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TÁJÉKOZTATÓ A MELLÉKVÍZMÉRŐK CSERÉJÉT ÉS TELEPÍTÉSÉT VÉGZŐ 

SZERZŐDÖTT PARTNEREKRŐL 

 

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55/A. § (5) alapján a víziközmű-szolgáltatónak a számlázás alapjául szolgáló 
mellékvízmérőt, az üzembe helyezésekor illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy 
leszerelést megakadályozó zárral kell ellátnia. 
Az üzembe helyezést elvégezheti társaságunk vagy társaságunk nevében szerződött partner, abban az esetben, ha a 
mérőszerelést is ő végezte el. 
 

Szerződött partnereink a lakás-mellékmérő cserét és új szerelést, illetve az azt követő üzembe helyezést is egy időben 
elvégzik. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a mérő telepítésével, cseréjével nem a szerződött partnerek valamelyikét 
bízza meg, az üzembe helyezést külön kell igényelnie társaságunktól online ügyfélszolgálatunkon vagy a Vízvonal 06 1 
247 7777-es telefonszámán. 
 
Szerződött partnereink a Fővárosi Vízművek teljes szolgáltatási területén dolgoznak, mielőtt választana partnereink 
közül, kérjük, tájékozódjon az áraikról az alábbi elérhetőségeiken. 

 
Jelenleg az alábbi szerződött partnereink végeznek cserét és új lakás-mellékvízmérő szerelést üzembe helyezéssel. 

  

          Thelien Szervíz Kft. 

Telefon: +36-70-773-5511, +36-1-605-4712 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő, szerda-péntek: 08:00-17:00, kedd: 08:00-20:00 
E-mail: info@thelien.hu 
Honlap: 
 
Személyes ügyfélszolgálati iroda: 

1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 32. 1/11 

nyitva tartás: hétfő, szerda-péntek: 08:00-17:00, kedd: 08:00-20:00 

Werner és Társa Bt. 

 

Telefon: +36-1-588-85-79 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő:07:00-19:00 kedd-péntek:07:00-16:00 
E-mail: iroda@vizoracsere.info 
Honlap: www.vizoracsere.info 
 
Személyes ügyfélszolgálati iroda: 

1048 Budapest, Megyeri út 218. fsz. iroda 

nyitva tartás: hétfő:07:00-19:00, kedd és csütörtök: 07:00-16:00, szerda és péntek:07:00-12:00 

Greensgreetings Kft. 

Telefon: +36-1-616-1643, +36-70-626-4877, +36-70-360-1428, +36-70-770-2590, +36-70-203-4420, 

Telefonos ügyfélszolgálat: 08:00-20:00 
E-mail: vizoracsere@greensgreetings.hu 
Honlap: www.vizoracserebudapest.hu 
 
Személyes ügyfélszolgálati irodák: 

Központi ügyfélszolgálati iroda:1149 Budapest, Angol u. 34/A fszt.  

Telefon: +36-1-616-16-43 

 nyitva tartás: hétfő:08:00-20:00 kedd-péntek: 08:00-16:00 

1021 Budapest, Széher út 21/b 

 nyitva tartás: hétfő, szerda: 10:00-16:00 

1035 Budapest, Szél utca 17-19. 

 nyitva tartás: hétfő, szerda: 10:00-16:00 

1119 Budapest, Etele út 23. 

 nyitva tartás: kedd, csütörtök: 08:00-14:00 

1139 Budapest, Fiastyúk u. 27. 

nyitva tartás: kedd, csütörtök: 08:00-14:00 
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Best Kft. 

Telefon: +36-1-294-7677, +36-1-297-0114, +36-30-455-9929, +36-30-302-0174 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő, szerda-péntek: 08:00-17:00, kedd: 08:00-20:00 
E-mail: arajanlat@bestviz.hu, info@bestviz.hu 
Honlap: www.bestviz.hu 
 
Személyes ügyfélszolgálati iroda: 

1183 Budapest, Gyömrői út 154. 

nyitva tartás: hétfő, szerda-péntek: 08:00-17:00, kedd: 08:00-20:00 

Water Systems Kft. 

Telefon: +36-70-238-3238 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-péntek: 08:00-20:00 
E-mail: info@lakasvizmeres.hu 
Honlap: www.vizora.info 
 
Személyes ügyfélszolgálati iroda: 

1112 Budapest, Repülőtéri út 2/A. 

nyitva tartás: hétfő: 09:00-21:00, kedd: 08:00-10:00, péntek: 08:00-10:00 

Vízóriás Kft. 

