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VízMéRÔ tElEPítéSE 
átalánydíjas 
fogyasztási helyeken



A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén jelenleg közel nyolcszáz 
olyan felhasználási hely létezik, ahol a lakók bekötési vízmérő hiányá-
ban átalánydíj formájában fizetik vízdíjukat. Ezek jellemzően olyan, 
az 1900-as évek elején épült ingatlanok, melyek vízellátását akkoriban 
nem a Fővárosi Vízművek, hanem egy külön állami vízmű biztosította. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény*, az átalánydíjas felhasz-
nálási helyek megszüntetését írja elő. A törvény értelmében az áta-
lánydíjas felhasználási helyeket a felhasználóknak legkésőbb 2015. 
december 31-ig bekötési vízmérő berendezéssel kellett ellátniuk.

Jelen kiadványunkkal az érintett felhasználóknak szeretnénk tájékoz-
tatást és segítséget nyújtani a bekötési vízmérők beszerelésével 
kapcsolatos teendőkben. 

HA Eddig mEgFElElt Az átAlánydíJ AlApJán történő 
számlázás, most miért kEll mérős ElszámolásrA 
áttérni? 

élelmiszer vagy üzemanyag vásárlása során mindenki ügyel arra, hogy 
csak az igényelt mennyiségnek megfelelő árat fizesse. társaságunk 
felhasználóinak döntő többsége vízdíját is ennek az elvnek megfele-
lően, az elfogyasztott víz mennyisége alapján fizeti. közel nyolcszáz 
felhasználási helyen azonban a mai napig nincs felszerelve olyan mérő, 
amellyel megállapítható volna a felhasználó vízfogyasztása. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény* előírja, hogy ezeken az áta-
lánydíjas felhasználási helyeken bekötési vízmérő berendezést kell 
elhelyezni. A jogalkotónak ezzel elsődlegesen az igazságos elszá-
molás biztosítása volt a célja, azaz, hogy a vízdíjfizetés egységesen, 
minden fogyasztó esetében a felhasznált víz mennyiségén alapuljon. 
másodsorban a törvény a környezettudatos, takarékos ivóvíz-fogyasz-
tási szokásokra is ösztönzi a felhasználókat.



milyEn FElAdAtok HárulnAk A FElHAsználókrA 
A FogyAsztásmérő bErEndEzés ElHElyEzéséVEl 
kApcsolAtbAn?

Ahhoz, hogy a víziközmű-szolgáltató az átalánydíjas felhasználási 
helyen bekötési vízmérő berendezést tudjon elhelyezni, az ingatlan 
tulajdonosának vagy egyéb jogcímen használójának meg kell rendelni 
a mérőszerelést a víziközmű-szolgáltatónál. Az igénybejelentést kö-
vetően társaságunk elküldi szerződéses ajánlatát a megrendelőnek. 
A szerződéses ajánlat mellékleteként megküldött szolgáltatási szerző-
dés egy példányát aláírva vissza kell küldeni a Fővárosi Vízművek 
részére.

A bekötési vízmérő berendezés elhelyezésének előfeltételeként ki 
kell alakítani egy szabványos vízmérőhelyet, közismertebb nevén 
vízmérő aknát. meglévő akna esetén meg kell vizsgálni, hogy a mérő-
hely megfelel-e a szabványnak, és amennyiben nem, úgy a vízmérő 
aknát át kell alakítani. nem lakossági felhasználó esetén a szolgáltatási 
szerződés mellett a Fővárosi Vízművekkel megállapodást kell kötni 
a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról, amely alapján a felhasználónak 
be kell fizetnie a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást is.

kinEk A FElAdAtA és költségE A mérőHEly kiAlAkításA?

A szabványos mérőhely (vízmérő akna) kialakítását minden esetben 
a megrendelőnek, azaz a felhasználónak saját költségén kell el-
végeznie. Ehhez nyújt segítséget a honlapunkról (www.vizmuvek.hu) 
letölthető aknaátvételi tájékoztató.

kinEk A FElAdAtA és költségE A mérő bEszErElésE?

A bekötési vízmérő, valamint a mérő beszerelésének költségét 
a jogszabály alapján a felhasználónak kell megtérítenie a szolgál-
tató részére a megadott kalkuláció alapján. 

A törvény* rendelkezései szerint a víziközmű-szolgáltató a bekö-
tési vízmérő elhelyezését nem tagadhatja meg, ha a felhasználó 
a bekötési vízmérő elhelyezésének feltételeit teljesítette, valamint 
ha az új szolgáltatási szerződés megkötésében a víziközmű-szol-
gáltatóval együttműködik.



kinEk A nEVérE kErül A bEkötési Vízmérő?

