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MOHÁCS – HŐ Hőszolgáltató Kft. 
7700 Mohács, Liszt F. u. 22. 
www.mohacsihoszolg.hu 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 
I.  Lakásban elhelyezett használati melegvízmérő (mellékvízmérő) beszereléséről, 

számlázási módjáról. 
 
 

 a., Műszakilag felszerelhető vízmérők 
 

  - Az O.M.H. típusvizsgálati engedéllyel rendelkező és egyedileg hitelesített 
melegvízmérő alkalmazható 
 

  - 
 
 
 
- 
 

Vízmérő terhelhetőségének meg kell felelnie a fogyasztási helyeken egyidejűleg 
vételezhető vízmennyiségnek. / átlagos méretű lakáshoz 1,5m³/h névleges 
térfogatáramú mérő a megfelelő/ 
 
A felszerelt új vízmérőkre a jótállási feltételek szerint 24 hónap garancia jár.  
/ Csak a MOM vízmérőkre/ 
 

 b, Felszerelési előírások  
 

  - A melegvízmérőt úgy kell elhelyezni, hogy az összes vételezési helyet átfogja. 
 

  - Ha ez egy mérővel nem lehetséges, akkor annyi mérőt kell elhelyezni, hogy 
méretlen vételezési hely ne maradjon. 
 

  - A vízmérő elé gömbcsapot, szűrőt, visszacsapó szelepet kell beépíteni. 
 

  - Hiteles „B” pontosságú mellékvízmérők szakszerűen beépítve /plombával ellátva/ 
vízszintes helyzetben. 
 

  - A MOHÁCS - HŐ Kft. által elfogadott / ajánlott/ vízmérő MOM 
Vízméréstechnikai Rt. által gyártott / forgalmazott „B” típusú, rádió leolvasófejjel 
ellátott / mérő. 
 

  - A vízmérőket úgy kell elhelyezni, hogy a leolvasás illetve az ellenőrzés bármikor 
egyszerű módon lehetséges legyen, valamint a be-és kiszereléshez elegendő hely 
álljon rendelkezésre. 
 

  - A mérőt egyik oldalról / lehetőleg a beömlő oldal felől/ merev csatlakozással kell a 
hálózatba kötni, a másik csatlakozás lehet fémszövetes flexibilis tömlő. Mindkét 
oldali csatlakozó hollandi plombáltságát biztosítani kell. 
 

  - A beépített mérő oldható csatlakozási pontjait /a mérő előtt valamennyit, a mérő 
után az elsőt/ a hőszolgáltató plombával látja el, melyet időszakos hitelesítés, vagy 
meghibásodás esetén is csak a hőszolgáltató képviselője távolíthat el, jegyzőkönyv 
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elkészítése után.  
 

  - A mellékvízmérőnek / melegvízmérő/ vízhálózatba történő beépítéséhez, valamint 
szereléséhez az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges. 
 

    
 c, A hiteles vízmérők leolvasása illetve adatszolgáltatása 

 
 

  - A mérők leolvasása és fogyasztás elszámolása minden hónap 03-ig történik. 
 

  - A mérők leolvasását a Hőszolgáltató Kft. ellenőrizheti. 
 

  - A leolvasást az épület megbízottjának vagy fogyasztónak /a tényleges 
mérőállásokat/ írásban kell közölnie. 
Ahol rádio leolvasófejjel ellátott vízmérő található, ott a Kft. végzi a leolvasásokat.  
 

  - A meghibásodott mérők cseréjéről a szolgáltató térítés ellenében gondoskodik. 
    
  - Tájékoztatjuk Önöket, hogy csak azokat a melegvízmérőket fogadjuk el a hődíj 

elszámolás alapjául, amelyek hitelesek. 
A nem hiteles mérőket nem áll módunkban elfogadni. 
 

  - A hitelesítés lejárata a törvény alapján 6 év. 
 
 

II. A melegvíz elszámolás alapját képezi: 
 

  

  -  A társasházak esetében az almérőkön /lakás vízmérő/ mért összesített fogyasztás. 
 

  - A hiteles almérőkkel ellátott lépcsőházak esetében, amennyiben azok nincsenek 
rádiós leolvasó fejjel ellátva a közös képviselő illetve a fogyasztói képviselő vagy 
megbízott feladata az adatszolgáltatás. 
 

 
Szereléssel, vízmérők cseréjével, felvilágosítással és előzetes időpont egyeztetéssel állunk minden 
tisztelt fogyasztónk /közösképviselő/ rendelkezésére. 
 
 
Ügyfélfogadás: hétfő-kedd-szerda: 08-14 óráig, csütörtökön 08-16 óráig. 
 
 
Kérjük a hitelesítéssel kapcsolatos intézkedésüket kézhezvételtől számítva 15 napon belül 
megtenni, amelyről a szolgáltatót tájékoztatni szíveskedjen. 
 
Levelünkhöz csatoltan küldjük társaságunk árajánlatát a mérő cserékre vonatkozóan, és a 
megrendelőt. 
 
 
 
Mohács, 2010. május 11. 
 

                                       MOHÁCS - HŐ Kft.  


