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Tisztelt Felhasználó! 
 
 
 
Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít az ivóvíz- és közműves szennyvíz-elvezetés céljából csatlakozó 
felhasználóknak arra, hogy meghatározott mértékű locsolási kedvezményt vegyenek igénybe. 
 
Néhány fontos tudnivaló a kedvezményről és a kedvezmény igénybevételének feltételeiről: 
 
1. A kedvezményt azon felhasználók vehetik igénybe, akik a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott igénylőlapot 2 

példányban benyújtják a szolgáltató részére. 
Az igénylőlapokat a szolgáltató az ügyfélszolgálati irodákban ingyenesen bocsátja a felhasználók részére, mely a 
DMRV Zrt. honlapjáról is letölthető (www.dmrvzrt.hu). 

 
2. A víziközmű-szolgáltató legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetében, árutermelést részben sem 

szolgáló házikert öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, a 63. § (6) bekezdés d) pontja 
szerint, mennyiségi korrekció útján is biztosítja a lakossági felhasználó számára, ha azt a lakossági felhasználó – az 
ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával – kéri. 

 
3. A kedvezmény május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozik, a csatornahasználati díjnál 

kerül érvényesítésre. Mértéke: ezen időszakra jutó vízfogyasztás  
10 %-kal csökkentett korrigált mennyisége a csatorna használati díj felszámításánál. 

 
A kedvezmény csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve 
fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetén - az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 
8. sz. melléklete alapján meghatározott locsolási átalány vízmennyiségre adható. 

 
4. A szolgáltató az Ön által benyújtott igénylést 30 napon belül elbírálja. Amennyiben kérelmét elutasítja annak 

indokairól a felhasználót írásban tájékoztatja. 
 
5. A szolgáltató a locsolási célú vízfelhasználási korrekcióra vonatkozó igényt azon felhasználónál utasítja el, 

akinek 
- locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív- saját 

tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat- vízbeszerzési lehetősége van, 
- igénybejelentése – a szolgáltató által lefolytatott ellenőrzés alapján – valótlan adatokat tartalmaz, 
- az igénybejelentés benyújtásának időpontjában, illetve a locsolóvíz korrekció megadását követően a víziközmű 

szolgáltató felé díjhátraléka áll fenn,  
- valamint a felhasználó nem nyilatkozik, hogy az ellenőrzés előzetes értesítés mellőzésével történő lehetőségét 

biztosítja.  
 

6. A szolgáltató a felhasználóval történő elszámolás során  
- a beadott igénylőlap adatai alapján a számlázási rendszerben a locsolással összefüggő mennyiségi korrekciót - 

május 1-jétől szeptember 30-ig - az aktuális számlában érvényesítjük a diktálást választó felhasználók részére 
- a korrekciót mindaddig érvényesítjük, ameddig a felhasználó igénybejelentését vissza nem vonja, illetve az 

elbírálás szempontjainak teljesülésében változás nem áll be. 
 

7. A szolgáltató és a felhasználó a locsolási kedvezmény alapját érintő feltételek változásáról egymást tájékoztatni 
kötelesek. 
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