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TÁJÉKOZTATÓ A LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VÉTELÉRŐL
a DRV Zrt. szolgáltatási területén

Locsolási kedvezmény igénybevételére kétféle módon van lehetőség:
Az állami tulajdonú víziközművek esetében a 8/2000. (X.18.) KöViM rendelete alapján, a
kedvezményezett időszakra eső vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett mennyiségének
figyelembevételével, a csatornahasználati díj kiszámlázásánál.
Az önkormányzati tulajdonú víziközművek esetén a százalékos locsolási kedvezmény
mértékét, illetve a kedvezményes időszakot a képviselőtestület díjmegállapító rendelete
tartalmazza.
2. A 30/2004 (II.28) sz. Korm.rendelettel módosított közműves vízellátásról és közműves
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995 (IV.5) Korm.rendelet alapján, a locsolási célú
vízfelhasználás külön mérésével, mely vízmennyiség után csatornahasználati díj nem
számítható fel. Az ármegállapító hatóság döntésével a locsolóvíz díja a későbbiek során
változhat.
1.

Az adott fogyasztási helyre egy időben csak egyféle kedvezmény vehető igénybe.
−
−
−
−
−

A kedvezményre vonatkozóan az alábbi feltételek érvényesek:
A százalékos kedvezményt lakossági fogyasztók vehetik igénybe, minden év május 1-től
szeptember 30-ig terjedő időszakban. Önkormányzati tulajdonú közműveken, önkormányzati
döntés szerint ettől eltérő időpontok és eltérő mértékű kedvezmény megállapítása lehetséges.
Kedvezményre azok a fogyasztók jogosultak, akik rendelkeznek érvényes szolgáltatási
szerződéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára.
Kedvezmény csak bekötési ivóvízmérővel rendelkező ingatlanra adható, a locsolóvíz
mérésére a bekötési vízmérő után kizárólag egy mellékmérő szerelhető be.
A fogyasztónak nem lehet a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb - saját tulajdonú kút,
vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetősége.
A fogyasztónak a víziközmű szolgáltatóval szemben nem lehet lejárt fizetési határidejű
díjhátraléka.
A kedvezmény igénybe vétele az alábbi módon lehetséges:
Az igény bejelentését az ügyfélszolgálatainknál beszerezhető, vagy a társaság honlapjáról
letöltött fogyasztói igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és beküldésével lehet megtenni.
A százalékos locsolási kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb
április 15-ig kell benyújtani a DRV Zrt. részére. Határidőn túli bejelentés esetén fenti
kedvezmény csak a következő évre adható. A locsolóvíz elkülönített mérésének
igénybevételével kapcsolatos kérelem benyújtási ideje nem kötött.
Szolgáltató a benyújtott igényeket 30 napon belül az adatok valódiságának felülvizsgálatával
elbírálja, és erről a fogyasztót értesíti.
A százalékos locsolási kedvezményt igénybevevő idényfogyasztók a kedvezményezett
időszakot közvetlenül megelőző (április 20-30) és az azt követő napokban (október 1-10)
bejelenthetik a mérőállásukat, hogy a locsolási időszakra vonatkozó tényleges fogyasztás
mértékére érvényesüljön a kedvezmény. A mérőállás bejelentésének hiányában a
kedvezményt az éves fogyasztás átlagának a locsolási időszakra eső hányadára számítja ki
társaságunk.
Az elkülönített mérésű locsolási kedvezmény igénybevételére a fenti feltételek teljesülése
esetén a mérőhely kialakítását erre jogosult szakemberrel meg kell terveztetni. A műszaki
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elvárásokat a szolgáltató külön műszaki tájékoztatóban szerepelteti. A tervdokumentáció
benyújtása és annak kedvező elbírálása után kerülhet sor a fogyasztó és a szolgáltató között a
locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó „Megállapodás” aláírására. Ezt követően a
mérőhely a jóváhagyott terveknek megfelelően kialakítható. A munkálatok megrendelhetők a
szolgáltatónál, de elvégeztethető a fogyasztó által megbízott kivitelezővel is. Az elkészült
mérőhelyet, a beépített hiteles mérő zárral történő ellátásával egyidejűleg a szolgáltató nyilvántartásba veszi,
és ettől az időponttól kezdődően időkorlátozás nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat nem számít fel.

Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel.
A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával
nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, vízmérő átvételével és fenntartásával
kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik.
A további információval a DRV Zrt. ügyfélszolgálata áll rendelkezésre:
- Telefonon: DRV INFO VONAL 06 40 240 240
- Írásban: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888.
- Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@drv.hu, honlap: www.drv.hu
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