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FIGYELEM FELHÍVÁS ! 

 

 

A szövetkezet ismerete szerint a lakástulajdonosaink egy jelentős részénél a 

vezetékes ivóvíz fogyasztását mérő, a lakásokban lévő mellékvízmérők 

hitelesítési, érvényességi ideje 2014. december. 31.-én lejár. Az érvényességi 

idő lejártával a mellékvízmérő tulajdonosa ( a lakás tulajdonosa ) saját 

költségén köteles gondoskodni a mérő újra hitelesítéséről, cseréjéről. A 

Vízmű a lejárt hitelesítésű mellékórák mérési adatait nem fogadja el, a 

mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondja. 

 

Szövetkezetünk már megkereste és felhívta a helyi Vízművek vezetését arra, 

hogy jogszabályi kötelezettségüknek tegyenek eleget és időben írásban 

értesítsék ki azon lakástulajdonosainkat, akiket érint az óracsere. A Vízmű eddig 

nem tett eleget kötelezettségének. Félünk, hogy erre majd csak december 

hónapban, az utolsó pillanatban kerít sort, amikor a cserék költsége a karácsony 

miatti  többlet kiadásokat még jobban megtetézi.  

Ezért felhívjuk lakástulajdonosaink figyelmét az almérőik hitelesítési 

idejének Önálló ellenőrzésére, ha szükséges annak cseréjére.  

A hitelesítési időtartam lejártára a Vízművek rendelkezik hivatalos 

információval, melyet tőlük legegyszerűbben telefonon ( 59/503-113 ) tudható 

meg. Ha szükséges a csere, az megrendelhető a Vízművektől, ( ők ennek 

elvégzését jogszabály erejénél fogva nem utasíthatják el ) de bárki szakiparos 

vállalkozótól is. A bolti kiskereskedelemben csak már hitelesített mellékórák 

kaphatók, ha azonban vállalkozóval cseréltetjük, akkor annak felszerelését 

követően a Vízművekkel azt át kell vetetni egy helyszíni vizsgálat keretében, ( 

amiért fizetni kell ) és ezt követően válik alkalmassá az almérő fogyasztás 

mérésre. Az almérők hitelesítési ideje 2012. 08. 31.-e óta a korábbi 6 évről 8 

évre emelkedett. Akinek tehát a fenti időpontban még hiteles volt az almérője, 

annak automatikusan meghosszabbodott 2 évvel. 

 

Vonatkozó jogszabályi hátterek: 1991.évi XLV. Tv. a mérésügyről, 

247/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet annak végrehajtásáról, 127/1991.(X.9.) 

Korm.rendelet a közműves ivóvízellátásról és a szennyvízelvezetésről szóló 

38/1955.(IV.) Kormányrendelet módosításáról, a Vízközmű szolgáltatásról szóló 

2011.évi CCIX. Tv. és annak végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) Kormány 

Rendelet.  
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