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KÉRVÉNY 
közműcsatornára való rákötésre 

 (Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!) 

F 0702-05 
Ikt. szám: 

CS 
 
Kérelmező neve:  ________________________________________________________________________  
 
Kérelmező címe:  ________________________________________________________________________  
 
Kérelmező telefonszáma:  _________________________________________________________________  
 
Vízbekötéshez tartozó felhasználó-azonosító:  __________________________________________________  
 
Csatornabekötés helye:  ___________________________________________________________________  
 
Alulírott kérem, a benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a szolgáltatói hozzájárulást az ingatlan 
szennyvízcsatorna bekötéséhez. 
 
     
  ingatlan tulajdonosa   kérelmező 
 
Gazdálkodó szervezet (engedélyes) neve:  _____________________________________________________  
 
Rövidített neve:  _________________________________________________________________________  
 
Levelezési címe:  __________________________________  Telefonszáma:  ____________________  
 
Statisztikai száma:  _______________________________________________________________________  
 
Cégjegyzékszáma: _________________________________  Adószáma:  _______________________  
 
Tevékenységi köre:  ______________________________________________________________________  
 
Cégjegyzésre jogosult neve:  _________________________  Lakcíme:  ________________________  
 
 Anyja neve:  ______________________  
 
Csatornabekötés helye:  ___________________________________________________________________  
 
Alulírott kérem, a benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a szolgáltatói hozzájárulást az ingatlan 
közműcsatornára való rákötéséhez. 
 
 
     
  ingatlan tulajdonosa   kérelmező 
 
A közcsatornára való rákötést engedélyezem* nem engedélyezem* 
 
 
Dátum: _________ év _____________ hó _______ nap 
 
     
     polgármesteri hivatal 
 (* A kívánt szövegrész aláhúzandó)   aláírás, pecsét 
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SZENNYVÍZCSATORNA 
BEKÖTÉS ÁTVÉTELE 

(Szolgáltatói szerződés kiegészítése) 
 
 A szennyvíz bekötőcsatorna műszaki átadásának és átvételének időpontja:   ___________________  

 
A bekötőcsatorna típusa: gravitációs:  kényszeráramoltatású:  
 
A tárgyi ingatlan bekötési vízmérőjének állása:     m3 
Alulírott – az ingatlan tulajdonosa -, a fentiekben foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy  
 
a B  számú szolgáltatói szerződést kiegészítsék a csatornaszolgáltatási díj számlázásával.  
 
Dátum: _________ év _____________ hó _______ nap 
 
     
  szolgáltató   tulajdonos 
 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZMŰCSATORNÁRA VALÓ RÁKÖTÉSRŐL 
 
1. A bekötővezeték létesítése az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet értelmében tervköteles. A kivitelezés előtt 

magánszemélyek részéről 2 példány tervdokumentációt a területileg illetékes üzemegységünkhöz, gazdálkodó 
szervezet részéről 3 példány tervdokumentációt társaságunk központi engedélyezési csoportjához kell benyújtani. 

 
2. A munkálatok megkezdése előtt az igénylő köteles beszerezni az illetékes polgármesteri hivatal és a 

BAKONYKARSZT Zrt. hozzájáruló nyilatkozatát. 
 
3. A szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett törzshálózatra való bekötését, beleértve meglévő 

bekötőcsatorna esetén a tisztító idomra (nyílásra) történő rákötést is, a kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 
nappal, Társaságunk felé jelezni kell. 

 
4. A bekötést kérelmező köteles jelezni a kivitelezés befejezését az üzemeltetőnek, aki a bejelentéstől számított 8 

napon belül köteles elvégezni a működőképességi próbát, valamint a nyílt árkos bemérést. Az átvétel időpontjáig a 
csővezetéket kitakart állapotban kell hagyni. Használatbavételi engedély csak az előzőekben említett feltételek 
maradéktalan teljesítése esetén adható ki. 

 
5. A gravitációs bekötőcsatorna minimális belső átmérője 150 mm. 
 
6. Kérelmező feladata: 

- tervdokumentáció elkészíttetése, 
- közterület-használati és egyéb közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése (áram-, gáz-, telefon- és kábeltévé 

szolgáltatók), 
- földmunka elvégzése, 
- tisztítóakna építése betonból vagy tisztítóidom elhelyezése telekhatáron belül 1 m-re, 
- bekötőcsatorna építtetése. 

 
7. A bekötőcsatorna építése csak közmű kivitelezői jogosultsággal rendelkező kivitelező által vagy önerős építés 

esetén, felelős műszaki vezető jelenlétében végezhető. 
 
8. Amennyiben a bekötővezeték több ingatlan szennyvízelvezetését szolgálja, akkor a terv mellé csatolni kell az 

érintett tulajdonosok közötti, közjegyző által hitelesített írásbeli szerződést a szolgáltatás igénybevételének 
módjáról, valamint a szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett megnevezéséről. 

 
9. A közcsatorna hálózatba csak olyan kommunális, vagy az előírásoknak megfelelő szennyvíz vezethető, amely 

kielégíti a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti határértékeket. 
TILOS a szennyvízcsatornába talaj- és csapadékvíz, vegyi- és robbanásveszélyes anyag, hulladék, szemét, 
valamint állattartásból származó szennyvíz bevezetése. Az előírt határértékek betartása érdekében az előtisztító 
berendezések tervezése és beépítése vízjogi létesítési engedélyköteles. 

 
10. Közcsatornára rákötés után a közműpótló kisberendezéseket meg kell szüntetni. 
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SZENNYVÍZCSATORNA 
BEKÖTÉS ÁTVÉTELE 

(Szolgáltatói szerződés kiegészítése) 
 
 11. A szolgáltató az ingatlan előtt húzódó szennyvíz törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező 

lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező 
lefolyók esetében a Felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét köteles visszaáramlás elleni műszaki 
védelemmel biztosítani. 

 
12. Tervtől eltérő kivitelezés esetén társaságunk a közműcsatornára történő rákötést megtagadhatja. 
 


