Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51985/2012, NAIH-51987/2012, NAIH-51489/2012

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

Tel.: 06 1 247-7777

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512

Internet: www.vizmuvek.hu
E-mail: vizvonal@vizmuvek.hu

I. Felhasználó adatai
Vevő (fizető) azonosító
Név
Lakcím

Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.
Telefonszám1

Házszám

0 6

ép/lh/em/ajtó

E-mail cím1

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársasi, vagy megbízottjai a viziközmű szolgáltatás jogviszony keretében a megadott elérhetőség(ek)en
(telefonszám, e-mail cím) az általam igénybevett szolgáltatáshoz, ügyintézéshez kapcsolatos tájékoztatás céljából felkeressen.
igen

nem

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

II. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.

Házszám

Bekötési mérő készülékhely száma

ép/lh/em/ajtó

Felszerelt locsolási mérők száma

III. Bekötési vízmérő felhasználója

Abban az esetben kitöltendő, ha a felhasználó nem egyezik meg a bekötési mérős felhasználóval. Pl: a locsolási mellékmérő lakás mellékmérőhöz kapcsolódik.
Név

Lakcím

Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.
Telefonszám1

Házszám

0 6

ép/lh/em/ajtó

E-mail cím1

IV. A locsolási vízmérőkre 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 locsolási vízmérőkről
1. Mérőre vonatkozó elvárások
• A vízmérőnek hitelesnek kell lennie.
2. Beépítés helyzetére, elhelyezésére vonatkozó előírások
Mindegyik esetben alapfeltétel, hogy a locsolási vízmérő csak a bekötési vízmérő után köthető be, lakás mellékvízmérő után nem.
a) aknában (bekötési vízmérő aknájában, ha az akna állaga, mérete illetve a meglévő szerelvények beépítése lehetővé teszi, illetve külön aknában)
• A vízmérő a fagyhatár közeli elhelyezkedés miatt függőlegesen nem építhető be.
• 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.
b) épületen belül kizárólag közvetlenül az ivóvíz-vezeték épületből történő kilépése előtt helyezhető el.
• 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.
• 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.
c) kerti csapra szerelve
• A kerti csap föld fölé kiálló felszálló ágát 1/2” vagy 3/4”-os átmérőjű horganyzott acélcsőből kell készíteni.
• Külön óvintézkedéseket kell tenni a mérő megfagyásának a hozzáférés korlátozása nélküli elkerülése érdekében.
• Minden esetleg alkalmazott szigetelőanyagnak korhadás-állóknak kell lennie.
3. Mérő előtt és utáni idomok, szerelvényekre vonatkozó előírások
• A strang felöli első elzáró és a vízmérő között flexibilis cső nem alkalmazható.
• A házi/csatlakozó ivóvízhálózaton vízmérő strang felöli első elzáró és a vízmérő közötti teljes szakaszon flexibilis cső nem alkalmazható, vízmérő után pedig csak a gyártó
által előírt kötelező szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakasz megtartásával.
• 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.
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.
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Az adatok megadása nem kötelező, viszont, amennyiben megadja, akkor kérjük az adatkezelési hozzájárulásnál jelölje be az igent, ellenkező esetben nem tudjuk az adatot rögzíteni és szükség esetén felhasználni, időpont egyeztetés érdekében
megkeresni.

V. Vázlatrajz
Kérjük, az alábbi helyen vázlatosan rajzolja le az ingatlanon a vízbekötés, a locsolási vízmérő és a kerti csap(ok) felszerelése közötti vezetékrendszert,
melyen kérjük jelölje a bekötési vízmérőt, locsolási vízmérőt, a vízvételi helyeket és elzárókat.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vázlatrajz 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
kifolyó (csapokat, vízvételi helyeket)
elzáró (vezetéken található elzáró)

VII. Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a II. pontban megjelölt ingatlanon a locsolási 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:

.

.

.

