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TÁJÉKOZTATÓ AZ IKERMÉRŐ LÉTESÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGES FELTÉTELEIRŐL ÉS
A FELHASZNÁLÓ FELADATAIRÓL
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A közműves ivóvízellátást a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve az annak
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a lakossági vízbekötések kialakításának módját az
MSZ 22115:2002 szabvány szabályozza.
Az ingatlan ivóvíz ellátásának lehetséges megoldásairól, műszaki paramétereiről elvi nyilatkozatban nyújtunk
tájékoztatást, melynek kiadásáról a honlapunkról letölthető Elvi nyilatkozat tájékoztatóban olvashat
részletesen.
Az ikermérőt az egy vízbekötéssel rendelkező ingatlanon lévő, több lakrész vagy kisebb társasház
(jellemzően 2-3 lakás) külön álló felhasználói vízfogyasztásának elkülönített mérésére ajánljuk. Az ikermérőszerelés feltétele, hogy az ingatlan rendelkezzen vízbekötéssel és bekötési vízmérővel és az ingatlan
vízellátására vonatkozó, aláírt Szolgáltatási szerződéssel.
Az ikermérő kizárólag a meglévő bekötési vízmérő aknájában illetve vízmérőhelyén helyezhető el. A meglévő
szabványos aknában (a meglévő bekötési vízmérővel együtt) legfeljebb három vízmérő helyezhető el. Négy
vagy ennél több mérő esetén egyedi tervezésű akna szükséges.
Az ikermérőt az ingatlan egyik tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kérheti az ingatlan
tulajdonostársainak és a meglévő bekötési vízmérő felhasználójának írásbeli hozzájárulásával. Az ikermérő
felszereléséről és a szükséges eszközökről a Megrendelő költségére a Szolgáltató gondoskodik. Üzembe
helyezett ivóvíz-törzshálózaton az ikermérő felszerelését, cseréjét, leszerelését, valamint a csatlakozás
készítését a Víziközmű - szolgáltató vagy megbízottja végzi.
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AZ IKERMÉRŐ SZERELÉS MEGRENDELÉSÉNEK FOLYAMATA

2.1
MEGRENDELÉS BENYÚJTÁSA
Az ikermérő felszerelése személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve írásban postacímünkre küldött
levélben kezdeményezhető a Víziközmű szolgáltatás megrendelő meglévő bekötés nyomtatvány hiánytalanul
kitöltött formában Társaságunkhoz történő eljuttatásával. A nyomtatvány mellé még csatolni szükséges az
alábbi dokumentumokat:
 Hivatalos térképmásolat, 1 példány, 60 napnál nem régebbi, (TAKARNET rendszerből származó
térképmásolat is megfelelő).
 Tulajdoni lap 1 példány, 60 napnál nem régebbi, (TAKARNET rendszerből származó nem hivatalos
másolat is megfelelő).
 Tulajdonosi hozzájárulások. (Több tulajdonos esetén, a tulajdoni lapon szereplő összes tulajdonostól
külön nyilatkozaton, vagy Társaságunk által biztosított, illetőleg a honlapról letölthető Tulajdonosi
hozzájárulás nyomtatványon benyújtva).
 Használati jogcím igazolása, ha az igénybejelentő a felhasználási helynek nem tulajdonosa (pl. bérleti
szerződés).
 Bekötési vízmérő díjfizetőjének a hozzájárulása (a honlapról letölthető Tulajdonosi hozzájárulás
nyomtatványon benyújtva)
 Nem lakossági felhasználó igénybejelentése esetén jóváhagyott belső vízhálózati gépészeti
tervdokumentáció tervszáma. (A belső vízhálózati terv jóváhagyás menetét a honlapunkról letölthető
vízhálózati terv jóváhagyásáról szóló tájékoztatónkban részletezzük).
Amennyiben Társaságunk szükségesnek tartja, további dokumentumok benyújtását kérheti az elbírálás
érdekében.
2.2
ADATFELDOLGOZÁS - DOKUMENTUMOK FORMAI ÉS TARTALMI ELLENŐRZÉSE
Társaságunk a beadott és rendelkezésre álló dokumentumokat, illetve adatokat formailag és tartalmilag
ellenőrzi. Az esetleges hiányosságokról, illetve elutasításról legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatjuk a
Megrendelőt. A benyújtott megrendelés elutasításra kerül, amennyiben az adott felhasználási helyen lejárt
fizetési határidejű követelés vagy vitatott díjtartozás áll fenn.
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2.3
SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSA
A Fővárosi Vízművek Zrt. a fentiekben részletezett feltételeknek megfelelő megrendelés benyújtását
követően Szolgáltatói hozzájárulásban - 15 napon belül - tájékoztatja az Igénybejelentőt, hogy milyen további
feladatokat ás fizetési kötelezettségeket kell teljesíteni az ikermérő felszerelés megvalósítása érdekében.
Társaságunk a nem lakossági felhasználók esetében a szolgáltatói hozzájárulásban megállapítja a 2.4
pontban részletezett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét is.
A Szolgáltatói hozzájárulásunk 6 hónapig érvényes és a következőket tartalmazza:






