4.3. sz. melléklet

Hidegvizes mellékvízmérő felszerelés bejelentési ív
1. Megrendelő tölti ki (Kérjük, szíveskedjen az adatlapot nyomtatott nagybetűvel kitölteni!)
1.1. A mellékvízmérőhöz tartozó bekötési vízmérő (főmérő)
Az ingatlan tulajdonosának neve: ________________________________________________________
A bekötési vízmérőn nyilvántartott felhasználó neve: _________________________________________
A bekötési vízmérős felhasználási hely címe: ________________________________________________
Lakások (felhasználói helyek) száma: ___________________________________________________db
Vevőazonosító/Felhasználási hely azonosító száma: 311 __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __
1.2. Szolgáltatás felhasználás jellege
lakossági 
1.3. Szolgáltatás tárgya
ivóvízellátás 
(Kérjük a megfelelő négyzetbe tegyen „x”-et.)

nem lakossági 
szennyvízelvezetés 

1.4. Természetes személy megrendelése esetén:
Név: ______________________________________________________________________________
Születési név: _____________________________________________________________________
Születési hely: ___________________________ idő: ______________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________________________
Állandó lakcím: ______________________________________________________________________
Értesítési név,cím: _________________________________________________________________
*Telefonszám: _________________________ *Email cím: __________________________________
Adóazonosító jel: __________________________________________________________________
Vevőazonosító (ha átalánydíjas felhasználó): 311 __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __
A mellékvízmérős felhasználási hely címe (helye), Hrsz.: _______________________________________
*nem kötelező megadni
E-mail címem vagy telefonszámom megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. hírlevelet küldjön,
illetve információt nyújtson az általa biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

1.5. Nem természetes személy megrendelése esetén:
Név:_____________________________________________________________________________
A tevékenység megnevezése: _________________________________________________________
Székhely: _________________________________________________________________________
Értesítési név, cím:__________________________________________________________________
Telefonszám: ______________________________________________________________________
Adószám: __________________________________
Bankszámlaszám:_____________________________________________________________________
A mellékvízmérős felhasználási hely címe (helye), Hrsz.: _____________________________________
1.6. A mellékvízmérő típusa, gyári száma, típusa: _________________, átmérője: _____, száma: ____db.
1.7. Számlakiegyenlítés módja:
Átutalás folyószámláról (számlaszám): __________________________________________________
Postai úton készpénzátutalási megbízással (cím): ____________________________________________
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1.8. Várható havi átlagfogyasztás: ___________________ m
1.9. mellékvízmérő csere

szakszerűségi vizsgálat

Pécs, 20___ év ________________________ hó ________ nap

______________________________
megrendelő neve, aláírása
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2. Az ingatlan tulajdonosának nyilatkozata.
A bekötési vízmérő szerinti felhasználó nyilatkozata*
A mellékvízmérő felszereléséhez hozzájárulok:
igen nem
A mellékvízmérő nyilvántartásba vételét felhasználói számmal kérem: igen nem
A mellékvízmérő üzembe helyezését és a plombálást a 58/2013. (II. 27.) Korm. r. szerint
megrendelem.
Pécs, 20___ év ________________________ hó ________ nap

___________________________
mellékvízmérő szerinti felhasználó

_______________________________
bekötési vízmérő szerinti felhasználó*
_________________________
ingatlan tulajdonos aláírása

* Társasház esetén közös képviselő, intézőbizottság elnöke. Jogi személy esetén képviselő.
3. Tudnivalók a kérelmező számára:
FONTOS!
A következő vízmérő típusok alkalmazását javasoljuk: SENSUS, MOM PRIMOM, ZENNER,
Aknában csak fedeles vízmérő helyezhető el.
Amennyiben a bekötési vízmérő aknájában kerül elhelyezésre a mellékvízmérő, a bekötési vízmérő elhelyezésére vonatkozó műszaki előírások érvényesek, valamint szükséges a mérő műszaki leírásának (műbizonylat) megléte, melyet a helyszíni ellenőrzés során a kérelmező bemutatni köteles.
A vízbekötések során használt műanyag aknákba a bekötési mérő mellett nem helyezhető el mellékvízmérő.
Az ingatlanon mért vízhasználat szempontjából a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség az irányadó.
A 58/2013. (II. 27.) Korm. r. szerint a mellékvízmérő felszereléséhez az alábbi mellékleteket kell csatolni a
kérelemhez:
3.1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a
beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
3.2. Tervrajzok:
a.) Az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének
megjelölésével, mely azonosításra, valamint a helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas.
b.) A tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát
lehetővé teszi.
3.3. A mérőbeépítés engedélyezése után a beépítés elvégezhető.
A mellékvízmérő üzembehelyezésekor a szolgáltatónak illetéktelen beavatkozás megakadályozása
érdkében bélyegzéssel és zárral kell a mérőt ellátnia (58/2013. (II.27.)Korm.r.)
A szakszerűségi vizsgálatdíja a helyszínen bankkártyával vagy készpénzben fizetendő. . A mellévímrő hitelességi ideje nyolc év, annak lejárta után a mérőt újra hitelesíttetni kell.
3.4. 2 pld. kitöltött, aláírt közszolgáltatási szerződés.
A műszaki leírást és a tervrajzokat a felhasználó leadta.
Tartozásmentesség igazolása: _____________________________________________________
(58/2013 (II.27.) Kormány rendelet 84.§ (4) e bekezdés)
Pécs, 20___ év ________________________ hó ________ nap

_____________________________________
ügyfélszolgálati ügyintéző/műszaki előadó
Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, melyeket a lehető legbiztonságosabban tárolunk. Harmadik félnek személyes adatokat csak az érintett hozzájárulással adunk át. Az
érintett kérésére felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, aminek módosítását, törlését bármikor kérheti
elérhetőségeinken. További információt az Üzletszabályzatunkban talál, amit weboldalunkon és a személyes
ügyfélszolgálati irodánkban is megtekinthet.
Adatkezelési nyilvántartási számunk:NAIH-54590/2017.
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