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TÁJÉKOZTATÓ A MELLÉKVÍZMÉR İK MŐSZAKI ÁTVÉTELÉRİL  

(MEO-ÁTVÉTEL) 

A 38/1995 sz. a vízszolgáltatásról szóló kormányrendelet  elıírja az ivóvíz-szolgáltatók részére az általuk 
számlázási nyilvántartásba vett mellékvízmérık hitelességének  ellenırzését , a mérık záróelemmel 
történ ı ellátását , ezáltal garantálva a felszerelés és a mérés hitelességét. 

Megfelelve a kormányrendeletnek 2005. december 12.-tıl a Fıvárosi Vízmővek Zrt. a mellékvízmérık 
számlázási nyilvántartásba vételét sikeres m őszaki átvételt  követıen végzi. A szerelés mőszaki 
ellenırzése az érvényben lévı mőszaki szabványok  és elıírások  alapján  történik. 

 
Házi vízvezeték hálózaton tervezési, kivitelezési munkát (mérıcsere, a lakás-mellékmérı le és felszerelés, 
tervezés)  csak az a személy, vagy szervezet  végezhet, aki a jogszabályban elıírt feltételek szerint 
tervezıként, kivitelezıként azonosítható.  

A zárógyőrő felhelyezését társaságunk megbízásából alvállalkozó végzi el. A mellékvízmérı(k) mőszaki 
átvételét követıen a helyszínen felvett jegyz ıkönyv, számlamásolat az elvégzett munkáról, és a 
megkötött szerz ıdés  alapján Társaságunk a mellékmérıket azonnal számlázásba veszi. 

Amennyiben a mellékmérı szerelését Partnereink végzik, akik biztonsági zárógyőrő (VIPAK győrő) 
felszerelést is végrehajtják, akkor külön mőszaki átvételre nincs szükség.  

A mőszaki ellenırzés idıpontját minden esetben az ügyfélnek kell egyeztetnie  az alábbi telefonszámon: 

HEXAÉDER Építési és Szolgáltató Kft.  
1136 Bp., Tátra u. 15/a. 3. em. 3. 

                                           Telefon:  06/1 236 34 80, fax: (06 1) 236 3481 
Telefonos ügyfélszolgálat hétfı: 7-20 óra között, keddtıl péntekig: 7-19 óra között 
Személyes ügyfélszolgálat: hétfı: 8-20 óra között, keddtıl péntekig 8-16 óra között  

www.hexaeder.hu e-mail cím: info@hexaeder.hu 
  

A mellékvízmérık felszerelésének ellenırzése és a zárógyőrők felhelyezésének jelenlegi díjszabása: 
lakásonként két lakás-mellékmérı vagy egy locsolási mellékmérı esetén: 5 104,- Ft* egy, illetve két mér ı 
esetén,  minden további mér ı + 521,-Ft* mérınként. Kedvezmények: 

• 10 lakás felett 10% kedvezmény 
• 25 lakás felett 20% kedvezmény 
• 100 lakás felett 30% kedvezmény 

A kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy a lakás mellékmérık egyidejő, közös átvétele a 
fogyasztók részérıl biztosított legyen. A fizetés minden esetben az alvállalkozónk számlája  alapján 
történik. 

A sikeres MEO ellen ırzés feltételei: 
• az átadásra kerülı mellékvízmérı hiteles legyen (hitelessége a hitelesítés évétıl – nem pedig a 
felszereléstıl – számított 6 év (1991. évi XLV. törvény), 
• a kivitelezés az Fıvárosi Vízmővek Zrt. által jóváhagyott gépészeti terveknek megfelelıen legyen 
elvégezve, 
• épületen belül kialakított mérıhely esetén a mellékvízmérıt a helyiség padlóvonala felett legalább 0,30 
m, vízszintes beépítés esetén legfeljebb 1,30 m tengelymagassággal, függıleges beépítés esetén 
legfeljebb 1,50 m számlapközép-magassággal kell beépíteni, 
• a mellékvízmérı elıtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérı között kizárólag egy darab 
oldható kötés (hollandi) lehet, 
• a mőszaki átvétel idıpontjára a mellékvízmérıt és az oldható kötést plombálás (zárógyőrő felhelyezése) 
céljára hozzáférhetıvé kell tenni. 

Szabálytalan kivitelezés vagy a megrendel ı (ügyfél) hibájából meghiúsult m őszaki átadás esetén a 
megismételt kiszállás költsége 3 750,- Ft.* 

Fıvárosi Vízm ővek Zrt.  