a közszolgáltatási szerződést,
a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra kötelezett felhasználó esetében a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás megállapodást,
a vízmérőhely kialakításához szükséges típustervet (műszaki rajz),
az ikermérő felszerelésének díját tartalmazó kalkulációját végleges pénzeszköz átadáshoz,
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználó esetében a víziközműfejlesztési hozzájárulás befizetésére szolgáló számlát,

VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSÉNEK FELTÉTELEI NEM LAKOSSÁGI
ÜGYFELEKNÉL
Nem lakossági felhasználó a Víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet a
víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint,
 víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett
bővítéséért,
 a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése
esetében.
2.4

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie
 a központi költségvetési szervnek és intézményének,
 a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének,
 valamint, a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és
vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.
2.5
VÍZMÉRŐHELY KIALAKÍTÁSA
A megrendelő feladata a Fővárosi Vízművek Zrt. által meghatározott elvárásoknak megfelelő vízmérőhely
kialakítása és készre jelentése a Fővárosi Vízművek Zrt. felé. A szakszerű kialakítás módjáról, valamint a
műszaki átvevő által vizsgált szempontokról szóló tájékoztatók, honlapunkról letölthetőek a Letölthető
nyomtatványok menüpontban.
2.6
IKERMÉRŐ FELSZERELÉSE
Amennyiben a Megrendelő
 az ikermérővel kapcsolatos költségeket és - víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett
megrendelő esetén - a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját befizette,
 a közszolgáltatási szerződést aláírva visszajuttatta a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek,
 a vízmérőhely sikeres átvétele megtörtént,
a Fővárosi Vízművek Zrt. e feltételek együttes teljesülésétől számított 3 hónapon belül az ikermérőt felszereli.
Amennyiben az ikermérő szerelés fenti feltételei együttesen nem teljesülnek a szolgáltatói hozzájárulás
keltétől számított 6 hónapon belül, úgy a megrendelés külön értesítés hiányában is hatályát veszti.
Amennyiben a kérelmező az ikermérő szerelésre továbbra is igényt tart, az erre vonatkozó megrendelést újra
be kell nyújtania a Fővárosi Vízművek Zrt.-hez
A megrendelőnek vagy írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjának biztosítania kell a
Fővárosi Vízművek Zrt. vagy annak megbízott vállalkozója részére az ikermérő szerelés elvégzéséhez az
ingatlanra való bejutást, illetve az ott történő akadálytalan, zavartalan munkavégzést. A megrendelő
aláírásával igazolja az ikermérő szerelési munka elvégzését, illetve az ivóvíz vételezés megkezdésének
tényét, időpontját, a vízmérő induló állását, típusát, méretét, hitelesítésének évét és gyári számát, a
felhelyezett függőplomba, záróelem számát és állapotát, amellyel kapcsolatos tudnivalókról a Fővárosi
Vízművek Zrt. munkatársa/megbízott vállalkozója tájékoztatja a felhasználót.
A kivitelezés befejezését követően Társaságunk kiállítja és megküldi az ikermérő szerelésről a végszámlát és
számlázásba veszi az ikermérőt.
Fővárosi Vízművek Zrt.

