
Szerzôdéses feltételek
Jelen Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés módosítás  elválaszthatatlan része a Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdésre vonatkozó Általános szerzôdési feltételek
és a Szolgáltató Üzletszabályzata, melyet az elkülönített vízhasználó/fogyasztó/tulajdonos jelen Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés módosítás aláírásával magára nézve
elfogad. Jelen szerzôdés módosítja a korábban az azonos fogyasztási helyre kötött Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdést a mellékvízmérô adataira vonatkozóan.

Dátum:

Elkülönített vízhasználó aláírása

Dátum:

Fôvízmérôs vízdíjfizetô
cégszerû aláírása

Tulajdonos aláírása

Dátum:

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-40 247 247-es telefonszámon. Bejelentéseit,
észrevételeit a Fôvárosi Vízmûvek Zrt. 1396 Budapest, Pf. 491. postacímen vagy a 06-40 247 742-es telefaxszámon várjuk. Internetcímünk: www.vizmuvek.hu

USCC1003BP Fôvárosi Vízmûvek példánya

Dátum:

Dr. Horváth Piroska
Pénzügyi és controlling igazgató

Fôvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködô

Bognár Péter
Ügyfélszolgálati igazgató

Fôvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság Részvénytársaság

VIII. Kivitelezô adatai
Név

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon

KSH-szám1

Házszám ép/lh/em/ajtó

Irányítószám Helység neveLakcím/székhely

Út, utca, stb.1

Saját kivitelezés

Nyilatkozom, hogy a mellékvízmérôk beépítését a hatályban lévô jogszabályok alapján végeztem el, a tevékenységgel okozati összefüggésben felmerülô esetleges károk
megtérítését vállalom.

III. Fômérôs vízdíjfizetô adatai
0  6TelefonszámVízdíjfizetô neve

Irányítószám Helység ép/lh/em/ajtóUtca Házszám

V. Mérôcsere dátuma

CS (meghibásodás) HC (hitelesítéses csere) HI (mérôhitelesítés)

I. Változás oka

VI. Mellékvízmérô adatai

IV. Mellékvízmérôs fogyasztási hely adatai
Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtóÚt, utca, stb.3

Alulírott elkülönített vízhasználó (mellékvízmérôs fogyasztó) tudomásul veszi, hogy a mellékvízmérôk hitelességi ideje 6 év. A hiteles mérôrôl való gondoskodás az elkülönített vízhasználó költsége és feladata,
melyben az elkülönített vízhasználó kérésére segítséget nyújt a Fôvárosi Vízmûvek. Elkülönített vízhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Fôvárosi Vízmûvek, illetve az Általános szerzôdéses feltételek 7. pontjában
meghatározott partnere a mellékmérô  hitelességének lejárati évében ajánlatával megkeresse. A hozzájárulás megadása önkéntes, megfelelô tájékoztatás birtokában történt, és korlátozás nélkül, bármikor
visszavonható a 06-40 247 247-es telefonszámon, valamint a  vizvonal@vizmuvek.hu címen. Igen Nem

Születési helye Születési dátuma

Nyilvántartási szám2

Név

Anyja neve

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon

Cégjegyzékszám1

Irányítószám Helység neve

Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtó

Postafiók

Házszám ép/lh/em/ajtó

KSH-szám1

Lakcím/székhely

Út, utca, stb.3

Levelezési cím4

Út, utca, stb.3

VII. Tulajdonos adatai
Ha a szerzôdés szerinti elkülönített vízhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, a
kizárólagos tulajdonos vagy tulajdonosok képviselôjének adataival kérjük kitölteni.

1Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendô ki.   2 Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendô ki.    3 Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni.   4 Ha a lakcímtôl/székhelytôl eltérô a cím.

II. Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérôs fogyasztó) adatai

Születési helye Születési dátuma

Anyja neve

Cégjegyzékszám1 Nyilvántartási szám2

Név

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon

KSH-szám1

Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtó

Postafiók

Irányítószám Helység neveLakcím/székhely

Út, utca, stb.3

Levelezési cím4

Házszám ép/lh/em/ajtóÚt, utca, stb.3

Nem járulok hozzá telefonszámaim szerzôdéses adatként történô rögzítéséhez.

E-mail cím                                                                                                                                                                                                    Nem járulok hozzá az e-mail cím szerzôdéses adatként történô rögzítéséhez.

Elkülönített vízhasználó aláírása

Elkülönített vízhasználó aláírása

Nyilatkozat
Elkülönített vízhasználó jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Általános szerzôdési feltételek 7. pontjában nevesített megbízottján kívül, megadott
személyes adatait a Fôvárosi Vízmûvek adatkezelésre fogyasztóielégedettség-vizsgálat, fogyasztói adatok elemzése, piackutatás céljából 3. személynek átadja.

Igen Nem

Elkülönített vízhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Fôvárosi Vízmûvek aktuális szolgáltatásairól a szerzôdés II. pontjában rögzített elérhetôségein keresztül részére
tájékoztatást nyújtson.

Igen Nem

A hozzájárulás megadása önkéntes, megfelelô tájékoztatás birtokában történt, és korlátozás nélkül, bármikor visszavonható a 06-40 247 247-es telefonszámon,
valamint a vizvonal@vizmuvek.hu címen.

A kivitelezô (cégszerû) aláírása
Dátum:

Gyári szám Mérôállás (szám) Biztonsági záróelem száma

Leszerelt mérô adatai:

Felszerelt mérô adatai:

1. mérôhely

Melegvízmérô Beszerelési irány (Függôleges/Vízszintes)Hidegvízmérô

Mérôállás (betûvel kiírva)

Hitév Digitszám Átmérô Oszt. pont

Gyári szám Mérôállás (szám) Biztonsági záróelem száma

Leszerelt mérô adatai:

Felszerelt mérô adatai:

2. mérôhely

Melegvízmérô Beszerelési irány (Függôleges/Vízszintes)Hidegvízmérô

Mérôállás (betûvel kiírva)

Hitév Digitszám Átmérô Oszt. pont

Gyári szám Mérôállás (szám) Biztonsági záróelem száma

Leszerelt mérô adatai:

Felszerelt mérô adatai:

3. mérôhely

Melegvízmérô Beszerelési irány (Függôleges/Vízszintes)Hidegvízmérô

Mérôállás (betûvel kiírva)

Hitév Digitszám Átmérô Oszt. pont

Gyári szám Mérôállás (szám) Biztonsági záróelem száma

Leszerelt mérô adatai:

Felszerelt mérô adatai:

4. mérôhely

Melegvízmérô Beszerelési irány (Függôleges/Vízszintes)Hidegvízmérô

Mérôállás (betûvel kiírva)

Hitév Digitszám Átmérô Oszt. pont

Megbízott kivitelezô

IX. A mûszaki átvételt végzô megbízott nyilatkozata

Nyilatkozom, hogy a helyszínen beépített mellékvízmérôk hitelesek, az épületen belül kialakított mérôhely és a beszerelés szabályos, a biztonsági záróelem felhelyezése
megtörtént, melyek adatai a VI. pontban felvezetésre kerültek.

