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Amennyiben kételye merül fel a vízmérő pontosságával kapcsolatban, kezdeményezheti a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal (CSMKH) Szegedi Járási Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság 

szakemberei által elvégzett pontossági vizsgálatot. A vizsgálat laboratóriumi körülmények között 

elvégzett pontosságellenőrző vizsgálat, mely szemrevételezésből, méréstechnikai vizsgálatból és 

adatrögzítésből áll. A vizsgálat célja annak elbírálása, hogy a használatában felfüggesztett hiteles 

vízmérő méréstechnikai tulajdonságai megfelelnek-e a vonatkozó hitelesítési előírásban 

megfogalmazott követelményeknek.  

Az ellenőrző vizsgálat idejéről, helyéről az érintetteket a víziközmű-szolgáltató az ellenőrzést végző 

hatósággal egyezteve, legalább 5 nappal korábban, igazolható módon írásban értesíti. Az ellenőrző 

vizsgálat végrehajtását az érintett felhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató távolléte nem akadályozza. 

 

Mellékvízmérők pontossági ellenőrzése: 

A felhasználó a víziközmű-szolgáltatótól a mellékvízmérők működésének pontossági ellenőrzését 

kérheti költségtérítés ellenében. 

Ha a pontossági vizsgálat a mérő nem megfelelő működését állapítja meg, akkor a mellékvízmérőre 

vonatkozó elszámolás a bekötési és a mellékvízmérős díjfizető közötti megállapodás alapján kerül 

kiszámlázásra. Megállapodás hiányában számlakorrekció nem történik. 

 

Bekötési vízmérő pontossági ellenőrzése: 

Amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a bekötési vízmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott 

követelményeknek  

a) megfelelt, a fogyasztásmérő cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot 

kezdeményezőt terheli,  

b) nem felelt meg, az egyrészt a bejelentett kárigény ténybeli alapját alátámasztja, másrészt a 

fogyasztásmérő mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége, a felhasználói 

szerződésszegés esetét kivéve, a szolgáltatót terheli.  

 

Ha a fogyasztásmérő rendellenes működése, vagy hibája, sérülése valamelyik fél szerződésszegő 

magatartásának a következménye, a pontossági vizsgálat kezdeményezését követő 8 napon belül 

végrehajtott fogyasztásmérő cseréjének és a pontossági vizsgálat elvégzésének díja, a szerződésszegés 

egyéb jogkövetkezményeivel együtt a szerződésszegő felet terheli. 

A vízmérő további metrológiai szerkezeti vizsgálata Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági Hatósággal végeztethető el. A metrológiai vizsgálat megrendelésére a vízmérő 

pontosságáról készült bizonyítvány kézhezvételétől számított 8 nap áll rendelkezésre, melyet szintén a 

BÁCSVÍZ Zrt-nél kell írásban kezdeményezni.  

Amennyiben a fent megadott határidőn belül a felhasználó nem kéri a vízmérő metrológiai szerkezeti 

vizsgálatát, akkor a pontossági vizsgálat eredménye elfogadottnak tekinthető. 

Ha a vízmérő a vizsgálat során megfelelőnek minősül, úgy a felmerült költségeket, a szolgáltató 

számlája alapján, a megadott fizetési határidőig a megrendelőnek kell kiegyenlítenie. 

Pontossági vizsgálat megrendelése minden esetben írásban történik. A Megrendelés nyomtatvány a 

www.bacsviz.hu honlapról is letölthető. 

 

Reméljük, tájékoztatónkkal segítségére lehettünk, amennyiben további kérdés felmerül, kérjük, 

keressen bennünket a 06 80/40-30-20 telefonszámon. 

 

 

http://www.bacsviz.hu/

