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Víz- és csatornaszolgáltatás igénybevételével összefüggő díjtartozás rendezésére - igény esetén társaságunk 

részletfizetési kedvezményt biztosíthat, mely esetében a Magyar Energetikai és Közmű - szabályozási Hivatal 

által jóváhagyott Üzletszabályzatunk 13.a. sz. mellékletben meghatározott díj számítható fel. A részletfizetés 

engedélyezését a felhasználónak írásban kell kérnie. A kérelemről a víziközmű-szolgáltató a benyújtott kérelem 

és a rendelkezésére álló adatok alapján dönt, melyről írásban értesíti a felhasználót. A víziközmű-szolgáltató 

hiányzó személyes adatok (születési hely, születési idő (év, hó, nap), anyja neve, levelezési cím) pótlására 

szólíthatja fel a felhasználót a részletfizetési kérelem elbírálása előtt. Megjelölt személyes adatok hiányában 

nem köthető részletfizetési megállapodás. A részletfizetéssel érintett bizonylatok vonatkozásában a víziközmű-

szolgáltató kamat felszámítására jogosult a számlák eredeti fizetési határidejének figyelembevételével. A 

részletek havi törlesztése mellett az aktuális számlákat is fizetési határidőn belül szükséges teljesíteni. 

Amennyiben bármelyik részlet, vagy az aktuális számla értéke nem kerül jóváírásra fizetési határidőn belül a 

víziközmű-szolgáltató számláján, abban az esetben a részletfizetési megállapodás hatályon kívül kerül, és a 

hátralévő részletet, a teljes lejárt esedékességű tartozást, továbbá a felmerült költségek és késedelmi kamatok 

összegét azonnal ki kell egyenlíteni, külön értesítés nélkül.  

A részletfizetési kötelezettség megszegése esetén az előzetesen kilátásba helyezett víziközmű-szolgáltatásra 

vonatkozó korlátozási és jogi eljárás tovább folytatódik, illetve a követelés peres eljárás útján érvényesíthető a 

víziközmű-szolgáltató részéről.  

A szociálisan rászoruló és a fogyatékkal élő felhasználó számára a jogosultság felhasználó által történő igazolása 

esetén a víziközmű-szolgáltató díjmentes részlefizetést biztosít. A jogosultság igazolása a www.bacsviz.hu 

honlapon, az ügyfélszolgálati irodában, illetve ügyfélszolgálati fiókirodákban elérhető nyomtatvány kitöltésével 

és a víziközmű-szolgáltató részére történő megküldésével történik.  

 

Nem adható részletfizetési kedvezmény – a szociálisan rászoruló felhasználó kivételével - annak a 

felhasználónak:  

 akinek az igénylést megelőző 12 hónapon belül már volt részletfizetési megállapodása,  

 aki az igénylést megelőző 2 éven belüli részletfizetési megállapodásában foglaltakat nem teljesítette 

maradéktalanul,  

 akinek az igénylést megelőző 1 éven belül fizetési halasztásra vonatkozó érvényes megállapodása volt a 

víziközmű-szolgáltatóval,  

 aki nem járul hozzá, hogy a víziközmű-szolgáltató a részszámlák mennyiségi alapját az előző évben 

felhasznált vízmennyiség alapján, a jogszabályokban és Üzletszabályzatában előírtak szerint határozza meg,  

 aki nem járul hozzá a felhasználási helye teljes körű ellenőrzéséhez és a mérőállás leolvasásához.  

 

 

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

válaszolunk Önnek.  

Telefon: 06-80/ 40 30 20  

Email: info@bacsviz.hu 

 
 

 