________________________________
Felhasználó aláírása

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a 06-1-247-7777-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu
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Fővárosi Vízművek Zrt. példánya
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Fővárosi Vízművek
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I. Felhasználó adatai
Vevő (fizető) azonosító
Név
Lakcím

Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.
Telefonszám1

Házszám

0 6

ép/lh/em/ajtó

E-mail cím1

Adatkezelési hozzájárulás
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársasi, vagy megbízottjai a viziközmű szolgáltatás jogviszony keretében a megadott elérhetőség(ek)en
(telefonszám, e-mail cím) az általam igénybevett szolgáltatáshoz, ügyintézéshez kapcsolatos tájékoztatás céljából felkeressen.
igen

nem

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

II. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.

Házszám

Bekötési mérő készülékhely száma

ép/lh/em/ajtó

Felszerelt locsolási mérők száma

III. Bekötési vízmérő felhasználója

Abban az esetben kitöltendő, ha a felhasználó nem egyezik meg a bekötési mérős felhasználóval. Pl: a locsolási mellékmérő lakás mellékmérőhöz kapcsolódik.
Név

Lakcím

Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.
Telefonszám1

Házszám

0 6

ép/lh/em/ajtó

E-mail cím1

IV. A locsolási vízmérőkre 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 locsolási vízmérőkről
1. Mérőre vonatkozó elvárások
• A vízmérőnek hitelesnek kell lennie.
2. Beépítés helyzetére, elhelyezésére vonatkozó előírások
Mindegyik esetben alapfeltétel, hogy a locsolási vízmérő csak a bekötési vízmérő után köthető be, lakás mellékvízmérő után nem.
a) aknában (bekötési vízmérő aknájában, ha az akna állaga, mérete illetve a meglévő szerelvények beépítése lehetővé teszi, illetve külön aknában)
• A vízmérő a fagyhatár közeli elhelyezkedés miatt függőlegesen nem építhető be.
• 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.
b) épületen belül kizárólag közvetlenül az ivóvíz-vezeték épületből történő kilépése előtt helyezhető el.
• 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.
• 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.
c) kerti csapra szerelve
• A kerti csap föld fölé kiálló felszálló ágát 1/2” vagy 3/4”-os átmérőjű horganyzott acélcsőből kell készíteni.
• Külön óvintézkedéseket kell tenni a mérő megfagyásának a hozzáférés korlátozása nélküli elkerülése érdekében.
• Minden esetleg alkalmazott szigetelőanyagnak korhadás-állóknak kell lennie.
3. Mérő előtt és utáni idomok, szerelvényekre vonatkozó előírások
• A strang felöli első elzáró és a vízmérő között flexibilis cső nem alkalmazható.
• A házi/csatlakozó ivóvízhálózaton vízmérő strang felöli első elzáró és a vízmérő közötti teljes szakaszon flexibilis cső nem alkalmazható, vízmérő után pedig csak a gyártó
által előírt kötelező szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakasz megtartásával.
• 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.
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.
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Az adatok megadása nem kötelező, viszont, amennyiben megadja, akkor kérjük az adatkezelési hozzájárulásnál jelölje be az igent, ellenkező esetben nem tudjuk az adatot rögzíteni és szükség esetén felhasználni, időpont egyeztetés érdekében
megkeresni.

V. Vázlatrajz
Kérjük, az alábbi helyen vázlatosan rajzolja le az ingatlanon a vízbekötés, a locsolási vízmérő és a kerti csap(ok) felszerelése közötti vezetékrendszert,
melyen kérjük jelölje a bekötési vízmérőt, locsolási vízmérőt, a vízvételi helyeket és elzárókat.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vázlatrajz 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
kifolyó (csapokat, vízvételi helyeket)
elzáró (vezetéken található elzáró)

VII. Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a II. pontban megjelölt ingatlanon a locsolási 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:

.

.

.

________________________________
Felhasználó aláírása

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a 06-1-247-7777-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu
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