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AZ ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLAT MÉRÉSÉRE FELSZERELT 

MELLÉKVÍZMÉRŐ BEÉPÍTÉSÉRE ÉS REGISZTRÁCIÓJÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
  

Tisztelt Fogyasztónk! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat a KAVÍZ Kft. Üzletszabályzatának III., IV. pontjaihoz 

kapcsolódóan az elkülönített vízhasználat mérésére felszerelt mellékmérők (továbbiakban: 

mellékmérők) beépítésére vonatkozó előírásokról.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a címben szereplő mellékmérők beépítése/beépíttetése során az 

alábbi követelményeknek kell eleget tenniük ahhoz, hogy a beépített mérő a hitelesítési 

szempontoknak megfeleljen. 

Tájékoztatjuk Fogyasztóinkat, hogy a jövőben hiteles fogyasztásmérési hely csak az alábbi feltételek 

szerint kialakítva fogadható el a Szolgáltató részéről.  

 

Hatályos jogszabályok, szabványok irányelvek felsorolása:   

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény;  

 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet;  

 MSZ-04-132:1991 Épületek vízellátása;  

 MSZ-22115:2002 Fogyasztói vízbekötések  

 344/2016.(XI.17.) Korm. rendelete  

 

Betartandó beépítési szempontok:  

A vízmérőket (típusonként a gyári előírásoknak megfelelően) az alábbi módokon lehet beépíteni:  

• Vízszintesen, számlappal fölfelé (A, B ,C metrológiai osztály).  

• Vízszintesen, számlappal oldalra úgy, hogy a számlap síkja merőleges a padló síkjára (A, B, C metrológiai 

osztály).  

• Függőlegesen, úgy, hogy a számlap síkja merőleges a padló síkjára (B,  C, metrológiai osztály).  

 

A vízszintesen beépített vízmérő tengelyvonala vagy a függőlegesen beépített mérő számlapjának közepe az épület 

padlóvonala felett legalább 30 cm-re legyen elhelyezve.  

Vízszintes beépítés esetén a vízmérő tengelye legfeljebb 1,3 m-rel lehet a padló síkja felett.  

Függőleges beépítés esetén a számlap középmagassága legfeljebb 1,5 m-rel lehet a padló síkja felett.  

A vízmérő előtti oldalon elzáró szerkezetet (csap, szelep vagy tolózár) kell beépíteni.  

A vízmérő utáni vízvezetéki hálózaton elzáró és visszacsapó szerelvényt kell beépíteni.   

A megfelelő pontosságú méréshez a vízmérő előtt és után, egyenes csődarabot kell biztosítani. 

A vízmérő könnyen hozzáférhető legyen leolvasás,  karbantartás, kiszerelés céljából. 

A vízmérő védve legyen a külső szennyeződésektől, a beépítési hely környezetéből származó rázkódás és vibráció 

okozta sérülés kockázatától.  

A vízmérő ne legyen kitéve a csővezetékek és szerelvények okozta káros feszültségnek.  

A beépítés iránya feleljen meg a vízmérő jellemzőinek.  

A beépített mellékmérő hitelességének hatálya a hitelesítés idejétől számított 8 év, így a lejárati évben 

az év közben lecserélt vízmérők lejárati ideje is a 8.-év december 31-e. 

 

Nyilvántartásba vétel, VIPAK záró gyűrűk felhelyezése:  

A KAVÍZ Kft. (Szolgáltató) által beépített vagy a tulajdonos által beépített mellékvízmérőket a beépítés után a 

fogyasztó bejelentése alapján, nyilvántartásba veszi (szerződést köt) és számozott VIPAK gyűrűkkel zárja le a 

Szolgáltató.  


