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

Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni! Iktatószám

Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki

I. Csere oka
csere hitelességi idő lejárta miatt csere mérő újrahitelesítése miatt csere meghibásodás miatt garanciális munkavégzés

II. Mérő típusa
 lakás- mellékvízmérő       locsolási vízmérő

III. Elkülönített vízhasználó adatai
Név 

E-mail cím1  

V. Elkülönített felhasználói hely adatai
Csatornázott  Irányítószám   Helység neve 

Út, utca, stb.  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

 Üzleti partnerszám 

 Készülékhely számok (vízdíj számlán található)

Telefonszám  0 61

kútmérő

Lakcím            Irányítószám   Helység neve 

Út, utca, stb.   Házszám  ép/lh/em/ajtó 

IV. Adatkezelési hozzájárulás (elkülönített vízhasználó tölti ki)

 

Hozzájárulása alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. személyes adatait felhasználhatja a lent megjelölt adatkezelési célokra. Nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önt a Fővárosi 
Vízművek Zrt. megkeresse az Ön által megadott elérhetőségein (telefon, levelezési cím, e-mail) és a megkeresés során az alább megjelölt adatkezelési célból Önnel felvegye a kapcsolatot, 
megkeresést küldjön. A hozzájárulás megadása önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában történt és korlátozás nélkül, bármikor visszavonható a Fővárosi Vízművek Zrt. levelezési címén, 
telefonszámán, valamint a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen.

a.) Hozzájárulok a megadott személyes adataim (telefonszám, e-mail) szolgáltatási jogviszonyban (a Fővárosi Vízművek saját rendszerében) történő felhasználáshoz:

b.) Hozzájárulok a megadott személyes adataim (telefonszám, levelezési cím, e-mail) kutatási és reklámozási célból történő felhasználáshoz:

 igen  nem

 igen  nem

Név  Készülékhely 

Irányítószám       Helység  Utca   Házszám   ép/lh/em/ajtó 

Hozzájárulok, hogy a mérőcserét megelőzően a Fővárosi Vízművek Zrt, vagy minősített vállalkozó leszedje a záróelemet és dokumentálja az adatait.

A záróelem(ek) a jelenlétemben az alábbi adatokkal eltávolításra kerültek.

A mérőcsere adatait elfogadom.

VI. Felhasználó (bekötési vízmérő fizetője) adatai

Felhasználó aláírása (Bekötési vízmérő fizetője) 
Dátum: 

1. mérőhely

2. mérőhely       

3. mérőhely

4. mérőhely Zá
ró

ele
m

 

Gyári szám Mérőállás (szám)  Biztonsági záróelem száma
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sz

er
elt

 b
izt
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ép sérült
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sz

er
elt

 m
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po
ta

ép sérült

Sz
er
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s

szabályos    szabálytalan van nincs

Dátum  
Elkülönített vízhasználó aláírása

A felek nyilatkoznak arról, hogy a biztonsági záróelem állapota, valamint a kiszerelési mérőállások a valóságnak megfelelnek. Az elkülönített vízhasználó tudomással bír arról, hogy amennyiben a beüzemelt mellékvízmérő az elkülö- 
 nített vízhasználói helyről bármilyen oknál fogva kiszerelésre kerül, vagy a Fővárosi Vízművek Zrt. meghatalmazottja által felhelyezett, bélyeggel ellátott biztonsági záróelem eltávolításra kerül, azaz üzemszerű működés megszakítá- 
sát jelenti. A biztonsági záróelem eltávolítása, sérülése és az üzemszerű működés visszaállítása között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. Ennek túllépése esetén a Szolgáltató a Mellékszolgáltatási szerződést felmondhatja.

Vízművek, minősített vállalkozó aláírása   

A vízmérővel való visszaélés elkerülése és az utólagos reklamációk megelőzése érdekében a biztonsági záróelemet a Mellékszolgáltatási szerződés legalább két érintettjének (az elkülönített vízhasználó, 
a közös képviselő vagy megbízottja, a Fővárosi Vízművek vagy a minősített vállalkozó) jelenlétében kell eltávolítani. 
Amennyiben a közös képviselő vagy megbízottja nem kíván jelen lenni a mellékvízmérő cseréjénél, a VI. pontban szerepelnie kell az előzetes hozzájárulásának a záróelem eltávolításához.