A megbízott cégszerû aláírása
Dátum:

Kérjük nyomtatott betûkkel kitölteni!

Fizetôazonosító
A Díjbeszedô Holding Zrt. által bemutatott számlán szereplô adat



Szerzôdéses feltételek
Jelen Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés módosítás  elválaszthatatlan része a Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdésre vonatkozó Általános szerzôdési feltételek
és a Szolgáltató Üzletszabályzata, melyet az elkülönített vízhasználó/fogyasztó/tulajdonos jelen Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés módosítás aláírásával magára nézve
elfogad. Jelen szerzôdés módosítja a korábban az azonos fogyasztási helyre kötött Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdést a mellékvízmérô adataira vonatkozóan.

Dátum:

Elkülönített vízhasználó aláírása

Dátum:

Fôvízmérôs vízdíjfizetô
cégszerû aláírása

Tulajdonos aláírása

Dátum:

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-40 247 247-es telefonszámon. Bejelentéseit,
észrevételeit a Fôvárosi Vízmûvek Zrt. 1396 Budapest, Pf. 491. postacímen vagy a 06-40 247 742-es telefaxszámon várjuk. Internetcímünk: www.vizmuvek.hu

USCC1003BP Fôvárosi Vízmûvek példánya

Dátum:

Dr. Horváth Piroska
Pénzügyi és controlling igazgató

Fôvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködô

Bognár Péter
Ügyfélszolgálati igazgató

Fôvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság Részvénytársaság

VIII. Kivitelezô adatai
Név

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon

KSH-szám1

Házszám ép/lh/em/ajtó

Irányítószám Helység neveLakcím/székhely

Út, utca, stb.1

Saját kivitelezés

Nyilatkozom, hogy a mellékvízmérôk beépítését a hatályban lévô jogszabályok alapján végeztem el, a tevékenységgel okozati összefüggésben felmerülô esetleges károk
megtérítését vállalom.

III. Fômérôs vízdíjfizetô adatai
0  6TelefonszámVízdíjfizetô neve

Irányítószám Helység ép/lh/em/ajtóUtca Házszám

V. Mérôcsere dátuma

CS (meghibásodás) HC (hitelesítéses csere) HI (mérôhitelesítés)

I. Változás oka

VI. Mellékvízmérô adatai

IV. Mellékvízmérôs fogyasztási hely adatai
Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtóÚt, utca, stb.3

Alulírott elkülönített vízhasználó (mellékvízmérôs fogyasztó) tudomásul veszi, hogy a mellékvízmérôk hitelességi ideje 6 év. A hiteles mérôrôl való gondoskodás az elkülönített vízhasználó költsége és feladata,
melyben az elkülönített vízhasználó kérésére segítséget nyújt a Fôvárosi Vízmûvek. Elkülönített vízhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Fôvárosi Vízmûvek, illetve az Általános szerzôdéses feltételek 7. pontjában
meghatározott partnere a mellékmérô  hitelességének lejárati évében ajánlatával megkeresse. A hozzájárulás megadása önkéntes, megfelelô tájékoztatás birtokában történt, és korlátozás nélkül, bármikor
visszavonható a 06-40 247 247-es telefonszámon, valamint a  vizvonal@vizmuvek.hu címen. Igen Nem

Születési helye Születési dátuma

Nyilvántartási szám2

Név

Anyja neve

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon

Cégjegyzékszám1

Irányítószám Helység neve

Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtó

Postafiók

Házszám ép/lh/em/ajtó

KSH-szám1

Lakcím/székhely

Út, utca, stb.3

Levelezési cím4

Út, utca, stb.3

VII. Tulajdonos adatai
Ha a szerzôdés szerinti elkülönített vízhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, a
kizárólagos tulajdonos vagy tulajdonosok képviselôjének adataival kérjük kitölteni.

1Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendô ki.   2 Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendô ki.    3 Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni.   4 Ha a lakcímtôl/székhelytôl eltérô a cím.

II. Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérôs fogyasztó) adatai

Születési helye Születési dátuma

Anyja neve

Cégjegyzékszám1 Nyilvántartási szám2

Név

Munkahelyi telefon Mobiltelefon Otthoni telefon

KSH-szám1

Irányítószám Helység neve

Házszám ép/lh/em/ajtó

Postafiók

Irányítószám Helység neveLakcím/székhely

Út, utca, stb.3

Levelezési cím4

Házszám ép/lh/em/ajtóÚt, utca, stb.3

Nem járulok hozzá telefonszámaim szerzôdéses adatként történô rögzítéséhez.

E-mail cím                                                                                                                                                                                                    Nem járulok hozzá az e-mail cím szerzôdéses adatként történô rögzítéséhez.

Elkülönített vízhasználó aláírása

Elkülönített vízhasználó aláírása

Nyilatkozat
Elkülönített vízhasználó jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Általános szerzôdési feltételek 7. pontjában nevesített megbízottján kívül, megadott
személyes adatait a Fôvárosi Vízmûvek adatkezelésre fogyasztóielégedettség-vizsgálat, fogyasztói adatok elemzése, piackutatás céljából 3. személynek átadja.

Igen Nem

Elkülönített vízhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Fôvárosi Vízmûvek aktuális szolgáltatásairól a szerzôdés II. pontjában rögzített elérhetôségein keresztül részére
tájékoztatást nyújtson.

Igen Nem

A hozzájárulás megadása önkéntes, megfelelô tájékoztatás birtokában történt, és korlátozás nélkül, bármikor visszavonható a 06-40 247 247-es telefonszámon,
valamint a vizvonal@vizmuvek.hu címen.

