FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT ÉS VÁZLATRAJZ LAKÁS MELLÉKVÍZMÉRŐ BESZERELÉSÉRŐL
Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512

Web: www.vizmuvek.hu

Online ügyintézés:
ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu

I. Kivitelezés oka
új szerelés

belső hálózat átalakítása vízmérő darabszám változással

belső hálózat átalakítása vízmérő darabszám változás nélkül

II. Felhasználó / nyilatkozatot tévő adatai
Egyedi (egy lakásra vonatkozó) igénybejelentés esetén az elkülönített vízhasználó (mellékmérős fogyasztó) adataival, cég esetén a képviselő
adataival kérjük kitölteni.
Csoportos beadás esetén (amennyiben a kivitelezés több lakás esetén is azonos) a kivitelező adataival kérjük kitölteni.
Név
Születési helye

Kerület1

Születési dátum

Anyja neve

III. Mellékvízmérős fogyasztási hely adatai (lakás címe)
Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.
Lakásban található mérők száma

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Csoportos beadás esetén csatolva a lakáslista

IV. Mellékvízmérők adatai

Hideg

1.

Gyári száma

Felszerelés helye

2.

Gyári száma

Felszerelés helye

3.

Gyári száma

Felszerelés helye

4.

Gyári száma

Felszerelés helye

Meleg

V. A lakás mellékvízmérőkre és beépítésükre vonatkozó minimális követelmények*
*A részletes tájékoztató és a jogszabályi hivatkozások megtalálható a társaságunk honlapján: www.vizmuvek.hu: Lakossági ügyfelek / Általános
információk/ Letölthető nyomtatványok / Tájékoztatók lakás-mellékmérőkkel kapcsolatban
1. Mérőre vonatkozó elvárások
• A vízmérőnek hitelesnek kell lennie.
• Meleg víz mérésére alkalmazott ivóvízmérő legalább T=90 °C hőmérsékleti osztályba tartozzon.
2. Beépítés helyzetére, elhelyezésére vonatkozó előírások
• A mérőnek, mérőknek a lakás teljes vízfelhasználását mérnie kell.
• A vízmérő és a szerelvények hozzáférhetősége, leolvashatósága, cserélhetősége biztosítva legyen, a munkavédelmi előírásoknak megfeleljen,
továbbá a vízmérő vízelöntés és szándékos vagy véletlen rongálás ellen védve legyen.
• A záróelemet a mérő és az elzáró közötti oldható kötésre (hollandi) akadálymentesen lehessen felhelyezni.
• A vízmérőt a helyiség padlóvonala felett legalább 30 cm, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén legfeljebb 1,50 m kell beépíteni.
• Vízszintes beépítés esetén, a vízmérőt vízszintes vagy függőleges számlappal kell felszerelni úgy, hogy a vízmérő értékmutatója felülről vagy oldalról
leolvasható legyen. A kettő közötti ferde vagy az alulról olvasható számlapú beépítés nem megengedett.
• Függőleges számlappal történő beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója szemből leolvasható legyen.
• A vízmérőt tilos magas ponton (felső hurok) felszerelni.
• Az oldalfal vagy más akadály és a felszerelt vízmérő/tartozék legalább egyik oldalfala között elegendő (legalább az egyik csőátmérő + 300 mm)
szabad helyet kell hagyni.
• A vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy üzemi körülmények között tele legyen töltve vízzel.
3. Mérő előtt és utáni idomok, szerelvényekre vonatkozó előírások
• A strang felöli első elzáró és a vízmérő között flexibilis cső nem alkalmazható.
• A vízmérő előtt közvetlenül elzáró szerelvényt kell beépíteni.
• A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet.
• A mérő előtt és után kötelező egy-egy hollandi beépítése.
• A vízmérő előtt és után biztosítani kell a gyártó által előírt szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakaszt.
4. Leolvashatóságra vonatkozó előírások
• A vízmérőnek hordozható létra, vagy egyéb eszköz (pl. tükör) használata nélkül is leolvashatónak kell lennie.
• Az értékmutató leolvasását legfeljebb 1,00 m távolságról kell lehetővé tenni.
1

Budapesti születési hely esetén a kerületet kérjük megadni.

VI. Vázlatrajz
Kérjük, az alábbi helyen vázlatosan rajzolja le azon helyiségeket, melyekben vízcsövek, kifolyók (csapok, vízvételi helyek) találhatóak.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vázlatraj elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti, a lenti ikonok segítségével. Honlapunkon további
segédletet, mintarajzot talál szükség szerint.
vízmérő

strang (függőlegesen futó vízvezeték, ahonnan a lakásba a víz érkezik)

kifolyó (csapokat, vízvételi helyeket, wc, mosógép csatlakozó)
elzáró (vezetéken található elzáró)
B

bojler

A hidegvíz vezetékeket és mérőt kék színnel, a melegvíz vezetékeket és mérőt piros színnel jelölje.

VII. Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a III. pontban megjelölt ingatlanon, csoportos beadás esetén a csatolt lakáslistában megjelölt ingatlanokban a lakás mellékvízmérők a
jelen felhasználói Nyilatkozat és Vázlatrajz, a hatályos jogszabályok, és érvényes műszaki előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.
Tudomásul veszem, amennyiben a műszaki átvétel során a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai jelen felhasználói Nyilatkozattól és Vázlatrajztól, a hatályos jogszabályoktól, és érvényes műszaki előírásoktól eltérő kivitelezést állapítanak meg, a műszaki átvételt és a mellékszolgáltatási szerződés
megkötését megtagadják, és sikertelen üzembe helyezési díj kerül kiszámlázásra.

Dátum:

.

.

.

________________________________
Elkülönített vízhasználó / nyilatkozatot tévő aláírása

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu

FNYVLAKME/2020/1
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