
 

 
 

 

Tájékoztató a felhasználó által történő mérőállásbejelentésre történő áttérés feltételeiről 
 

 

Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználóink esetében társaságunk lehetőséget biztosít a 

mérőállások Üzletszabályzatban rögzített gyakorisággal történő bejelentésére, melynek előfeltétele, 

hogy 

- a felhasználási hely vonatkozásában nem lehet lejárt határidejű díjtartozás és 

- a felhasználó a mérőállás közlésére vonatkozó megállapodást korábban nem kezdeményezte 

vagy a megállapodás megszüntetése 12 hónapon túl történt.  

 

A BÁCSVÍZ Zrt. az Üzletszabályzatban rögzített gyakorisággal történő bejelentés mellett, a 

vízmérő(k) leolvasását évente elvégzi és a vízmérőállással kapcsolatos eltéréseket a soron következő 

számla készítésekor korrigálja. 

 

Mellékvízmérővel rendelkező fogyasztóink esetében csak a társasház tagjainak egyetértése és erről 

szóló nyilatkozata alapján lehetséges társaságunkkal a mérőállás-bejelentéshez szükséges 

megállapodást megkötni, és a bejelentési gyakoriságnak megfelelően az elszámoló számlát készíttetni. 

A szolgáltatásunkra vonatkozó 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szerint a társasházban fogyasztott 

víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített 

vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet 

esetén a társasháznak a bekötési vízmérő és a mellékmérők közötti különbözetet ki kell egyenlíteni. 

Társasházak esetében 2018. május elsejétől kezdődően kizárólag elektronikus formában 

fogadjuk a mérőállás bejelentést. A központi email-címre vagy egyéb bejelentéssel küldött 

üzenetek formájában nem fogadjuk a mérőállást. 

 

A vízmérőállás bejelentés elmulasztása esetén az előző 12 havi átlagfogyasztás alapján készül el a víz- 

és csatornadíj számla. 

 

Ha a felhasználó az éves elszámolási időszakban két alkalommal a mérőállás közlését elmulasztja, a 

BÁCSVÍZ Zrt. a mérőállás közlésére vonatkozó megállapodást megszűntnek tekinti. 

A felhasználó a mérőállás közlésére vonatkozó megállapodás ismételt megkötését a megszűnést követő 

12 hónapon túl kezdeményezheti. 

 

A felhasználó  az általa történő mérőállás bejelentési módra történő áttérést kezdeményezheti 

személyesen, telefonon, írásban. A bejelentéshez szükséges nyomtatványok elérhetők a 

www.bacsviz.hu honlapon az Ügyintézői tájékoztatók, nyomtatványok menüpont alatt.  

Fontos, hogy a felhasználó által történő mérőállásbejelentésre történő áttérés esetén szükség van 

a felhasználó által leolvasott mérőállásra, ennek hiányában nem lehet kezdeményezni a 

számlázási rend módosítását.  

 

 

Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken és készséggel 

válaszolunk Önnek.  

Telefon: 06-80/ 40 30 20  

Email: info@bacsviz.hu 

 

 

 

http://www.bacsviz.hu/