A kivitelezô (cégszerû) aláírása
Dátum:

Gyári szám Mérôállás (szám) Biztonsági záróelem száma

Leszerelt mérô adatai:

Felszerelt mérô adatai:

1. mérôhely

Melegvízmérô Beszerelési irány (Függôleges/Vízszintes)Hidegvízmérô

Mérôállás (betûvel kiírva)

Hitév Digitszám Átmérô Oszt. pont

Gyári szám Mérôállás (szám) Biztonsági záróelem száma

Leszerelt mérô adatai:

Felszerelt mérô adatai:

2. mérôhely

Melegvízmérô Beszerelési irány (Függôleges/Vízszintes)Hidegvízmérô

Mérôállás (betûvel kiírva)

Hitév Digitszám Átmérô Oszt. pont

Gyári szám Mérôállás (szám) Biztonsági záróelem száma

Leszerelt mérô adatai:

Felszerelt mérô adatai:

3. mérôhely

Melegvízmérô Beszerelési irány (Függôleges/Vízszintes)Hidegvízmérô

Mérôállás (betûvel kiírva)

Hitév Digitszám Átmérô Oszt. pont

Gyári szám Mérôállás (szám) Biztonsági záróelem száma

Leszerelt mérô adatai:

Felszerelt mérô adatai:

4. mérôhely

Melegvízmérô Beszerelési irány (Függôleges/Vízszintes)Hidegvízmérô

Mérôállás (betûvel kiírva)

Hitév Digitszám Átmérô Oszt. pont

Megbízott kivitelezô

IX. A mûszaki átvételt végzô megbízott nyilatkozata

Nyilatkozom, hogy a helyszínen beépített mellékvízmérôk hitelesek, az épületen belül kialakított mérôhely és a beszerelés szabályos, a biztonsági záróelem felhelyezése
megtörtént, melyek adatai a VI. pontban felvezetésre kerültek.

A megbízott cégszerû aláírása
Dátum:

Kérjük nyomtatott betûkkel kitölteni!

Fizetôazonosító
A Díjbeszedô Holding Zrt. által bemutatott számlán szereplô adat



A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrôl
szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet)
értelmében a fogyasztó az a személy, aki az ingatlan bekötési víz-
mérôjén keresztül történô vízellátásra köt szerzôdést a szolgálta-
tóval, a vízszolgáltatás ellenében vállalja a vízdíj, ill. a szolgáltatással
összefüggô költségek fizetését, a Rendeletben és a szerzôdésben
elôírt egyéb kötelezettségeket, ill. akit megilletnek a szolgáltatással
összefüggô jogok, amelyeket a Rendelet és a szerzôdés számára
biztosít.
A Rendelet lehetôségeket ad a közmûves vízellátásba bekötött
ingatlanon együtt mért elkülönített használat alapján történô
díjfizetésre, ha az elkülönített vízfogyasztási helyek teljes vízfel-
használása mellékvízmérôvel, ill. mellékvízmérôkkel mért, és a
mellékvízmérôs elkülönített vízhasználó a díjfizetés megosztására
a fogyasztóval és a Fôvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködô Rész-
vénytársasággal (a továbbiakban Vízmûvek) szerzôdést köt. Jelen
szerzôdésben Vízmûvek ügyviteli díj (a továbbiakban díj) ellenében
vállalja a szerzôdésben részletezett járulékos szolgáltatások nyúj-
tását. Jelen járulékos szolgáltatás teljesítési idôpontja megegyezik
az ivóvízellátás szolgáltatás teljesítési idôpontjával. Amennyiben
elkülönített vízhasználó nem ingatlantulajdonos, úgy a szerzôdés
csak a tulajdonos, ill. tulajdonosok hozzájárulásával köthetô meg.
Tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak megbízottja megha-
talmazásával lehet a Mellékvízmérôs díjmegosztási szerzôdés
aláírója. Elkülönített vízfogyasztási helynek minôsülnek az aláb-
biak: társasház és lakásszövetkezeti ingatlan esetén az önálló
telekkönyvi albetétben szereplô ingatlanrész, társasháznak nem
minôsülô ingatlanokon az önálló lakásnak (egy bérleménynek)
minôsülô ingatlanrész, nem lakás célját szolgáló helyiségek
esetében az önálló telekkönyvi albetétben szereplô helyiségek,
önálló ingatlannak nem minôsülô, de az ingatlanon belül teljesen
elkülönített helyiségek, ill. egy ingatlanon belül azon helyiségek
összessége, amelynek bérlôje, használója azonos személy.
A mellékvízmérô a Rendelet értelmében a házi ivóvízhálózat része,
melynek tulajdonjogára a polgári jog szabályai az irányadók. A
mellékvízmérô nem tartozik a Vízmûvek kezelésébe, üzemel-
tetésébe, így a vele kapcsolatos feladatok, kötelezettségek a mellék-
vízmérôhöz csatlakozó csôszakasz tulajdonosát terhelik (pl.
hitelesítés, karbantartás, javítás, csere, kárveszélyviselés, stb.).
E szerzôdés alapján történô vízdíjfizetés nem zárja ki, hogy a
továbbiakban az egész ingatlan vízfogyasztásával kapcsolatban
nem merülhetne fel elkülönített vízhasználónál a tulajdonossal
vagy tulajdonközösséggel, ill. Fogyasztóval szemben egyéb vízfel-
használási (pl. kertlocsolás, közös helyiségek vízfelhasználása,
csôsérülés, stb.) költség, fizetési kötelezettség.
Elkülönített vízhasználó a Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés
IV. pontjában körülírt ingatlanrészen a VI. pontban meghatározott
darabszámú mellékvízmérôt létesített, és ezek az ingatlanrész,
mint elkülönített vízfogyasztási hely teljes vízfogyasztását mérik.
A Vízmûvek díj ellenében vállalja, hogy a mellékvízmérôk által
jelzett vízdíjfogyasztást leolvassa. Az elfogyasztott víz díjáról
mellékvízmérôs számlát készít elkülönített vízhasználó részére.
Vállalja továbbá, hogy a fenti mellékvízmérôs számla összegét a
bekötési vízmérô alapján készített számlából levonja.
A Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés III. és IV. pontjában
meghatározott Fogyasztó hozzájárulását adja a Vízmûvek
2. pontban foglalt tevékenysége elvégzéséhez.
A mellékvízmérôs díjmegosztási szolgáltatás díját a jelen szerzôdés
elválaszthatatlan részét képezô, mindenkor hatályos Üzletsza-
bályzat XV. sz. melléklete tartalmazza. Szolgáltató költségeinek
indokolt változása esetén a díjat jogosult megváltoztatni. A
díjváltozást, annak bevezetését legalább 60 nappal megelôzôen,
köteles a Vízmûvek elkülönített vízhasználó tudomására hozni.
Ha elkülönített vízhasználó az értesítés hónapját követô elsô
leolvasási ciklusig nem mondja fel jelen szerzôdést, a Vízmûvek
a megemelt szolgáltatási díjat jogszerûen érvényesítheti.
Elkülönített vízhasználó vállalja, hogy a mellékvízmérôk által
jelzett vízmennyiség vízdíját, valamint a mellékvízmérôs díjmeg-
osztás szolgáltatás díját a számlában feltüntetett esedékességi
idôpontig a Vízmûvek részére megfizeti.