Telefon: +36-1-788-9931, +36-1-791-2031, fax: +36-1-270-0936 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő:08.00-20.00, kedd-péntek 08.00-17.00 
E-mail: vizorabolt@gmail.com, info@vizorias.hu 
Honlap: www.vizorias.hu 
 
Személyes ügyfélszolgálati irodák: 

Központi ügyfélszolgálati iroda: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 18. (Vízórabolt) 

 nyitva tartás: kedd-csütörtök 09:00-17:00, péntek: 09:00-13:00 

1027 Budapest, Szász Károly u. 6. II/7. 

 nyitva tartás: kedd:13:00-15:00, szerda: 13:00-15:00 

1118 Budapest, Tűzkő utca 4. 

 nyitva tartás: kedd: 13:00-17:00, szerda: 14:00-18:00 

1144 Budapest, Rátót u. 18-20. IV/408. (Rátót Center Irodaház) 

 nyitva tartás: kedd:13.00-17.00, csütörtök:13.00-17.00 

1173 Budapest, Rétsár u. 5. 

 nyitva tartás: hétfő: 10.00-14.00, szerda: 10.00-14.00 

1203 Budapest, Török Flóris u. 70. II/29. (Erzsébet Üzletház) 

 nyitva tartás: kedd:10:00-14:00, csütörtök: 10:00-14:00 

1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 5. fszt. 1. (székhely) 

 nyitva tartás: hétfő:08:00-20:00 

 

Lápoldal Kft. 

Telefon: +36-24-785-115, +36-70-326-2275 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00-16:00, csütörtök: 07:00-19:00 
E-mail: vizoracsere@lapoldalkft.hu 
Honlap: www.lapoldalkft.hu 
 
Személyes ügyfélszolgálati iroda: 

2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 29. 

nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00-16:00, csütörtök: 07:00-19:00 

ista Magyarország Kft. 

Telefon: +36-1-610-2828 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-szerda: 08:00-17:00, csütörtök: 07:00-19:00, péntek: 08:00-17:00 
E-mail: ugyfelszolgalat@ista.hu 
Honlap: www.ista.com/hu/kapcsolat/kapcsolatfelveteli-adatlap/ 
 
Személyes ügyfélszolgálati iroda: 

1107 Budapest, Mázsa tér 2-6., Monori Center Irodaház, 4. emelet 

nyitva tartás: hétfő-szerda: 08:00-17:00, csütörtök: 07:00-19:00, péntek: 08:00-17:00 

ÉSZKŐ Bt.* 

Telefon: +36-1-787-0342, +36-1-791-2062, fax: +36-1-270-0936 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő: 08:00-20:00, kedd-péntek 08:00-17:00  

E-mail: info@vizoracsere.hu, info@eszko.hu, eszko.bt@gmail.com  

Honlap: www.vizoracsere.hu, www.eszko.hu  

 

Személyes ügyfélszolgálati iroda: 

Központi ügyfélszolgálati iroda: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 5. fszt. 1.  

• nyitva tartás: hétfő: 08:00-20:00, kedd-csütörtök: 09:00-17:00 

1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II. emelet 116. (EMG-Irodaház) 
nyitva tartás: hétfő 08:00-12:00, szerda: 08:00-12:00 

 

 

 



 
 

Univer-Szerviz Kft. 

Telefon: +36-1-707-2222, +36-30-343-3512 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-péntek 07:30-19:30 
E-mail: ugyfelszolgalat@univer-szerviz.hu 
Honlap: www.univer-szerviz.hu 
Személyes ügyfélszolgálati iroda: 

1157 Budapest, Nyírpalota út 71. 
nyitva tartás: hétfő:07:00-19:00, kedd-péntek:07:30-16:00 

 

 

 

 

 

* Szerződött partnerünk csak mellékvízmérő telepítésével bízható meg, mellékvízmérő cserét nem végez. 

A fenti partnerek a saját munkájuk után jogosultak a záróelem felhelyezésre. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a mérő 
telepítésével, cseréjével nem a fenti partnerek valamelyikét bízza meg, úgy az üzembe helyezést külön kell 
megigényelnie társaságunktól az online ügyfélszolgálatunkon vagy a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán. 
 

 

Fővárosi Vízművek Zrt.  
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