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TÁJÉKOZTATÓ A VÍZMÉRŐK JELADÓZÁSÁNAK MENETÉRŐL 

 
Társaságunk lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfeleink igény esetén a bekötési vízmérőre jeladó modult szereltessenek 

Társaságunkkal, a kapott adatokat saját rendszerükben rögzítsék. Mivel a bekötési vízmérők a Fővárosi Vízművek Zrt. 

tulajdonában vannak, ezért azokra jeladó modult kizárólag Társaságunk jogosult felszerelni, külön díj ellenében. 

Jeltovábbító eszközzel rendelkező vízmérők esetében az épületgépészeti rendszerbe történő integráció kizárólag 

Társaságunk hozzájárulásával valósítható meg. 

 

Az ügyintézés menete: 

1. A vízmérő jeladózásának igényét a jelen tájékoztatónk mellékleteként megküldött igénybejelentő formanyomtatványon 
kell írásban jeleznie. 

2. A kitöltött és aláírt igénybejelentő nyomtatvány Társaságunkhoz történő beérkezését követően munkatársunk elkészíti 
az árajánlatot, és előkészíti a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kiegészítő megállapodást, melyeket a vízmérő 
jeladózás elvégzésére vonatkozó megrendelővel együtt megküld az Ön részére. Abban az esetben, ha a jeladózást 
megelőzően helyszíni felmérés szükséges, munkatársunk időpont egyeztetés céljából felveszi Önnel a kapcsolatot az 
igénybejelentő nyomtatványon megadott elérhetőségek valamelyikén. 

3. Az árajánlat tartalmazza az adott vízmérő(k) jeladózásának, szükség esetén a helyszíni felmérés díját, opcionálisan a 
mérőcserével kapcsolatos díjakat (csak mérőcsere szükségessége esetén) és a teljesítés vállalt határidejét. A 
kiegészítő megállapodás a szolgáltatás biztosításának feltételeit tartalmazza. 

4. Az árajánlatban foglalt feltételek elfogadását Ön a kitöltött és aláírt, vízmérő jeladózás elvégzésére vonatkozó 
megrendelő, valamint az aláírt kiegészítő megállapodás egy eredeti példányának visszaküldésével jelzi felénk. 

5. A kitöltött és aláírt dokumentumok beérkezését követően Társaságunk munkatársa felszereli a vízmérőre a jeladót. 

6. Az aláírt kiegészítő megállapodás értelmében a Fővárosi Vízművek Zrt.,mint Szolgáltató 8 évre hozzájárul, hogy a 
Felhasználó az abban rögzített naptól kezdődően a Szolgáltató által a vízmérőre felszerelt vagy már a gyártás során a 
vízmérőbe beépített jeltovábbító eszköz segítségével vízfogyasztással arányos adatok  jeltovábbítását megvalósítsa. 

7. A bekötési vízmérő jeladózásának igényét a bekötési vízmérő szerinti felhasználó vagy meghatalmazottja nyújthatja be 
Társaságunkhoz. Meghatalmazott útján történő igénybejelentés, és ügyintézés esetén az igénybejelentés mellé 
csatolni szükséges az erre vonatkozó meghatalmazást. 

 
A jeladásra előkészített vízmérő által továbbított jelek saját felhasználói, illetve bármely épületfelügyeleti rendszerbe 
csatlakoztatása, felhasználói felületen történő megjelenítése a Megrendelő feladata. 
 
A jeltovábbító eszköz segítségével szolgáltatott mérőállások tájékoztató jellegűek, azok a vízfogyasztás elszámolására 

nem használhatók. A jeltovábbító eszköz segítségével szolgáltatott mérőállások hitelességéért a Szolgáltatót felelősség 

nem terheli. 

 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
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Jeladózás szolgáltatás igénybejelentő és árajánlatkérő 

Ezúton kérek árajánlatot Önöktől a  

1. cím  :  

  ..................................................................................................................................................................  

2. cím(*): 

  .................................................................................................................................................................. . 

3. cím(*): 

  ..................................................................................................................................................................  

4. cím(*):  

  ..................................................................................................................................................................  

5. cím(*): 

  ..................................................................................................................................................................  

(*) Csak abban az esetben kitöltendő, ha az igénybejelentés több vízmérőre vonatkozik és azok eltérő bekötési címen találhatók. 

bekötési címe(ke)n felszerelt, mindösszesen…………………db vízmérő jeladózás szolgáltatására. 

A jeladózandó vízmérő(k) gyári száma(i) (**): 

 ...................................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................................   

(**) A fent megjelölt bekötési címe(ke)n felszerelt, jeladózni kívánt vízmérő(k) gyári számának felsorolása. 

Felhasználó   neve:  .............................................................................................................................................   

 címe:  ............................................................................................................................................  

 e-mail címe:....................................................................................................................................   

 telefonszáma: .................................................................................................................................   

Jelen dokumentum aláírásával kijelentem, hogy a T-03 TÁJÉKOZTATÓ a mérők jeladóssá tételének 

menetéről c. dokumentumban rögzített feltételeket megismertem, azokat elfogadom és tudomásul 

veszem. 

 

Dátum:………………......…….. ......................................................................  

 Felhasználó / meghatalmazottja 
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