Amennyiben az elkülönített vízhasználó bejelentett címe nem
azonos a mellékvízmérôs fogyasztás helyével és a mellékvízmérôs
számla a Vízmûvekhez ,,ismeretlen” vagy ,,elköltözött” jelzéssel
visszaérkezik, abban az esetben a Vízmûvek a mellékvízmérôs
számlát a mellékvízmérô szerinti címre küldi ki. Az emiatt
felmerülô költség elkülönített vízhasználót terheli. A
mellékvízmérôs számla kézbesítésének meghiúsulása esetén a
Vízmûvek az Általános szerzôdési feltételek 13. és az
Üzletszabályzat XI. sz. mellékletének XI.2. pontjaiban meg-
határozott jogkövetkezményt alkalmazhatja.
A Vízmûvek jogosult a mellékvízmérôs díjmegosztási szolgáltatást
megbízott útján teljesíteni. Jelen szerzôdéskötés idôpontjában a
számlázási feladatok elvégzésével a Vízmûvek a Díjbeszedô Holding
Zrt.-t bízza meg. A lejárt hitelességû mellékvízmérô  hiteles mérôre
cserélésében igény esetén a Vízmûvek segítséget nyújt elkülönített
vízhasználó részére a www.vizmuvek.hu honlapon megjelölt
partnerei közremûködésével. A szakszerûségi vizsgálat elvégzését
a www.vizmuvek.hu honlapon e feladatkör elvégzésére megjelölt
megbízottunk látja el. Változás esetén a Vízmûvek elkülönített
vízhasználót értesíti.
A Vízmûvek kötelezettséget vállal arra, hogy ô, illetve megbízottja
az elkülönített vízhasználó tulajdonában levô  mellékmérô(k)
lejáratának évében a szerzôdés II. pontjában meghatározott
elkülönített vízfelhasználót tájékoztatja a mérô (k) hitelességének
lejáratáról, a hitelesítés lehetôségeirôl, folyamatáról.
Elkülönített vízhasználótól a jelen szerzôdés alapján fennálló
vízdíjfizetési kötelezettség a Vízmûvek vagy megbízottja
hozzájárulásával átvállalható. Az átvállaláshoz a Fogyasztó(k) és,
ha elkülönített vízhasználó nem tulajdonos, akkor a tulajdonos –
tulajdonközösség esetén a tulajdonosok megbízottja –
hozzájárulása kell. Az új elkülönített vízhasználónak vállalnia kell
a jelen szerzôdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket.
Az átvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell
– az elôzô elkülönített vízhasználó nevét,
– az új elkülönített vízhasználó adatait: nevét, anyja nevét, születési

helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, jogi személy, illetôleg
jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet esetén:
cégjegyzékszámot és adószámot,

– az átvállalt mellékvízmérôs díjmegosztási szerzôdés számát,
– azt a nyilatkozatot, hogy az új elkülönített vízhasználó vállalja

az átvállalt szerzôdésben rögzített jogokat és kötelezettségeket,
különös tekintettel a vízdíjfizetési és mellékvízmérôs díjmegosztás
szolgáltatás díjának kötelezettségére.

Az elkülönített vízhasználó jelen szerzôdés aláírásával hozzájárul,
hogy a Szolgáltató Megbízottja útján teljesített szolgáltatások
elvégzéséhez az elkülönített vízhasználó adatait megbízottjai
számára hozzáférhetôvé teszi.
Szerzôdô felek kijelentik, hogy a szerzôdésben meghatározott
adatok a valóságnak megfelelnek.
Szerzôdô felek kijelentik, hogy a Mellékmérôs díjmegosztási szer-
zôdést, Általános szerzôdési feltételeket megismerték, és a
Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdést annak ismeretében írták
alá.
Szerzôdô felek tudomásul veszik, hogy jelen szolgáltatási jogvi-
szonyra az Üzletszabályzat rendelkezései is irányadóak. A
Fogyasztó és az elkülönített vízhasználó tudomással bír arról,
hogy az Üzletszabályzatot a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáján,
illetve a Szolgáltató honlapján érheti el. A Szerzôdô felek kije-
lentik, hogy a Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdést az
Üzletszabályzat figyelembevételével köti meg.
Jelen szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a 38/1995.(IV.5)
Korm. rendelet, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.
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Kivonat a jelenleg hatályban lévô Üzletszabályzatból (ÜSZ)

Az MDSZ létrehozásának folyamata (ÜSZ X.)
Az MDSZ kötése (ÜSZ X.2.)
(7 ) A Mellékmérôs Díjmegosztási Szerzôdés megkötésének
elôfeltétele:
– a már korábban jóváhagyott mellékmérôs terv,
– az ingatlan vízfogyasztását bekötési vízmérôvel mérik, illetve
az ingatlan érvényes SZSZ-szel rendelkezik az ingatlan
vízfogyasztásának bekötési vízmérôvel történô mérése, és az
ingatlan vízellátására vonatkozó szolgáltatói szerzôdés
megkötése,
– a mellékvízmérônek a házi vízvezeték-hálózatba történô
beépítéséhez a bekötési vízmérô szerinti Fogyasztó, valamint
azt követôen a Szolgáltató elôzetesen hozzájárult. Amennyiben
a hozzájárulásban foglaltaktól eltérô beépítést vagy más,
üzembe helyezést gátló körülményt állapítanak meg, a
Szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja mindaddig,
amíg a hozzájárulásban foglalt feltételeket az elkülönített
vízhasználó nem teljesíti, illetve az akadályokat nem szünteti
meg,
– az elkülönített vízfogyasztási hely teljes vízfelhasználása
mellékvízmérôvel, ill. mellékvízmérôkkel történô mérése.
(8) A Szolgáltató Megbízottja által helyszíni szemlét tart,
melynek tárgya a mellékmérô beépítésének hozzájárulásban
foglaltaknak való megfelelése, valamint a mellékmérô megfelelô
záróelemmel (VIPAK gyûrû) való ellátása.
A MDSZ megszûnésének, megszüntetésének,
szüneteltetésének esetei (ÜSZ XI.)
A Fogyasztó személyében történô változás
(ÜSZ XI.1.)
(1) Az elkülönített vízhasználó személyében bekövetkezett
változást, a régi és az új elkülönített vízhasználó együttesen
köteles a vízmérôállás megjelölésével, a változástól számított
30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
MDSZ felmondása a Fogyasztó részérôl (ÜSZ
XI.3.)
(1) A megkötött MDSZ-t az elkülönített vízhasználó a
Fogyasztó(k) hozzájárulásával harmincnapos határidôvel, írásos
formában felmondhatják.
MDSZ felmondása a Szolgáltató részérôl
(ÜSZ XI.4.)
(1) Két hónapon túli díjtartozás esetén a Vízmûvek a jelen
díjmegosztási szerzôdést további harmincnapos határidôvel
felmondhatja. A felmondásról a szerzôdô feleket értesíti.
Az MDSZ szüneteltetése (ÜSZ XI.5.)
(1) Ha elkülönített vízhasználó az értesítés szerinti idôpontban
a mellékvízmérô(k) leolvashatóságát nem biztosítja vagy a
mellékvízmérô(k) fogyasztást nem jelez(nek), továbbá a
mellékvízmérô állásáról egyéb módon sem értesíti  a
Szolgáltatót, a Szolgáltató a mellékvízmérô(k) után 0 m3

