Locsolási kedvezmény
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.
Százalékos locsolási kedvezmény igénybevétele
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 DMRV Zrt. az ügyfélszolgálati irodákban ingyenesen bocsátja a felhasználók
részére, illetve honlapunkról is letölthető
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 12. 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.
Felhasználói igénybejelentés az Ü72054 Felhasználói igénybejelentés locsolási kedvezményre
nyomtatványon történik, vagy keresse fel személyesen ügyfélszolgálati irodáink egyikét, illetve a
telefonos ügyfélszolgálatunk 3-as menüpontjában is kérheti az írásbeli tájékoztatót.

Locsolási célú mellékvízmérő felszerelése (az ügyintézés menete)

a) Előzetes tájékoztatás és igénybejelentés
A mellékvízmérő felszereléséhez szükséges feltételekkel kapcsolatban az ügyfélszolgálati irodák, a
területi műszaki csoportok, a telefonos ügyfélszolgálat és a DMRV Zrt. honlapja ad szóbeli és írásbeli
tájékoztatást.
Az írásbeli információkat a DMRV Zrt. vonatkozó tájékoztató nyomtatványa ad (Ü72061 Tájékoztató a
locsolási célú vízvételezés és locsolóvíz - mellékvízmérő felszerelésről), amely részletesen szabályozza
az engedély kérelem feltételeit, a dokumentáció elemeit és a műszaki szabványokat.

Feltételek:
A locsolási célú mellékvízmérő felszerelésének előfeltétele az ingatlan szennyvízhálózatba
való bekötése.
A locsolási célú mellékvízmérő a házikert, füvesített/parkosított terület öntözésére felhasznált ivóvíz
mennyiségének elkülönített mérésére szolgál, mely a szennyvízcsatorna díj elszámolásánál veendő
figyelembe. A mért mennyiséget DMRV Zrt. az április 1. – október 31. közötti időszakra veheti
figyelembe.






Az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése;
Az ingatlan szennyvíz-szolgáltatással való ellátása;
Az ingatlan vízellátására és szennyvíz-szolgáltatására vonatkozóan rendelkezzen aláírt
szolgáltatási szerződéssel;
DMRV Zrt. felé a bekötési vízmérő szerinti felhasználó hátralékkal nem rendelkezhet;
A locsolási célú mellékvízmérőnek a csatlakozó és/vagy házi ivóvízvezeték hálózatba történő
beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti felhasználó (üzemeltető, közös képviselő) írásban
előzetesen hozzájáruljon, amennyiben az igénylő és a bekötési vízmérő szerinti felhasználó
nem ugyanaz.

b) Szolgáltatói hozzájárulás kérelme
A locsolási célú mellékvízmérő felszerelhetőségének engedélyezése az „Locsolási mellékvízmérő
felszerelési lap” kitöltésével igényelhető.
A locsolási célú mellékvízmérő beépítéséhez a szolgáltató hozzájárulása iránti kérelemhez csatolandó
dokumentumok:




Műszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására
alkalmas adatait, a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit.
Tervrajzok,
Az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajzot, a mérőbeépítés
helyét, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas.
A tervezett mérőbeépítés szerelési rajzait olyan léptékben, amely a műszaki megoldás
elbírálhatóságát lehetővé teszi, a felhasználandó anyagok méretét, megnevezését, minőségét.

c) Szolgáltatói hozzájárulás kiadása
DMRV Zrt. a hiányosan kitöltött, illetve felszerelt dokumentációt - hiánypótlás céljából - legkésőbb 8
napon belül megküldi az igénylőnek.
DMRV Zrt. a dokumentáció megfelelősége esetén 15 napon belül a locsolási célú mellékvízmérő
beépítéséhez hozzájárulását írásban megadja.
d) Locsolási célú mellékvízmérő felszerelése
A mérőhely kialakítását vízvezeték szerelési engedéllyel rendelkező szervezet, vagy vállalkozó
elvégezheti. A költségek megelőlegezése mellett a felhasználó DMRV Zrt.-t, illetve megbízottját is
megbízhatja a mellékvízmérő (k) felszerelésére a vonatkozó díjak megfizetése mellett.
e) Locsolási célú mellékvízmérő átvétele
A vízmérőhely kialakítását követően DMRV Zrt.-től kell kérni (telefonon, írásban, vagy személyesen) a
locsolási célú vízmérők üzembe helyezését.
Az üzembe helyezés során DMRV Zrt. ellenőrzi a hozzájárulásnak megfelelő kivitelezést, a mérőt a
beavatkozások ellen plombával, zárógyűrűvel (VIPAK gyűrű) látja el és átadja a felhasználónak a
közszolgáltatási szerződés tervezetét. A szolgáltató, vagy megbízottja részéről történő
plombálás során leolvasott vízmérő állástól kezdődően érvényesíthető a vízmérőn mért
fogyasztás alapján számított locsolási kedvezmény.
A helyszíni állapotokat és adatokat Felek jegyzőkönyvben rögzítik. („Locsolási mellékvízmérő
felszerelési lap”).
Az üzembe helyezés külön díj ellenében végzett szolgáltatási tevékenység.
f)

Nyilvántartásba vétel

A locsolási célú mellékvízmérő átvétele után, a szerződés aláírását követően DMRV Zrt. a felhasználási
hely azonosítására szolgáló adatokat nyilvántartásba veszi.
A DMRV Zrt. által is aláírt közszolgáltatási szerződést és a dokumentációs csomagot a felhasználónak 5
munkanapon belül megküldi.

