
Tájékoztatás mennyiségi korrekcióval biztosított locsolási célú kedvezmény 

igénybevételéről 
 

 

A házikert öntözéséhez vagy haszonállat tartásához felhasznált vízhasználat megállapítása és pontos számlázása 

érdekében a BÁCSVÍZ Zrt. a locsolási célú ikermérő vagy mellékvízmérő alapján történő elszámolást 

javasolja felhasználói részére. 

Ha az Ön felhasználási helyén a locsolási célú iker- vagy mellékvízmérő felszerelése nem lehetséges, akkor a 

házikert öntözéséhez Társaságunk a jogszabályi előírásokkal összhangban a szennyvíz mennyiségét úgy állapítja 

meg, hogy a bekötési vízmérőn mért ivóvízfogyasztás mértékének 10%-a levonásra kerül a szennyvíz  

mennyiségből. 

A kedvezmény igénybe vételének feltételei: 

• kizárólag  lakossági felhasználó veheti igénybe; 

• az igénylő a mellékelt nyilatkozatot hiánytalanul kitöltötte és benyújtotta a BÁCSVÍZ Zrt. részére; 

• a felhasználó tulajdonában van egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 m2 alapterületű 

kerthasználatú területrésze, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység valósul meg; 

• a felhasználónak az érintett ingatlanról 60 napnál nem régebbi térképmásolatot kell benyújtani a 

szolgáltató részére a Nyilatkozattal egyidejűleg; 

• a kérelmező felhasználónak rendelkeznie kell érvényes ivóvíz- és szennyvízelvezetés-, tisztítás 

igénybevételére vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel; 

• az érintett felhasználási helyen nem üzemelhet locsolási vízhasználatot mérő vízmérő; 

• a felhasználó nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen nincs a víziközmű-szolgáltató által biztosított 

közműhálózaton kívüli egyéb vízbeszerzési lehetősége (pl. saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni 

vízhasználat); 

• a felhasználó nem rendelkezik lejárt fizetési határidejű díjtartozással a kérelem benyújtásakor; 

• a felhasználó a felhasználási helyen előzetes értesítés nélküli ellenőrzésre nyújt lehetőséget a 

szolgáltató részére, és vállalja a locsolási célú kedvezmény igénybevételének ellenőrzésére irányuló 

tevékenység díjának megtérítését a szolgáltató részére; 

• a felhasználó nyilatkozik, hogy a locsolási célú kedvezmény igénybevételéhez szükséges Nyilatkozatban 

foglaltak a valóságnak megfelelnek. 

A kérelem elutasításra, a meglévő kedvezmény megszüntetetésre kerül, ha a felhasználó: 

• a hatályos vonatkozó jogszabályok vagy az üzletszabályzat rendelkezéseit megszegi vagy megszegte, 

• valótlan tartalmú nyilatkozatot tett a locsolási célú kedvezmény igénylése során. 

 

A locsolási kedvezmény kezdeti időpontja: a kitöltött nyilatkozat benyújtásának időpontja, legkorábban tárgyév 

május 1. 

A locsolási kedvezmény záró időpontja: tárgyév szeptember 30.  

A kedvezményt minden évben az aktuális állapotnak megfelelő nyilatkozat benyújtásával kérelmeznie kell 
a felhasználónak és felhasználóváltás esetén is újra kell igényelni! 

 

Locsolási kedvezmény elszámolásának módja: 

A kedvezmény megítélése esetén a szolgáltató az elszámoló számlában számolja el a locsolási mennyiségi 

korrekciót a locsolási kedvezmény igénybevételére meghatározott időszakra a kerekítési szabályok 

figyelembevételével. A felhasználónak lehetősége van a kezdeti és a záró időpontban a vízmérő állását bejelenteni, 

ami alapján a locsolási kedvezmény megállapításra kerül. A bejelentett mérőállások hiányában a BÁCSVÍZ Zrt. 

arányosítás módszerével állapítja meg a locsolási kedvezmény időszak végi vízmérőállást. 

A szolgáltató a víz- és csatornadíj számlán külön sorban számolja el a kedvezményt, mellyel csökkenti az 

elszámolandó szennyvíz mennyiségét. 