fogyasztású mellékvízmérôs számlát készít, és annak okáról a
Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés III.-IV. pontja szerinti
fogyasztó(kat) értesítheti. Ha a fenti okok miatt két egymást
követô alkalommal készül 0 m3 fogyasztású mellékvízmérôs
számla és errôl a Szolgáltató vagy megbízottja az elkülönített
vízhasználót értesíti, a harmadik sikertelen számlázási cik-
lusban a Vízmûvek a számlázást megszüntetheti, a szerzôdést
szüneteltetheti.
(2) Elkülönített vízhasználónak a mellékvízmérôs díjmegosztás
szolgáltatás díjára vonatkozó fizetési kötelezettsége 0 m3 állású
mellékvízmérôs számla esetén is fennáll.
(3) Ha a mellékvízmérôs számla készítését a Vízmûvek
megszünteti, de a szerzôdés nem kerül felmondásra, új
mellékvízmérôs számla készítése az induló állásra és elsô
leolvasásra vonatkozó szabályok betartása mellett lehetséges.

A mellékmérôs díjmegosztási szolgáltatás
ellenértékének elszámolása
(ÜSZ XI. sz. melléklet)
Elszámolási idôszak fogyasztásának mérése
(ÜSZ XI. sz. melléklet XI.1)
A vízmérôk leolvasása
(1) Az elszámolási idôszakban szolgáltatott vízmennyiséget a Szolgáltató,
illetve Megbízottja a fogyasztást mutató vízmérô leolvasásából nyert
adatok alapján állapítja meg.
(2) Az elkülönített vízfelhasználás mennyiségének megállapítása, a
vízmérôk leolvasására a bekötési vízmérôvel azonos hónapban, külön
díj ellenében kerül sor. Az esetleges önleolvasás mellett egy évben
legalább egyszer Szolgáltató vagy Megbízottja is leolvassa a vízmérôt.
(3) A vízmérôk leolvasását a Szolgáltató önmaga vagy Megbízottja útján
végzi.
(5) A Szolgáltató Megbízottja az elkülönített vízhasználót a leolvasás
idôpontjáról elôzetesen értesíti.
(6) Az elkülönített vízhasználó köteles az értesítés szerinti idôpontban
a mellékvízmérô(k) leolvashatóságát a Szolgáltató Megbízottja részére
biztosítani.
(9) Az elkülönített vízhasználónak lehetôsége van arra, hogy a fenti
rögzített leolvasási mód mellett a mellékvízmérô(k) állását a Szolgáltató
részére egyéb módon eljuttassa (pl. fax, e-mail, levél, stb. útján).
(10) A mellékvízmérô által mutatott mennyiségért a Szolgáltató
felelôsséget nem vállal, az ebbôl származó esetleges jogviták az
elkülönített vízhasználó és a Fogyasztó közötti jogviszony keretébe
tartozik.
A mért vízfogyasztás elszámolása
(6) A mellékvízmérô(k) cseréje esetén az elkülönített vízhasználó köteles a
leszerelt mellékvízmérô(k) leszereléskori és a beszerelt mellékvízmérô(k)
beépítéskori állását a Szolgáltatóval és a Fogyasztóval(Fogyasztókkal) közölni.
Ennek hiányában mellékvízmérôs számla csak az új mellékvízmérô által
mutatott vízfogyasztás után készül. E tényrôl a Szolgáltató tájékoztatást nyújt
a Fogyasztó(k)nak.
Számlázás (ÜSZ XI. sz. melléklet XI.2)
Számlakibocsátás
(1) A Szolgáltató Megbízottja az elszámolási idôszak fogyasztásáról a
mellékvízmérôk által jelzett vízmennyiség alapján számlát állít ki.
(2) A mellékvízmérôs számla összege a bekötési vízmérô alapján készített
számlából levonásra kerül. Az elszámolási idôszak vízfogyasztásáról készült
számlát a Szolgáltató Megbízottja állítja ki.
A számla ellenértékének befizetése
(1) Az elkülönített vízhasználó a szerzôdés megkötésével vállalja, hogy
a mellékvízmérôk által jelzett vízmennyiség vízdíját, valamint a
mellékvízmérôs díjmegosztás szolgáltatás díját a számlában feltüntetett
esedékességi idôpontig a Szolgáltató Megbízottja részére a szerzôdésben
vállalt módon megfizeti. A Szolgáltató vagy annak Megbízottja az
elkülönített vízhasználó részére legalább 10 naptári napot biztosít a
számla kiegyenlítésére.
(3) A fizetés határideje a számlán feltüntetett esedékességi idôpont. A díjat
késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli.
(4) A mellékvízmérôs számlának az elkülönített vízhasználó által történô
ki nem egyenlítése esetén a Szolgáltató jogosult a mellékvízmérôk alapján
történô számlázást szüneteltetni mindaddig, míg a mellékvízmérôs
számlát ki nem egyenlítik, és a további mellékvízmérôs számlázást a
Fogyasztó(k) és az elkülönített vízhasználó közösen nem kéri.
A szolgáltatási jogviszony alanyainak jogai
és kötelezettségei (ÜSZ IV. melléklet)
A Fogyasztó kötelezettségei (ÜSZ IV. melléklet IV.2)
A Fogyasztó a szolgáltatási szerzôdés tartama
alatt köteles:
(10) érvényes MDSZ esetén a tulajdonában lévô mellékvízmérô (-
ket) hitelesíttetni, illetve a mindenkori mérésügyi jogszabályokban
foglalt elôírásokat betartani,
A Szolgáltató jogai (ÜSZ IV. melléklet IV.3)
(11) az elkülönített vízhasználók által beszereltetett
mellékvízmérôket ellenôrizni (leolvasás, záró gyûrûzés, hitelesítés)
A Szolgáltató kötelezettségei (ÜSZ IV. melléklet IV.4)
(11) az MDSZ megkötésekor, az elkülönített vízhasználó költségére,
a mellékvízmérôk üzembe helyezésekor azt bélyegzéssel és zárral
ellátni.

