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172/2017. NYÍRSÉGVÍZ ZRT. 

2017.04.25. 

Tisztelt Lakossági Felhasználónk! 

Tájékoztatjuk, hogy Hodász településen korábban nem nyújtott szennyvízelvezetés – és tisztítás 

szolgáltatás esetében Társaságunk a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(Vksztv.) 31/B. § szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 5562/2017. számú 

határozatban megállapított, a rezsicsökkentésnek megfelelően 10%-al csökkentett díjakat 

alkalmazza: 

Megnevezés 

Hivatal által  

megállapított 

Nyírségvíz Zrt. által 

alkalmazott 

Áfa nélkül Áfa - val Áfa nélkül Áfa - val 

Alapdíj (Ft/hó) 235 298 211 268 

Fogyasztással arányos díj (Ft/m3) 241 306 216 274 

Társaságunk a Hivatal határozatában meghatározott díjakat 2017.03.01-től alkalmazza. 

A Hivatal által megállapított fogyasztással arányos díj a vízterhelési díjat nem tartalmazza. 

Társaságunk által 2017.03.01-től Hodász településen alkalmazott vízterhelési díj mértéke a következő: 

Megnevezés Áfa nélkül Áfa - val 

Vízterhelési díj (Ft/m3) 5 6 

Díjalkalmazásra vonatkozó további információt www.nyirsegviz.hu honlapunkon talál. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy első kéthavi csatornadíj részszámláját a megállapodás szerinti 

mennyiségről, jelen tájékoztatóval, várhatóan 2017. május harmadik hetében kézbesítjük, melyet 

követően számlát kéthavonta – páratlan hónapokban – állítunk ki Ön részére. A vízmérőt évente 

egyszer, október hónapban olvassuk le, melyet követően november elszámoló számlát készítünk. 

A locsolás célra használt víz mennyiségre a hátoldalon található feltételek fennállása esetén 10%-os 

locsolási kedvezmény vehető igénybe. 

TISZTELETTEL 

 NYÍRSÉGVÍZ Zrt.  

az Ön csatorna -  szolgáltatója  
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10% MENNYISÉGI KORREKCIÓ 

 

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 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 ivóvizszolgáltatást;  

̶ 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.  

Az ajánlott lehetőséggel kapcsolatban ügyfélszolgálatainkon bővebb felvilágosítást kaphat.  


