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KÉRELEM 
10 %-os locsolási kedvezmény 

igénybevételéhez  

 
Alulírott kérem a 10 %-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez a BAKONYKARSZT Zrt. hozzájárulását. 

 

Kérelmező neve:  ________________________________________________________________________  

 

Kérelmező címe:  ________________________________________________________________________  

 

Kérelmező telefonszáma:  _________________________________________________________________  

 

Felhasználási hely:            

 

Minimálisan 50 m2 zöld területtel rendelkezem:          igen                             nem 

 

A kérvény kitöltésével, aláírásommal beleegyezésemet adom, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. az 58/2013. 

(II.27.) Korm. rendelet 68.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint előzetes értesítés mellőzésével a fenti 

ingatlanomon ellenőrzést hajtson végre. 

 

 

 

 

 Kérelmező 

 

 

 

 

 

 

 ENGEDÉLY 
10 %-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez 

 

A benyújtott kérvény alapján a 10 %-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez az 

58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján hozzájárulunk. 

 

 

 

 

Az engedély sorszáma: iktatószáma:  

 

 

 

 

Dátum: _________ év _____________ hó _______ nap 

 

 

 

 

                                                                                     

 Üzemegység vezető/Értékesítési osztályvezető 
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KÉRELEM 
10 %-os locsolási kedvezmény 

igénybevételéhez  
 (Felhasználói tájékoztató) 

 Felhasználói tájékoztató a szennyvízelvezető törzshálózatba bekötött ingatlanok  

10 %-os locsolási kedvezmény igénybevételéről. 
 

A kedvezményről általában: 

 

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet lehetőséget biztosít a házikert öntözéséhez vagy haszonállat tartáshoz 

szükséges locsolási vízhasználatra, elkülönített mérés nélkül, mennyiségi korrekció útján is. Ez a kedvezmény 

május 1.- szeptember 30. közötti időszakban vehető igénybe.  

Ezt a Felhasználó az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával kérheti. 

 

Az adott felhasználási helyre egy időben csak egyféle kedvezmény vehető igénybe! 

  

A százalékos locsolási kedvezmény az alábbi feltételek mellett vehető igénybe: 

 A százalékos kedvezményt csak lakossági Felhasználók vehetik igénybe.  

 A kedvezményezett időszak minden év május 1-től szeptember 30-ig. 

 A felhasználási helyen min. 50 m2 zöldterületnek kell lennie. 

 Csak aláírt  „Közszolgáltatási Szerződés”, vagy „Mellékszolgáltatási Szerződés” estén adható. 

 Az ingatlanon a Felhasználónak nem lehet egyéb vízbeszerzési lehetősége (saját kút, felszíni 

vízhasználat). 

 A Felhasználónak a víziközmű-szolgáltatóval szemben nem lehet lejárt fizetési határidejű díjhátraléka. 

 A kedvezmény az igény bejelentést követő vízmérőolvasástól, vagy ha a Felhasználó a soron kívüli 

vízmérőolvasás költségét vállalja, a soron kívüli vízmérőolvasás szerinti vízmérőállástól vehető 

igénybe.  

 Az idényfogyasztók (szőlőhegyek, stb.) a kedvezményezett időszakot megelőző 10 nappal, és az azt 

követő 10 napban bejelenthetik a vízmérő állásokat, hogy a tényleges felhasználás mértékére 

érvényesüljön a kedvezmény. A mérőállás bejelentésének hiányában a kedvezményt az éves 

felhasználás átlagának a locsolási időszak hányadára számítja ki Társaságunk. 

 

A Felhasználó az e célra szolgáló Kérelem kitöltését követően, azt Társaságunk Ügyfélszolgálatára/Fiókirodáiba 

eljuttatja. A Kérelem benyújtását, és annak kedvező elbírálását követően a BAKONYKARSZT Zrt. engedélyezi 

a 10 %-os locsolási kedvezmény igénybevételét.  

 

Számlázás: 

 

A víziközmű-szolgáltató a kedvezményezett ingatlanra készítendő számlában a szennyvízmennyiség 

meghatározásánál a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló 

ivóvízfogyasztás 10 százalékát nem veszi figyelembe. 

 

Szabálytalan vízvételezés (nem locsolási célra történő igénybevétel) esetén a víziközmű-szolgáltató jogosult a 

csatornahasználati díjat – a teljes locsolási időszakban – a bekötési vízmérő szerinti fogyasztás alapján 

számlázni! 

 