Általános szerzôdési feltételek



A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrôl
szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet)
értelmében a fogyasztó az a személy, aki az ingatlan bekötési víz-
mérôjén keresztül történô vízellátásra köt szerzôdést a szolgálta-
tóval, a vízszolgáltatás ellenében vállalja a vízdíj, ill. a szolgáltatással
összefüggô költségek fizetését, a Rendeletben és a szerzôdésben
elôírt egyéb kötelezettségeket, ill. akit megilletnek a szolgáltatással
összefüggô jogok, amelyeket a Rendelet és a szerzôdés számára
biztosít.
A Rendelet lehetôségeket ad a közmûves vízellátásba bekötött
ingatlanon együtt mért elkülönített használat alapján történô
díjfizetésre, ha az elkülönített vízfogyasztási helyek teljes vízfel-
használása mellékvízmérôvel, ill. mellékvízmérôkkel mért, és a
mellékvízmérôs elkülönített vízhasználó a díjfizetés megosztására
a fogyasztóval és a Fôvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködô Rész-
vénytársasággal (a továbbiakban Vízmûvek) szerzôdést köt. Jelen
szerzôdésben Vízmûvek ügyviteli díj (a továbbiakban díj) ellenében
vállalja a szerzôdésben részletezett járulékos szolgáltatások nyúj-
tását. Jelen járulékos szolgáltatás teljesítési idôpontja megegyezik
az ivóvízellátás szolgáltatás teljesítési idôpontjával. Amennyiben
elkülönített vízhasználó nem ingatlantulajdonos, úgy a szerzôdés
csak a tulajdonos, ill. tulajdonosok hozzájárulásával köthetô meg.
Tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak megbízottja megha-
talmazásával lehet a Mellékvízmérôs díjmegosztási szerzôdés
aláírója. Elkülönített vízfogyasztási helynek minôsülnek az aláb-
biak: társasház és lakásszövetkezeti ingatlan esetén az önálló
telekkönyvi albetétben szereplô ingatlanrész, társasháznak nem
minôsülô ingatlanokon az önálló lakásnak (egy bérleménynek)
minôsülô ingatlanrész, nem lakás célját szolgáló helyiségek
esetében az önálló telekkönyvi albetétben szereplô helyiségek,
önálló ingatlannak nem minôsülô, de az ingatlanon belül teljesen
elkülönített helyiségek, ill. egy ingatlanon belül azon helyiségek
összessége, amelynek bérlôje, használója azonos személy.
A mellékvízmérô a Rendelet értelmében a házi ivóvízhálózat része,
melynek tulajdonjogára a polgári jog szabályai az irányadók. A
mellékvízmérô nem tartozik a Vízmûvek kezelésébe, üzemel-
tetésébe, így a vele kapcsolatos feladatok, kötelezettségek a mellék-
vízmérôhöz csatlakozó csôszakasz tulajdonosát terhelik (pl.
hitelesítés, karbantartás, javítás, csere, kárveszélyviselés, stb.).
E szerzôdés alapján történô vízdíjfizetés nem zárja ki, hogy a
továbbiakban az egész ingatlan vízfogyasztásával kapcsolatban
nem merülhetne fel elkülönített vízhasználónál a tulajdonossal
vagy tulajdonközösséggel, ill. Fogyasztóval szemben egyéb vízfel-
használási (pl. kertlocsolás, közös helyiségek vízfelhasználása,
csôsérülés, stb.) költség, fizetési kötelezettség.
Elkülönített vízhasználó a Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés
IV. pontjában körülírt ingatlanrészen a VI. pontban meghatározott
darabszámú mellékvízmérôt létesített, és ezek az ingatlanrész,
mint elkülönített vízfogyasztási hely teljes vízfogyasztását mérik.
A Vízmûvek díj ellenében vállalja, hogy a mellékvízmérôk által
jelzett vízdíjfogyasztást leolvassa. Az elfogyasztott víz díjáról
mellékvízmérôs számlát készít elkülönített vízhasználó részére.
Vállalja továbbá, hogy a fenti mellékvízmérôs számla összegét a
bekötési vízmérô alapján készített számlából levonja.
A Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés III. és IV. pontjában
meghatározott Fogyasztó hozzájárulását adja a Vízmûvek
2. pontban foglalt tevékenysége elvégzéséhez.
A mellékvízmérôs díjmegosztási szolgáltatás díját a jelen szerzôdés
elválaszthatatlan részét képezô, mindenkor hatályos Üzletsza-
bályzat XV. sz. melléklete tartalmazza. Szolgáltató költségeinek
indokolt változása esetén a díjat jogosult megváltoztatni. A
díjváltozást, annak bevezetését legalább 60 nappal megelôzôen,
köteles a Vízmûvek elkülönített vízhasználó tudomására hozni.
Ha elkülönített vízhasználó az értesítés hónapját követô elsô
leolvasási ciklusig nem mondja fel jelen szerzôdést, a Vízmûvek
a megemelt szolgáltatási díjat jogszerûen érvényesítheti.
Elkülönített vízhasználó vállalja, hogy a mellékvízmérôk által
jelzett vízmennyiség vízdíját, valamint a mellékvízmérôs díjmeg-
osztás szolgáltatás díját a számlában feltüntetett esedékességi
idôpontig a Vízmûvek részére megfizeti.

