
 
 

 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni a mérőállás bejelentést, melyre megállapodással 

rendelkező ügyfeleinknek van lehetősége. 

 

A megállapodás megkötése után az elszámoló számlákat az aktuális olvasott mérőállás alapján 

készítjük el, amennyiben az aktuális hónap  25-től és azt követő 6 napon keresztül az alábbi 

lehetőségek bármelyikén a mérőállás bejelentésre kerül. 

 

A vízmérőállást weblapunkon keresztül on-line módon, okostelefonra töltött mobil applikáció, a 

telefon nyomógombjai segítségével vagy SMS-ben is be lehet jelenteni, a bejelentési időszakon 

belül. 

Rendszerünk mindhárom módnál ellenőrzi a megadott mérőállás átlagos értéktől való eltérését és 

figyelmeztetést küld hiba észlelése esetén. 

 

I.-II. Weblapon (www.bacsviz.hu/ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT+/ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS) 

és a BÁCSVÍZ mobil applikáción regisztrált ügyfeleinknek van lehetősége mérőállás bejelentésére. 

A regisztrációt követően egyszerűen rögzíthető a mérőállás a „Mérőállás bejelentése”, illetve a 

„Mérőállások kezelése” menüpontban 

 

Társasházak esetében kizárólag elektronikus formában fogadjuk a mérőállás bejelentést. A 

központi email-címre vagy egyéb bejelentéssel küldött üzenetek formájában nem fogadjuk a 

mérőállást. 

 

III. Telefon nyomógombjai segítségével, bejelentési időszakban éjjel-nappal ingyenesen hívható 

06-80/ 40 30 20 telefonszám tárcsázásakor, a 2-es menüpontot választva, követve az útmutatást, a 

Felhasználó azonosító szám és a Bekötés szám (számla harmadik oldalán a Tétel megnevezése 

oszlopban található 6-tal kezdődő 10 jegyű szám) beütése után lehet a mérő állását rögzíteni.  

A rögzítéshez a mérőállás értékének megerősítését vagy módosítását kéri a rendszer.Ezt követően 

válik társaságunk által elfogadottá a bejelentett mérőállás. 

 

IV. SMS-ben a mérőállást a 06-70/ 333 1113 vagy a 06-70/ 333 1177 telefonszámra, alapdíjon 

lehet megküldeni. A „Felhasználó azonosító szám (szóköz) Bekötés szám (szóköz) aktuális 

mérőállás” számadatok bejegyzése után továbbított mérőállást rendszerünk automatikusan rögzíti.  

Az SMS beérkezése után minden esetben válaszüzenetet küld rendszerünk a rögzítés sikerességéről 

vagy sikertelenségéről, továbbá annak okáról.  

Fontos számunkra az Ön elégedettsége, ezért reméljük, a fenti lehetőségek révén gyorsan és 

hatékonyan intézhető a mérőállás-bejelentés. 

 

Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken és 

készséggel válaszolunk Önnek.  

Telefon: 06-80/ 40 30 20  

Email: info@bacsviz.hu 

Tisztelettel:  

    BÁCSVÍZ Zrt. 


