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Tájékoztató 

Locsolási mellékvízmérő beépítéséről és locsolási kedvezményről 

Tisztelt Felhasználó! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a gazdaságos házikert öntözéshez a Nyírségvíz Zrt. ellátási területén több lehetőség 
közül lehet választani: 

I. méréssel: locsolási mellékvízmérő beépítése esetén a teljes mért mennyiség után csupán a vízdíjat kell 
fizetni, 

II. mérés nélkül: 10% mennyiségi korrekció igénybevétele esetén az elszámolás alapjául szolgáló 
mennyiség 10%-a után nem kell csatornadíjat fizetni. 

I. MÉRÉSSEL - LOCSOLÁSI MELLÉKVÍZMÉRŐ BEÉPÍTÉS 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 62. § (3) pontja értelmében a szennyvíz-kibocsátással 
nem járó vízhasználat (a továbbiakban: locsolási vízhasználat) elkülönített mérés alapján történő elszámolását 

locsolási mellékvízmérő beépítésével az alábbiak szerint biztosítjuk. 

A szabályszerűen beépített és a munkatársaink által üzembe helyezett locsolási mellékvízmérőn mért 
mennyiség után nem kell a csatornadíjat fizetni, azaz a házikert öntözése a locsolási vízmérő beépítésével a 
leggazdaságosabb. A mérési hely kialakítása, a locsolási mellékvízmérő tervszerinti beépítése, és a 

mellékvízmérő hitelességének a biztosítása a felhasználó feladata. 

A locsolási mellékvízmérő telepítésére két olyan egyszerű műszaki megoldást javaslunk, ami nem 

veszélyezteti a víziközmű biztonságos működését: 

1. Mellékvízmérő beépítése típusterv szerint 

E műszaki megoldás választása esetén a mellékvízmérőt a beton vízmérő aknába, illetve vételezési pontra, a 
kerti csapra kell beépíteni. A mellékvízmérő beépítéséhez a műszaki leírást és típustervet 8.000,- Ft áron 
biztosítjuk a felhasználók részére. Az ár tartalmazza a tervezést és az üzembe helyezést. A típustervek 
ügyfélszolgálati irodáinkon vásárolhatók meg. 

Javasolt vízmérő típus: 

- Beton vízmérő aknába: KORONA MNK (gyártó: MOM) 

- Kerti csapra: AQUARIUS S (gyártó: MOM) 

2. Mellékvízmérő beépítése egyedi terv szerint 

Amennyiben a típusterv szerinti megoldás műszaki okokból nem kivitelezhető a mellékvízmérő beépítéséről 

és a házi vízellátó rendszerről a felhasználónak műszaki leírást és egyedi tervet kell benyújtani az 

ügyfélszolgálati irodán. 

A műszaki leírásnak tartalmazni kell: 

- a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatait, 

- a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát és a főbb jellemzőit. 

A locsolási mellékvízmérő vízellátási tervének tartalmazni kell: 

- Az ingatlan házi ivóvízhálózatát, 

- ezek tartozékait feltüntető vázrajzot, a mérőbeépítés helyének megjelölésével. 

Javasolt vízmérő típus: AQUARIUS S (gyártó: MOM), mely a központi raktárban Nyíregyháza, Tó u. 5. 

vásárolható meg. 
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3. Locsolási mellékvízmérő üzembe helyezése, megállapodás megkötése 

- A locsolási mellékvízmérő terv szerinti beépítése után a felhasználónak a mellékvízmérő üzembe 

helyezésére vonatkozóan időpontot kell egyeztetnie az ügyfélszolgálati irodán. 

- Egyedi terv alapján történő beépítés esetén, a belső hálózatra telepített locsolási mellékvízmérő 

üzembe helyezés ellenértékét, 5.200,- Ft-ot kell előre megfizetni. 

- A locsolási mellékvízmérő üzembe helyezésekor kerül sor az elkülönítetten mért locsolási 

vízhasználat biztosítására vonatkozó megállapodás megkötésére, amely megállapodás tartalmazza a 

locsolási mellékvízmérő leolvasás és elszámolás szabályait. 

- A locsolási mellékvízmérőn vételezett víz kizárólag locsolási célra használható! A mérőeszköz 

állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása, valamint a 8 évenkénti hitelesítési cseréje a 

felhasználó kötelessége. 

 

II. Mérés nélküli kedvezmény - 10% MENNYISÉGI KORREKCIÓ 

A Vhr. 62. § (4), valamint 63. § (6) d) pontja szerint - a házikert öntözéséhez elkülönített mérés nélkül, május 

1. és szeptember 30. közötti időszakra az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10%-ig locsolási 
kedvezményt kaphat minden lakossági felhasználó, aki az ellenőrzés előzetes értesítés mellőzésével történő 
felajánlásával locsolási kedvezményre vonatkozó kérelmet nyújt be az ügyfélszolgálaton vagy levélben, és 

megfelel az alábbi feltételeknek, mely szerint az igénylő: 

- legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű ingatlanon, árutermelést részben sem szolgáló házikert 

öntözéshez veszi igénybe az ivóvízszolgáltatást; 

- a felhasználási hely bekötési vízmérőjére a víz- és szennyvízszolgáltatásra vonatkozóan rendelkezik 

közszolgáltatási szerződéssel; 

- a bekötési vízmérőt illetően lejárt fizetési határidejű tartozást nincs; 

- locsolás céljára csak víziközmű rendszerből szolgáltatott ivóvizet használ; 

- az ingatlanon nem épített be, és helyeztetett üzembe locsolási mellékmérőt. 

A feltételek ellenőrzését és teljes körű teljesülését követően megállapodást kötünk a felhasználóval és 

rögzítjük nyilvántartásban a százalékos locsolási kedvezményt. Ezután a kedvezményezett időszakra 

vonatkozó elszámolásokban - a feltételek fennállásáig - érvényesítjük a 10% kedvezményt. 

A mennyiségi korrekció igényléséhez szükséges nyomtatvány megtalálható a www.nyirsegviz.hu honlapon a 

letölthető nyomtatványok között, vagy papír alapon, az ügyfélszolgálatokon. 

 

A két ajánlott lehetőséggel kapcsolatban ügyfélszolgálatainkon bővebb felvilágosítást kaphat. 

NYÍRSÉG VÍZ Zrt. 
az Ön vízszolgáltatója  

http://www.nyirsegviz.hu/

