
A közműves ivóvízellátást és a közműves szennyvízelvezetést a többször módosított 38/1995. 
(IV. 5.) kormányrendelet, a lakossági vízbekötések kialakításának a módját az MSZ 22115 sz. 
magyar szabvány szabályozza. Kérjük, szíveskedjék figyelmesen áttanulmányozni a fentiek fi-
gyelembe vételével készült tájékoztatónkat.

Az ikermérőt az azonos ingatlanon lévő fogyasztók, elsősorban az egy vízbekötéssel rendelkező 
családi házak, kisebb társasházak (jellemzően 2-3 lakás) vízfogyasztásának mérésére ajánljuk.

Az ikermérő-szerelés feltétele, hogy az ingatlan rendelkezzen vízbekötéssel és bekötési 
vízmérővel. Az ikermérő kizárólag a meglévő bekötési vízmérő aknájában helyezhető el. További 
feltétel az ingatlan vízellátására vonatkozó, aláírt Szolgáltatási Szerződés.

A meglévő szabványos aknában (a meglévővel együtt) legfeljebb három vízmérő helyezhető el.  
Négy vagy ennél több mérő esetén egyedi tervezésű akna szükséges.

Az ikermérőt az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kérheti. Amennyiben Ön 
mint megrendelő nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, be kell szereznie a tulajdonos(ok) és 
a meglévő fogyasztók írásbeli hozzájárulását. Az ikermérő felszereléséről és a szükséges esz-
közökről a Megrendelő költségére a Szolgáltató gondoskodik.  Üzembe helyezett ivóvíz-törzs-
hálózaton az ikermérő felszerelését, cseréjét, leszerelését, valamint a csatlakozás készítését a 
Szolgáltató vagy megbízottja végzi.

TÁJÉKOZTATÓ AZ

IKERMÉRŐ LÉTESÍTÉSÉHEZ 
SZÜKSÉGES FELTÉTELEKRŐL ÉS A 

FOGYASZTÓ FELADATAIRÓL



Az ikermérő létesítésének 
folyamata

ADATFELDOLGOZÁS, HIÁNYELLENŐRZÉS

Társaságunk a beadott és a már rendelkezésére álló dokumentumokat és adatokat formailag 
és tartalmilag ellenőrzi, az esetleges hiányosságról a benyújtás időpontjában személyesen, a 
későbbiekben telefonon, illetve levélben tájékoztatja az igénylőt.

IGÉNYBEJELENTÉS 

A mérőszerelést Ön a Fővárosi Vízművek Zrt. Ügyfélszolgálati irodájában (Budapest XIII., 
Váci út 23-27. - Dózsa György út felőli bejárat) kezdeményezheti.

SZÜKSÉGES DOKuMENTuMOK 

• kitöltött Szolgáltatás-igénybejelentő nyomtatvány 
• elvi nyilatkozat (ha korábban Ön már kapott ilyet) 
• 1 évnél nem régebbi földhivatali térképmásolat
• tulajdonostársak, jelenlegi fogyasztók írásbeli hozzájárulása

Fontos, hogy 4 vagy ennél több mérő igénylése esetén egyedi tervezésű aknát kell készíte-
ni, melynek műszaki tervét csatolni kell a Szolgáltatás-igénybejelentőhöz.

SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRuLÁS KIADÁSA

A Fővárosi Vízművek a benyújtást követő 15 munkanapon belül kiállítja és megküldi a Szolgálta-
tói hozzájárulást (1 példányban), amely tartalmazza

 • a kialakítandó ikermérővel ellátni kívánt ingatlan pontos címét és helyrajzi számát, 
 • a beépítendő vízmérő átmérőjét a bejelentett vízigény alapján, 
 • a mérőszerelésre átvett pénzeszköz mértékét, 
 • gazdálkodó szervezetek esetében a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét, 
 • a Szolgáltatási Szerződés (SZSZ) 2 példányát, 
 • a kialakítandó vízmérő-akna, illetve mérőhely műszaki rajzát (3 mérőig), 
 • a befizetéshez szükséges csekket.

Amennyiben az ikermérő-szerelés összegét banki átutalással kívánja kiegyenlíteni, átutalási 
megbízásán kérjük, hivatkozzon a Szolgáltatói hozzájárulás azonosító számára. Bankszámla-
számunk: CIB 10700024-02520009-51100005).

Az ikermérő költségeinek készpénzes vagy bankkártyás kiegyenlítésére házipénztárunkban is 
lehetőséget biztosítunk. 

