
NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT  
10.2 Melléklet – Kérelem szennyvíz-kibocsátással nem járó, elkülönítetten nem mért vízhasználat biztosítására 

MEKH jóváhagyó határozat  száma VHSFO/590-6/2022 

 
 

ÉSZ/B53/1-2 Nyírségvíz Zrt 
2022.09.28. 

 

Nyilvántartási szám:  

KÉRELEM 
10% MENNYISÉGI KORREKCIÓRA, LAKOSSÁGI HÁZIKERT ÖNTÖZÉSHEZ 

Az alábbi felhasználási helyre …………… évtől - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról rendelkező 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (4), valamint 63. § (6) d) pontja szerint - a házikert öntözéséhez 

elkülönített mérés nélkül, május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 %-ig, 

az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával locsolási kedvezményt kívánok igénybe venni. 

Bekötési vízmérő szerinti lakossági felhasználó: 
 

Felhasználó neve:  Fogyasztásmérő gyári száma:  

Felhasználó 
telefonszáma: 

 E-mail címe:  

  
 

 
 
Felhasználási hely címe: 

      

  
  
  
  

 
Felhasználó címe: 

      

 

Házikert nagysága*:  2000 m2 alatti 2000 m2 feletti 

Vízhasználat célja*: 

 Árutermelést részben szolgáló házikert öntözés: Igen  
 

 Árutermelést részben sem szolgáló házikert öntözés:  Igen 
 

 Egyéb, és pedig:
 ___________________________________________________________ 

 
*  A megfelelőt az üres négyzetben X-el jelölje!  

Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, amennyiben azokban változás áll be, azt haladéktalanul bejelentem. 

Kelt __________________, ________ év ______ hó _____ nap 

        _____________________________ 
Felhasználó neve, aláírása 

Nyilvántartási szám: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. nyilvántartási száma, amely a kérelem nyilvántartásba vételekor kerül rögzítésre 



NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT  
10.2 Melléklet – Megállapodás szennyvíz-kibocsátással nem járó, elkülönítetten nem mért vízhasználat biztosítására 

MEKH jóváhagyó határozat  száma: VHSFO/590-6/2022 

 

 

 

 

 

ÉSZ/B53/2-2 Nyírségvíz Zrt 
2022.09.28. 

 

KIVONAT 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 58/2013. (II. 27.) 

Korm. rendeletből 
 

 
 
62. § (1) A víziközmű-szolgáltatás elszámolásának alapjául szolgáló vízmennyiséget hiteles és víziközmű-szolgáltató vagy megbízott 

vállalkozója által plombált vagy leszerelést megakadályozó zárral ellátott fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni. 

(4) A víziközmű-szolgáltató házikert öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, a 63. § (6) bekezdés d) pontja 

szerint, mennyiségi korrekció útján is biztosítja a lakossági felhasználó számára, ha azt a lakossági felhasználó - az ellenőrzés 

lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával - kéri. 

63. § (1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az 

adott helyen felhasznált vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. 

(6) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 

d) elkülönített mérés hiányában a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban 

az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka, valamint 

e) a házi ivóvízhálózatra a 62. § (3) bekezdése szerint telepített locsolási vízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d) pont 

szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor. 

 



NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT  
10.3 Melléklet – Megállapodás szennyvíz-kibocsátással nem járó, elkülönítetten nem mért vízhasználat biztosítására 

MEKH jóváhagyó határozat  száma: VHSFO/590-6/2022 

ÉSZ/B54/1-2 Nyírségvíz Zrt 
2022.09.28. 

 

Megállapodás szám:  

 

Kérjük, hogy a megállapodás kitöltéséhez nyomtatott nagy betűket használjon! 

