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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HITELESSÉGŰ MELLÉKVÍZMÉRŐK
ÚJRA HITELESÍTÉSÉRŐL
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. szóló törvény értelmében joghatással járó mérést kizárólag hiteles
mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és az elkülönített vízhasználó közötti
tényleges fogyasztás szerinti elszámolás alapja csak hiteles mellékvízmérő lehet. A jelenleg érvényben levő
jogszabályok* értelmében a lakás-mellékvízmérő(k) hitelességi ideje 8 év.
Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében az ingatlanon belüli mellékvízmérő az elkülönített vízhasználó
tulajdonát képezi, ezért annak hitelesítéséről, cseréjéről a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
Amennyiben a régi mellékvízmérőjét szeretné újrahitelesíttetni, azt elvégeztetheti egy az Ön által választott,
hitelesítésre jogosult vállalattal, vagy megbízhatja társaságunkat is.
Ha az újrahitelesítést nem társaságunk végzi, az újrahitelesített mellékvízmérő visszaszerelését követően az
üzembe helyezést az elkülönített vízhasználónak külön kell megrendelnie társaságunktól.
Ha nem minket bíz meg az újrahitelesítéssel, abban az esetben a visszaszerelés után az üzembe
helyezés időpontjának egyeztetését minden esetben az ügyfélnek kell kezdeményeznie az online
ügyfélszolgálaton, a Vízvonal (06-1-247-7777) telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen.
Abban az esetben, ha társaságunkat bízza meg a mellékvízmérő újrahitelesítésével, munkatársaink a
vízmérőt leszerelik, helyette hiteles vízmérőt szerelnek be, majd azt a hitelesítő laboratóriumba szállítják. A
sikeres újrahitelesítést követően a beszerelt vízmérőt leszerelik és beszerelik az újrahitelesített vízmérőt.
Amennyiben a mellékvízmérő nem felel meg a hitelesítő vizsgálaton, a már újonnan felszerelt vízmérő marad
a felhasználási helyen, ugyanis a folyamatos számlázáshoz új, hiteles mellékvízmérő használata szükséges.
Abban az esetben, ha Ön a vizsgálat elvégzésére társaságunkat kéri fel, külön üzembe helyezés
megrendelésére nincs szükség.
Az újrahitelesítési eljárás díja 1 db lakás-mellékmérőre 38 265,- Ft,*** minden további mérőre 16 967,Ft/db***.
Az ár a következőket tartalmazza:





Lakás-mellékvízmérő újrahitelesítésének díja.
Hiteles cseremérő beszerelésének a díja.
Újrahitelesített mérő visszaszerelésének a díja.
Üzembe helyezési díj.

Amennyiben Ön a fentieket elfogadja, és társaságunktól kéri a vízmérő újrahitelesítését, kérjük, online vagy
telefonon jelezze, hogy vállalja-e a vizsgálat költségét.
Ha a régi mellékvízmérőt újrahitelesítésre elvitték, és a vízfogyasztás mellékvízmérő nélkül történik, a lakás
vízfogyasztását a közös költségben kell a tulajdonosnak megfizetnie.
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* 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
**2019. január 1-től érvényes árak és 27%-os áfát tartalmaznak.
***A díj a mérő árát nem tartalmazza
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