
Vízmérők és hitelességi idejük, rendkívüli 

hitelesítés 

  

Hiteles vízmérő: 

a mérő hitelességét a plombán lévő MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL 

(MKEH) feliratú bélyegzés igazolja. A hitelesítés érvényessége az elszámolási célú vízmérők 

esetében a MÉRÉSÜGYI TÖRVÉNY [1991. XLV.] rendelkezése szerint:  

 bekötési vízmérőnél: 4 év  

 mellékvízmérőnél: 8 év  

Az érvényességi idő lejártával a vízmérő tulajdonosa: bekötési vízmérő esetében a 

SZOLGÁLTATÓ, mellékvízmérő esetén a FELHASZNÁLÓ köteles saját költségén az 

újrahitelesítésről, ill. hiteles mérőre történő cseréjéről gondoskodni. 

Ha a felhasználó a tulajdonában lévő mérők hitelesíttetését, illetve az arról való gondoskodást 

elmulasztja, a szolgáltató az elkülönített mérőeszközzel mért fogyasztás elszámolására vonatkozó 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-t 30 napos határidővel felmondja. 

VÍZMÉRŐ RENDKÍVÜLI HITELESÍTÉSE (PRÓBAMÉRÉS)  

A rendkívüli hitelesítés (próbamérés)elvégzéséhez a szolgáltató a vízmérőt a felhasználó 

jelenlétében kiszereli. Erről cserelapot állít ki, "RENDKÍVÜLI HITELESÍTÉS" feltüntetésével. Ezt 

követően az erre a célra rendszeresített plombával ellátott ládában a mérőt elhelyezi (amelyet a 

felhasználó saját lakattal lezárhat). 

A szolgáltató a rendkívüli hitelesítést (próbamérést) megrendeli, a vízmérőt az MKEH vizsgálati 

helyszínére szállítja, a rendkívüli hitelesítés időpontjáról a felhasználót értesíti. 

Az MKEH által végzett rendkívüli hitelesítésen részt vehet a szolgáltató képviselője és a 

felhasználó. A rendkívüli vizsgálat eredményét az MKEH jegyzőkönyvbe foglalja.  

A kontrollmérés eredményétől függően az eljárás a következő:  

Ha a hibás mérés ténye kétséget kizáróan megállapítást nyert, a hibás méréssel érintett időszakban 

az elfogyasztott víz mennyiségét a hibás mérés időtartamának kezdetét megelőző 12 hónap összes 

fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a hibás mérés időtartama alatt eltelt napok 

száma szorzataként kell meghatározni. 

A hibás mérés időtartama: 

a. a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új 

fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam  

b. ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, 

becsléssel megállapított időtartam, vagy  

c. a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasásától a mérőcseréig eltelt 

időszak, de legfeljebb 12 hónap.  



Erről a FELHASZNÁLÓ-t - a helyesbített számla megküldésével - értesíteni kell. 

A rendkívüli hitelesítés(próbamérés) költségei ez esetben a szolgáltatót terhelik. 

Ha a vízmérő a mérésügyi jogszabályoknak MEGFELEL, a próbamérés költségei a felhasználót 

terhelik, és a reklamált időszakra a vízdíjszámlát a felhasználónak ki kell fizetni. 

MELLÉKVÍZMÉRŐ kontrollvizsgálata esetén a hitelesítés és a felülvizsgálat költségeit a 

felhasználónaknak meg kell előlegezni. (Az eljárás egyébként mindenben megegyezik a fent 

leírtakkal.) 

Ha a felhasználó, az elkülönített vízhasználó az MKEH által végzett hivatalos reklamációs 

ellenőrző vizsgálat eredményét nem fogadja el, a díjvita peres eljárás keretében folytatható. 

A mellékmérők hitelessége az 1991 évi XLV. számú mérésügyi törvény 2012.08.31-i módosítása 

értelmében nyolc év. A nyolc év letelte után a beépített mérő nem tekinthető hiteles mérésre 

alkalmasnak, így nem felel meg a számlázásra vonatkozó követelményeknek sem, ezért azt cserélni, 

vagy újra hitelesíttetni szükséges. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közlöny 2012. augusztus 31-i lapszámában megjelent a Kormány 

247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelete a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. 

(X.9.) Korm. rendelet, valamit a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

szóló 38/1955. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról.  

 

A rendeletmódósítás értelmében a mellékvízmérők hitelességi ideje 6 évről 8 évre emelkedett 

minden olyan mérő esetében, melynek hitelesítési hatálya a Mód. Kr. hatálybalépése napján még 

nem járt le, azaz a 2012-ben vagy azt követően lejáró mérők esetében. 

 

Jogszabályi háttér 

Az 1991. évi XLV. törvény III. fejezetének 6.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy joghatással 

járó mérést csak hiteles mérővel lehet végezni. 

E törvény 2. számú melléklete a 127/1991. (X. 9.) Kormány rendelet, mely az 1. b.) pontjában 

meghatározza, hogy költség elszámolásra szolgáló mellékvízmérő hitelesítési hatálya 8 év. 

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletből az alábbi részeket emeljük ki: 

64. § (1)… hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a 

mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni. 

(2) Szolgáltatási pont előtt beépített fogyasztásmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltatót, 

szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti 

meg. 
(3) Az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául 

szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles 

gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a víziközmű-szolgáltatót bízza 

meg, úgy a víziközmű-szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg, és a hitelesítés 

idejére köteles ingyenesen cserekészüléket biztosítani. Ha a mérésügyről szóló törvény 

végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt határidőn belül a mérőeszköz hitelesítéséről az 

elkülönített vízhasználó nem gondoskodott, a víziközmű-szolgáltató a mellékszolgáltatási 

szerződést 30 napos határidővel felmondhatja. 
(7) A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és 

védelméért a felhasználó felelős… 



67. § (1) Ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni a 

hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás 

alapjául nem szolgálhatnak. 

Karcag, 2014.10.17.      Orvos-Nagy István 

        Szövetkezet elnöke 