Figyelem! A Szolgáltatói hozzájárulás a kiállítástól számított 6 hónapig érvényes.
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VÍZMÉRŐHELY KIALAKÍTÁSA

A vízmérőhely kialakításáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia, ebben a Mellékletben sze-
replő műszaki leírás és vázlatrajz nyújt segítséget. A vízmérőhely elkészítésével egy időben 
legalább egy vízvételi helyet ki kell alakítani az elkülönített vízhálózaton. A szakszerű kialakítás 
leírását, valamint az aknaátvevő által vizsgált szempontokat a Melléklet tartalmazza. A mérőhely 
szakszerű kialakítását a helyszínen ellenőrizzük. Kérjük, hogy a vízmérőhely elkészültét telefonos 
ügyfélszolgálatunkon, a 06-40 247 247 számon szíveskedjék jelezni. Ezt követően az illetékes 
területi kirendeltség üzemeltetési ellenőre telefonon egyezteti Önnel az aknaátvétel időpontját. 
Akadályoztatása esetén kérjük, írásos meghatalmazással biztosítsa megbízottjának jelenlétét a 
munkavégzés során. 

VÍZMÉRŐHELY ÁTVÉTELE

Az egyeztetett időpontban üzemeltetési ellenőr munkatársunk ellenőrző lista alapján elvégzi a 
mérőhely-előkészítés alkalmassági vizsgálatát és műszaki átvételét. Az aknaátvétel kizárólag 
akkor tekinthető sikeresnek, ha az akna az előírásoknak minden szempontból megfelel. Hiányos-
ság esetén a szükséges pótlásokat jegyzőkönyvben rögzítik. Az eljárás végén mind az ellenőrző 
listát, mind a jegyzőkönyvet mindkét félnek a helyszínen alá kell írnia.

Kérjük, hogy sikertelen aknaátvétel esetén az aknaátvétel új időpontját telefonos ügyfélszolgála-
tunkon, a 06-40 247 247 számon szíveskedjék egyeztetni.

IKERMÉRŐ FELSZERELÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 

Az alábbi feltételek együttes teljesülését követő 90 napon belül a Fővárosi Vízművek, illetve meg-
bízottja elkészíti a mérőszerelést, amennyiben:

 • a vízmérőhely műszaki átvétele sikeresen megtörtént, 
 • az ügyfél által aláírt Szolgáltatási Szerződés megérkezett társaságunkhoz, 
 • az ikermérő-szerelés díjának befizetése megtörtént. 
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a szolgáltatást kizárólag a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott célra igénybe 
venni,

a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjának számla alapján határidőre történő meg-
fizetésére,

a Fogyasztó tulajdonát képező házi ivóvízhálózat és a csatlakozó víziközmű-hálózat 
karbantartásáról, javításáról, ellenőrzéséről gondoskodni,

a Szolgáltató által végzett ellenőrzés, leolvasás lehetőségét biztosítani,

a Szolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételére szolgáló ingatlanra történő bejutását 
a jelzett időben lehetővé tenni. A Fogyasztó a szükséges munkálatokat nem akadá-
lyozhatja. A Szolgáltató akadályoztatása birtokháborítás, amelynek megszüntetésére 
a Szolgáltató hatósági-bírósági utat vehet igénybe.

gondoskodni a vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségéről és tisztán tar-
tásáról, a vízmérő fagy- és egyéb károsodás elleni megfelelő védelméről, továbbá 
köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót a vízmérő rendellenes működéséről, a 
zárógyűrű és a mérő sérüléséről,

az ingatlan vízellátásával kapcsolatos vízhálózat átalakítási, bővítési és megszüntetési 
munkákhoz a Szolgáltató írásbeli hozzájárulását beszerezni,

amennyiben a szolgáltatási hely Fogyasztója megváltozik (pl. eladja az ingatlant), a 
változást - az új Fogyasztóval együtt - a vízmérőállás megjelölésével 30 napon belül 
írásban bejelenteni. Ennek elmaradása esetén az átadó és átvevő a vízdíj megfizetése 
tekintetében egyetemlegesen kötelesek helytállni,

kártalanítás nélkül tűrni a szolgáltatás közérdekből történő korlátozását.

A Fogyasztó köteles Szolgáltatónak megtéríteni a neki felróható okból megrongálódott 
vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá a hitelesítésé-
nek költségeit (a mérő elfagyásának következményeit is ide értve), a kiszabott kárté-
rítéssel egyetemben.

A Fogyasztó felelős a vízdíj elszámolásának alapjául szolgáló vízmérők, és a leszere-
lésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért.

TILOS az ivóvíz közműhálózatra bekötött házi ivóvízhálózatot a helyi (egyedi) vízbe-
szerzési helyhez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összekötni.

TILOS a bekötővezetéknek és a házi ivóvízhálózatnak elektromos hálózat és berende-
zés, villámhárítók földelési céljára történő használata.
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Kivonat a Fővárosi Vízművek 
Üzletszabályzatából (IV. melléklet IV. 2.

A Fogyasztó kötelezettségei)

A Fogyasztó a Szolgáltatási Szerződés (SZSZ) tartama alatt köteles:


