
  FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata  

13. sz. melléklete 

*a) vagy b)    A nem kívánt rész törlendő! 

Címzett: FEJÉRVÍZ ZRt. 

 8000 Székesfehérvár 

 Királysor 3-15. 
 

MEGRENDELÉS 
a vízmérő metrológiai pontosságának ellenőrzésére 

 

Megrendelő neve: .......................................................................................................................….…..... 

Lakcíme: .....................................................................................................................……….... 

Felhasználási hely címe: .......................................................................................................................….……. 

Vízmérő típusa, mérete: .......................................................................................................................….……. 

Bekötés száma: ………………………………………………………………………………………. 

Megrendelem a FEJÉRVÍZ ZRt. Vízmérő Hitelesítő Laboratóriumában a fenti felhasználási helyen lévő 

vízmérő Fejér Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztálya által történő metrológiai 

pontossági ellenőrzését. 
 

*a) Nyilatkozom arról, hogy amennyiben a vizsgálaton a mérőeszköz „megfelelt” minősítést kap, a soron 

kívüli mérőcsere, a szükséges szerelési munkák költségeit és a metrológiai pontossági ellenőrzés fizetendő 

díjának összegét: …………………………… Ft-ot, a számla kibocsátását követő fizetési határidőre a szolgáltató 

részére megfizetem. 
 

*b) Mivel lejárt esedékességű tartozásom van, a tartozás kifizetésére külön megállapodást kötök. A soron 

kívüli mérőcsere, a szükséges szerelési munkák költségeit és a metrológiai pontossági ellenőrzés díját előre 

befizetem. 
 

Ha a metrológiai pontossági vizsgálaton a vízmérő “nem felelt meg” minősítést kap, a szerelési munkák és a 

vizsgálat költségei a szolgáltatót terhelik, s ha a megrendelő a metrológiai pontossági ellenőrzés díját előre 

befizette, annak teljes összegét a FEJÉRVÍZ ZRt. a vizsgálatot követő 8 napon belül visszautalja. 
 

Abban az esetben, ha a vízmérő a felhasználó kárára tévedett, azaz többet mért a tényleges fogyasztásnál, a 

FEJÉRVÍZ ZRt. a felhasználó kérésére, módosított víz- és csatornadíj számlát bocsát ki a 58/2013. (II. 27.) a 

viziközmű szolgáltatás végrehajtásáról szóló Kormányrendelet alapján. Ezen számla a legutolsó számlázási 

időszakra vonatkozik és a szóban forgó számlázási időszakot megelőző 365 nap átlagfogyasztása 

figyelembevételével készül. Ha az átlagfogyasztás nem állapítható meg, akkor a helyi önkormányzati 

rendeletben meghatározott normatívával, helyi rendelet hiányában pedig műszaki számítással határozza meg a 

szolgáltató a fogyasztást. 
 

Mint megrendelő tudomásul veszem, hogy amennyiben a vízmérő „megfelelt” minősítést kapott, vagy a 

mérőeszköz a szolgáltató kárára tévedett (a mérő a hibahatárnál kevesebbet mért) számlamódosításra nincs 

lehetőség. 
 

Nyilatkozom, hogy a vízmérő metrológiai pontosságának ellenőrző vizsgálatán részt kívánok venni:  

igen  -  nem 
 

A mérés idejéről szóló értesítést, a mérőeszköz metrológiai pontosságának ellenőrzéséről készült bizonyítványt, 

valamint a számlát a következő címre kérem: 

..............................................................................................................................................................……… 

A vízmérő pontossági vizsgálatát érintő eljárásrendről, a további jogorvoslati lehetőségekről a tájékoztatatást 

megkaptam. 
 

………......................................……, …......…… év ............................…… hó ........…. nap 

 
 

..................................................................... 

megrendelő, illetve felhasználó 

Vevői rendelésszám:……………………….. 

Főrendelésszám:…….……...….………. 


