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E-mail: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu, www.erdivizmuvek.hu

Igénybejelentés közműves szennyvízcsatorna bekötésre
Átvevő ügyintéző:
Iratátvétel dátuma:
Alulírott Igénybejelentő az alább megjelölt ingatlanra megigénylem a közműves csatorna bekötést.
Helység:
A csatlakoztatni kívánt ingatlan címe:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/emelet/ajtó:
Helyrajzi szám:
Ha az ingatlan vízbekötéssel már rendelkezik, az ÉTV fogy. hely azonosítója:
Az ingatlanon belül van-e szennyvízbekötési csatlakozási pont („HBCs”)?
igen
nem
Az ingatlan házi szennyvíz beemelővel kíván csatlakozni a törzshálózathoz?
igen
nem
Igénybejelentő adatai
Név/Cégnév:
Cím/székhely:
Helység:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/emelet/ajtó:
Telefonszáma:
Adószám:
Cégj.v. Nyilvánt. sz.:
Bankszámlaszám:
Felhasználó adatai
Név/Cégnév:
Cím/székhely:
Helység:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/emelet/ajtó:
Telefonszáma:
Anyja neve:
Szül. hely, idő:
Adószám:
Cégj.v. Nyilvánt. sz.:
Bankszámlaszám:
Eljáró képviselő, név:
Cím:
Helység:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/emelet/ajtó:
Telefonszáma:
Felhasználás várható jellege:
lakossági
intézményi
vállalkozási
építési célú
Nem lakossági felhasználás esetén az igényelt szennyvíz elvezetési kapacitás mennyisége:
m3/nap
Lakások száma:
meglévő:
db
építendő:
db
Az építés befejezésének várható időpontja:
év
hónap
A Felhasználó ingatlanhasználatának jellege:
tulajdonos
bérlő
haszonélvező
egyéb:
A közcsatornába bocsátandó szennyvíz minősége:
szociális
ipari
egyéb:
Az ingatlan rendelkezik-e egyéb vízhez jutási lehetőséggel? (pl. ásott vagy fúrt kút)
igen
nem
Kelt:
év
hó
nap
,
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a
valóságnak megfelelnek.
Igénybejelentő vagy képviselője aláírása
Hozzájárulás szennyvízcsatorna bekötés létesítéshez (Akkor töltendő ki, ha a Igénybejelentő és az ingatlan tulajdonosa nem azonos!)
Tulajdonos, haszonélvező vagy a tulajdonos(ok) képviselője
Név/Cégnév:
Cím/székhely:
Helység:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/emelet/ajtó:
Telefonszáma:
Anyja neve:
Szül. hely, idő:
Adószám:
Cégj.v. Nyilvánt. sz.:
A bekötés létesítéséhez hozzájárulok, mint:
tulajdonos
haszonélvező
tulajdonos(ok) képviselője
Kelt:
év
hó
nap
,
Ingatlan tulajdonosa vagy a tulajdonos(ok) képviselője
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Név: .............................................................................

Fogyasztási hely azonosító:................................................

