A fogyasztásmérők hitelesítése, kalibrálása és cseréje
A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos
hitelesítéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.
A bekötési vízmérő tulajdonjoga a Víziközmű-szolgáltatót vagy az ellátásért felelőst, telki vízmérő,
valamint szennyvízmennyiség-mérő tulajdonjoga a Felhasználót, a mellékvízmérő tulajdonjoga a
Felhasználót vagy – a mellékszolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az Elkülönített
Vízhasználót illeti meg.
A Felhasználó és az Elkülönített Vízhasználó a saját tulajdonában lévő és elszámolás alapjául szolgáló
fogyasztásmérő hitelesítéséről, cseréjéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha ezzel a feladattal a
Víziközmű-szolgáltatót bízza meg, a Víziközmű-szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja
meg.
Üzembe helyezett ivóvíz törzshálózaton a bekötési vízmérő felszerelését, valamint a csatlakozás
készítését a Víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja, illetve az igénybejelentő által megbízott a
kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végezheti.
A Felhasználó vagy az Elkülönített Vízhasználó felelőssége biztosítani az akadálymentes, szabad
munkaterületet.
A Felhasználó vagy az Elkülönített Vízhasználó saját tulajdonában lévő és elszámolás alapjául
szolgáló fogyasztásmérő cseréje során a házi ivóvízhálózaton – a cserében közvetlenül érintett
szakasz kivételével – történt meghibásodásért a Víziközmű-szolgáltatót nem terheli felelősség.
Ha a Felhasználó az előzetes értesítés nélkül tett felkeresés alkalmával a bekötési vízmérő azonnali
cseréjéhez nem járult hozzá, a Víziközmű-szolgáltató a cserét úgy köteles előkészíteni, hogy a
munkavégzés időpontjáról tértivevény szolgáltatással feladott levélben vagy egyéb igazolható módon
legalább 15 nappal megelőzően értesíti a Felhasználót. Az értesítésben a Víziközmű-szolgáltató
köteles felajánlani – az értesítés kézhezvételétől számított 8. napig – az ettől eltérő alkalomra
vonatkozó időpont egyeztetés lehetőségét azzal, hogy a cserére legalább heti egy munkanapon május
1-től szeptember 30-ig 7 és 20 óra között, október 1-től április 30-ig 7 és 19 óra között lehetőséget
biztosít.
A Felhasználó köteles a Víziközmű-szolgáltató által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös
megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést
lehetővé tenni.
A fogyasztásmérő hitelesítési cseréje során a lakossági Felhasználót akadályoztatása esetén a vele
egy háztartásban élő, felnőtt korú közeli hozzátartozó (házastárs, egyeneságbeli rokon,
örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő és testvér),
illetve a közszolgáltatási szerződésben nevesített képviselője írásos meghatalmazás nélkül, egyéb
személy pedig írásos meghatalmazással képviselheti.
A fogyasztásmérő hitelesítési cseréje során a nem lakossági Felhasználót vezető tisztségviselője, vagy
a közszolgáltatási szerződésben nevesített képviselője vagy meghatalmazással rendelkező személy
képviselheti.

