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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KEHOP-2.2.2-15.2015.00013 azonosítószámú projekt keretében 
megvalósuló csatornahálózat építése hamarosan befejeződik. A rákötések telken belüli kiépítése 
megkezdhető, viszont a tényleges rákötés, és a szennyvíznek az új rendszerbe való átkormányzása, csak 
a TRV Zrt., mint leendő üzemeltető ellenőrző vizsgálata és műszaki átvétele után lesz engedélyezett. 

Az ingatlanon belüli csatornát a tulajdonos a saját költségén építi ki, és annak fenntartása, tisztítása is 
a tulajdonos feladatát képezi. A TRV Zrt., mint leendő üzemeltető, a beruházást követően az 
üzemeltetési feladatát az egyes ingatlanok felé a telekhatártól 1m-en belül kialakított tisztítóidomig 
látja el. Az ingatlan tulajdonosa csak abban az esetben csatlakozhat a település szennyvízhálózatára, 
ha az üzemeltető előzőleg meggyőződik a kialakított belső csatorna műszaki megfelelőségről, annak 
átjárhatóságáról, tisztítási lehetőségéről, a régi emésztő, a csapadékvíz, és állati hígtrágya kizárások 
szabályosságáról. Ezt az ellenőrzést a kialakított belső csatorna eltakarása előtt megtartott szemlén 
teszi meg.  

A belső hálózat műszaki kialakításának követelményei: 
(Erre a tevékenységre szakképesítéssel rendelkező kivitelező igénybevételét javasoljuk.) 
 
• a hálózati csatlakozási pont a telekhatáron belül, a telekhatártól l m-re kialakított tisztítóidom. 
• a tisztítóidomhoz D160 – D110 átmérőjű vízzáró csőből kialakított vezeték (célszerűen KG PVC) 
0,5% - 1,5% lejtéssel csatlakoztatható, megfelelő méretű szűkítő beépítésével. 
• a belső rendszer úgy építendő ki, hogy annak tisztítása minden esetben, illetve minden pontján 
biztosított legyen, ezért az iránytöréseknél tisztítási lehetőség (tisztítóidom) beépítése szükséges, 
melynek a fedlapját időtálló módon kell kialakítani. 
• a keresztező közművek védelmét, illetve az előírt védőtávolságokat a telken belül is biztosítani kell. 
• a kialakított vezeték mélysége közterületen minimum 80 cm, ettől telken belül el lehet térni az elfagyás 
veszélyének figyelembevételével. 

A szennyvízközműre csatlakozás eljárási rendje: 
Az ingatlan belső szennyvízvezetékének a közműre történő rácsatlakozásához a szolgáltató írásbeli 
hozzájárulása szükséges. 
 
1. A belső csatornahálózat kiépítése „A belső hálózat műszaki kialakításának követelményei” pont 
szerint, ezen értesítés kézhez vételétől folyamatosan 
 
2. A belső csatornahálózat elkészültének készre jelentése: 

• A készre jelentést a rákötés engedélyezésére vonatkozóan, a jelen értesítés mellékleteként 
kapott "Igénybejelentő lap" nyomtatványon tehetik meg. 

• A kitöltött "Igénybejelentő lapot" a TRV Zrt ügyfélszolgálatára kell eljuttatni vagy személyesen 
vagy postai úton az alábbi címre: 5200 Törökszentmiklós Táncsics M. út 42/a. 

• A beérkezett "Igénybejelentő lapon" megadott telefonszámon az üzemeltető időpontot egyeztet 
a bejelentővel a rákötés átvételének időpontjáról, a bejutás lehetőségéről.  

 
3. A rácsatlakozás átvétele: 

§ a TRV Zrt. munkatársai az egyeztetett időpontban elvégzik a rácsatlakozás műszaki 
felülvizsgálata és jegyzőkönyvezése után, amennyiben minden szabályos a házi 
szennyvízvezeték munkaárka betemethető, az épület rácsatlakozása megépíthető. 

 



Egyéb tudnivalók: 
 
A szennyvízhálózatba szigorúan tilos nem kommunális eredetű szennyvíz bevezetése (hígtrágya, olaj, 
mérgező vegyszer, esővíz, rongy, szálas anyag stb.). 
 
A csatornahálózat szakszerű üzemeltetése mellett is előfordulhat dugulás, - így a terepszint alatti 
bebocsátó helyeken, pl.: alagsori helyiségek- a visszafolyó szennyvíz károkat okozhat. Az ilyen 
típusú kár bekövetkezéséért az üzemeltető felelősséget nem vállal.  
(Az elöntést kockázata a belső hálózaton elhelyezett torlócsappantyúval csökkenthető) 
Amennyiben a terepszint alatti bebocsátó helyek szennyvize gravitációs úton a csatornába nem 
köthető be, a szennyvizet házi átemelővel kell a csatornába juttatni, azzal a megkötéssel, hogy a 
csatornába csak „friss" 3 órát meg nem haladó korú szennyvíz vezethető be.  
 
Tilos! A csapadékvíz, a szennyvíztárolók, az emésztő gödrök utólagos rákötése, illetve szippantott 
szennyvíz, toxikus anyag, nem rendeltetésszerű anyagok (pelenka, tampon, törlőkendő szárnyasbetét, 
állati tetemek, flakonok stb.) bebocsátása a közcsatornába. 
 
Tilos! Büntetéssel és a tisztítási költségek megfizetésével jár a még nem üzemképes közcsatorna 
rendszerbe való csapadékvíz, szennyvíz, szippantott szennyvíz bebocsátása. 

A szennyvízcsatornába beengedhető vízminőség: 
A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről 
és alkalmazásuk egyes szabályairól úgy rendelkezik, hogy a csatornahálózatba csak külön jogszabályban 
szabályozott minőségű és olyan szennyvíz engedhető be, mely a szennyvízközműnél dolgozók testi 
épségét, valamint a szennyvíz elvezető és tisztító közmű állagát nem károsítja, ill. nem veszélyezteti. E 
rendelet általában teret enged a kommunális eredetűtől eltérő minőségű szennyvizek bebocsátására, 
feltéve, ha az a megépülő szennyvízközmű normális működése alapján elvezethető és semlegesíthető. 
 
 


