
 

SZENNYVÍZBEKÖTÉSI KÉRELEM 
Kérelem a szennyvízbekötési folyamat megkezdéséhez 

M – 03 – 2013 
 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

1. A kérelmező neve: ____________________________ 

 címe: ____________________________ 

 telefon: ____________________________ 

 anyja neve: ____________________________ 

 születési helye: ____________________________ 

  születési ideje: ____________________________ 

 

A bekötéssel kapcsolatban a szolgáltató tájékoztatását: 

 - állandó lakcímre 

 - bekötendő lakcímre 

 - egyéb címre    kérem. 

 

Az ingatlannak 

 - tulajdonosa, és egyben használója, 

 - használója vagyok, és csatolom a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát. 

 

A bekötendő ingatlan címe:   

Az ingatlan lakóépület, üdülőépület, beépítetlen ingatlan, egyéb   * 

 
2./ A csatornabekötéssel kapcsolatos tudnivalók: 

 
- Ezen bekötési kérelem a 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet értelmében a hátoldalon részletezett műszaki 

tervmelléklettel együtt érvényes. 
- A bekötést kérő tudomásul veszi, hogy amennyiben a víz- és csatornadíj számlát nem egyenlíti kim akkor az 

érvényben lévő rendeleteknek megfelelően a szolgáltató a vízellátást korlátozhatja, illetve megszüntetheti. 

- A rákötési szándékot közölni kell a Zrt. csatornaüzem vezetőjével, aki a szükséges tájékoztatást megadja az 

alábbi ügymenetrend szerint: 
1.) A szennyvízbekötési kérelem kitöltése. 

2.) A szennyvízbekötési terv elkészítése. 

3.) A területileg illetékes önkormányzat hozzájárulása. 

4.) Az elkészült terv, kitöltött kérelem leadása, és a “rákötési díj” befizetése. 
5.) A szennyvízrákötés elkészítése a szolgáltató jelenlétében, víztartási próba elvégzése, vízmérő leolvasása. 

 

- A főgyűjtőcsatornára történő rácsatlakozáskor a szolgáltató képviselője ellenőrzi a bekötőcsatorna terv 

szerinti kivitelezését, annak állapotát, vízzáróságát. 
- Amennyiben a rácsatlakozás a fenti eljárás megkerülésével történik, úgy szabálysértési eljárást 

kezdeményez a szolgáltató és a bekötést megszünteti. 

- Ha a bekötést nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi, a jegyző által elrendelt bekötés kivételével a 

szolgáltató hozzájárulása csak a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezésével adható meg. 
- A bekötés költségei a bekötés kezdeményezőjét terhelik. 

 

 

 

 

________________________ 20_____________ 

 

 

 

 
 _________________________ _________________________ 

 tulajdonos megrendelő 

Sorszám:    

Érkezett:   

Ellenőrizte:  

Rákötési díj:  

Engedélyezve:  

Értesítve:   

Bekötve:   

Felmérve:   

Szerződés:   

Gépen van:   



 

SZENNYVÍZBEKÖTÉSI KÉRELEM 
Kérelem a szennyvízbekötési folyamat megkezdéséhez 

M – 03 – 2013 
 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

A szennyvízbekötéssel kapcsolatos tudnivalók: 

 

1.) A szennyvízbekötési tervet csak megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti. 

2.) A szennyvízbekötés ügymenetének rendje: 

2.1.) A szennyvízbekötési kérelem kitöltése. 

2.2.) A szennyvízbekötési tervnek a következőket kell tartalmaznia: 

- Műszaki leírás 

 - tulajdonos neve és címe, 

 - a kérelmező neve és címe, 

 - az ingatlan - szükség esetén a szomszédos ingatlanok - helyének (utca, házszám) hrsz. 

 megjelölését, 

 - az elvezetendő szennyvíz átlag és csúcs mennyiségét, minőségét, 

 - az előtisztításra valamint az előtisztítás után a szennyvízminőségre vonatkozó adatokat, 

 - a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, előtisztító stb.) rövid leírását, műszaki 

jellemzőit, 

 - a helyszínrajz (M 1:200, vagy M 1:500) feltüntetve rajta az érintett ingatlant és annak minden 

jellemző adatát, a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak 

magasságát a szennyvízhálózaton létesített berendezéseket, létesítményeket (aknák, előtisztító, 

szennyvíz-mennyiségmérő stb.), 

 - nem lakossági bekötés esetén a tervezett szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények általános és 

gépészeti tervét, 

 - hossz-szelvény (M 1:100) 

- az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata és földhivatali térképmásolata 

 (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelelő) 

 - közműnyilatkozatok és egyeztetések a társközmű szolgáltatóktól 

3.) A házi bekötőcsatorna tervezésének és kivitelezésének fontosabb leírásai: 

- A telekhatáron belül a telekhatártól kb. 1 m-re tisztító akna létesítendő. 

- A bekötőcsatorna min. 150 mm-es vízzáró csőből készül. 

- A bekötőcsatornát min. 80 cm-es földtakarással és min. 5%o-es lejtéssel kell kivitelezni. 

- A közcsatornára történő rácsatlakozás a tisztítóakna folyásfenekétől számítva 80 cm-re végezhető el. 

- A közműkeresztezéseknél a vonatkozó előírások betartandók (védőtávolságok, védőcső stb.) 

- Több ingatlan szennyvízének elvezetésére közös bekötőcsatorna csak akkor építhető, ha a 

tulajdonosok írásban történt megegyezésüket a kérelemhez mellékelik. 

4.) A területileg illetékes Polgármesteri Hivatal hozzájárulása. 

5.) A fenti tervek és irományok benyújtása és a rákötési díj kifizetése a szolgáltatónak szennyvízbekötési 

engedély kiadásának céljából. A bekötési engedélyt a szolgáltató postán kiküldi. 

6.) A szennyvízbekötés kivitelezése az engedélyezett tervdokumentáció alapján a tulajdonos feladata. 

7.) A szolgáltató a szennyvízbekötésekhez kapcsolódó munkák (vízzárósági próbák, helyszíni szemle, 

nyíltárkos geodéziai bemérés) várható összegét előre közli, melyet a megrendelő köteles megelőlegezni. 

(lásd: rákötési díj) 

*** 
 

Az illetékes Polgármesteri Hivatal a szennyvízbekötést engedélyezi*/ engedélyezi az alábbi feltételekkel*: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

________________________ 20_________ 
 

________________________________ 

engedélyező 


