
 
 
 
 
 
 

  

Kalocsai Üzemigazgatóság  - Cím: H-6300 Kalocsa, Hősök útja 38. Tel.: +36 78/ 462-244 Fax: +36 78/561-172 E-mail: kalocsa@kiskunviz.hu 
Kiskőrösi Üzemigazgatóság  - Cím: H-6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43. Tel.: +36 78/ 312-077 Fax: +36 78/ 312-766 E-mail: kiskoros@kiskunviz.hu 

Kiskunhalasi Üzemigazgatóság - Cím: H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Tel.: +36 77/ 421-622 Fax: +36 77/ 421-030 E-mail: kiskunhalas@kiskunviz.hu 

Ügyféltájékoztató a %-os locsolási kedvezmény igényléséhez 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény végrehajtását szabályozó 58/2013. (II.27.) 
Kormányrendelet a következők szerint szabályozza a locsolási kedvezmény biztosítását a felhasználók részére: 

„62. § 
 (4) A víziközmű-szolgáltató a házikert öntözéséhez vagy haszonállat tartáshoz szükséges 

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

„63. §  
(6) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 
d) elkülönített mérés hiányában a házikert öntözéséhez használt, kizárólag a május 1-jétől 

szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százalékát 
elérő vízmennyiség” 

 
Fentiek figyelembe vételével a Kiskunsági Vízközmű-Szolgáltató Kft a locsolási kedvezményt mennyiségi 

korrekcióval a következők szerint biztosítja: 
 

A kedvezményezettek körébe tartoznak azon lakossági felhasználók, akik a tulajdonukban lévő kertes 
ingatlanon  

- víz- és szennyvízelvezetés szolgáltatást vesznek igénybe,  
- az ingatlanon nincs fúrt kútjuk,  
- nincs telepítve locsolási célra elkülönített vízmérő,  
- a vételezett vezetékes vizet a házikert (konyhakert, pázsit, fák, dísznövények) öntözésére, illetve 

haszonállat tartása céljából kívánják használni.  
 

A %-os locsolási kedvezmény kizárólag május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra igényelhető. Ezen 
időszakban az ivóvíz bekötővezetékre telepített bekötési vízmérő által mért vízmennyiség 10%-a után a 
felhasználónak nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetnie. Szolgáltató az elszámolás érdekében minden évben 
kísérletet tesz a bekötési vízmérő leolvasására, elfogadja a felhasználó által történő – május 1-re és szeptember 
30-ra vonatkozó – mérőállás bejelentését. Mérőállás hiányában a szolgáltató a kedvezményt időarányosan 
számolja el. 
 

A locsolási kedvezmény igénylésének feltételei: 
- Érvényes közszolgáltatási szerződés a felhasználási helyre 
- A kérelmezőnek nem lehet 60 napon túli lejárt határidejű díjtartozása. 
- A kedvezmény igénybevételéhez a Felhasználónak írásos igénylést kell benyújtania a szolgáltató által 

erre rendszeresített nyomtatványon. Az igénylés benyújtható ügyfélszolgálati irodáinkban vagy a fenti 
elérhetőségek valamelyikén (levélben, e-mail-ben). 
 

A locsolási kedvezmény igénybevételi kérelme elutasításra, meglévő kedvezmény megszüntetésre kerül, ha 
a felhasználó: 

- nem teszi lehetővé a szolgáltató számára az ellenőrzést, 
- nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel, 
- az igénybejelentésben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, 
- 60 napon túli díjtartozást halmoz fel, 
- nem teszi lehetővé a lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérő szolgáltató általi cseréjét, 
- az üzletszabályzat rendelkezéseit, a közszolgáltatási szerződést megszegi. 

Kiskunhalas, 2015. április 13. 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft 


