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Tisztelt Felhasználónk! 
 

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény értelmében joghatással járó mérést kizárólag 

hiteles mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és az elkülönített vízhasználó közötti 

tényleges fogyasztás szerinti elszámolás alapja csak hiteles mellékvízmérő lehet. 

A jelenleg érvényben levő jogszabályok* értelmében a lakás-mellékvízmérő(k) hitelességi ideje 8 év. 

A mellékvízmérők cseréjére a mérők meghibásodása vagy hitelességének lejárta esetén van szükség. 

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a lejárt hitelességű mellékvízmérő(k) cseréjéről vagy újra 

hitelesítéséről az elkülönített vízhasználónak kötelessége gondoskodni. A Korm. rendelet 2015. december 

10-i módosítása értelmében, amennyiben az elkülönített vízhasználó határidőben nem gondoskodik a 

mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről, a társaságunkkal kötött mellékszolgáltatási szerződése 

megszűnik.  

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után a vízdíjat a társasház felé kell 
megfizetni, ami az eddig fizetett díjnak a többszöröse is lehet! 

A vízmérő hitelesség lejárta illetve a magas hátralék miatt megszüntetett mellékszolgáltatási 
szerződés visszakötésének a díja 5 000.-Ft+ÁFA. 

A lejárt hitelességű mellékvízmérő(k) cseréjét és a műszaki zár(plomba) felszerelését társaságunktól is 

megrendelheti, amely tartalmazza a kiszállást, a mellékvízmérő cseréjét és a plomba felszerelését is. 

A megrendeléshez be kell fizetnie a mellékvízmérő csere díját az ügyfélszolgálati irodánkban, ahol fizethet 

készpénzben, illetve bankkártyával.  

Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása (Szekszárd, Tartsay u. 9.; INTERSPAR): 

Hétfő: 08-14;      Kedd: 08-14;      Szerda: 08-14;      Csütörtök: 08-18;      Péntek: 08-14; 

Amennyiben nem szeretne befáradni ügyfélszolgálati irodánkba lehetősége van a mellékmérőcsere díját 

banki átutalással is megfizetheti. 

Banki átutalással történő fizetés esetén e-mail-t kell írnia a merocsere@erovzrt.hu címre, amely az 

alábbiak szerint: 

Szeretném a mellékmérőcsere díját banki átutalással megfizetni. 

Felhasználó azonosító:  12345 

Felhasználó név:  Minta János 

Felhasználási hely címe: 2000 Minta, Minta u. 1. 1/1. 

Levelezési cím:  1000 Minta, Minta u. 21. 

Telefonos elérhetőség 20/123-4567 
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Hagyományos mellékvízmérő csere díja: 

 13mm-es óra (DN13) cseréje:     14 709,-Ft+ÁFA, azaz    18 680,-Ft/db** (tartalmazza a plombálást)  

 20mm-es óra (DN20) cseréje:     16 417,-Ft+ÁFA, azaz     20 850,-Ft/db** (tartalmazza a plombálást) 

 25mm-es óra (DN20) cseréje:     21 880,-Ft+ÁFA, azaz     27 788,-Ft/db** (tartalmazza a plombálást) 

 30mm-es óra (DN20) cseréje:     28 280,-Ft+ÁFA, azaz     35 916,-Ft/db** (tartalmazza a plombálást) 

 40mm-es óra (DN20) cseréje:     42 260,-Ft+ÁFA, azaz     53 670,-Ft/db** (tartalmazza a plombálást) 

 50mm-es óra (DN20) cseréje:     85 460,-Ft+ÁFA, azaz   108 534,-Ft/db** (tartalmazza a plombálást) 

 80mm-es óra (DN20) cseréje:   116 880,-Ft+ÁFA, azaz   148 438,-Ft/db** (tartalmazza a plombálást) 

 100mm-es óra (DN20) cseréje: 123 600,-Ft+ÁFA, azaz   156 972,-Ft/db** (tartalmazza a plombálást) 
 

 Távleolvasásra alkalmas vízmérő (rádióadó modul nélkül): 

 13mm-es óra (DN13) cseréje: 16 869,-Ft+ÁFA, azaz   21 424,-Ft/db** (tartalmazza a plombálást)  

 20mm-es óra (DN13) cseréje: 19 061,-Ft+ÁFA, azaz   24 207,-Ft/db** (tartalmazza a plombálást)  

 

A mérőcserét elvégezheti az elkülönített vízhasználó által megbízott kivitelező is, ebben az esetben a 

beépítendő vízmérőnek függőleges illetve vízszintes beépítés esetén is B pontossági osztályba besoroltnak 

kell lennie. A műszaki zár eltávolítását és műszaki zár elhelyezését Társaságunk szakembereivel kell 

elvégeztetnie maximum 1 munkanapon belül. 

Célszerű a műszaki zár eltávolítását, a vízmérő cseréjét valamint a műszaki zár elhelyezését egy időpontban 

maximum 30 percen belül megvalósítani. Amennyiben ez nem lehetséges abban az esetben Önnek a 

műszaki ügyfélszolgálatunkkal két időpontot kell Társaságunkkal egyeztetnie. 

 (pl.: 8 óra  - műszaki zár eltávolítása;    10 óra - vízmérő beszerelése saját szakemberrel;    14 óra - műszaki zár elhelyezése) 

 1db műszaki záró elem eltávolítása és elhelyezése: 3 858,-Ft+ÁFA, azaz 4 900,-Ft** 

 1db műszaki záró elem eltávolítása: 2 362,-Ft+ÁFA, azaz 3 000,-Ft** 

 1db műszaki záró elem elhelyezése: 2 520,-Ft+ÁFA, azaz 3 200,-Ft** 

A műszaki zár megbontása TILOS! 

Ha a felhasználó a víziközmű-szolgáltatás mennyiségének mérésére szolgáló mérőn vagy az elzáró 

szerelvényeken található műszaki zárat megbontja abban az esetben a hiteles mérés eredményét befolyásolja. 

Az Üzletszabályzat 16. számú mellékletben a Felhasználó által fizetendő kötbér cím alatti 3. pontjában foglalt 

kötbér mértékét kell megfizetnie, ez jelen esetben bruttó 127 000.-Ft.  
 

Szekszárd, 2020. március 01. 

 

 Artim Andrásné sk. 
 vezérigazgató 


