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*A megfelelő rész aláhúzandó. / **Adószámmal rendelkező társaság esetén kitöltendő. 

Érkezett: 
Ellenőrizve: 
Engedélyezve: 
Értesítve: 

Szennyvízbekötés helye:            

 Kérelmező neve:            

 **székhelye / adószáma:            

 címe:            

 email címe / telefonsz.:            
 
Szennyvízdíjfizető csak az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlan használója lehet. 

Szennyvízdíjfizető neve:            

 **székhelye / adószáma:            

 címe:            

 születési ideje / helye:      anyja neve:     

 email címe / telefonsz.:            
 
 
*Az ingatlan rendeltetése: lakóház / üdülő / pince / telek / ipari lét. / mezőgazdasági lét. / szolgáltatás 
 
*Az ingatlannak  -tulajdonosa, és egyben használója vagyok. 
  -használója vagyok, és csatolom a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát. 
 
 
A szennyvízbekötési kérelem a hátoldalon részletezett - a 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben előírt - műszaki 
tervmellékletekkel együtt érvényes. 
 
Tudomásul veszem,  

- hogy a fogyasztó és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit a 58/2013.(II.27.) számú Kormányrendelet és az ez 
alapján kötött közszolgáltatási szerződés szabályozza. 

- hogy a későbbiek során az esetleges tulajdonosváltozást a szolgáltató felé bejelentem. Ennek elmaradása 
esetén az ebből adódó bármilyen kárért a szolgáltató felelősséget nem vállal. 

- hogy amennyiben a szennyvízbekötést lakossági célra kérem, úgy a későbbiek során a fogyasztás jellegének 
megváltozása esetén (közületi fogyasztás) a szolgáltatót köteles vagyok értesíteni. 

- hogy amennyiben a szolgáltatási számlát nem egyenlítem ki, akkor a fentebb említett rendeletnek megfelelően 
a szolgáltató a vízszolgáltatást korlátozhatja, illetve megszüntetheti. 

- hogy a kérelem aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmen szereplő e-mail/telefon elérhetőségeket az 
ügyintézés gyorsítása érdekében kapcsolattartásra, míg a születési adatokat, anyja nevét pedig a 
közszolgáltatási szerződés előkészítése céljából a szolgálató kezelje. 

- hogy a szennyvízbekötés kivitelezése az engedélyezett tervdokumentáció alapján a tulajdonos feladata. 
- hogy a gyűjtőcsatornára történő rácsatlakozás és ennek bejelentése után a szolgáltató képviselője ellenőrzi a 

bekötőcsatorna terv szerinti kivitelezését, a csatorna és a rákötés megfelelőségét, melynek szolgáltatói díját 
kérelmező köteles megelőlegezni. 

- hogy a megépített szennyvíz bekötővezetéket a fent említett műszaki ellenőrzés előtt nem takarhatom vissza. 
 
 

Kelt.:   , 20    
 
 
 
 
 _________________________ _________________________ _________________________ 
 kérelmező tulajdonos szennyvízdíjfizető 
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*A megfelelő rész aláhúzandó. / **Adószámmal rendelkező társaság esetén kitöltendő. 

A szennyvízbekötés ügymenetének rendje (58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55.§ szerint): 
 

1. Bekötési igény bejelentése a szolgáltató felé. 
2. Szolgáltató tájékoztatásának megadása bejelentő felé a bekötés lehetőségéről, feltételeiről. 
3. A bekötési tervek elkészítése, melynek tartalmaznia kell a következőket: 

o helyszínrajz M=1:200 vagy M=1:500 méretarányban 
o műszaki leírás, tervezői nyilatkozat 
o az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata és földhivatali térképmásolata 

(TAKARNET rendszerből származó másolat is megfelelő) 
o az elvezetendő szennyvíz átlag- és csúcs mennyiségét, minőségét 
o az előtisztítás előtti-, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat 
o a bekötéshez tartozó berendezések, létesítmények (átemelő, előtisztító, stb.) leírását, műszaki 

jellemzőit, általános- és gépészeti tervét 
o hossz-szelvény (M 1:100) 
o szükség esetén a szolgalmi jog bejegyzést igazoló dokumentumok 
o amennyiben a kérelmező nem a tulajdonos, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata 
o szükség esetén további engedélyek és nyilatkozatok 
o szükség esetén közműnyilatkozatok és egyeztetések a közmű szolgáltatóktól. 

4. A házi szennyvíz bekötőcsatorna tervezésének és kivitelezésének fontosabb szabályai: 
o A telekhatáron belül a telekhatártól kb. 1 méterre tisztító akna létesítendő 
o A bekötőcsatorna min. 150 mm átmérőjű csőből készülhet 
o A bekötőcsatornát min. 80 cm-es földtakarással és min. 5%o-es lejtéssel kell kivitelezni 
o A közcsatornára történő rácsatlakozás a tisztítóakna folyásfenekétől számítva maximum 80 cm-re 

végezhető el, magasabban nem lehet 
o A közműkeresztezéseknél a vonatkozó előírások betartandók (védőtávolságok, védőcső, stb.) 

5. Az elkészült tervek engedélyeztetése az illetékes polgármesteri hivatalnál. 
6. Az engedélyezett tervek beadása a szolgáltató részére, bekötési kérelem nyomtatvánnyal együtt. (A kitöltött 

bekötési kérelmet minden tervpéldánynak tartalmaznia kell.) 
7. A beadott tervek szolgáltatói ellenőrzése, bekötési engedély kiadása (esetleges hiányosságok pótlása). 
8. A kivitelezés után a szolgáltatói műszaki ellenőrzés elvégzése, kérelmezővel történő igazoltatása. 
9. A szennyvízbekötés geodéziai felmérése, e-közmű rendszerbe történő feltöltése. 
10. Kérelmező (vagy megbízott vállalkozója) által a munkagödör takarása, tömörítése. 
11. A közszolgáltatási szerződés megkötése. 

 
*** 

 
Az illetékes Polgármesteri Hivatal a szennyvízbekötést engedélyezi* / engedélyezi az alábbi feltételekkel*: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt.:________________________, 20_____________ 
 
 
 
 

________________________________ 
engedélyező 