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft (ÉTV Kft.) és a Felhasználó között létrejött közüzemi szerződés megkötése előtt a
következőket vizsgáljuk:
o az adott felhasználási helyre vonatkozó írásbeli igénybejelentés meglétét, a csatolt dokumentumok
megfelelőségét,
o az adott szolgáltatási pont vonatkozásában a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását,
o a felhasználási helyen fennálló díjtartozást,
o az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását, ha az igénybejelentő felhasználó az ingatlant egyéb
jogcímen használja.
Ha a benyújtott terv az előírásoknak nem felel meg formai vagy műszaki okból, az ÉTV Kft. az előzetes
hozzájárulás megadását a terv kiegészítéséhez vagy megfelelő új terv benyújtásához kötheti.
Az ÉTV Kft. az igénybejelentést elutasítja, ha
o az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván, vagy
o a törzshálózat műszakilag nem elérhető, illetve az igényelt kapacitás meghaladja a víziközmű
teljesítőképességét.
A fenti feltételeknek megfelelő Igénybejelentő részére az ÉTV Kft. a hiánytalan igénybejelentés befogadásától
számított 15 napon belül megküldi szerződéses ajánlatát, amely a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére
kötelezett felhasználó esetén tartalmazza a fizetendő fejlesztési hozzájárulás összegét is.
A szerződéses ajánlatban foglaltak az ÉTV Kft-t a közléstől számított 30 napig kötik.
Ha a bekötés nem a víziközmű-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, a víziközműbekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez az ÉTV Kft hozzájárulása szükséges. A
tervdokumentáció műszaki tartalmi követelményeit az ÉTV Kft csatornabekötési tájékoztatója és az ÉTV Kft
üzletszabályzata rögzíti.
Igénybejelentésemmel tudomásul veszem, hogy
o a csatornahasználatot szolgáló közműves szennyvízcsatorna bekötés előfeltétele nem lakossági felhasználó
esetében a szennyvízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulás (VKFH) megfizetése, vagy a
szennyvízcsatorna használat jogosultságának hiteles igazolása.
o a csatornahasználatot szolgáló közműves szennyvízcsatorna bekötés előfeltétele lakossági felhasználó
esetében az utólagos rácsatlakozási díj előzetes megfizetése vagy a jogosultság hiteles igazolása.
o a kivitelezés megkezdése előtt a Szolgáltatónak a várható költségeinek megfelelően kiállított számla
összegét előre meg kell fizetnem; mely kiszállási díjat, bekötővezeték* létesítése esetén 2 órányi szakmai
felügyelet díját és a geodézia bemérés díját foglalja magába. Amennyiben az Igénybejelentőnek felróható ok
miatt egynél több kiszállásra van szükség – illetve bekötővezeték létesítése esetén a 2 órát meghaladja a
helyszíni szakfelügyelet időtartama - akkor a Szolgáltató azt egy további számlában kiszámlázza.
o az ÉTV Kft szerződéses ajánlatát követően, a Szolgáltatóval az általam igényelt szolgáltatásra Szolgáltatási
Szerződést kell kötnöm.
o a bekötés átadás-átvételekor a létesített szennyvíz beemelőt a bekötéssel egyetemben térítésmentesen az
ellátásért felelős tulajdonába adom, míg a szennyvízbeemelő szivattyúját a Szolgáltató tulajdonába adom
(amennyiben szennyvíz beemelővel csatlakozom a közműves szennyvízhálózathoz).

Az ÉTV Kft Csatornabekötési tájékoztatóját elolvastam, az abban leírtakat tudomásul vettem.
Kelt:…………………………., …………… év …..………………hó ……….. nap
………………………………………………..
Igénybejelentő

*szennyvíz bekötővezeték: a gerincvezetéket és a házi bekötőcsonkot összekötő vezetékszakasz (általában
közterületen halad), mely üzemeltetése a Szolgáltató feladata.
csatorna házi bekötővezeték: a bebocsátási pontot (lakóházat, egyéb építményt) és a házi bekötőcsonkot összekötő
vezetékszakasz (általában magánterületen halad), mely a Felhasználó tulajdonában és kezelésében van.
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Az igénybejelentéshez csatolt, átvett iratok és dokumentumok

A bekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv*:
Műszaki leírás, amely tartalmazza:
o a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét,
o az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát
(TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
o az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét;
o az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
o a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés, - ha van stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.
Helyszínrajz (1:200, vagy 1:500 léptékben), feltüntetve:
o az érintett ingatlant, helyrajzi, illetve házszámát,
o a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút
magassági adatait,
o a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés,
szennyvízmennyiség-mérő, stb.) helyét,
o a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.
Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések
építészeti és gépészeti általános terve.
Hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.
Egyéb benyújtandó iratok:
Tulajdonosi meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos a kérelmező. Ha a Megrendelő nem az ingatlan
kizárólagos tulajdonosa, úgy a tulajdonos(ok), egyéb jogcímen használó beleegyező nyilatkozatát csatolnia
szükséges.
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány (nem lakossági Felhasználó esetén)
Kitöltött és aláírt ÉTV tervezői műszaki nyilatkozat formanyomtatvány
Érvényes közterület bontási engedély, mely a területileg illetékes önkormányzatnál igényelhető
Építési, ill. jogerős építési engedély, építéshatóság által jóváhagyott tervdokumentáció (amennyiben van)
Földhivatal által érkeztetett, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott szolgalmi jog alapításáról szóló szerződés
(szolgalmi jogos bekötés esetén)
A fenti iratokat, dokumentumokat az Igénybejelentőtől hiánytalanul átvettem.
Megjegyzés: ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Kelt: Érd,…………………………………….

