Locsolási kedvezmény
1. Százalékos locsolási kedvezmény igénybevétele
A DMRV Zrt. a legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetében házikert öntözéséhez a
locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 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.
A locsolási kedvezmény meghatározott időszakra vonatkozó, a csatornahasználati díj elszámolásánál
figyelembe vehető mennyiségi korrekció.
Csak egyféle locsolási kedvezmény vehető igénybe, vagy a százalékos, vagy az elkülönített locsolási célú
mellékvízmérővel mért.
A víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználók számára a házikert öntözéséhez szükséges locsolási
vízhasználatot elkülönített mérés nélkül az alábbi feltételek esetén biztosítja:
1. A kedvezményt a lakossági felhasználók házikert öntözéséhez vehetik igénybe, amennyiben a DMRV
Zrt. által rendelkezésre bocsátott igénylőlapot 2 példányban a tárgyév április 15-ig benyújtják DMRV Zrt.
részére.
Az igénylőlapokat Ü72054 Felhasználói igénybejelentés locsolási kedvezményre DMRV Zrt. az
ügyfélszolgálati irodákban ingyenesen bocsátja a felhasználók részére, illetve honlapunkról is letölthető.
A kedvezmény online felületünkön is kérvényezhető ..
2. A kedvezményt azon felhasználók vehetik igénybe, akik – nem úszóteleknek minősülő - lakó-, illetve
üdülőingatlannal és arra vonatkozóan a szolgáltatóval érvényes közszolgáltatási szerződéssel
rendelkeznek. (A 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet a telekkialakításról:
úszótelek: a tömbtelkeken álló külön tulajdonú épületek részére kialakított telek
tömbtelek: az 1988.január 1-je előtti előírások alapján már kialakított, több épülettel beépített építési
telek)
3. A kedvezmény május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozik, a csatornahasználati díjnál
kerül érvényesítésre. Mértéke: ezen időszakra jutó vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett korrigált
mennyisége a csatornahasználati díj felszámításánál.
4. A kedvezmény fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetén - az 58/2013. (II.27.)
Korm. rendelet 8.sz. melléklete alapján, valamint üzletszabályzatunk 9. számú mellékletében
meghatározott locsolási átalány vízmennyiségre adható. DMRV Zrt. a benyújtott igénylést 30 napon belül
elbírálja. Amennyiben kérelmét elutasítja annak indokairól a felhasználót írásban tájékoztatja.
5. DMRV Zrt. a locsolási célú vízfelhasználási korrekcióra vonatkozó igényt azon felhasználónál utasítja el,
akinek
- a DMRV Zrt. által átvett, hiteles, záróbélyeggel ellátott locsolási célú mellékvízmérővel
rendelkezik,
- igénybejelentése – DMRV Zrt. által lefolytatott ellenőrzés alapján – valótlan adatokat tartalmaz,
- az igénybejelentés benyújtásának időpontjában, illetve a locsolóvíz korrekció megadását
követően a DMRV Zrt. felé díjhátraléka áll fenn.

6. DMRV Zrt. a felhasználóval történő elszámolás során
- a beadott igénylőlap adatai alapján a számlázási rendszerben a locsolással összefüggő
mennyiségi korrekciót - május 1-től szeptember 30-ig - az aktuális számlában érvényesíti;
- a korrekciók mindaddig érvényesítésre kerülnek, ameddig a felhasználó igénybejelentését
vissza nem vonja, illetve az elbírálás szempontjainak teljesülésében változás nem áll be.
7. DMRV Zrt. és a felhasználó a locsolási kedvezmény alapját érintő feltételek változásáról egymást
tájékoztatni kötelesek.

2. Locsolási vízmérő telepítése és üzemeltetése
Szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéssel rendelkező, de szennyvízmennyiség-mérővel nem
rendelkező Felhasználó kérelmére a szennyvíz-kibocsátással nem járó vízhasználat (a továbbiakban:
locsolási vízhasználat) elkülönített mérés alapján történő elszámolását biztosítani kell. A locsolási
vízmérő telepítéséhez a legegyszerűbb műszaki megoldást kell választani azzal, hogy az nem
veszélyeztetheti a víziközmű biztonságos működését.
A locsolási vízmérőn vételezett ivóvíz kizárólag locsolási célra használható fel.
Locsolási célú vízfelhasználás mérése céljából:
 ivóvíz bekötővezetékre telepített, kizárólag közterületi locsolási célú bekötési vízmérő vagy
 ivóvíz bekötővezetékre telepített ikermérő vagy
 a bekötési vízmérőt követő házi ivóvíz hálózatra telepített mellékvízmérő helyezhető el.
Ivóvíz bekötő vezetékre telepített, kizárólag közterületi locsolási célú bekötési vízmérő:
Az ivóvíz bekötő vezetékre telepített, kizárólag közterületi locsolási célú bekötési vízmérő
kiépítésekor az Üzletszabályzat „Lakossági célú felhasználási hely ivóvíz- és szennyvízbekötés
folyamata” vagy a „Nem lakossági célú felhasználási hely ivóvíz- és szennyvízbekötés folyamata”
fejezetében leírtak szerint kell eljárni, és részletes előírásait az „Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés
áthelyezése tájékoztató” tartalmazza, mely tájékoztatás a Víziközmű-szolgáltató honlapján
megtalálható, és az ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül kérhető.
Locsolási célú ikermérő:
A locsolási célú ikermérő kiépítésekor – mely a bekötési vízmérő ikresítését jelenti – az
Üzletszabályzat „Lakossági célú felhasználási hely ivóvíz- és szennyvízbekötés folyamata” vagy a
„Nem lakossági célú felhasználási hely ivóvíz- és szennyvízbekötés folyamata” fejezetében leírtak
szerint kell eljárni, és részletes előírásait az „Ikresítés kiépítése tájékoztató” tartalmazza, mely
tájékoztatás a Víziközmű-szolgáltató honlapján megtalálható, és az ügyfélszolgálati elérhetőségeken
keresztül kérhető.
Locsolási célú mellékvízmérő:
Azon felhasználási helyeken, ahol a vízmérőakna állaga, mérete, illetve a meglévő szerelvények
beépítése lehetővé teszi, ott a locsolóvíz mérésére szolgáló mellékvízmérőt a vízmérőaknában kell
elhelyezni.

