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TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKVÍZMÉRŐK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSRÓL
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 2014.01.01-én hatályba lépett módosítása
kimondja, hogy bizonyos meghatározott esetekben a víziközmű-szolgáltatási díj elszámolásának alapja - a
korábbi jogszabálytól eltérően - a mellékvízmérőkön mért fogyasztás. Ezen elszámolási mód alkalmazásának
részletszabályait az 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet (Vhr.) rögzíti.
AZ IGÉNYLÉS FOLYAMATA
Az elszámolás alapját abban az esetben képezheti mellékvízmérőkön mért fogyasztás, ha a bekötési vízmérő
mellett minden ivóvízvételi hely (ide értve a kerti csapot, közös használatú helyiségekben lévő ivóvízvételi
helyeket stb.) kizárólag a víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja által felhelyezett plombával vagy záró
elemmel ellátott, hiteles mellékvízmérőkkel mért, és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkezik.
További feltétel, hogy a bekötési vízmérő utáni belső ivóvízhálózaton a karbantartás elmaradására
visszavezethető vízveszteség vagy elszámolatlan vízvétel lehetősége kizárható.
Igénybejelentés
A mellékvízmérők alapján történő elszámolásra való áttérést a mellékvízmérőkkel rendelkező elkülönített
vízhasználók (képviseletükben eljáró személy meghatalmazásával) a bekötési vízmérő szerinti felhasználó
hozzájárulásával kezdeményezhetik a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél az „Igénybejelentés mellékvízmérők alapján
történő elszámoláshoz” nyomtatvány kitöltésével.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok






kitöltött, aláírt igénybejelentés mellékmérők alapján történő elszámoláshoz megnevezésű
nyomtatvány, amely beszerezhető a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján
egy adott bekötési vízmérőhöz tartozó, mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített
vízhasználók teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, amelyben az elkülönített
felhasználók megadják a víziközmű-szolgáltatóval szemben a képviseletükben eljáró személy nevét,
ha az nem a bekötési vízmérő szerinti felhasználó,
a csatlakozó hálózati szakasz megvalósulási állapotáról készített épületgépészeti terv,
az elkülönített vízhasználók arra vonatkozó megállapodása, hogy a mellékvízmérők és a bekötési
vízmérők egyidejű leolvasására-a víziközmű-szolgáltató gyakorlatával összhangban-rendszeresen
mely időpontban kerüljön sor.

Műszaki szemle
A Fővárosi Vízművek Zrt. az igénybejelentést követően műszaki szemlét kezdeményez, mely során vizsgálja,
hogy




minden ivóvízvételi hely a víziközmű-szolgáltató vagy megbízottja által felhelyezett plombával vagy
záró elemmel ellátott, hiteles mellékvízmérőkkel mért-e, és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel
rendelkezik-e,
fennáll-e az elszámolatlan ivóvíz vételezés lehetősége,
van-e a csatlakozó ivóvízhálózaton vízelfolyásra utaló jel.

A műszaki szemle alkalmával megtörténik a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők legelső egyidejű
leolvasása.
Amennyiben a felhasználási helyen lévő állapot a jogszabályi előírásoknak megfelel, a műszaki szemle
dátuma lesz a mellékvízmérők alapján történő elszámolás indulási időpontja. A mellékvízmérők alapján történő
elszámolás induló mérőállásai a műszaki szemle alkalmával történő egyidejű leolvasás alkalmával rögzített
mérőállások lesznek.
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a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérése alapján megállapított fogyasztási különbözet nem
haladja meg az 5 %-ot,
a bekötési vízmérő és az összes mellékvízmérő egyidejű leolvasását a mellékvízmérők alapján történő
elszámolásra vonatkozóan évente egy alkalommal biztosítani kell a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy
Megbízottja számára (a köztes időszakban az elkülönített vízhasználók által megadott adatok alapján
történik az elszámolás),
a csatlakozó és házi ivóvízhálózat ellenőrzésére, karbantartására, időszakos felújítására és a
keletkező hibák javítására vonatkozó kötelezettségeket a bekötési vízmérő szerinti felhasználó és az
elkülönített vízhasználók a jogszabályban és a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzatában foglaltak
szerint teljesítik,
az elkülönített vízhasználók a mellékvízmérők „üzemeltetésére” vonatkozó kötelezettségeknek a
jogszabályban és az Üzletszabályzatban foglaltak szerint eleget tesznek,
a bekötési vízmérő szerinti felhasználó és az elkülönített vízhasználók a jogszabályban és a Fővárosi
Vízművek Zrt. Üzletszabályzatában foglaltakat teljesítik.

A mellékvízmérők alapján történő elszámolás feltételeinek a teljes elszámolási időszak alatt folyamatosan
teljesülni kell.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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