 

1Az adatok megadása nem kötelező

Bekötési vízmérő fizetője   

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM



MVCSD/2016/3 Fővárosi Vízművek Zrt. példánya

VIII..  Mérőcsere dátuma:

Átvétel dátuma:

___________________________
Elkülönített vízhasználó aláírása 

Dátum: 

Záradék
Jelen dokumentum a korábban azonos fogyasztási helyre megkötött Mellékszolgáltatási szerződés mellékletét képzi.

1. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

2. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

3. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

4. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

(Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki) 

X. Mérőcserét végző adatai       Saját kivitelezés (csere esetén)   Megbízott kivitelező 

Név 

Dátum: Kivitelező (cégszerű) aláírása:

Nyilatkozom, hogy a IX. pontban feltüntetett mellékvízmérők cseréjét a Fővárosi Vízművek Zrt. kiadott Mellékvízmérők beépítésének műszaki irányelveinek 
(letölthető a www.vizmuvek.hu honlapról) megfelelően, az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével végeztem el. A tevékenységgel okozati összefüggés-
ben felmerülő esetleges károk megtérítését vállalom.

 Kapcsolattartási cím      Irányítószám   Helység neve 

Út, utca, stb.   Házszám  ép/lh/em/ajtó 

E-mail cím1 Telefonszám  0 61

Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a mérők állására és állapotára vonatkozó adatokat ellenőriztem, azok a valóságnak megfelelnek. A felszerelt vízmérő működik, a hitelesítést igazoló MKEH plomba sértetlen, a 
mérőcsere után felszerelt biztonsági záróelem sértetlen, számát ellenőriztem. Egyéb rendellenséget nem tapasztaltam. 

IX..  Mellékvízmérő(k) adatai (mérőcserét végző tölti ki, a biztonsági záróelem számát az üzembe helyezést végző tölti ki)

XI. Az üzembe helyezést végző adatai

________________________________________
Üzembe helyezést végző cégszerű aláírása 

Dátum: 

Üzembe helyezést végző neve (olvashatóan)

Üzembe helyezést végző:   VállalkozóSzolgáltató Vállalkozó vagy szolgáltató azonosítója

Nyilatkozom, hogy az V. pontban megjelölt elkülönített vízhasználói hely mellékvízmérő(k) által mért, a mellékvízmérők hitelesek, a kialakított mérőhely és a beszerelés szabályos, 
a biztonsági záróelemek felhelyezése megtörtént, melyek adatai a IX. pontban felvezetésre kerültek.

További tájékoztatás és ügyintézés céljábólVízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a 06-40-247-247-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online 
ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu), a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen és a 06-40-247-742-es faxszámon várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu.



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

Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni! Iktatószám

Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki

I. Csere oka
csere hitelességi idő lejárta miatt csere mérő újrahitelesítése miatt csere meghibásodás miatt garanciális munkavégzés

II. Mérő típusa
 lakás- mellékvízmérő       locsolási vízmérő

III. Elkülönített vízhasználó adatai
Név 

E-mail cím1  

V. Elkülönített felhasználói hely adatai
Csatornázott  Irányítószám   Helység neve 

Út, utca, stb.  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

 Üzleti partnerszám 

 Készülékhely számok (vízdíj számlán található)

Telefonszám  0 61

kútmérő

Lakcím            Irányítószám   Helység neve 

Út, utca, stb.   Házszám  ép/lh/em/ajtó 

IV. Adatkezelési hozzájárulás (elkülönített vízhasználó tölti ki)

 

Hozzájárulása alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. személyes adatait felhasználhatja a lent megjelölt adatkezelési célokra. Nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önt a Fővárosi 
Vízművek Zrt. megkeresse az Ön által megadott elérhetőségein (telefon, levelezési cím, e-mail) és a megkeresés során az alább megjelölt adatkezelési célból Önnel felvegye a kapcsolatot, 
megkeresést küldjön. A hozzájárulás megadása önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában történt és korlátozás nélkül, bármikor visszavonható a Fővárosi Vízművek Zrt. levelezési címén, 
telefonszámán, valamint a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen.

a.) Hozzájárulok a megadott személyes adataim (telefonszám, e-mail) szolgáltatási jogviszonyban (a Fővárosi Vízművek saját rendszerében) történő felhasználáshoz:

b.) Hozzájárulok a megadott személyes adataim (telefonszám, levelezési cím, e-mail) kutatási és reklámozási célból történő felhasználáshoz:

 igen  nem

 igen  nem

Név  Készülékhely 

Irányítószám       Helység  Utca   Házszám   ép/lh/em/ajtó 

Hozzájárulok, hogy a mérőcserét megelőzően a Fővárosi Vízművek Zrt, vagy minősített vállalkozó leszedje a záróelemet és dokumentálja az adatait.

