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TÁJÉKOZTATÓ A MELLÉKVÍZMÉRŐK MŰSZAKI ÁTVÉTELÉRŐL
ÚJ MDSZ MEGKÖTÉSE ESETÉN

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben 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.
A műszaki átvétel időpontjának egyeztetését minden esetben az ügyfélnek kell kezdeményeznie a
telefonos elérhetőség megadásával a személyes ügyfélszolgálatunkon, a Vízvonal (06-40-247-247)
telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen. Ezt követően munkatársunk időpontegyeztetés céljából a megadott telefonszámon felkeresi Önt. A műszaki átvételt követően annak díja
kiszámlázásra kerül, a nyilvántartásba vétel feltétele a kiszámlázott díj befizetése.
A mellékvízmérők szakszerűségi vizsgálattal egybekötött műszaki átvételének díja lakásonként
8 852 Ft*.
A sikeres műszaki átvétel feltételei:
 az átadásra kerülő mellékvízmérő hiteles legyen [(hitelessége a hitelesítés évétől - nem pedig a
felszereléstől - számított nyolcadik** év végén jár le (127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet)];
 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 2 159 Ft*.
A mellékvízmérő(k) műszaki átvételét követően a helyszínen felvett műszaki átvételi jegyzőkönyv,
valamint a Mellékmérős díjmegosztási szerződés alapján társaságunk a mellékmérőket
számlázásba veszi.
Amennyiben a számlázásba vételt követőn a vízmérőn megsérül a biztonsági záróelem, meg kell rendelnie
a biztonsági záróelem pótlását társaságunktól. Az időpont-egyeztetés során meg kell adni a vízmérők
készülékhely számát, mely megtalálható a vízdíjszámlán. A műszaki átvétel során felszerelt mérő
záróelemének számát munkatársunk vezeti fel a megfelelő nyomtatványra.
A műszaki átvétel időpontját egyeztesse a Vízvonal 06-40-247-247-es telefonszámán vagy a
vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen. A záróelem pótlás díja 8 496 Ft*.
Mellékvízmérő telepítése esetén házi vízvezeték-hálózaton tervezési, kivitelezési munkát (a lakásmellékvízmérő le- és felszerelése, tervezése) az a személy vagy szervezet végezhet, aki tervezőként,
kivitelezőként azonosítható.
Fővárosi Vízművek Zrt.

* 2014. december 31-ig érvényes, 27%-os áfát tartalmazó bruttó ár.
** A 2006 előtt hitelesített mérők hitelességi ideje 6 év (247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet)
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