Amennyiben a Felhasználó nem működik együtt a Víziközmű-szolgáltatóval a bekötési vízmérő
hitelesítési cseréjében a Víziközmű-szolgáltató az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
 szerződésszegés címén az Üzletszabályzat „Szerződésszegés és elszámolás szerződésszegés
esetén” c. fejezetében részletezett és az Üzletszabályzat 8. számú mellékletében rögzített
mértékű kötbért érvényesíthet, és
 a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja az Üzletszabályzat „A
közszolgáltatási szerződés megszűnése” c. fejezetben meghatározott módon.
Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő cseréjével egyidejűleg írásban, elektronikusan vagy
digitálisan rögzíteni kell:
 a fogyasztásmérő cseréjének okát,
 a csere időpontját,
 a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés
dátuma) és mérőállását, állapotát,
 a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő leszerelést megakadályozó zárának vagy plombájának
azonosítóját, azok darabszámát, továbbá a plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár
állapotát,
 a Felhasználó vagy a képviselője, illetve a Víziközmű-szolgáltató képviselőjének olvasható nevét
és aláírását, illetve az aláírás esetleges megtagadásának tényét, valamint
 amennyiben a Felhasználó nevében képviselő/megbízott jár el, abban az esetben azt a tényt,
amely a képviselet jogát megalapozza (pl. meghatalmazás, közeli hozzátartozó).
A cserére vonatkozóan a cserénél jelen lévő Felhasználó 8 napon belül tehet észrevételt. Amennyiben
a csere a Felhasználó megbízottja jelenlétében történik, az észrevétel határideje 30 nap.
Nem hivatkozhat a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával
kapcsolatos kötelezettsége megszegésére vagy a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár
vagy plomba sérülésére, ha a Víziközmű-szolgáltató nem tudja bizonyítani, hogy fogyasztásmérőt
sérülésmentes állapotban, adta át a Felhasználónak, vagy ha a fogyasztásmérő nem a Felhasználó
kizárólagos őrizetében van.
A fenti rendelkezés a 2016. november 20-át követően beszerelt bekötési vízmérőkre, telki vízmérőkre,
mellékvízmérőkre, valamint locsolási mellékvízmérőkre vonatkozik.
Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen
megőrzéséért és a vízmérési hely, valamint a fogyasztásmérő fagy elleni védelméért a bekötési
vízmérő vonatkozásában a Felhasználó, a mellékvízmérő vonatkozásában az Elkülönített Vízhasználó
felelős. Mulasztás miatt megrongálódott vagy elveszett fogyasztásmérő javításának, pótlásának,
szerelésének költségeit, továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárt a Felhasználó vagy az Elkülönített
Vízhasználó a Víziközmű-szolgáltatónak megtérít.
A Víziközmű-szolgáltató az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőnek a mérésügyről szóló
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt hitelesítési idejét nyilvántartja. Mellékvízmérő
és telki vízmérő esetében a lejárati évben, legkésőbb október 31-ig tértivevény-szolgáltatással feladott
levélben, a számlalevélben vagy egyéb igazolható módon felhívja a Felhasználót, az Elkülönített
Vízhasználót a csere vagy az újrahitelesítés szükségességére, és az ezzel összefüggő teendőkre.
A felhívás kiterjed arra is, hogy ha a mellékvízmérő cseréjéről az Elkülönített Vízhasználó határidőben
nem gondoskodik, a Víziközmű-szolgáltató – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az alábbi
jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
 szerződésszegés címén az Üzletszabályzat „Szerződésszegés és elszámolás
szerződésszegés esetén”c. fejezetében részletezett és az Üzletszabályzat 8. számú
mellékletében rögzített mértékű kötbért érvényesíthet, és





a létfenntartás, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett, a
fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi)
népegészségügyi intézetének (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)
tájékoztatásával:
o az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el,
o lakossági
Felhasználó
esetében
a
közszolgáltatási
ivóvíz-szolgáltatást
felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez
szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja, illetve
a mellékszolgáltatási szerződés megszűnik a mellékvízmérő cseréjére nyitva álló határidő
elteltét követő napon.

A Víziközmű-szolgáltató az Elkülönített Vízhasználónak címzett felszólítást tájékoztatásul a bekötési
vízmérő szerinti Felhasználó részére is megküldi.
A mellékvízmérők cseréje vagy újrahitelesítése alkalmával a Víziközmű-szolgáltató által felszámítható
díjtételeket a Víziközmű-szolgáltató Árnyilvántartása tartalmazza.
A Víziközmű-szolgáltató az Üzletszabályzatában alábbiakban foglaltak szerint jogosult a bekötési
vízmérőnek a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott
hitelesítési hatályán belüli cseréjére azzal, hogy erre legkorábban a bekötési vízmérő beépítését
követő negyedik évben kerülhet sor. A mérő meghibásodása esetén a cserére ettől korábbi időpontban
is sor kerülhet.
A mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott hitelesítési idő
hatályán belüli cserére okot adhat különösen, de nem kizárólag:
 az adott bekötési vízmérő típusa,
 az adott bekötési vízmérő kora,
 az adott bekötési vízmérő állapota,
 az adott bekötési vízmérő átmérője, valamint
 az adott bekötési vízmérőn mért ivóvízfogyasztás olyan mértékű négyéves volumene, mely
után a fizetendő szolgáltatási díj fizetési kötelezettségének nagysága meghaladja a
Víziközmű-szolgáltató Árnyilvántartásában szereplő mérőcsere költséget.
Ha a Felhasználó vagy az Elkülönített Vízhasználó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő
rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt a Víziközmű-szolgáltatónak
haladéktalanul bejelenteni. A Víziközmű-szolgáltató a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles a
kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrizni. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a
fogyasztásmérő cseréjéről annak tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni.
Házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat meghibásodása esetén, ha a hibára utaló jelet a
Víziközmű-szolgáltató a fogyasztásmérő cseréje során észlelte, lehetőleg a helyszínen vagy ha a
helyszíni tájékoztatás akadályba ütközik, haladéktalanul, írásban igazolható módon köteles a
Felhasználót tájékoztatni a tapasztaltakról és a Felhasználó feladatairól.

