
Tisztelt Felhasználó! 
 

 

A koronavírus magyarországi megjelenésére való tekintettel, szolgáltatásunk folyamatos 

biztosítása, valamint fogyasztóink és munkatársaink egészségének a megóvása érdekében 

Társaságunk minimalizálni kívánja a fertőzés kockázatát, a kormány által meghatározott 

irányelveknek megfelelően.  

Ennek teljesítése érdekében Társaságunk egyik intézkedése, hogy 2020. évben a locsolási 

kedvezmény igénylések helyszínelésére, műszaki átvételére nem kerül sor. 

Annak érdekében, hogy a locsolási kedvezményt Társaságunknak módjában álljon biztosítani 

számára, kérjük  

 a locsolási mérőt és a  

 bekötési vízmérőt lefotózni és azokat az igénybejelentéssel egyidőben rendelkezésünkre 

bocsátani. 

 

Kérjük szíveskedjen a fotó készítésénél ügyelni arra, hogy a rendelkezésre bocsátott 

dokumentumokon a 

 mérők száma 

 állása, 

 a zárógyűrű, plombák megléte látható és azonosítható legyen. 

 

 

Együttműködését megköszönve. 

 

 

 

       Szegedi Vízmű Zrt. 
 



I G É N Y B E J E L E N T É S 
  

Mérésen alapuló locsolási célú vízszolgáltatásra 2020. évre  
               

 

Felhasználó neve: ………………….................................................................……………............... 

           címe: .…………….....…….........................................................……………............... 

Ügyfél azonosító:  

Folyószámla azonosító: 

Locsolási célú vízmérő beépítési helye: ..…….........……..........................................……………..….... 

A szerződés megújítás költsége 4.811,-Ft + Áfa, az újonnan telepített locsolási mérő műszaki 

átvételének költsége 6.441,-Ft +Áfa. A műszaki átvétel költsége a helyszínen készpénzzel 

egyenlítendő ki. 

Nyilatkozom, hogy: 

- az ingatlannak tulajdonosa vagyok     bérlője vagyok 

 

- rendelkezem az ingatlan bekötési vízmérőjére vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel 

 

Fent nevezett felhasználó kérelemmel fordulok a Szegedi Vízmű Zrt-hez, hogy részemre 

(felhasználási helyre) engedélyezze és biztosítsa a locsolási vízvételezés mérésére a bekötési vízmérőt 

követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő beépítését. Nyilatkozom, hogy az 

igénybejelentéssel egyidőben megismertem az ügyfél tájékoztató anyagot, a feltételeket és a locsolási 

célú vízszolgáltatás megállapodását és az abban foglaltakat elfogadom.  

Igénybejelentésemhez csatolom:  

A vízdíjas vevőfolyószámlámat (15 napnál nem régebbi)  

     

Bérlő esetén a tulajdonosi hozzájárulást 

 

A locsolási vízmérő beépítésére vonatkozó tervrajzokat, műszaki leírást   

 

Az általam aláírt locsolási megállapodást  

 
Kérjük a megfelelő négyzetbe írt „X” jellel jelezze választását! 

 

 

Szeged, 2020. ......………………………….  ………………................………....................

                      Igénylő felhasználó 

 
Igénybejelentést a mellékleteivel átvettem: 

 Szeged, 2020. ...........……….........……    ……..............………….…….................................. 

                Szegedi Vízmű Zrt. ügyintézője 

Igénybejelentés alapján a hozzájárulás kiadva, kipostázva:    

Szeged, 2020.. ............………........……    ……................……….…………............................ 

                Szegedi Vízmű Zrt. ügyintézője 

Locsolási vízmérő beszerelve: 

Szeged, 2020. ...............……….....……    ……................……….………................................ 

                Szegedi Vízmű Zrt. ügyintézője 
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