Megállapodó felek 

Szolgáltató: 

Név: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Adószám: 11492809-2-15 

Székhely 4401 Nyíregyháza, Tó utca 5. Bankszámlaszám: 10404405-44017466 

Cégjegyzékszám: Cg. 15-10-040209   

Bekötési vízmérő szerinti lakossági felhasználó: 

Felhasználó neve:  Telefonszáma:  

  

Fogyasztásmérő gyári száma:    

       

Felhasználási hely címe:       

  

Felhasználó címe:       

Locsolási (házikert öntözés) kedvezmény  

- biztosítására vonatkozó kérelem nyilvántartási száma: _________________________ 

- biztosítására vonatkozó kérelem beérkezésének dátuma: ______________________ 

A vízhasználat biztosításra vonatkozó kérelem jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

Megállapodás érvényessége 
Jelen megállapodás határozatlan ideig érvényes, a felhasználási helyre korábban kötött megállapodás hatályát veszti. A FELHASZNÁLÓ 
az alábbiak szerinti kedvezményben részesül. 

Kedvezmény mértéke, elszámolás módja 

A SZOLGÁLTATÓ által biztosított locsolási célú vízhasználattal járó 10%-os locsolási kedvezmény alapja a felhasználási hely ivóvíz 
fogyasztását mérő hiteles bekötési vízmérőn a kedvezménnyel érintett időszakban mért ivóvíz mennyiség, melynek 10 %-át a 
SZOLGÁLTATÓ nem veszi figyelembe a szennyvíz mennyiség számlázásánál.  

A kedvezmény elszámolására a kedvezménnyel érintett időszakot követő első elszámoló számlában kerül sor. 



NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT  
10.3 Melléklet – Megállapodás szennyvíz-kibocsátással nem járó, elkülönítetten nem mért vízhasználat biztosítására 

MEKH jóváhagyó határozat  száma: VHSFO/590-6/2022 

 

 

ÉSZ/B54/2-2 Nyírségvíz Zrt 
2022.09.28. 

 

Megállapodás szám:  

 

Megállapodás egyéb feltételei 

1. A megállapodással biztosított vízhasználat kizárólag a megállapodásnak megfelelően vehető igénybe. 

2. A felhasználási helyre vonatkozóan nem állhat fent lejárt fizetési határidejű díjtartozás a SZOLGÁLTATÓ- nál. 

3. A FELHASZNÁLÓ vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett időszak első és utolsó napján a bekötési vízmérőt leolvassa, és a 
leolvasott mérőállást – a leolvasás dátumának, a felhasználó nevének, a felhasználási hely címének és a bekötési vízmérő 
gyári számának feltüntetésével – a leolvasást követő 3 napon belül a SZOLGÁLTATÓ részére írásban, vagy a SZOLGÁLTATÓ 
ügyfélszolgálatán személyesen közli. 

4. A megállapodásban foglalt feltételek teljesülését a SZOLGÁLTATÓ bármikor, előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti. 

5. Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ a helyszíni ellenőrzés során a megállapodástól eltérő tényt állapít meg, az ellenőrzés költségeit 
a FELHASZNÁLÓ a SZOLGÁLTATÓ részére számla ellenében megtéríti.  

6. Amennyiben a megállapodásban rögzített feltételek nem teljesülnek maradéktalanul, a SZOLGÁLTATÓ a megállapodást 
egyoldalúan felmondhatja, és a kedvezmény elutasíthatja. 

Egyéb rendelkezések 

A szennyvíz-kibocsátással nem járó, elkülönítetten nem mért vízhasználat biztosítására vonatkozó részletes feltételeket a SZOLGÁLTATÓ 
üzletszabályzata tartalmazza.  

A SZOLGÁLTATÓ Üzletszabályzata hozzáférhető a www.nyirsegviz.hu honlapon, valamint a Társaság ügyfélszolgálati irodáiban.  

A FELHASZNÁLÓ a megállapodás aláírásával nyugtázza, hogy a SZOLGÁLTATÓ Üzletszabályzatának vonatkozó tartalmát megismerte, 

valamint aláírásával hozzájárul adatainak jelen megállapodásban meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében, a Víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, és az annak végrehajtására 

kiadott Kormányrendelet, a SZOLGÁLTATÓ Üzletszabályzata, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv, és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok az irányadók. 

 

Jelen megállapodást a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt:__________________, _______ év ________ hó _______ nap 

   

_________________________ 
Szolgáltató 

 _______________________________ 
Bekötési vízmérő szerinti felhasználó 

 

 

 

 

http://www.nyirsegviz.hu/

