: 13 09 169855 

1. A megbízás tárgya: a felhasználási helyen létesített locsolási vízmérő tervezése (ha az 
adott vízszolgáltató ezt megköveteli), az igénybejelentő dokumentumok kitöltése, 
teljes körű ügyintézés meghatalmazással, valamint a szükséges anyagok 
beszerzésének és a szabályos beszerelésének a megszervezése.  

2. Megbízó a megbízással kapcsolatos ügyek intézéséhez Vállalkozó képviselője 
számára az ügyben érintett szolgáltatókhoz meghatalmazást ad. 

3. A vállalkozói díj összegét az e-mailben küldött árajánlat tartalmazza. A szerződés a 
Megbízó által adott írásos meghatalmazással lép hatályba. A szerződés akkor teljesül 
– és ezzel minden további intézkedés nélkül meg is szűnik -, amikor a locsolási 
vízmérővel kapcsolatban Vállalkozó minden feladatát elvégezte (tervezés, 
ügyintézés, szerelés). A locsolási vízmérők plombálását (záróelemmel való ellátását) 
kizárólag a vízszolgáltató végezheti. Így ez nem tartozik Vállalkozó feladatkörébe. 

4. A locsolási vízmérők beszerelését szakképesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő 
vállalkozók végzik.  

5. A szereléssel kapcsolatos vállalkozói díjat a szerelést végző vízvezeték-szerelő 
vállalkozó számlázza ki a saját vállalkozásából. A számlát készpénzzel vagy 
átutalással van mód kiegyenlíteni. A tervezés és ügyintézés díjáról pedig a plombálás 
(záróelemmel való ellátás) után a Water Systems Kft. átutalásos számlát készít. 

6. A locsolási vízmérő műszaki átvételét és plombálását (záróelemmel való ellátás) az 
ivóvizet szolgáltató víziközmű társaság végzi, és ennek díja közvetlenül az adott 
vízközmű társaságnak fizetendő. Ennek összege és a fizetés módja az árajánlatban 
tájékoztató jelleggel megtalálható, de nem képezi Vállalkozó ajánlatának részét, és 
az összeg változásáért Vállalkozót felelősség nem terheli. 

7. Amennyiben olyan probléma merül fel, ami a locsolási vízmérő ügyintézését 
akadályozza (pl. kiderül, hogy Megbízónak nincs érvényes vagy aláírt közszolgáltatási 
szerződése a víz- vagy csatornaszolgáltatóval), akkor annak ügyintézéséért 
Vállalkozó külön díjazást kérhet. Ennek mértéke függ az adott ügytől, amiről 
Vállalkozó írásos tájékoztatást és ajánlatot küld Megbízónak. A locsolási vízmérő 
ügyintézése csak a felmerült probléma elhárítását követően folytatódhat. Ha a 
probléma nem megoldható, akkor a szerződést Felek megszüntetik. Ebben az 
esetben Vállalkozót az addigi munkavégzéséért bruttó 20.000 Ft díj illeti meg 
költségáltalány jogcímen. 
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8. Vállalkozó 100% garanciát vállal a műszaki átvétel és plombálás sikerességére, 
amihez minden szükséges dokumentumot elkészít, beszerez és Megbízó részére átad 
(e-mailben és/vagy papír alapon). A garancia nem vonatkozik azokra az esetekre, 
ha Megbízó hibájából hiúsul meg a műszaki átvétel és a plombálás – különösen, ha 
az előre megadott időpontban Megbízó nem tartózkodik a helyszínen és megfelelő 
írásos meghatalmazással sem jár el helyette senki, illetve a Vállalkozó által átadott 
dokumentumokat nem tudja bemutatni-. 

9. Amennyiben Vállalkozónak felróható okokból nem valósul meg a műszaki átvétel és 
a plombálás, akkor a hiba kijavításának teljes költsége Vállalkozót terheli. Ha ezután 
sem valósítható meg a locsolási vízmérő műszaki átvétele és plombálása, akkor az 
addig kifizetett vállalkozói díjat Vállalkozó visszafizeti Megbízó számára. 

10. Megbízó az ügyintézés kapcsán az ügyben érintett személyekhez (pl. az ingatlan 
tulajdonosai, bekötési főmérő díjfizetője, stb.) elérhetőséget ad.  Amennyiben az 
ügyintézés az érintett személyek miatt hiúsul meg (pl. az ingatlan tulajdonosai nem 
írják alá a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat), úgy a szerződést Felek 
megszüntetik. Ebben az esetben Vállalkozót az addigi munkavégzéséért bruttó 
20.000 Ft díj illeti meg költségáltalány jogcímen. 

11. Vállalkozó a terv elkészítéséhez kamarai tagsággal rendelkező tervező alvállalkozót 
vonhat be, amennyiben az adott víziközmű társaság szabályzata ezt megköveteli. 

12. A bekötési főmérő aknájának a locsolási vízmérő sikeres műszaki átvétele és 
plombálása érdekében meg kell felelnie az adott víziközmű szolgáltató előírásainak. 
Amennyiben a sikeres műszaki átvételhez és plombáláshoz szükséges a vízóraakna 
szabályosítása, akkor annak költségeiről tájékoztatja Megbízót. A szükséges 
vízóraakna átalakítás költsége Megbízót terheli.  Ha Megbízó a sikeres műszaki 
átvételhez és plombáláshoz szükséges vízóraakna átalakítást nem rendeli meg, és az 
akna szabálytalansága miatt meghiúsul a műszaki átvétel és plombálás, akkor emiatt 
Vállalkozót felelősség nem terheli és Vállalkozó a teljes vállalkozói díjra jogosult. 

13. Megbízó tudomásul veszi, hogy a felszerelt locsolási vízmérő használatával csak a 
sikeres műszaki átvételt és plombálást követően válik jogosulttá a csatornahasználati 
díj elengedésére, azaz nem a nulla óraállástól, hanem a műszaki átvételekor a 
vízszolgáltató által rögzített értéktől. 

14. A műszaki átvétel és plombálás időpontját a víziközmű társaság határozza meg. 
Vállalkozónak nincs ráhatása a műszaki átvétel időpontjára és ezzel kapcsolatban 
felelősség sem terheli. 

15. Vállalkozó 1 év jótállást és 1 év szavatosságot vállal. A vízmérő állagának megóvása 
és a fagy elleni védelmének biztosítása Megbízó kötelessége. A garancia nem terjed 
ki a fagyásból eredő meghibásodásokra. 

16. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF 
rendelkezéseit. Vállalkozó a jogszabályi változásokról Megbízót tájékoztatja, 
azonban amennyiben ezért a megbízás tartalma változik, azért a felelősséget- és a 
többletköltségeket nem vállalja, az Megbízót terheli. 

17. Megbízó a kapcsolatfelvételkor elfogadja az adatkezeléssel kapcsolatos 
tájékoztatóban foglaltakat.  