………………………………………………..
ÉTV Kft ügyintéző

* Vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T)
jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv
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TÁJÉKOZTATÓ
1. Új szennyvízbekötés létesítésére vonatkozó megrendelést a „Igénybejelentés közműves szennyvízcsatorna bekötésre” adatlap
kitöltésével lehet bejelenteni. A gerinccsatorna és az ingatlan között már kiépített bekötővezeték még nem meglévő
szennyvízbekötés! Az erre történő ingatlanon belüli rácsatlakozás szennyvízbekötésnek minősül és csak szolgáltatói
hozzájárulással végezhető el!
2. Új Felhasználó szennyvízelvezetését biztosító szennyvízbekötés csak az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet előírásainak és
Társaságunk Üzletszabályzatának megfelelő, és az ÉTV Kft. által jóváhagyott bekötési terv alapján létesíthető. Azon lakáscélú
ingatlanok esetén, ahol a bekötővezeték a közüzemi szennyvízelvezető vezetékkel együtt elkészült, és a geodéziai bemérése
megtörtént, bekötési tervet nem kell készíteni.
3. A bekötővezeték létesítése során szükségessé váló közterület-bontási engedély(eke)t az Igénybejelentő szerzi be a helyi
Önkormányzattól. Az előzetes közműegyeztetések lebonyolítása, a közműegyeztetési jegyzőkönyvek beszerzése az Igénybejelentő
feladata, ezek költségei Igénybejelentőt terhelik.
4. A házi szennyvízhálózat ellenőrző aknáját („HBCs”) a telekhatáron belül, a telekhatári csatlakozásánál, attól mért 1,0 m-re kiépítve
kell elhelyezni.
5. Minden ingatlanhoz külön bekötés készítendő, ettől eltérni csak az Önkormányzat és a Szolgáltató hozzájárulásával lehet.
6. A csatornabekötési terv elkészítésére a kérelmező szabadon választhat erre jogosított tervezőt. Az ÉTV Kft. szolgáltatási területén
azon tervezők névjegyzéke, akik előzetes felmérés alapján a tervkészítést vállalják, Ügyfélszolgálatunk munkatársainál
rendelkezésre áll.
7. A különböző hozzájárulások és az ÉTV Kft. által jóváhagyott bekötési terv birtokában lehet kezdeményezni a szennyvízbekötő
vezeték létesítését.
8. A közcsatornába bevezetett vizek minőségének minden esetben ki kell elégíteniük a vonatkozó, mindenkor érvényes rendeletekben
foglalt előírásokat. Ha a keletkező szennyvíz minősége nem felel meg az előírásoknak, úgy annak előtisztításáról gondoskodni
szükséges. A tervezett szennyvíz-előtisztító (előkezelő) berendezés megvalósítása vízjogi engedély-köteles.
9. Terepszint alatti helyiségek bekötését nem javasoljuk. A befogadó közcsatorna fedlapjánál mélyebb szintű építmények,
építményrészek vízelvezetését elöntés-mentes módon kell tervezni és kialakítani. A választott megoldás tervezői feladat és
felelősség. A védelmet biztosító szerkezetek mellőzése az ingatlantulajdonos (Felhasználó) saját kockázata.
10. A házi csatornahálózaton kialakítandó védelmet biztosító szerkezetek - visszaáramlás-gátlók, elzárók - rendszeres ellenőrzése,
karbantartása az ingatlantulajdonos (Felhasználó) kötelezettsége. Meghibásodásukból, az ezzel összefüggésbe hozható esetleges
szennyvízelöntésekből eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni.
11. Amennyiben a csatornabekötés kizárólag házi szennyvízátemelővel kivitelezhető, a bekötési terveknek tartalmaznia kell a házi
átemelő műszaki dokumentációját is. A házi beemelőt úgy kell elhelyezni, hogy az a Szolgáltató számára hozzáférhető célgéppel
megközelíthető legyen. A házi beemelő lehetőség szerint típusengedéllyel rendelkező, a Szolgáltatóval egyeztetett műszaki
tartalmú komplett berendezés legyen, (beemelő akna, szivattyú, szerelvények, elektromos kapcsoló szekrény). A beemelő
berendezésre és annak beépítésére, szükséges villamos energiaellátására a Felhasználónak a vonatkozó rendeletek szerinti
tartalommal rendelkező kiviteli tervdokumentációt kell készíttetnie megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező szaktervezővel.
