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Fogyasztói igénybejelentés
(A locsolási célú ivóvíz-felhasználás miatti korrekció igényléséhez)
Alulírott ........................................................................................................... (fogyasztó neve)
........................................................................................................................ (fogyasztó címe)
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet alapján lakossági felhasználóként igénylem a
locsolási célú ivóvíz-felhasználásomra a szennyvízmennyiség korrekciót.
Felhasználói azonosító:..........................................................................................……………..
Bekötési vízmérő(főmérő) gyáriszáma:.................................................Mérőállás.....................
A felhasználási hely címe (ahová a mennyiségi korrekció elszámolását kérem):
....................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy:
- a házikert öntözés üzletszerű gazdasági tevékenységet nem szolgál. Az
ingatlanomon az egybefüggő, beépítetlen kerthasználatú területrész alapterülete,
amelyre hivatkozva a korrekciót igénylem, nem haladja meg a 2.000 m2-t.
- a fenti felhasználási helyen locsolómérővel nem rendelkezem
- a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a szolgáltató jogosult ellenőrizni.
Kelt: ......................................, .................... év ............................... hónap ............... nap

...................................................
fogyasztó aláírása

A szolgáltató nyilatkozata:
Az igénybejelentésben megjelölt fogyasztóhely a locsolási cél jogosultság jogszabályi
feltételeinek:
megfelel

nem felel meg

Kelt: ......................................, .................... év ............................... hónap ............... nap

...................................................
szolgáltató aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ
locsolási kedvezmény igénybevételéről
A házikert öntözéséhez szükséges locsolási vízhasználatra eső szennyvíz elvezetési díj mennyiségi
korrekció igénybevétele elkülönített mérés nélkül locsolási kedvezmény igénylésével történhet. Az
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról 62. § (4), valamint 63. § (6) d) pontja alapján:
A víziközmű-szolgáltató a házikert öntözéséhez szükséges locsolási vízhasználat elkülönített mérés
nélkül nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál. Kizárólag a május 1jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10
százalékát elérő vízmennyiség.
Évente egyszer nyújtható be igénybejelentés locsolási kedvezmény megállapítása céljából. A kérelmet
legkésőbb minden év április 30-ig lehet benyújtani. A házikert öntözéséhez a kedvezmény
igénybevételének kezdete legkorábban az igény benyújtásának időpontjától állapítható meg,
amennyiben a felhasználó az erre irányuló kérelmét a meghatározott határidőnél később nyújtja be.
A házikert öntözéséhez igényelt locsolási kedvezmény iránti kérelemhez (első alkalommal történő
igénylés esetén) csatolni kell az érintett belterületi vagy zártkerti ingatlan nem hiteles tulajdoni
lapjának másolatát. Szükséges mérőállást megadni, mellyel a locsolási időszak kezdetét megelőző
nappal elszámolás készül.
A Szolgáltató jogosult a locsolási kedvezmény iránti kérelemben megjelölt adatokat a helyszínen
ellenőrizni. Amennyiben a felhasználó a helyszíni ellenőrzést nem teszi lehetővé, a Szolgáltató
jogosult a locsolási kedvezmény iránti kérelmet elutasítani.
A víziközmű-szolgáltató házikert* öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül,
mennyiségi korrekció útján biztosítja a lakossági felhasználó számára, ha azt a lakossági felhasználó az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával - kéri.
*házikert: az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű

kerthasználatú területrésze, amelyen nem valósul meg üzletszerű gazdálkodási tevékenység
Igényjogosultak:
- Szennyvízmérővel, illetve locsolási célú mellékvízmérővel nem rendelkező - házikertes, lakó-,
illetve üdülőingatlanok szerinti - lakossági fogyasztók.
- Új igény bejelentésére csak a hatályos víziközmű szolgáltatási szerződés szerinti fogyasztó
vagy - írásbeli - meghatalmazottja, képviselője jogosult.
- Az igény bejelentést az ügyfélszolgálati irodáinkban beszerezhető vagy honlapunkon
letölthető nyomtatvány kitöltésével, benyújtásával lehet megtenni.
Társaságunk csak a bejelentést követő számlázási időszaktól kötelezett a kedvezmény
biztosítására.
Az igényjogosultságot, illetve a locsolási kedvezmény alapját érintő feltételek változását
Társaságunk felé kell bejelenteni
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