Amennyiben az elkülönített vízhasználó bejelentett címe nem
azonos a mellékvízmérôs fogyasztás helyével és a mellékvízmérôs
számla a Vízmûvekhez ,,ismeretlen” vagy ,,elköltözött” jelzéssel
visszaérkezik, abban az esetben a Vízmûvek a mellékvízmérôs
számlát a mellékvízmérô szerinti címre küldi ki. Az emiatt
felmerülô költség elkülönített vízhasználót terheli. A
mellékvízmérôs számla kézbesítésének meghiúsulása esetén a
Vízmûvek az Általános szerzôdési feltételek 13. és az
Üzletszabályzat XI. sz. mellékletének XI.2. pontjaiban meg-
határozott jogkövetkezményt alkalmazhatja.
A Vízmûvek jogosult a mellékvízmérôs díjmegosztási szolgáltatást
megbízott útján teljesíteni. Jelen szerzôdéskötés idôpontjában a
számlázási feladatok elvégzésével a Vízmûvek a Díjbeszedô Holding
Zrt.-t bízza meg. A lejárt hitelességû mellékvízmérô  hiteles mérôre
cserélésében igény esetén a Vízmûvek segítséget nyújt elkülönített
vízhasználó részére a www.vizmuvek.hu honlapon megjelölt
partnerei közremûködésével. A szakszerûségi vizsgálat elvégzését
a www.vizmuvek.hu honlapon e feladatkör elvégzésére megjelölt
megbízottunk látja el. Változás esetén a Vízmûvek elkülönített
vízhasználót értesíti.
A Vízmûvek kötelezettséget vállal arra, hogy ô, illetve megbízottja
az elkülönített vízhasználó tulajdonában levô  mellékmérô(k)
lejáratának évében a szerzôdés II. pontjában meghatározott
elkülönített vízfelhasználót tájékoztatja a mérô (k) hitelességének
lejáratáról, a hitelesítés lehetôségeirôl, folyamatáról.
Elkülönített vízhasználótól a jelen szerzôdés alapján fennálló
vízdíjfizetési kötelezettség a Vízmûvek vagy megbízottja
hozzájárulásával átvállalható. Az átvállaláshoz a Fogyasztó(k) és,
ha elkülönített vízhasználó nem tulajdonos, akkor a tulajdonos –
tulajdonközösség esetén a tulajdonosok megbízottja –
hozzájárulása kell. Az új elkülönített vízhasználónak vállalnia kell
a jelen szerzôdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket.
Az átvállaló nyilatkozatnak tartalmaznia kell
– az elôzô elkülönített vízhasználó nevét,
– az új elkülönített vízhasználó adatait: nevét, anyja nevét, születési

helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, jogi személy, illetôleg
jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet esetén:
cégjegyzékszámot és adószámot,

– az átvállalt mellékvízmérôs díjmegosztási szerzôdés számát,
– azt a nyilatkozatot, hogy az új elkülönített vízhasználó vállalja

az átvállalt szerzôdésben rögzített jogokat és kötelezettségeket,
különös tekintettel a vízdíjfizetési és mellékvízmérôs díjmegosztás
szolgáltatás díjának kötelezettségére.

Az elkülönített vízhasználó jelen szerzôdés aláírásával hozzájárul,
hogy a Szolgáltató Megbízottja útján teljesített szolgáltatások
elvégzéséhez az elkülönített vízhasználó adatait megbízottjai
számára hozzáférhetôvé teszi.
Szerzôdô felek kijelentik, hogy a szerzôdésben meghatározott
adatok a valóságnak megfelelnek.
Szerzôdô felek kijelentik, hogy a Mellékmérôs díjmegosztási szer-
zôdést, Általános szerzôdési feltételeket megismerték, és a
Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdést annak ismeretében írták
alá.
Szerzôdô felek tudomásul veszik, hogy jelen szolgáltatási jogvi-
szonyra az Üzletszabályzat rendelkezései is irányadóak. A
Fogyasztó és az elkülönített vízhasználó tudomással bír arról,
hogy az Üzletszabályzatot a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodáján,
illetve a Szolgáltató honlapján érheti el. A Szerzôdô felek kije-
lentik, hogy a Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdést az
Üzletszabályzat figyelembevételével köti meg.
Jelen szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a 38/1995.(IV.5)
Korm. rendelet, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.
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Kivonat a jelenleg hatályban lévô Üzletszabályzatból (ÜSZ)

Az MDSZ létrehozásának folyamata (ÜSZ X.)
Az MDSZ kötése (ÜSZ X.2.)
(7 ) A Mellékmérôs Díjmegosztási Szerzôdés megkötésének
elôfeltétele:
– a már korábban jóváhagyott mellékmérôs terv,
– az ingatlan vízfogyasztását bekötési vízmérôvel mérik, illetve
az ingatlan érvényes SZSZ-szel rendelkezik az ingatlan
vízfogyasztásának bekötési vízmérôvel történô mérése, és az
ingatlan vízellátására vonatkozó szolgáltatói szerzôdés
megkötése,
– a mellékvízmérônek a házi vízvezeték-hálózatba történô
beépítéséhez a bekötési vízmérô szerinti Fogyasztó, valamint
azt követôen a Szolgáltató elôzetesen hozzájárult. Amennyiben
a hozzájárulásban foglaltaktól eltérô beépítést vagy más,
üzembe helyezést gátló körülményt állapítanak meg, a
Szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja mindaddig,
amíg a hozzájárulásban foglalt feltételeket az elkülönített
vízhasználó nem teljesíti, illetve az akadályokat nem szünteti
meg,
– az elkülönített vízfogyasztási hely teljes vízfelhasználása
mellékvízmérôvel, ill. mellékvízmérôkkel történô mérése.
(8) A Szolgáltató Megbízottja által helyszíni szemlét tart,
melynek tárgya a mellékmérô beépítésének hozzájárulásban
foglaltaknak való megfelelése, valamint a mellékmérô megfelelô
záróelemmel (VIPAK gyûrû) való ellátása.
A MDSZ megszûnésének, megszüntetésének,
szüneteltetésének esetei (ÜSZ XI.)
A Fogyasztó személyében történô változás
(ÜSZ XI.1.)
(1) Az elkülönített vízhasználó személyében bekövetkezett
változást, a régi és az új elkülönített vízhasználó együttesen
köteles a vízmérôállás megjelölésével, a változástól számított
30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
MDSZ felmondása a Fogyasztó részérôl (ÜSZ
XI.3.)
(1) A megkötött MDSZ-t az elkülönített vízhasználó a
Fogyasztó(k) hozzájárulásával harmincnapos határidôvel, írásos
formában felmondhatják.
MDSZ felmondása a Szolgáltató részérôl
(ÜSZ XI.4.)
(1) Két hónapon túli díjtartozás esetén a Vízmûvek a jelen
díjmegosztási szerzôdést további harmincnapos határidôvel
felmondhatja. A felmondásról a szerzôdô feleket értesíti.
Az MDSZ szüneteltetése (ÜSZ XI.5.)
(1) Ha elkülönített vízhasználó az értesítés szerinti idôpontban
a mellékvízmérô(k) leolvashatóságát nem biztosítja vagy a
mellékvízmérô(k) fogyasztást nem jelez(nek), továbbá a
mellékvízmérô állásáról egyéb módon sem értesíti  a
Szolgáltatót, a Szolgáltató a mellékvízmérô(k) után 0 m3

