
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet értelmében a jövőben a felhasználási helyek leolvasását 

évente egy alkalommal végezzük. A fogyasztásokat havonta kiállított részszámlában és évente elszámoló 

számlában számoljuk el.  

Az éves leolvasásra történő áttérést a 2019. évben megvalósítottuk. A soron következő leolvasás időpontját a 

mellékelt víz- és csatornadíj számlán a számlarészletezőt követő szöveges tájékoztatóban tüntetjük fel a 3-4 

oldalon. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. hatályos Üzletszabályzata 5.1.2 pontja rögzíti a felhasználó feladatait és 

kötelezettségeit. Kérjük, hogy az alábbiakban felsoroltak ismeretére és betartására fokozottan ügyeljen a 

víziközmű-szolgáltatás igénybevétele során.  

 Az ingatlan vízellátását (csatlakozó ivóvízhálózat, házi ivóvízhálózat) és szennyvízelvezetését (házi 

szennyvízhálózat) szolgáló berendezések állapotát, a vízmérőn lévő zárak, plombák épségét rendszeresen (legalább 

havonta) ellenőrizze, a tulajdonában álló, takart és nem takart helyen lévő berendezések karbantartásáról 

gondoskodjon, továbbá az észlelt rendellenességeket a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul jelentse be, és a hiba 

kijavítását azonnal kezdje meg. 

 A fogyasztásmérő működését rendszeresen ellenőrizze, ha rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, azt 

a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul jelentse be a 06 80/40 30 20 ingyenesen hívható telefonszámon. 

 A víziközmű-szolgáltató számára a fenti hibák keletkezésének helyét ellenőrizhető módon kell bemutatnia és a 

javítást számlával igazolnia. 

 Tegye lehetővé a víziközmű-szolgáltató számára a vízmérő leolvasását, ellenőrzés elvégzését. Kérjük, működjön 

együtt az ellenőrzést végző személlyel, az ellenőrzési teljes időtartama alatt legyen jelen. 

 Gondoskodjon a házi ivóvíz- és szennyvízhálózaton, valamint a csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról, ha 

az Ön által végzett ellenőrzés során hibát tapasztal. A mérő előtti elzáró szerelvényen, a vízmérőn, a műszaki záron 

és a hiteles mérést biztosító plombán semmilyen beavatkozást ne végezzen. Ha ezeken sérülést észlel, azonnal 

jelentse be az ingyenesen hívható 06 80/20 04 23 telefonszámon. 

 Tartózkodjon az előírásoktól eltérő víziközmű-használattól (pl. saját kutas rendszer összekötése a házi 

ivóvízhálózattal, a csapadékvizek, a veszélyes anyagok szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetése). 

Amennyiben az ilyen jellegű igénybevétel megszüntetési kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató felhívására a 

megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, a víziközmű-szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja vagy felfüggesztheti. 

 Gondoskodjon a vízmérőakna tisztántartásáról, a vízmérő fagy elleni védelméről. Felhívjuk figyelmét, hogy a 

vízmérő elfagyásból eredő meghibásodás esetén az új vízmérő beszerelésével kapcsolatos valamennyi költség a 

felhasználót terheli. 

 Biztosítsa a víziközmű-szolgáltató számára a bekötési vízmérő hitelesítési cseréjének szabályszerű és határidőben 

történő végrehajtását. 

 Gondoskodjon a tulajdonában lévő mellékvízmérő(k) hitelesítéséről a víziközmű szolgáltató értesítése alapján. 

 Ha a felhasználó(k) személyében, adataiban és személyében változás történik, azt haladéktalanul jelentse be. 

 

Köszönjük szíves együttműködését! 

 

Jelen levelünkkel figyelmébe ajánljuk a 2014 júniusa óta működő és egyre kedveltebb elektronikus számlázási 

lehetőségünket, mely a számlakibocsátás minden jogszabályi és biztonsági követelményének megfelel, emellett 

környezetbarát, költség-, hely- és időtakarékos helyettesítője a korábbi, papíralapú megoldásnak. E-számlára 

váltás esetén a lakossági felhasználóknak egyszeri 1.000,- Ft + ÁFA kedvezményt biztosítunk, melyet a soron 

következő vízdíjszámlájában számolunk el. Online felületünkön (www.bacsviz.hu) elvégezhető a regisztráció és 

a fizetési-mód váltás.  Ezt követően a számlák elektronikusan kerülnek megküldésre az Ön részére, a továbbiakban 

papír alapú számlát és csekket nem postázunk. 

Az egy felhasználó azonosító számhoz tartozó összes felhasználási helynél egyszerre történik meg az elektronikus 

átállás, biztosítva ezzel a megszokott számlakezelést. Az elkészült e-számlákat pedig az ügyintézés meggyorsítása 

végett 1 munkanapon belül a megadott e-mailcímre küldjük meg a számlaképet tartalmazó .pdf és további 

feldolgozásra alkalmas .xml formátumban. Bízunk benne, hogy elfogadják ajánlatunkat és ezzel sikerül 

együttműködésünket még gördülékenyebbé tenni.   

Fentiekkel kapcsolatban szükség esetén információt tudunk nyújtani Önöknek a 06 80/40 30 20 telefonszámon és 

az info@bacsviz.hu e-mail címen. 
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