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TÁJÉKOZTATÓ A MELLÉKVÍZMÉRŐK MŰSZAKI ÁTVÉTELÉRŐL  

ÚJ MDSZ MEGKÖTÉSE ESETÉN 

A 38/1995. (IV. 5.) vízszolgáltatásról szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi 
Vízművek Zrt. a mellékvízmérőket csak azután veheti számlázási nyilvántartásba, ha műszaki ellenőrzés 
során meggyőződik arról, hogy a szerelés az érvényben lévő műszaki szabványok és előírások alapján 
történt meg.  

Amennyiben Ön nem szerződött partnereinkkel végezteti a lakás-mellékvízmérő felszerelését, a 
mérő műszaki átvételéről, valamint a szükséges zárógyűrű felhelyezéséről külön kell gondoskodnia, 
melyet társaságunk megbízásából a HEXAÉDER Építési és Szolgáltató Kft. végez. 

A műszaki átvétel időpontját minden esetben az ügyfélnek kell egyeztetnie az alábbi 
elérhetőségeken, legkorábban a Mellékmérős díjmegosztási szerződés leadása után két héttel. 

A mellékvízmérők szakszerűségi vizsgálattal egybekötött műszaki átvételének díja lakásonként két 
lakás-mellékmérő vagy egy locsolási mellékmérő esetén 5 500 Ft*, ennél több mérő esetén pedig 
darabonként további 500 Ft*. 

Kedvezmények: 

 10 lakás felett 5% kedvezmény 

 25 lakás felett 10% kedvezmény 

 100 lakás felett 15% kedvezmény 

A kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy társaságunk megbízottja a plombálást egy 
alkalommal/napon és egy kiszállással el tudja végezni, illetve ehhez a lakásokba történő bejutás biztosított 
legyen. A fizetés minden esetben az alvállalkozónk számlája alapján történik. 

A sikeres műszaki átvétel feltételei: 

 az átadásra kerülő mellékvízmérő hiteles legyen (hitelessége a hitelesítés évétől - nem pedig a 
felszereléstől - számított hatodik év végén jár le (1991. évi XLV. törvény); 

 a kivitelezés a Fővárosi Vízművek Zrt. által jóváhagyott gépészeti terveknek megfelelően legyen 
elvégezve; 

 épületen belül kialakított mérőhely esetén a mellékvízmérőt a helyiség padlóvonala felett legalább 
0,3 m, vízszintes beépítés esetén legfeljebb 1,3 m tengelymagassággal, függőleges beépítés esetén 
legfeljebb 1,5 m számlapközép-magassággal kell beépíteni; 

 a mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab 
oldható kötés (hollandi) lehet; 

 a műszaki átvétel időpontjára a mellékvízmérőt és az oldható kötést plombálás (zárógyűrű 
felhelyezése) céljából hozzáférhetővé kell tenni. 

Szabálytalan kivitelezés vagy a megrendelő (ügyfél) hibájából meghiúsult műszaki átadás esetén a 
megismételt kiszállás költsége 4 375 Ft*. 

A mellékvízmérő(k) műszaki átvételét követően a helyszínen felvett műszaki átvételi jegyzőkönyv, 
valamint a Mellékmérős díjmegosztási szerződés alapján társaságunk a mellékmérőket 
számlázásba veszi. 

Házi vízvezeték-hálózaton tervezési, kivitelezési munkát (mérőcsere, a lakás-mellékmérő le- és 
felszerelése, tervezése) csak a jogszabályban előírt feltételek szerint tervezőnek, kivitelezőnek minősülő 
személy vagy szervezet végezhet. A kivitelezőnek a Mellékmérős díjmegosztási szerződésen fel kell 
tűntetnie adatait, valamint aláírásával igazolnia kell a szerelés szakszerűségét.  

Fővárosi Vízművek Zrt. 
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