A bekötési vízmérő a mérőszerelést megrendelő természetes vagy 
jogi személy (társasház), jogi személyiséggel nem rendelkező szer-
vezet nevére kerül. Amennyiben a mérőszerelést az átalánydíjas víz-
díjfizető rendeli meg, úgy a bekötési vízmérő is az ő nevére kerül, így 
a számlát továbbra is az ő nevére állítja ki és küldi meg társaságunk. 

több ingatlant ellátó közös bekötővezetékre történő mérőszerelés 
esetén az ellátott ingatlanokon lévő valamennyi felhasználónak/tu-
lajdonosnak meg kell állapodnia a megrendelő személyéről, mivel 
a szolgáltatási szerződést kizárólag az ellátott ingatlanokon lévő 
valamennyi felhasználó/tulajdonos általi meghatalmazással rendel-
kező személy írhatja alá. A bekötési vízmérő és ikervízmérő meg-
rendeléséhez minden esetben mellékelni kell a tulajdonos társak 
hozzájáruló nyilatkozatát.

HogyAn Változik Az Elszámolás Vízmérő 
bEszErElésE EsEtén?

A bekötési vízmérő beszerelése után a vízmérő mérési eredménye 
alapján állítja ki a számlát a Fővárosi Vízművek, így a felhasználó 
a ténylegesen elfogyasztott vízmennyiség után fizeti vízdíját.

HogyAn történik Az Elszámolás, HA több lAkás 
VízEllátásA ugyAnArról A bEkötőVEzEtékről VAn 
mEgoldVA?

több felhasználási hely külön mérésének igénye esetén lehető-
séget biztosítunk ikermérő felszerelésére. minden ikermérő be-
kötési vízmérőként működik, az elfogyasztott vízmennyiség után 
az egyes ikermérők szerinti felhasználóknak állítja ki társaságunk 
vízdíjszámlát. Az ikermérőt a bekötési vízmérő aknájában kell el-
helyezni, ezért még az akna kialakítása előtt át kell gondolni, hogy 
szükség lesz-e ikermérő beszerelésére is. Az ikermérő elhelyezés-
ben segítséget nyújt a honlapunkról (www.vizmuvek.hu) letölthető 
aknaátvételi tájékoztató.

Az elkülönített vízhasználatok mérésére lehetőség van a bekötési 
vízmérő után telepített mellékvízmérőkkel is. Ekkor a bekötési 
vízmérő szerinti felhasználó számlájából levonódnak az elkülönített 
vízhasználatokat mérő mellékvízmérők fogyasztásai. Amennyiben 
a bekötési vízmérő után nincs számlázásba vett mellékvízmérő, 



a díjbeszedő Holding által számlázott felhasználók esetében 
a díjbeszedő Holding külön nyilatkozat alapján vállalja a vízdíj-
számla szétosztását a tulajdonosok között. A vízdíjszámla szét-
osztásának feltételeiről kérjük, érdeklődjön a díjbeszedő Holding 
elérhetőségein.

szomszédos ingAtlAnon léVő bEkötési Vízmérő 
után bE lEHEt építEni mEllékVízmérőt?

ilyen esetben is lehetőség van mellékvízmérő beszerelésére, 
azonban a mellékvízmérő beépítéséhez készített terven a tervező-
nek egyértelműen, írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a beszerelt 
mellékvízmérő melyik bekötési vízmérő után van beépítve.

HogyAn számolHAtó El A kErt öntözésérE 
HAsznált Víz?

A locsolás során felmerülő költségek kétféleképpen is csökkent-
hetőek. május 1. és szeptember 30. között az 58/2013 (ii.27) 
kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett 10%-os ked-
vezmény igényelhető a szennyvízelvezetés díjából vagy használhat 
locsolási vízmérőt, s így a locsolásra elhasznált vízmennyiség után 
az év minden hónapjában csupán a víz díját kell megfizetni. A két 
kedvezmény közül szabadon lehet választani, de egyszerre csak 
az egyik vehető igénybe.

Hol lEHEt mEgrEndElni A mérőszErElést? HoVá 
FordulHAt kérdésEiVEl?

A bekötési vízmérő telepítését személyes ügyfélszolgálati irodánk-
ban kell megrendelni, melynek elérhetőségeit és nyitvatartási idejét 
megtalálja kiadványunk hátoldalán. tekintettel arra, hogy az áta-
lánydíjas felhasználási helyeken meglévő műszaki kialakítások és 
állapotok jelentősen eltérnek, ezért a bekötési vízmérő felszerelése, 
valamint a mérősítés kivitelezése felhasználási helyenként egye-
dileg történik.

Amennyiben további kérdése volna, kollégáink készséggel áll-
nak rendelkezésére ügyfélszolgálati irodánkban, a Vízvonal 
06 1 247 7777-es telefonszámán és a vizvonal@vizmuvek.hu 
e-mail címen.

* 2011. évi cciX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
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A FőVárosi VízműVEk központi ügyFélszolgálAtA

budapest Xiii., Váci út 23–27. 
(bejárat a dózsa györgy út felől)

nyitva tartás:
Hétfő-szerda: 8.00–17.00
csütörtök: 8.00–20.00
péntek: 8.00–14.00

pénztári órák:
Hétfő-szerda: 8.00–16.00
csütörtök: 8.00–19.00
péntek: 8.00–13.00

további budapesti és pest megyei fiókirodáink elérhetőségét 
megtalálja honlapunkon!

www.vizmuvek.hu


