
Tájékoztató a szennyvízcsatorna bekötésről 

 Szarvasgede község lakói/ingatlantulajdonosai részére 

A Jobbágyi és térsége szennyvízcsatorna beruházás a befejezéshez közeledik, 
megkezdődött a szennyvíztisztító telep, és a megépített települési csatornahálózatok 
próbaüzeme. 2022. június 17-én Szarvasgedén is elkezdődhet a megépített 

csatornahálózatra a telken belüli rendszer rákötése. 

Szeretnénk ismét felhívni a figyelmüket, hogy a megépített települési szennyvízcsatorna-
hálózatba kizárólag kommunális jellegű szennyvíz vezethető be. Csapadékvizet, állati eredetű, 
illetve ipari szennyvizet a szennyvízcsatornába vezetni szigorúan tilos! Tilos továbbá a meglévő 

zárt tárolóból vagy felduzzadt szikkasztóaknából a berothadt szennyvizet az utcai 

közcsatornába átszivattyúzni! 

A közcsatornába ún. „friss” szennyvizet szabad csak bevezetni. 

A szennyvízcsatornára az ingatlanok többsége gravitációsan csatlakoztatható. Ahol a 
terepviszonyok miatt gravitációs bekötésre nem volt lehetőség, ott a beruházás keretében házi 

szennyvízbeemelőt telepítettek, melybe az átemelő szivattyú beépítése a későbbiekben az 
üzemeltetőtől kérhető. A gravitációs szennyvízcsatornázással az épületek térszint, utcaszint 
feletti helyiségeinek szennyvízelvezetése oldható meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a térszint 

alatti helyiségek csatornázása fokozott elöntési veszéllyel jár. A kellő biztonságot adó megoldás 
kiépítése és üzemeltetése az ingatlantulajdonos feladata és felelőssége. Az Üzemeltető az ilyen 

mélyen fekvő helyiségek szennyvízelöntéséből származó károkért nem vállal felelősséget. 
Térszintnek kell tekinteni - bekötőcsatorna közműaknára csatlakozása esetén - a közmű akna 
fedlap szintjét; vagy - a bekötő csatornától folyás iránnyal szemben haladva - a sorosan 

következő közműakna fedlapszintjét. 

Szennyvízbekötés menete 

A megépített szennyvízelvezető rendszer Üzemeltetője az 

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 
Cím: 3700 Kazincbarcika Tardonai út 1. 
 
A szennyvízcsatorna beruházás keretében a bekötőcsatorna, átmérője 150 mm-es KG-PVC 

csőből épült meg. A bekötőcsatorna végpontján, telken belül, az utcai kerítéstől 0,5 – 1,0 m-

re tisztító idom található. 

Az ingatlanon belül építendő csatorna kivitelezési költsége a tulajdonost terheli. 

A szennyvízbekötést a vízfogyasztónak (tulajdonosnak, használónak, bérlőnek) az Üzemeltető 

felé be kell jelentenie. Az ingatlantulajdonos a bekötőcsatornát házilagosan kiépítheti. Ha az 

ingatlantulajdonos a bekötőcsatornát megépítette (megépíttette), annak tényét köteles a 06-

70-374-2622 telefonszámon Üzemeltetőnek jelezni. 
Az Üzemeltető a fogyasztóval egyeztetett időpontban helyszíni szemlén veszi át a megépített 

bekötőcsatornát. 

Az átadás átvétel aláírására csak a tulajdonos (szerződő fél jogosult) 

Üzemeltető Szarvasgede esetében 2022. szeptember 30-ig az addig megépített házi bekötések 

átvételéért kedvezményes díjat számít fel bruttó 3.000 Ft/ingatlan összegben. Ezt követően a 
teljes díjat meg kell fizetni, ami jelenleg bruttó 6.850 Ft/ingatlan. Ha a kiépítés szakszerű, az 
előírásoknak megfelelő, akkor az üzemeltető szakembere átveszi üzemeltetésre a telekhatáron 

lévő tisztítóidomot, melyre a rákötés megtörtént. A tisztítóidom utáni telken belüli 

bekötőcsatorna a tulajdonos üzemeltetésében marad. 



Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a csatorna próbaüzemének ideje alatt, annak befejezéséig  
csatornahasználati díjat, a szabályosan rákötött fogyasztónak nem kell fizetni. Tehát a 
próbaüzem ideje alatt, a csatorna használata ingyenes! A próbaüzem lezárása után az 

üzemeltető minden fogyasztóval szerződést köt a szolgáltatásról, ettől az időponttól a 
szolgáltatásokért díjat kell fizetni, melyet az Üzemeltető előterjesztése alapján a Magyar 

Energetikai és Közműszabályozási Hivatal állapít meg. 

A kivitelező által elhelyezett tisztítóidomig az ingatlanon belül a bekötővezeték javasolt 

csőátmérője 160 mm vagy 110 mm, minden esetben a „narancssárga” KG PVC cső 
alkalmazását javasoljuk. A „szürke” cső belső hálózatok építésére alkalmas. Csatlakozásai 

vízzáró kötéssel készüljenek, nem csak a szennyvíz talajba való kijutása megakadályozására, 
hanem a talajvíz csatornahálózatba való nemkívánatos bevezetése miatt is. Meg kell 
akadályozni az esővíz szennyvízcsatornába kerülését is! Az illegális csapadékvíz bekötést az 

Üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi és szigorúan bünteti! 

A bekötőcsatorna javasolt lejtése 0,5-1 %, azaz folyóméterenként 0,5-1 cm. A lejtésnek végig 
azonosnak kell lennie a dugulások megelőzése érdekében. Amennyiben iránytörés szükséges, 
úgy a 90°-os iránytörést célszerű nagysugarú 90°-os ívcsővel, vagy 2 db 45 °-os idommal 

megoldani a későbbi könnyebb karbantartás érdekében (hosszabb íven a tisztítóspirál áthatoló-
képessége jobb). A házi csatorna kiépítésénél célszerű az épület azon pontjától indulni, ahol a 

lakóház belső lefolyó csöve kilép az épület falsíkjából. Innen a kivitelező által elhelyezett házi 
tisztítóidomig célszerű a legrövidebb úton (legkevesebb iránytöréssel) lefektetni a házi 

csatornát. Szükséges az alábbi védőtávolságok betartása (minimális értékek!): 

Épülettől: 1,0 m; Vízvezetéktől: 1,0 m; Gázvezetéktől: 1,0 m; Földkábeltől (áram, telefon): 

0,8 m. 

A bekötőcsatornára egy pont kivételével a föld visszatölthető. Szabadon (láthatóan) kell hagyni 

a telekhatáron – az előzőekben részletezett módon - megépített tisztítóidomra való rákötést. 

Ha a beruházás keretében az ingatlanra a kivitelező házi átemelőt telepített, akkor az 

ingatlantulajdonosnak az átemelő aknára kell rákötnie. Az átvételre ezt a bekötési pontot kell 
szabadon hagyni. Az átemelő elektromos energia ellátását a tulajdonosnak kell kiépítenie, 

földelt 240 V-os csatlakozó aljzatot kell kiépíteni a házi átemelőhöz legközelebb eső falon. Az 
Üzemeltető az átemelő aknát és szivattyút és az aknából kiinduló nyomóvezetéket veszi át 
üzemeltetésre. Nem rendeltetésszerű használatból eredő dugulások elhárítását, 

meghibásodások kijavítását az Üzemeltető csak térítés ellenében végzi (pl.: ha textilanyag vagy 

állati hulladék okozza a dugulást). 

Javasoljuk, hogy éljenek a lehetőséggel, és mielőbb kössenek rá a megépített 

szennyvízcsatornára, hiszen a próbaüzem alatt csatornahasználati díjat nem kell fizetni. 

Kérjük, hogy a beruházással kapcsolatos hibákat (helyreállítás elmaradása, nem megfelelő 

kiépítés, stb.) az Önkormányzat felé jelezzék, ezek helyreállítása, javítása a kivitelező, nem az 

üzemeltető feladata. 

A csatorna működésével kapcsolatos hibákat, dugulás, kiöntés, az üzemeltető hibabejelentő 

telefonszámán jelezhetik: 

Központi Diszpécserszolgálat 0-24 óra között ingyenesen hívható 06-80-224-242 (1-es menüpont) 

telefonszámán vagy a diszpecser@ervzrt.hu e-mail címen jelenthetik be az esetleges meghibásodásokat. 

mailto:diszpecser@ervzrt.hu

