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KÉRVÉNY 
mellékvízmérő felszerelésére 

 (Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!) 

F 0702-07 
Ikt. szám: 

VM 
 
Alulírott kérem, a benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján mellékvízmérő(k) felszereléséhez 
szolgáltatói hozzájárulást. 
 
 
Kérelmező neve:  ________________________________________________________________________  
 
Kérelmező címe:  ________________________________________________________________________  
 
Kérelmező telefonszáma:  _________________________________________________________________  
 
Beépítési helye:  _________________________________________________________________________  
 
 
Gazdálkodó szervezet (engedélyes) neve:  _____________________________________________________  
 
Rövidített neve:  _________________________________________________________________________  
 
Levelezési címe:  __________________________________  Telefonszáma:  ____________________  
 
Statisztikai száma:  _______________________________________________________________________  
 
Cégjegyzékszáma:  _________________________________  Adószáma:  _______________________  
 
Tevékenységi köre:  ______________________________________________________________________  
 
Cégjegyzésre jogosult neve:  _________________________  Lakcíme:  ________________________  

 Anyja neve:  ______________________  
 
Beépítés helye:  __________________________________________________________________________  
 
 
 
     
  ingatlan tulajdonosa   kérelmező 
 
 
 
Hozzájárulásomat adom a fenti felhasználási helyen a mellékvízmérő(k) beépítéséhez: 
 
Név:  __________________________________________________________________________________  
 
Cím:  __________________________________________________________________________________  
 
Dátum: _________ év _____________ hó _______ nap 
 
 
     
    bekötési vízmérő szerinti felhasználó 
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TÁJÉKOZTATÓ 
MELLÉKVÍZMÉRŐ FELSZERELÉSÉRŐL 

 

 
1. A mérőhely kialakítására, a mellékvízmérő beépítésére az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 5. számú melléklete, 

valamint az MSZ-04-132:1991 szabvány és az ME-10-244:1994 előírásai szerinti, arra jogosult tervezővel szerelési 
tervet kell készíttetni és benyújtani a szolgáltatónak. 

 
2. A mellékvízmérőt üzembe helyezéskor a szolgáltató leplombálja és az elkülönített felhasználói hely tulajdonosával 

számlázási szerződést köt. A szerződés létrejöttének előfeltétele: 
 

a) az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, 
b) az ingatlan vízellátására vonatkozó közüzemi szerződés megkötése, 
c) a bekötési vízmérőre nem lehet díjhátraléka a szerződött partnernek. 

 
3. Az elkülönített felhasználási helyen minden vízvételezési helyet mérni kell, ezért vagy átkötéseket kell készíteni, 

vagy több mérőt kell beépíteni. Az átkötések, belső átalakítás miatt esetlegesen fellépő nyomáscsökkenési 
zavarokért, meghibásodásokért a szolgáltató felelősséget nem vállal. 

 
4. A mellékvízmérő beszerelésével kapcsolatos költség, valamint a hitelesítés és az esetleges javítás díja az 

elkülönített vízfelhasználót terheli. 
 
5. A mellékvízmérő – javítás, csere és leolvasás céljából – bármikor hozzáférhető legyen. 
 
6. A mellékvízmérők felszerelése után a bekötési vízmérőn mért – a mellékvízmérőkön mért felhasználás 

mennyiségével csökkentett – felhasználás díját az épület fenntartója fizeti. E díj tartalmazza a mellékvízmérővel 
nem mért ingatlanok és a közösségi vízvételi helyeken levő vízfelhasználás és csatornaszolgáltatás díját, illetve a 
bekötési vízmérő utáni vezetékszakaszon az esetleges csőtörésekből elfolyt vízmennyiség vízdíját, valamint a 
mellékvízmérők által még nem mérhető, de épületszinten összeadódó szerelvényhibákon elfolyt vízmennyiség víz- 
és csatornaszolgáltatás díját. 

 
7. Az elkülönített vízhasználó kötelezettséget vállal, hogy a mellékvízmérő működését rendszeresen figyelemmel 

kíséri, a rendellenes működést, meghibásodást a szolgáltatónak azonnal jelzi, a mellékvízmérő leolvasásához, 
cseréjéhez az ingatlanba való bejutást biztosítja. 

 
8. Az elkülönített felhasználási helyek mellékvízmérőin mért vízfelhasználás díját a szolgáltató közvetlenül a 

szerződött, elkülönített vízhasználó részére számlázza. Évente legalább egy alkalommal a mellékvízmérők 
leolvasását a szolgáltató végzi, ez egyben ellenőrzést is jelent. Ha a leolvasás meghiúsul, a számlázás alapja a 
bekötési vízmérő szerinti felhasználó és az elkülönített vízhasználó által együttesen, írásban a szolgáltatóval közölt 
mérőállás. 
Az adatközlés elmaradása esetén a szolgáltató átlagmennyiséget számláz a következő leolvasásig. A bekötési 
vízmérőn és a mellékvízmérőkön mért vízfelhasználások közötti, különbözeti vízfelhasználás alapján kiszámlázott 
díj fizetéséért, valamint a mellékvízmérővel nem rendelkező ingatlanrészekben felhasznált vízmennyiség díjának 
megfizetéséért – egyéb megállapodás hiányában – az ingatlanrészek tulajdonosi közössége egyetemlegesen felel. 

 
9. Az elkülönített felhasználási helyeket ellátó vízvezetékrendszer (a bekötési vízmérő és az egyes mellékvízmérők 

közti vezetékhálózat) az ingatlan fenntartójának kezelésében van. Ezen vezetékrendszerek karbantartásáért, 
üzemeltetéséért, ezek meghibásodásából eredő károkért (ideértve a vízelfolyásból eredő többletköltségeket és 
károkozást) a fenntartó felel. 

 
10. A szolgáltató kötelezettsége és felelőssége az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szerinti szolgáltatási pontig 

(bekötési vízmérő) áll fenn. 
 
11. A mérők helyszíni üzembe helyezése, csak az előzetesen készült számlához csatolt és a kérelmezőnek kiküldött 

készpénz átutalási megbízás befizetése után történhet meg. Az üzembe helyezés költségeit a szolgáltató honlapja 
(www.bakonykarszt.hu) tartalmazza. 
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