fogyasztású mellékvízmérôs számlát készít, és annak okáról a
Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés III.-IV. pontja szerinti
fogyasztó(kat) értesítheti. Ha a fenti okok miatt két egymást
követô alkalommal készül 0 m3 fogyasztású mellékvízmérôs
számla és errôl a Szolgáltató vagy megbízottja az elkülönített
vízhasználót értesíti, a harmadik sikertelen számlázási cik-
lusban a Vízmûvek a számlázást megszüntetheti, a szerzôdést
szüneteltetheti.
(2) Elkülönített vízhasználónak a mellékvízmérôs díjmegosztás
szolgáltatás díjára vonatkozó fizetési kötelezettsége 0 m3 állású
mellékvízmérôs számla esetén is fennáll.
(3) Ha a mellékvízmérôs számla készítését a Vízmûvek
megszünteti, de a szerzôdés nem kerül felmondásra, új
mellékvízmérôs számla készítése az induló állásra és elsô
leolvasásra vonatkozó szabályok betartása mellett lehetséges.

A mellékmérôs díjmegosztási szolgáltatás
ellenértékének elszámolása
(ÜSZ XI. sz. melléklet)
Elszámolási idôszak fogyasztásának mérése
(ÜSZ XI. sz. melléklet XI.1)
A vízmérôk leolvasása
(1) Az elszámolási idôszakban szolgáltatott vízmennyiséget a Szolgáltató,
illetve Megbízottja a fogyasztást mutató vízmérô leolvasásából nyert
adatok alapján állapítja meg.
(2) Az elkülönített vízfelhasználás mennyiségének megállapítása, a
vízmérôk leolvasására a bekötési vízmérôvel azonos hónapban, külön
díj ellenében kerül sor. Az esetleges önleolvasás mellett egy évben
legalább egyszer Szolgáltató vagy Megbízottja is leolvassa a vízmérôt.
(3) A vízmérôk leolvasását a Szolgáltató önmaga vagy Megbízottja útján
végzi.
(5) A Szolgáltató Megbízottja az elkülönített vízhasználót a leolvasás
idôpontjáról elôzetesen értesíti.
(6) Az elkülönített vízhasználó köteles az értesítés szerinti idôpontban
a mellékvízmérô(k) leolvashatóságát a Szolgáltató Megbízottja részére
biztosítani.
(9) Az elkülönített vízhasználónak lehetôsége van arra, hogy a fenti
rögzített leolvasási mód mellett a mellékvízmérô(k) állását a Szolgáltató
részére egyéb módon eljuttassa (pl. fax, e-mail, levél, stb. útján).
(10) A mellékvízmérô által mutatott mennyiségért a Szolgáltató
felelôsséget nem vállal, az ebbôl származó esetleges jogviták az
elkülönített vízhasználó és a Fogyasztó közötti jogviszony keretébe
tartozik.
A mért vízfogyasztás elszámolása
(6) A mellékvízmérô(k) cseréje esetén az elkülönített vízhasználó köteles a
leszerelt mellékvízmérô(k) leszereléskori és a beszerelt mellékvízmérô(k)
beépítéskori állását a Szolgáltatóval és a Fogyasztóval(Fogyasztókkal) közölni.
Ennek hiányában mellékvízmérôs számla csak az új mellékvízmérô által
mutatott vízfogyasztás után készül. E tényrôl a Szolgáltató tájékoztatást nyújt
a Fogyasztó(k)nak.
Számlázás (ÜSZ XI. sz. melléklet XI.2)
Számlakibocsátás
(1) A Szolgáltató Megbízottja az elszámolási idôszak fogyasztásáról a
mellékvízmérôk által jelzett vízmennyiség alapján számlát állít ki.
(2) A mellékvízmérôs számla összege a bekötési vízmérô alapján készített
számlából levonásra kerül. Az elszámolási idôszak vízfogyasztásáról készült
számlát a Szolgáltató Megbízottja állítja ki.
A számla ellenértékének befizetése
(1) Az elkülönített vízhasználó a szerzôdés megkötésével vállalja, hogy
a mellékvízmérôk által jelzett vízmennyiség vízdíját, valamint a
mellékvízmérôs díjmegosztás szolgáltatás díját a számlában feltüntetett
esedékességi idôpontig a Szolgáltató Megbízottja részére a szerzôdésben
vállalt módon megfizeti. A Szolgáltató vagy annak Megbízottja az
elkülönített vízhasználó részére legalább 10 naptári napot biztosít a
számla kiegyenlítésére.
(3) A fizetés határideje a számlán feltüntetett esedékességi idôpont. A díjat
késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat terheli.
(4) A mellékvízmérôs számlának az elkülönített vízhasználó által történô
ki nem egyenlítése esetén a Szolgáltató jogosult a mellékvízmérôk alapján
történô számlázást szüneteltetni mindaddig, míg a mellékvízmérôs
számlát ki nem egyenlítik, és a további mellékvízmérôs számlázást a
Fogyasztó(k) és az elkülönített vízhasználó közösen nem kéri.
A szolgáltatási jogviszony alanyainak jogai
és kötelezettségei (ÜSZ IV. melléklet)
A Fogyasztó kötelezettségei (ÜSZ IV. melléklet IV.2)
A Fogyasztó a szolgáltatási szerzôdés tartama
alatt köteles:
(10) érvényes MDSZ esetén a tulajdonában lévô mellékvízmérô (-
ket) hitelesíttetni, illetve a mindenkori mérésügyi jogszabályokban
foglalt elôírásokat betartani,
A Szolgáltató jogai (ÜSZ IV. melléklet IV.3)
(11) az elkülönített vízhasználók által beszereltetett
mellékvízmérôket ellenôrizni (leolvasás, záró gyûrûzés, hitelesítés)
A Szolgáltató kötelezettségei (ÜSZ IV. melléklet IV.4)
(11) az MDSZ megkötésekor, az elkülönített vízhasználó költségére,
a mellékvízmérôk üzembe helyezésekor azt bélyegzéssel és zárral
ellátni.

Általános szerzôdési feltételek
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