A fogyasztásmérő pontossági és szerkezeti ellenőrző vizsgálata
Ha valószínűsíthető, hogy a fogyasztásmérő rendellenesen működik, vagy ha az elszámolás alapjául
szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működésének vagy hibájának, sérülésének észlelését követően
a helyszíni ellenőrzés során a megfelelő működés kérdésében a felek között vita alakul ki, a
Felhasználó, az Elkülönített Vízhasználó vagy a Víziközmű-szolgáltató kezdeményezi az elszámolás
alapjául szolgáló fogyasztásmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését,

és ha indokolt, független szakértővel történő metrológiai szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban együtt:
pontossági vizsgálat).
A pontossági vizsgálatra nem kerül sor, ha a fogyasztásmérő tulajdonosa – az ellenérdekű fél részéről
bejelentett kárigény tényének elismerésével együtt – haladéktalanul másik hiteles fogyasztásmérőt
szerel fel.
A pontossági vizsgálat költségeit a kezdeményező fél megelőlegezi.
A pontossági vizsgálat kezdeményezését követő 8 napon belül a Víziközmű-szolgáltató saját költségén
másik hiteles fogyasztásmérőt szerel be.
A pontossági vizsgálat idejéről, helyéről az ellenőrzést végző hatóság az érintetteket legalább 5 nappal
korábban, igazolható módon írásban értesíti. A pontossági vizsgálat végrehajtását az érintett
Felhasználó és az Elkülönített Vízhasználó vagy a Víziközmű-szolgáltató távolléte nem akadályozza.
Ha a pontossági vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott
követelményeknek
 megfelelt, a fogyasztásmérő cseréjének és a pontossági vizsgálat elvégzésének költsége
a vizsgálatot kezdeményezőt terheli,
 nem felelt meg, a fogyasztásmérő cseréjének és a pontossági vizsgálat elvégzésének
költsége – a szerződésszegő magatartás kivételével – a fogyasztásmérő tulajdonosát
terheli.
Ha a fogyasztásmérő rendellenes működése, vagy hibája, sérülése valamelyik fél szerződésszegő
magatartásának a következménye, a fogyasztásmérő cseréjének és a pontossági vizsgálat
elvégzésének díja, a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeivel együtt a szerződésszegő felet
terheli.
A felhasználási helyen, amennyiben a felek között nem merült fel vita – a Felhasználó vagy
megbízottja részvételével dokumentáltan – elvégzett időszakos hitelesítési mérőcserét követően a
felhasználási helyről kiszerelt fogyasztásmérő pontossági vizsgálata már nem kezdeményezhető és
nem végezhető el.

Fogyasztásmérők hitelességének érvényessége
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletnek megfelelően a
felhasználási helyen és elkülönített Felhasználói helyen beépített fogyasztásmérők hitelesítésének
érvényességi ideje:
 bekötési vízmérő, mellékvízmérő, telki vízmérő és törzshálózati vízmérő esetében 8 év,
 szennyvízmennyiség-mérő esetében – amennyiben a Felhasználó és Víziközműszolgáltató erre vonatkozó megállapodása másként nem rendelkezik –2 év..
A hitelesség a nemzeti tanúsító és lezáró jel szerinti dátumtól számított a fent meghatározott
érvényességi idő utolsó évének december 31. napján jár le. A Víziközmű-szolgáltató jogosult a
bekötési vízmérőnek a hitelesítési hatályán belüli cseréjére azzal, hogy erre legkorábban a bekötési
vízmérő beépítését követő negyedik évben kerülhet sor. Kivételt képeznek ez alól a hibás méréssel,
rongálással, fagyással összefüggésbe hozható, valamint műszaki okokból indokolt esetek.