A Szolgáltató ellátja a szennyvízbekötéssel létesített a víziközmű hálózat részét képező háztartási szennyvizet a törzshálózatba
juttató beemelő működtetésével, működőképességének és üzembiztonságával, üzemképes állapotának fenntartásával járó
feladatokat, amennyiben Felhasználó biztosítja a:
a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét a Szolgáltató részére,
a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását, az előírásoknak megfelelően, szabványosan kialakított elektromos
csatlakozási pontról.
12. Amennyiben az ingatlan egyéb vízforrással rendelkezik, és a keletkezett szennyvizeket részben/egészben a közműves
szennyvízhálózatba kívánja vezetni, Társaságunkkal egyeztetett helyen, hiteles mellékvízmérővel kell a vízmennyiséget megmérni,
mely a csatornadíj számlázás alapját képezi. Ezen vízmérő a Felhasználó tulajdonát képezi, így a mérő beszerzésének,
hitelesítésének, a terveztetés és kivitelezés költsége a Felhasználót terheli.
13. Szennyvíz bekötővezeték létesítését az ÉTV Kft nem vállalja. A tisztító akna/idom kialakítását, az ÉTV Kft által jóváhagyott
tervdokumentáció szerint kell kivitelezni. A tervben foglaltaktól és fenti előírásainktól eltérni kizárólag helyszíni ellenőrünk írásos
hozzájárulásával lehet. A törzshálózat kivésése, megfúrása, a bekötővezeték fektetése, valamint bekötése, csak helyszíni
ellenőrünk jelenlétében, szakmai felügyeletével végezhető el, mely szakfelügyelet díját az Igénybejelentő előre megfizetni köteles.
14. A terv és a tervben felhasznált adatok helyességéért, az egyéb közművekkel való egyeztetésért, a terv szerinti kivitelezhetőségért, a
bekötővezeték üzemeltethetőségéért, a szabványelőírások maradéktalan betartásáért a tervező, továbbá a terv szerinti
megvalósításáért az igénylő/kivitelező tartozik felelősséggel.
15. Kérjük, hogy a földmunka megkezdése előtt a tervben szereplő közmű egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a közmű
üzemeltetőket értesítse, az esetleg előírt szakfelügyeletet (egyéb közműérintettség esetén) rendelje meg.
16. A csatornaépítést nyíltárkos építés esetén a befogadótól kiindulva kell kezdeni. A bekötővezetéket beépített csatlakozó csonk, vagy
út alóli kiállás meghosszabbításával kell a befogadó törzshálózatra csatlakoztatni. Ha ezek egyike sincs kiépítve, a törzshálózat
utólagos megfúrásával - esetleges megvésésével - kell a csatlakozó csőcsonkot kiépíteni. Csőre történő rákötés estén, a bekötés a
gerinccsatornára merőlegesen történjen. A csőcsonk nem lóghat be a gerinccsatorna űrszelvényébe. A csőcsonkot, elhelyezése után,
belülről el kell dolgozni. A bekötővezeték minimális takarása 80 cm lehet, egyebekben beépítésüknél a gyártó előírásait kell
betartani. A föld visszatöltése előtt a munkálatokat műszaki ellenőrünknek vizsgálat céljából be kell mutatni. A bekötővezeték
vízszintes és függőleges vonalvezetésében iránytörés nem lehet, azonos anyagból és szelvényváltás nélkül kell kiépíteni a
telekhatári tisztítóaknáig.
17. A csatornabekötést csak Társaságunk írásbeli hozzájárulása után lehet használatba venni. A szolgáltatási jogviszony lakossági
Felhasználó esetében a szolgáltatás igénybevételével, nem lakossági Felhasználó esetében kizárólag közüzemi szerződés
megkötésével jön létre. A szerződés hatályba lépésének napja a szolgáltatás igénybevételének első napja, amennyiben a
használatbavételi hozzájárulás kérelemben az ivóvíz-szolgáltatás vagy csatornahasználat megkezdéséről más időpontot nem
jelöltek meg.
18. A csatornaszolgáltatási díjat az üzembe helyezés napján leolvasott vagy kalkulált fogyasztásmérő állástól számlázzuk.
19. Társaságunk szolgáltatási területén a csapadékvíz, talajvíz, rétegvíz bevezetése a szennyvízcsatornába TILOS!
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