
    

 

6.sz. melléklet 

 

A Társasház által elkészítendı mőszaki dokumentáció követelményei 

 

I. Az elıírt mőszaki dokumentáció tartalma: 

 

1. Mőszaki leírás, mely tartalmazza: 

a. A csatlakozó hálózat anyagait, átmérıit. 

b. Az ellátott lakások számát és leírását (helységeit). 

c. A közös használatú helységek leírását. 

d. A vezetékek nyomvonalának leírását (mely helységeken haladnak keresztül, 

hol szakaszolhatók, hol vannak megcsapoló helyek, hol találhatók rajta oldható 

kötések). 

2. Mőszaki táblázatot, mely tartalmazza: 

a. Lakásonként a mérık: 

i. a tulajdonosának megnevezését, illetve, ha van, akkor a 

meghatalmazottjának (pl.: bérlı) nevét 

ii. darabszámát 

iii. típusát 

iv. gyári számát  

v. plomba számát (a VIPAK győrőn) 

vi. elhelyezkedését (helység) 

vii. beépítés módját (A –függıleges  a mérı számlapja-, vagy B –vízszintes 

a mérı számlapja- mérési osztály) 

b. Szabadon álló (plombált) vezetékvégek: 

i. darabszámát 

ii. helységeit 

iii. plomba típusát (záróbélyeg, plombadrót, VIPAK) 

iv. plombaszámát 

3.  Nyilatkozat  
 

A dokumentációt a Társasház táblázatos formában készíti el az alábbi minták alapján, mely 

táblázat adja az alapját a közös képviselı és a BAKONYKARSZT Zrt. által végzett közös 

ellenırzésnek és az azt követı írásos értékelésnek. 

 

Lakásonkénti/helyiségenkénti mérık: 
Név 

(tulajdonos 

és/vagy bérlı) 

Lakáson/ 

helyiségen belüli 

helye   

Típus Gyári szám Plombaszám 

a VIPAK 

győrőn 

Beépítés módja Mérıállás az 

ellenırzéskor* 

 

Szabadon álló (plombált) vezetékvégek: 
Név (tulajdonos 

és/vagy bérlı) 
Elhelyezkedés (helyiség 

megnevezése) 
Darabszám Plomba típusa Plomba száma 

 

A bejárás során tapasztalt plomba hiányokat (kivéve „OMH” plomba”) a BAKONYKARSZT 

Zrt. részérıl a helyszíni bejáráson résztvevı dolgozó térítés ellenében a helyszínen pótolhatja. 

Ennek a költségét a Társasház a BAKONYKARSZT Zrt. felé számla ellenében megfizeti.  
 

* A mőszaki ellenırzés során a Szolgáltató szakembere tölti ki. 



 

Nyilatkozat 

 

 
 

Alulírott ……………………..………………………………., mint a 

………………… település, ……………………………..utca …… sz. …… 

hrsz. ingatlan közös képviselıje nyilatkozom miszerint a tárgyi ingatlan ivóvíz 

vezetékein: 

 

• Mőszaki meghibásodás, illetve méretlen vízelfolyás nincs. 

• Méretlen megcsapolóhely nem található. 

• Minden szabad vezetékvég le van zárva és számozott záróbélyeggel, 

plombával, vagy VIPAK zárógyőrővel el van látva. 

• Minden vízmérı a hatályos mőszaki szabályzatoknak megfelelıen van 

beépítve, hiteles, és megfelelı hidraulikai paraméterekkel (átmérı, 

indulási érzékenység) rendelkezik, és VIPAK zárógyőrővel el van látva. 

 

 

Kelt: …………………….., 2014. ………………. hó ……nap. 

 

 

 

Közös képviselı neve:    ……………………………………. 

aláírása:   ……………………………………. 

   levelezési címe:  ……………………………………. 

   telefonszáma:  ……………………………………. 

   elektronikus elérhetısége:……………………………………. 

 


