TÁJÉKOZTATÓ
MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERÉJÉVEL ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező felhasználóinknak szeretnénk segítséget nyújtani azokra az
esetekre, ha a mellékvízmérős felhasználási helyen a mellékvízmérő hitelesítési ideje lejárt, vagy
meghibásodás történt.
Mellékvízmérő hitelesítése, cseréje
A 127/191. (X. 9.) Korm. rendelet alapján a mellékvízmérő hitelesítési ideje 8 év. Az 58/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet 64. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a felhasználó a saját tulajdonában lévő, és elszámolás
alapjául szolgáló fogyasztásmérő hitelesítéséről, cseréjéről saját költségén köteles gondoskodni. Társaságunk
a mellékvízmérő hitelesítési idejének lejártáról a tárgyév október 31-ig tájékoztatja az érintett felhasználókat
annak érdekében, hogy a mellékvízmérő cseréről az adott év végéig gondoskodni tudjon.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 84.§ 7a./b pontja alapján a
mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, ha az elkülönített felhasználó határidőben nem gondoskodik
a mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről.
Üzembe helyezést (plombálást) 2017.02.15.-től kizárólag a BÁCSVÍZ Zrt. munkatársai végezhetnek!
Teendők mellékvízmérő csere esetén
Mellékvízmérő cserét a BÁCSVÍZ Zrt. is vállal, mellyel kapcsolatos igényét elérhetőségeink bármelyikén
jelezheti felénk. Az igénybejelentést követően előre egyeztetett időpontban szakembereink felkeresik és
elvégzik a műszaki ellenőrzést. Amennyiben a műszaki ellenőrzés során a felhasználási hely az
Üzletszabályzatunkban rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelel,
munkatársaink elvégzik a mellékvízmérő cseréjét, az üzembe helyezést, amely magában foglalja a
műszaki zár (plomba) elhelyezését is.
Társaságunk a mellékvízmérők cseréjét új, hiteles vízmérő beépítéssel, kiszállással, beüzemeléssel,
lakások és vízmérők számától függetlenül az alábbi díjakon vállalja:
Mérőhely kialakítása
lakás mellékmérő
lakás mellékmérő
aknás mellékmérő
aknás mellékmérő

Vízmérő méret

Nettó egységár

Bruttó egységár

NA 13
NA 20
NA 13
NA 20

12 205 Ft
12 992 Ft
18 504 Ft
18 504 Ft

15 500 Ft
16 500 Ft
23 500 Ft
23 500 Ft

A felsorolt árakat a vízmérő 20 mm-es névleges átmérőjéig, egyéb szerelvény cseréje nélkül tudjuk
vállalni, nagyobb átfolyási keresztmetszet, illetve egyéb plusz beépítendő anyagok esetén kérje egyedi
árajánlatunkat!
Abban az esetben, ha a mellékvízmérő tulajdonosa vagy az általa megbízott vállalkozó végzi a
mérőcserét, a leszerelt mellékvízmérőt meg kell őrizni. A beépítendő vízmérő beszerzése előtt
mindenképpen tekintse át honlapunkon (www.bacsviz.hu) elérhető üzletszabályzatunk 5/c. mellékletében
vagy a szintén innen külön is letölthető, ügyfélszolgálatainkon is elérhető tájékoztatóban, a
mellékvízmérőkre és beépítésükre vonatkozó irányelveket, ajánlásokat!
A honlapunkról szintén letölthető vagy ügyfélszolgálatainkon átvehető Mellékvízmérő csere bizonylaton
kell rögzíteni a leszerelt mellékvízmérő gyári számát, mérőállását. a felszerelt vízmérő gyári számát,
mérőállását. A mellékvízmérő cserét kérjük, minél előbb jelezze társaságunk részére elérhetőségeink
egyikén. Munkatársunk előre egyeztetett időpontban, a helyszínen elvégzi az üzembe helyezést (műszaki
ellenőrzés, plomba elhelyezés), amennyiben a felhasználási hely kialakítása az Üzletszabályzatunkban
és a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelel.
Társaságunk a mellékvízmérő üzembe helyezését (műszaki ellenőrzés, plombálás) az alábbi díjakon végzi el:
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Mellékvízmérő üzembe helyezés 1-6 lakás esetén:
Mellékmérők száma
lakásonként

Lakásonkénti nettó ár

1 db
2 db
3 db
4 db

3 543,- Ft
4 567,- Ft
5 669,- Ft
6 772,- Ft

Lakásonkénti
bruttó ár
4 500,- Ft
5 800,- Ft
7 200,- Ft
8 600,- Ft

Mellékvízmérő üzembe helyezés több mint 6 lakás esetén:
Mellékmérők száma
lakásonként

Lakásonkénti nettó ár

1 db
2 db
3 db
4 db

2 283,- Ft
3 386,- Ft
4 882,- Ft
5 905,- Ft

Lakásonkénti
bruttó ár
2 899,- Ft
4 300,- Ft
6 200,- Ft
7 499,- Ft

Mellékvízmérő cserével, üzembe helyezéssel kapcsolatos igényeivel az alábbi elérhetőségeken fordulhat
hozzánk:
Elérhetőségek: (80) 40 30 20 ügyfélszolgálat,
e-mail: info@bacsviz.hu
Üzembe helyezés (plombálás) menete meghibásodás (vízmérő, szerelvények) esetén
Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55/A § (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően az üzembe
helyezéskor a BÁCSVÍZ Zrt. vagy korábban külső vállalkozó is plombával látta el a mellékszolgáltatási
szerződés alapját képező mellékvízmérőket.
Az egyedi sorszámmal ellátott műanyag gyűrű vagy függő plomba biztosítja a felhasználók és a szolgáltató
érdekében is fontos mérőkötés bontatlanságot, vagyis a hiteles, joghatással járó mérést. A plomba önkényes
megsértése vagy eltávolítása az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 84.§ 7a./a pontja alapján a
mellékszolgáltatási szerződés megszűnését vonja maga után.
Újraplombálás kérése
Amennyiben mégis szükséges a plombát eltávolítani (pl.: szivárgás javítás esetén), a plombát minden
esetben meg kell őrizni! A plomba eltávolítását az elkülönített felhasználó vagy megbízottja
haladéktalanul köteles jelezni a BÁCSÍZ Zrt. elérhetőségein annak érdekében, hogy időpont
egyeztetést követően szakembereink a plomba elhelyezését elvégezzék. Az egyeztetett időpontban a
BÁCSVÍZ Zrt. kollégája a plomba levételét a helyszínen, csere bizonylaton dokumentálja, melyen a mérő
gyári számát, állását, állapotát, a lebontott és az új plomba sorszámát.
Az újra plombálás díja megegyezik a mellékvízmérő üzembe helyezésekor alkalmazott plombálás díjával.
A felhasználó hibájából eredő (nem megfelelő mérőhely kialakítás, egyeztetés ellenére sem tudtunk
bejutni a felhasználási helyhez) eredménytelen üzembe helyezés esetén a kiszállási díjat a BÁCSVÍZ
Zrt. kiszámlázza!
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