A záróelem(ek) a jelenlétemben az alábbi adatokkal eltávolításra kerültek.

A mérőcsere adatait elfogadom.

VI. Felhasználó (bekötési vízmérő fizetője) adatai

Felhasználó aláírása (Bekötési vízmérő fizetője) 
Dátum: 

1. mérőhely

2. mérőhely       

3. mérőhely

4. mérőhely Zá
ró

ele
m

 

Gyári szám Mérőállás (szám)  Biztonsági záróelem száma
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szabályos    szabálytalan van nincs

Dátum  
Elkülönített vízhasználó aláírása

A felek nyilatkoznak arról, hogy a biztonsági záróelem állapota, valamint a kiszerelési mérőállások a valóságnak megfelelnek. Az elkülönített vízhasználó tudomással bír arról, hogy amennyiben a beüzemelt mellékvízmérő az elkülö- 
 nített vízhasználói helyről bármilyen oknál fogva kiszerelésre kerül, vagy a Fővárosi Vízművek Zrt. meghatalmazottja által felhelyezett, bélyeggel ellátott biztonsági záróelem eltávolításra kerül, azaz üzemszerű működés megszakítá- 
sát jelenti. A biztonsági záróelem eltávolítása, sérülése és az üzemszerű működés visszaállítása között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. Ennek túllépése esetén a Szolgáltató a Mellékszolgáltatási szerződést felmondhatja.

Vízművek, minősített vállalkozó aláírása   

A vízmérővel való visszaélés elkerülése és az utólagos reklamációk megelőzése érdekében a biztonsági záróelemet a Mellékszolgáltatási szerződés legalább két érintettjének (az elkülönített vízhasználó, 
a közös képviselő vagy megbízottja, a Fővárosi Vízművek vagy a minősített vállalkozó) jelenlétében kell eltávolítani. 
Amennyiben a közös képviselő vagy megbízottja nem kíván jelen lenni a mellékvízmérő cseréjénél, a VI. pontban szerepelnie kell az előzetes hozzájárulásának a záróelem eltávolításához.

 

1Az adatok megadása nem kötelező

Bekötési vízmérő fizetője   

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM



MVCSD/2016/3 Közös Képviselő példánya

VIII..  Mérőcsere dátuma:

Átvétel dátuma:

___________________________
Elkülönített vízhasználó aláírása 

Dátum: 

Záradék
Jelen dokumentum a korábban azonos fogyasztási helyre megkötött Mellékszolgáltatási szerződés mellékletét képzi.

1. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

2. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

3. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

4. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

(Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki) 

X. Mérőcserét végző adatai       Saját kivitelezés (csere esetén)   Megbízott kivitelező 

Név 

Dátum: Kivitelező (cégszerű) aláírása:

Nyilatkozom, hogy a IX. pontban feltüntetett mellékvízmérők cseréjét a Fővárosi Vízművek Zrt. kiadott Mellékvízmérők beépítésének műszaki irányelveinek 
(letölthető a www.vizmuvek.hu honlapról) megfelelően, az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével végeztem el. A tevékenységgel okozati összefüggés-
ben felmerülő esetleges károk megtérítését vállalom.

 Kapcsolattartási cím      Irányítószám   Helység neve 

Út, utca, stb.   Házszám  ép/lh/em/ajtó 

E-mail cím1 Telefonszám  0 61

Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a mérők állására és állapotára vonatkozó adatokat ellenőriztem, azok a valóságnak megfelelnek. A felszerelt vízmérő működik, a hitelesítést igazoló MKEH plomba sértetlen, a 
mérőcsere után felszerelt biztonsági záróelem sértetlen, számát ellenőriztem. Egyéb rendellenséget nem tapasztaltam. 

