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Tájékoztató locsolási célú kedvezmény igénybevételéről 

 
Elkülönített mérés nélküli locsolási célú kedvezmény igénybevételére jogosító időszak május 
1 - szeptember 30-ig terjed. Erre az időszakra a csatornahasználati díj számításánál a 
locsolási célú felhasználás miatt az adott időszakra jutó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett 
mennyiségét kell figyelembe venni. 
 
A kedvezmény az Igénylőlap kitöltésével és Szolgáltatóhoz történő benyújtásával 
kérelmezhető. 
 
Az igénylés feltételei: 

 Igénybejelentést csak lakossági felhasználó tehet 

(lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem 
jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy 
hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást), 

legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetében, árutermelést részben 
sem szolgáló házi kert öntözéséhez 

 A lakossági felhasználó érvényes, aláírt Szolgáltatási szerződéssel rendelkezik az 
igénybejelentéssel érintett felhasználási hely tekintetében, 

 Locsolási célú felhasználás miatti korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) 
kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén az 
üzletszabályzat 13. sz. mellékletében meghatározott locsolási átalány 
vízmennyiségre adható, 

 Szennyvízhálózatra a felhasználó rácsatlakozott, 

 Az igénybejelentést legkésőbb a tárgy évre vonatkozóan tárgyév április 15-ig kell 
benyújtani (tárgyév április 15-ét követően beérkező kérelem jóváhagyása esetén a 
Szolgáltató a soron következő elszámolási periódusra biztosítja a kedvezményt a 
felhasználó részére, a korábbi periódusra elmaradt locsolási kedvezmény 
visszamenőlegesen nem érvényesíthető) 

 A felhasználó nem rendelkezhet: 

o közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, 
felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetőségével, 

o locsolási célú vízmérővel 

 

Elbírálás 
 
A két benyújtott igénybejelentés, alapján a felhasználó kérelme 30 napon belül elbírálásra 
kerül. 
Az igénybejelentés elfogadásra kerül, ha: 

 a felhasználónak a Szolgáltatóval szemben nincs 90 napon túli díjhátraléka, 

 a felhasználónak nincs a közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, 
vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetőséggel, 

 a felhasználó nem rendelkezik locsolási célú vízmérővel, 

 az esetleges helyszíni ellenőrzés során a Szolgáltató megállapítja, hogy az 
igénybejelentésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Az igénybejelentés elfogadása esetén a Szolgáltató az igénybejelentő lap aláírt másolati 
példányát megküldi a felhasználónak. 

 

Az igénybejelentés elutasításra kerül, ha: 

 a felhasználónak a Szolgáltatóval szemben 90 napon túli díjhátraléka van, 
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 a felhasználó rendelkezik közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú 
kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetőséggel, 

 a felhasználó rendelkezik locsolási célú vízmérővel, 

 az esetleges helyszíni ellenőrzés során a Szolgáltató megállapítja, hogy az 
igénybejelentésben feltüntetett adatok a valóságnak nem felelnek meg, 

 

Elutasítás esetén, annak indokairól a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja.  
 
A felhasználóval történő elszámolás során a 10 % mértékű szennyvízdíj kedvezmény 
engedélyezett időszakban történő elszámolásához a Felhasználó jogosult mérőállást közölni 
a megjelölt időpontokra vonatkozóan a Szolgáltatóval. Mérőállás hiányában a korrekció 
mennyisége arányosítással kerül megállapításra. 
 
A Szolgáltató a korrekciót a tárgyévben addig érvényesíti, ameddig: 

 a felhasználó az igénybejelentését vissza nem vonja,  

 az elbírálás szempontjainak teljesülésében változás nem áll be. 

 

A Szolgáltató és a felhasználó a locsolási kedvezmény alapját érintő feltételek változásáról 
egymást tájékoztatni kötelesek. 
 
A mennyiségi korrekció a locsolási tilalom időszakában nem alkalmazható. 
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Igénybejelentés 

 
(A locsolási célú ivóvíz-felhasználás miatti korrekció igényléséhez) 

 
Alulírott .........................................................................................................(Felhasználó 
neve) 
 
......................................................................................................................(Felhasználó 
címe) 
 
igénylem a locsolási célú ivóvíz-felhasználásomra a szennyvízmennyiség korrekciót. 
 
Felhasználási hely kódja:........................................................................................................... 
 
Bekötési vízmérő (főmérő) gyáriszáma: .................................................................................... 
 
Az ingatlan címe (ahová a mennyiségi korrekció elszámolását kérem): 
 
................................................................................................................................................... 
 

 
Kijelentem, hogy locsolási célú ivóvíz-felhasználásra a szolgáltatói közműhálózaton kívüli 
egyéb alternatív vízbeszerzési lehetőséggel nem rendelkezem, az ingatlan nem haladja meg 
a 2000 m2-t, a házikert öntözése részben sem szolgál árutermelést, valamint a fent közölt 
adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a felhasználás előzetes értesítés nélküli 
ellenőrzéséhez. 
 
 
Kelt: ................................,.................... év ............................... hónap ............... nap 
 
 
 

….................................................... 
Felhasználó aláírása 
 
 
 

A Szolgáltató nyilatkozata 
 

Az igénybejelentésben megjelölt felhasználási hely a locsolási célú igénybevétel feltételeinek 
 
megfelel 
 
nem felel meg, mert …………………………………………………………………………………… 
 
 
Kelt: ................................................. év ............................... hónap ............... nap 
 
 
 
 

.............................................................. 


