
Tájékoztató a 2020-ban esedékes mellékvízmérők cseréjéről 
 
 

Tisztelt Szövetkezeti Tagok / Lakástulajdonosok! 
 
A 2012. évi hitelesítésű mellékvízmérők 2020. évi cseréjéről, hitelesítéséről a víziközmű-szolgáltatási törvény 
végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) kormányrendeletnek alapján az elkülönített vízhasználó (mellékvízmérővel 
rendelkező felhasználó), a lakás tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. 
 
 

A FEJÉRVÍZ ZRT. által végzett mellékmérő cserék jelenlegi díjai a lakásban lévő mérők száma alapján: 
 

Mérőcsere      1 db    2 db    3 db    4 db 
D = 13 mm-es mérők esetén 12.065 Ft 18.980 Ft 25.565 Ft 32.175 Ft 
D = 20 mm-es mérők esetén 13.030 Ft 20.860 Ft 28.385 Ft 35.935 Ft 

 
Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát a Fejérvíz Zrt. fenntartja! 
Megjegyzés: 1.) A díjak az ÁFA-t tartalmazzák 

2.) A társasházi lakásokban jellemzően D = 13 mm-es mérők vannak beépítve 
3.) A mérőcserék díjai a plomba le- és felszerelését is tartalmazzák 

 
A FEJÉRVÍZ Zrt. lehetőséget biztosít arra is – illetve kedvezmény biztosításával ösztönzi is azt -, hogy a 
lakóközösség együttesen, a Lakásszövetkezet közreműködésével rendelje meg a mérőcseréket. Tehát amennyiben 
az érintett lakóközösség (tulajdonosok) együttesen rendeli meg – azaz az üzemeltető (Lakásszövetkezet) – a fenti 
díjakból 6% kedvezményt biztosít!  
 
Ebből természetesen az adódik, hogy az érintett Tagoknak / Lakástulajdonosoknak nyilatkozniuk kell, hogy 
milyen formában kívánják a fenti munkát elvégeztetni!  Ebben az esetben a Lakásszövetkezetnek állítják ki a 
cserék díját, melyet az érintetteknek közös költség plusz befizetésként kell majd megfizetni, egy összegben vagy 
kamatmentesen 6 hónap alatt egyenlő arányban a vízmérők cseréjét követően! 
 
A vízmérőcserékkel kapcsolatos nyilatkozatukat az Lakásszövetkezet fele 2020. február 21.-ig meg kell tenni, 
hogy a mérőcseréket ütemezni lehessen. A vízmérőcserék időpontját a lépcsőházakban kifüggesztjük! 

 
Akik közös szervezés keretein belül kívánják cseréltetni a vízóráikat, azok a Fejérvíz Zrt.-től időközben 
kapott díjbekérőt ne fizessék be, amennyiben ezt megtették, már nem élhetnek a szövetkezeten keresztül 
bonyolított kedvezményes vízóra csere lehetőségével, mivel a Fejérvíz Zrt. a befizetett díjbekérőt 
megrendelésként kezeli. 
 
A vízmérőcserék jelenleg csak az érintett vízórákra vonatkoznak, tehát akik a cserélendő óra mellett 
jelenleg a másik órájukat is ki szeretnék cseréltetni azt a nyilatkozatukban kell jelezni! Ezt a fenti árak 
alapján tudják eldönteni, lenyilatkozni! 
 
A vízmérők cseréjében természetesen a Lakásszövetkezet a szükséges bonyolítási, egyeztetési feladatokban részt 
vesz!  

 
 
 
 

 
Székesfehérvár, 2020. február 07. 
  
  
 Igazgatóság 

 
 



 
Tájékoztató a lejárt hitelességű mellékvízmérők cseréjének műszaki- jogi feltételeiről 
 
 

 A mellékvízmérő a felhasználó tulajdona. A csereköltség a vízmérő szerkezet költségét tartalmazza. 
A beszerelt vízmérő a felhasználó tulajdonába kerül. 

 A vízmérő szerkezetre telepített, arra szerkezetileg rögzített, - a távleolvasást lehetővé tevő- 
adatgyűjtő rádiós modul költségét a FEJÉRVÍZ Zrt. fizeti meg, a felhasználónak azt nem kell 
megfizetni. 

 A rádiós modul a FEJÉRVÍZ Zrt. tulajdona.  

 A leszerelt vízmérő a felhasználó tulajdona. A felhasználó kérésére a leszerelt vízmérőket 
elszállítjuk, ha a felhasználó írásban nyilatkozik a jegyzőkönyvben arról, hogy azt térítésmentesen 
FEJÉRVÍZ Zrt. tulajdonába adja.  

 
A FEJÉRVÍZ Zrt.-től megrendelt vízmérőcserék elvégzéséhez a felhasználó részéről az alábbiakat szükséges 
biztosítani: 
 

 A kiértesített időpontban a felhasználási helyre történő bejutást, és a mérő darabszámtól függően kb. 
0,5-1,5 órás időtartamú bent tartózkodást, a felhasználó vagy annak megbízottja jelenlétében. 

 Abban az esetben, ha nem a regisztrált felhasználó van jelen, úgy nagykorú, aláírásra jogosult 
megbízott jelenléte szükséges, akinek közölnie kell a meghatalmazotti minősítését (pl.: családtag, 
bérlő, tulajdonostárs, stb.) és fényképes igazolvánnyal igazolnia kell magát. 

 A bármilyen módon eltakart mérőhelyeket előzetesen hozzáférhetővé kell tenni (bútor, mosógép, 
konyhaszekrény, nem nyitható ajtók, takarások, stb.) A hozzáférés mértékét úgy kell biztosítani, 
hogy az elzáró szerelvény és a mérő kötési elemei szerszámmal károkozás nélkül hozzáférhetőek 
legyenek. Ha a hozzáférés a lakás minden mérőhelyén nem biztosított, a mérőcsere csak a feltételek 
megléte után kezdhető meg új időpontban. A hozzáférés biztosítására a szerelő max. 5 percet 
várakozik. 

 A mérő előtti elzáró szerelvény (golyóscsap, stb.) működőképessége a csere elvégzésének 
alapfeltétele. Javasoljuk a működőképesség előzetes ellenőrzését.  

 Ha a csere a fenti feltételek hiánya miatt meghiúsul, úgy azt jegyzőkönyvben és fényképfelvétellel 
rögzítjük. Ha az akadályt megszüntetik az idő alatt, amíg a házban még folyik a csere, akkor 
visszamegyünk, és a cserét elvégezzük. Ha csak később, külön kiszállással lehet a cserét elvégezni, 
akkor előtte a kiszállási díjat meg kell fizetni.(1800 Ft) 

 A csere közben felmerülő nem várt események (csőtörés, csaptörés, stb.) következtében bekövetkező 
károk megelőzése érdekében célszerű a felszálló vezetékek központi zárási helyihez való 
hozzáférésről gondoskodni annak érdekében, hogy a hibás hely kizárása azonnal megtörténhessen. E 
feltétel hiányában a vállalkozó FEJÉRVÍZ ZRt. az elfolyó víz okozta kár bekövetkeztéért 
felelősséget nem vállal. 

 
         FEJÉRVÍZ ZRt. 

 
 