IX..  Mellékvízmérő(k) adatai (mérőcserét végző tölti ki, a biztonsági záróelem számát az üzembe helyezést végző tölti ki)

XI. Az üzembe helyezést végző adatai

________________________________________
Üzembe helyezést végző cégszerű aláírása 

Dátum: 

Üzembe helyezést végző neve (olvashatóan)

Üzembe helyezést végző:   VállalkozóSzolgáltató Vállalkozó vagy szolgáltató azonosítója

Nyilatkozom, hogy az V. pontban megjelölt elkülönített vízhasználói hely mellékvízmérő(k) által mért, a mellékvízmérők hitelesek, a kialakított mérőhely és a beszerelés szabályos, 
a biztonsági záróelemek felhelyezése megtörtént, melyek adatai a IX. pontban felvezetésre kerültek.

További tájékoztatás és ügyintézés céljábólVízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a 06-40-247-247-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online 
ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu), a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen és a 06-40-247-742-es faxszámon várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu.



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

Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni! Iktatószám

Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki

I. Csere oka
csere hitelességi idő lejárta miatt csere mérő újrahitelesítése miatt csere meghibásodás miatt garanciális munkavégzés

II. Mérő típusa
 lakás- mellékvízmérő       locsolási vízmérő

III. Elkülönített vízhasználó adatai
Név 

E-mail cím1  

V. Elkülönített felhasználói hely adatai
Csatornázott  Irányítószám   Helység neve 

Út, utca, stb.  Házszám  ép/lh/em/ajtó 

 Üzleti partnerszám 

 Készülékhely számok (vízdíj számlán található)

Telefonszám  0 61

kútmérő

Lakcím            Irányítószám   Helység neve 

Út, utca, stb.   Házszám  ép/lh/em/ajtó 

IV. Adatkezelési hozzájárulás (elkülönített vízhasználó tölti ki)

 

Hozzájárulása alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. személyes adatait felhasználhatja a lent megjelölt adatkezelési célokra. Nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önt a Fővárosi 
Vízművek Zrt. megkeresse az Ön által megadott elérhetőségein (telefon, levelezési cím, e-mail) és a megkeresés során az alább megjelölt adatkezelési célból Önnel felvegye a kapcsolatot, 
megkeresést küldjön. A hozzájárulás megadása önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában történt és korlátozás nélkül, bármikor visszavonható a Fővárosi Vízművek Zrt. levelezési címén, 
telefonszámán, valamint a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen.

a.) Hozzájárulok a megadott személyes adataim (telefonszám, e-mail) szolgáltatási jogviszonyban (a Fővárosi Vízművek saját rendszerében) történő felhasználáshoz:

b.) Hozzájárulok a megadott személyes adataim (telefonszám, levelezési cím, e-mail) kutatási és reklámozási célból történő felhasználáshoz:

 igen  nem

 igen  nem

Név  Készülékhely 

Irányítószám       Helység  Utca   Házszám   ép/lh/em/ajtó 

Hozzájárulok, hogy a mérőcserét megelőzően a Fővárosi Vízművek Zrt, vagy minősített vállalkozó leszedje a záróelemet és dokumentálja az adatait.

A záróelem(ek) a jelenlétemben az alábbi adatokkal eltávolításra kerültek.

A mérőcsere adatait elfogadom.

VI. Felhasználó (bekötési vízmérő fizetője) adatai

Felhasználó aláírása (Bekötési vízmérő fizetője) 
Dátum: 

1. mérőhely

2. mérőhely       

3. mérőhely

4. mérőhely Zá
ró

ele
m

 

Gyári szám Mérőállás (szám)  Biztonsági záróelem száma

Le
sz

er
elt

 b
izt

on
sá

gi
 

zá
ró

ele
m

 ál
lap

ot
a

ép sérült

Le
sz

er
elt

 m
ér

ő á
lla

po
ta

ép sérült

Sz
er

elé
s

szabályos    szabálytalan van nincs

Dátum  
Elkülönített vízhasználó aláírása

A felek nyilatkoznak arról, hogy a biztonsági záróelem állapota, valamint a kiszerelési mérőállások a valóságnak megfelelnek. Az elkülönített vízhasználó tudomással bír arról, hogy amennyiben a beüzemelt mellékvízmérő az elkülö- 
 nített vízhasználói helyről bármilyen oknál fogva kiszerelésre kerül, vagy a Fővárosi Vízművek Zrt. meghatalmazottja által felhelyezett, bélyeggel ellátott biztonsági záróelem eltávolításra kerül, azaz üzemszerű működés megszakítá- 
sát jelenti. A biztonsági záróelem eltávolítása, sérülése és az üzemszerű működés visszaállítása között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. Ennek túllépése esetén a Szolgáltató a Mellékszolgáltatási szerződést felmondhatja.

