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   Összefogás Lakásszövetkezet 

   Tájékoztató XIII./2022/06. 
 

 

Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 

 

Az elmúlt napokban a Fővárosi Vízművek 

Zrt. értesítéseket küldött (a díjbeszedő Zrt. 

számláikon keresztül) a lakásokban szerelt 

mellékvízmérők tulajdonosainak arról, hogy 

az ez évben lejáró mérők hitelesítéses 

cseréjéről gondoskodjanak. 

 

Ezúton tájékoztatunk minden 

lakástulajdonost, hogy 
Lakásszövetkezetünk 

figyelemmel kíséri minden 
lakásban lévő mellékvízóra 

hitelesítésének határidejét.  
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
Lakásszövetkezet önelszámoló 

karbantartó műhelye az érintett 
épületekben/lépcsőházakban 

értesítéseket fog küldeni, hogy 
mikor végzi el a hitelesítéses 

cseréket, amelynek költsége az 

adott lépcsőház felújítási alapját 
terheli. 

 

A lakásban található vízóra, azaz lakás-

mellékvízmérő akkor hiteles, ha a Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 

kevesebb, mint 8 éve hitelesítette, illetve a 

mérő ép, burkolata nincs megbontva.  

 

A lakás mellékvízmérők mindig a hitelesítés 

évétől számított nyolcadik év utolsó napjáig 

tekinthetőek hitelesnek.  
Tehát: nem szükséges a cserét 

azonnal elvégezni a tárgy év 
december 31-ig kötelező azt 

befejezni.  
 

A mérő hitelesítési évéről a hatósági 

tanúsító jelen (plomba vagy matrica) lévő 

évszám alapján győződhet meg. Az MKEH 

által elhelyezett plomba sértetlenségéért az 

elkülönített vízhasználó (más néven 

felhasználó, fogyasztó vagy mellékmérős 

fogyasztó) felel.  

 

Továbbá az 58/2013 (II.27.) 

Kormányrendelet 84.§ (7a) bekezdése 

szerint a mellékszolgáltatási szerződés 

megszűnik, ha az elkülönített vízhasználó 

határidőben nem gondoskodik a 

mellékvízmérő hitelesítéséről vagy 

cseréjéről. A törvényi szabályozáson túl 

azért is fontos, hogy a felhasználó által 

használt mellékvízmérő hiteles legyen, mert 

az idő előrehaladtával és a rendszeres 

használattal megnő annak az esélye, hogy a 

mérők a kopás és a szennyeződés miatt 

kevésbé megbízható értéket mutatnak.  

 

Az alábbiakban ismertetjük a 2022. 

december 31-ig lejáró, illetve 

hitelesítéses cserére kötelezett 

lépcsőházak listáját: 
 

1163 
 
Egyenes utca 

 
22 

1164 Felsőmalom utca 3/E 

1164 Olló utca 18 

1164 Olló utca 24 

1165 Budapesti út  119/A 

1165 Centenárium stn. 4 

1165 Centenárium stn.  10 

1165 Dóra tér  11 

1165 Futórózsa utca 79 

1165 Gizella tér  5 

1165 Margit utca 88 

1165 Margit utca 92 

1165 Mátyásdomb tér  2/A 

1165 Mátyásdomb tér  2/D 

1165 Mátyásdomb tér  2/F 

1165 Olga utca 4 

1165 Olga utca 33 

1165 Olga utca 37 

1165 Összefogás stny. 4 

1165 Összefogás stny. 6 

1165 Összefogás stny. 11 

1165 Összefogás stny. 5 

1165 Összefogás stny. 7 

1165 Sasvár utca 114 

1165 Centenárium stny. 20 
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