Amennyiben a fentiekben leírt lehetőség nem biztosított, úgy a locsolóvíz mérését biztosító
mellékvízmérő az alábbiak szerint is felszerelhető:
 kerti csapra,
 kerti csap mellett 1 m-en belül elhelyezett – a vízmérő szerelését és plombálását biztosító
méretű és állagú – aknában,
 automata öntöző berendezés gépészeti szerelvényaknájában.
Locsolási célú mellékvízmérő nem helyezhető el épületen belül.
Az engedélyezés feltétele, hogy a felhasználási hely szennyvíz bekötéssel és a szennyvízelvezetésre
vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel rendelkezzen.
Amennyiben a locsolási mellékvízmérő kialakítása egy tervben kerül benyújtásra az új ivóvíz és
szennyvíz bekötéssel, a locsolási vízmérő átvételét csak a szennyvíz bekötés üzembe helyezése után
kezdeményezheti az igénylő.
A locsolási célú mellékvízmérős mérési hely kialakításához, a mellékvízmérő felszereléséhez
szükséges dokumentumok:
 kitöltött tervengedélyezés megrendelő formanyomtatvány és a tervengedélyezés díjának
befizetéséről szóló igazolás másolata;
 kitöltött „Felhasználói igénybejelentés a locsolási kedvezmény igényléséhez” nyomtatvány;
 szaktervező által készített terv
 műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására
alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit;
 tervrajzok:
 részletes helyszínrajz (M=1:200, vagy 1:500 léptékben);
 az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a
mérőbeépítés helyének megjelölésével;
 a vízmérési hely (akna) építési terve
 a vízmérési hely (akna, vagy kerti csap) gépészeti terve;
 a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai, olyan léptékben, amely a műszaki megoldás
elbírálhatóságát lehetővé teszi.
A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A mérőeszköz
állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a Felhasználó kötelessége.
Az igénylő az előírt tervdokumentációt, valamint a kitöltött és aláírt megrendelő lapot eljuttatja a
Víziközmű-szolgáltató számára.
A Víziközmű-szolgáltató a dokumentáció megfelelőségét visszajelzi az igénylőnek, aki ezek után saját
hatáskörben dönt a mellékvízmérő felszereléséről:
 Amennyiben a mellékvízmérő felszerelését nem a Víziközmű-szolgáltató végzi, akkor az
igénylő előzetes időpont egyeztetése szerint a Víziközmű-szolgáltató ellenőrzi a mérőhely
kialakítását és a felszerelt mellékvízmérőt illetéktelen beavatkozás, leszerelés
megakadályozása céljából plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral látja el, és
nyilvántartásba veszi.



Amennyiben az igénylő a mellékvízmérő felszerelésével a Víziközmű-szolgáltatót bízza meg,
úgy a költségek megelőlegezése esetén, Víziközmű-szolgáltató a mellékvízmérő felszerelését
elvégzi. A Víziközmű-szolgáltató a felszerelt mellékvízmérőt a mellékszolgáltatási szerződés
megkötésekor illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy
leszerelést megakadályozó zárral látja el.

A locsolási célú mellékvízmérő nyilvántartásba vételével párhuzamosan az Üzletszabályzat 19. számú
mellékletét képező locsolási célú mellékvízmérőre vonatkozó Megállapodás megkötése az
Üzletszabályzat VII./2.2. „A mellékszolgáltatási szerződés létrejötte” c. fejezetében leírtak szerint
megtörténik.
A mellékvízmérős mérőhely tervezésével, kialakításával, valamint a Víziközmű-szolgáltató
ellenőrzésével, plombálásával és nyilvántartásba vételével kapcsolatosan felmerült költségek az
igénylőt terhelik.
A Víziközmű-szolgáltató által a mellékvízmérők felszerelésénél, plombálásánál és átvételénél
alkalmazott díjak a Víziközmű-szolgáltató honlapján és az Üzletszabályzat 15. számú mellékletében
tekinthetők meg.
Az új locsolási mellékvízmérőhely kialakítás, felszerelés, nyilvántartásba vétel és plombálás részletes
előírásait az ’Elkülönített locsolási célú vízmérők felszerelése tájékoztató’ tartalmazza, mely
tájékoztatás a Víziközmű-szolgáltató honlapján megtalálható, és az ügyfélszolgálati elérhetőségeken
keresztül kérhető.