Vízművek, minősített vállalkozó aláírása   

A vízmérővel való visszaélés elkerülése és az utólagos reklamációk megelőzése érdekében a biztonsági záróelemet a Mellékszolgáltatási szerződés legalább két érintettjének (az elkülönített vízhasználó, 
a közös képviselő vagy megbízottja, a Fővárosi Vízművek vagy a minősített vállalkozó) jelenlétében kell eltávolítani. 
Amennyiben a közös képviselő vagy megbízottja nem kíván jelen lenni a mellékvízmérő cseréjénél, a VI. pontban szerepelnie kell az előzetes hozzájárulásának a záróelem eltávolításához.

 

1Az adatok megadása nem kötelező

Bekötési vízmérő fizetője   

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM
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VIII..  Mérőcsere dátuma:

Átvétel dátuma:

___________________________
Elkülönített vízhasználó aláírása 

Dátum: 

Záradék
Jelen dokumentum a korábban azonos fogyasztási helyre megkötött Mellékszolgáltatási szerződés mellékletét képzi.

1. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

2. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

3. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

4. mérőhely  Gyári szám Mérőállás (szám) Mérőállás (betűvel kiírva)
Leszerelt mérő adatai

Felszerelt mérő adatai

Gyártó Típus Hideg    Meleg      Besz. irány 
(Függ./Vízsz.) Hit. év Digitszám Átmérő 

Felszerelés helye

Készülékhely száma

Biztonsági záróelem száma

Oszt.pont  

(Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki) 

X. Mérőcserét végző adatai       Saját kivitelezés (csere esetén)   Megbízott kivitelező 

Név 

Dátum: Kivitelező (cégszerű) aláírása:

Nyilatkozom, hogy a IX. pontban feltüntetett mellékvízmérők cseréjét a Fővárosi Vízművek Zrt. kiadott Mellékvízmérők beépítésének műszaki irányelveinek 
(letölthető a www.vizmuvek.hu honlapról) megfelelően, az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével végeztem el. A tevékenységgel okozati összefüggés-
ben felmerülő esetleges károk megtérítését vállalom.

 Kapcsolattartási cím      Irányítószám   Helység neve 

Út, utca, stb.   Házszám  ép/lh/em/ajtó 

E-mail cím1 Telefonszám  0 61

Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a mérők állására és állapotára vonatkozó adatokat ellenőriztem, azok a valóságnak megfelelnek. A felszerelt vízmérő működik, a hitelesítést igazoló MKEH plomba sértetlen, a 
mérőcsere után felszerelt biztonsági záróelem sértetlen, számát ellenőriztem. Egyéb rendellenséget nem tapasztaltam. 

IX..  Mellékvízmérő(k) adatai (mérőcserét végző tölti ki, a biztonsági záróelem számát az üzembe helyezést végző tölti ki)

XI. Az üzembe helyezést végző adatai

________________________________________
Üzembe helyezést végző cégszerű aláírása 

Dátum: 

Üzembe helyezést végző neve (olvashatóan)

Üzembe helyezést végző:   VállalkozóSzolgáltató Vállalkozó vagy szolgáltató azonosítója

Nyilatkozom, hogy az V. pontban megjelölt elkülönített vízhasználói hely mellékvízmérő(k) által mért, a mellékvízmérők hitelesek, a kialakított mérőhely és a beszerelés szabályos, 
a biztonsági záróelemek felhelyezése megtörtént, melyek adatai a IX. pontban felvezetésre kerültek.

További tájékoztatás és ügyintézés céljábólVízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a 06-40-247-247-es telefonszámon. Bejelentéseit, észrevételeit online 
ügyfélszolgálatunkon (www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu), a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen és a 06-40-247-742-es faxszámon várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu.


