
A Kormány 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelete a mérésügyrıl szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közmőves 
ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. 
rendelet módosításáról 
 
 
A Kormány az 1. és 2. § tekintetében a mérésügyrıl szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) 
bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 3. § tekintetében a víziközmő-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az 
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a 
következıket rendeli el: 
 
1. § A mérésügyrıl szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 127/1991. Korm. rendelet) a következı 16/A. §-sal egészül ki: 

„16/A. § E rendeletnek a mérésügyrıl szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. 
(X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves 
szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 
rendelkezéseit azokra a már felszerelt mellékvízmérıkre is alkalmazni kell, 
amelyeknek a hitelesítési hatálya a Mód. Kr. hatálybalépése napján még nem járt le.” 
 

2. § A 127/1991. Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
3. § A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 18. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(7) A mellékszolgáltatási szerzıdés alapját képezı mellékvízmérı beépítése 
(felszerelése), cseréje esetén, azzal egyidejőleg a mellékvízmérıt üzembe kell helyezni 
és az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából bélyegzéssel és 
zárral kell ellátni. Az üzembe helyezésrıl, valamint a bélyegzéssel és zárral való 
ellátásról a szolgáltató gondoskodik. A mellékvízmérı üzembe helyezését, valamint 
bélyegzéssel és zárral való ellátását a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott 
feltételeknek megfelelı vállalkozó is elvégezheti.” 
 

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követı napon lép 
hatályba. 
 

(2) A 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba. 
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1. melléklet a 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelethez 

A 127/1991. Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 1. pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

 
 
Sorszám Megnevezés A hitelesítés 

hatálya 
(év) 

1  Vízmérık 
a) bekötési és törzshálózati 
b) mellékvízmérı elszámolásra 
c) mellékvízmérı költségmegosztásra 
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