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TISZTELT ÜGYFELÜNK! 
 
 

A közműves szennyvízelvezetés műszaki előírásait a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-
szolgáltatásról valamint, a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 58/2013.(II.27.) sz. 
Kormányrendelet szabályozza. 
 
Lakossági szennyvízelvezetési szolgáltatás a háztartási szennyvíz elvezetését és kezelését foglalja magába. 
Csapadékvizet vagy talajvizet, illetve állattartásból eredő szennyvizet a szennyvízcsatorna közműbe bevezetni 
TILOS! (Kivéve egyesített rendszerű csatornahálózat esetén. Ekkor a csapadékvíz bevezethető.) 
 

Szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint valósulhat meg: 
 
Információ az Ügyfélkapcsolati Központunktól kapható, illetve Társaságunk honlapján (www.dmrvzrt.hu) 
található. 
 
 

1.  Közműcsatlakozás megrendelése 
 
 
1.1. Kiépített közműcsatorna mentén fekvő ingatlan esetében a szennyvízbekötést az ingatlan 

tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában 
kezdeményezheti, a Szennyvízcsatorna bekötés igénylése (új bekötés, áthelyezés, felbővítés) (Ü72023) 
dokumentumon, amit az Ügyfélkapcsolati pontjainkon vehet át, illetőleg a honlapunkról is letölthető. A 
nyomtatványon az adatok kitöltése és az ingatlantulajdonos nyilatkozatának aláírása mellett, az 1.2. pontban 
meghatározott tartalmú bekötési terv szükséges. 
Amennyiben a közterületi bekötővezeték kiépítése a gerincvezetékkel egyidőben nem történt meg, a 
megrendeléshez szükséges az illetékes közútkezelő hozzájáruló nyilatkozata.  
A bekötőcsatorna megépítését a szolgáltató DMRV ZRT, vagy az általa megbízott vállalkozó, illetve az 
igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában 
szereplő személy végezheti, melynek munkadíját az igénybejelentő köteles megelőlegezni.  
Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén fekszik, a bekötés a 
szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses 
szolgalom) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia 
kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és 
kötelezettségeket. Ebben az esetben a szerződést az igénybejelentéshez kell csatolni. 

A vezetékátvezetési szolgalommal kapcsolatos ügyintézés és a telekkönyvi bejegyeztetés, megrendelő-
felhasználó feladata. 
 

1.2. Szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma 
 

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza: 
 

a) A kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét. 
b) Az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát 

(TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel). 
c) Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén fekszik, a bekötés 

a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása 
(szerződéses szolgalom) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A 
szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos 
kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést az igénybejelentéshez kell csatolni. 

d) Az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét. 
e) Nyomott rendszerű hálózat esetén a tervdokumentációt az ME72011 sz. műszaki előírásnak 

megfelelően kérjük elkészíteni. 
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2. Helyszínrajzon (1:200, 1:500 léptékben) a gerincvezetéktől az ellátandó épület faláig (udvartéri vezetékek) 
kell a belső hálózatot ábrázolni, jelölve: 

a) Az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát. 
b) A szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút 

magassági adatait. 
c) A szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvízátemelő, stb.) helyét, különösen egy 

gravitációs rendszernél a tervezett bekötővezetéket közrefogó a törzshálózaton lévő két szomszédos 
közterületi tisztítóakna ábrázolása és a főbb műszaki paraméterek feltüntetése szükséges és 
kötelező. 

 
3. Új bekötővezeték létesítése esetén a közútkezelő és a közterület tulajdonosának hozzájárulását. 

 
A tervdokumentáció minimális tartalmi követelményeit az ME72001 számú szennyvízcsatorna bekötési mintaterv 
tartalmazza, mely honlapunkon elérhető. 
 
Amennyiben a bekötővezeték nem a gerinchálózattal együtt épült ki, úgy a bekötési terv 
társközművekkel való közműegyeztetése kötelező. 
 
 
2. Ügymenet 
 
 

a.) Megrendelés benyújtása az 1.2 pont szerint, amelynek tartalmaznia kell a jogosult szaktervező által 
kitöltött műszaki leírást és az általa készített bekötési tervet.  

 A benyújtásra kerülő dokumentációnak meg kell felelnie a szolgáltató által összeállított (ME72005, és 
ME72011) nyomtatványokban foglaltaknak az ingatlan védelme, a rendszer működőképessége és 
üzembiztonsága érdekében. 

 Fentieken túlmenően új bekötőcsatorna létesítésekor szükségesek a közműegyeztetések, illetőleg a 
közútkezelői hozzájárulás megszerzése is. 

b.)  Az Ügyfélszolgálaton benyújtott megrendelés alapján a benyújtott tervdokumentáció megfelelőségéről 
a szolgáltató 15 napon belül nyilatkozik. (Elfogadja, vagy hiánypótlásra visszaküldi.) 

c.) Az elfogadott bekötési terv birtokában a bekötőcsatorna megépítését a szolgáltató DMRV ZRT, vagy az 
általa megbízott vállalkozó, illetve az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal 
rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végezheti. Ennek munkadíját az 
igénybejelentő köteles megelőlegezni.  

d.) Az elfogadott bekötési terv birtokában a telken belüli házi szennyvízhálózat az ingatlantulajdonos 
(megrendelő) és a tervező felelősségével megvalósítható. Az ingatlanon belül, a házi csatorna 
kialakításánál az ME72005 és az ME72011 műszaki előírásban foglaltak az ingatlan védelme, a rendszer 
működőképessége és üzembiztonsága érdekében betartandók! A belső szennyvízhálózat elkészültét 
megrendelő köteles a szolgáltatónak bejelenteni. Szolgáltató 8 napon belül helyszíni szemlét tart – a 
megrendelő költségén – nyilatkozik a szemle eredményességéről. A szemlén ellenőrizzük a meglévő zárt 
szennyvíztároló kiiktatását és a csapadék-bevezetés tilalmának betartását, saját vízellátó mű meglétét, 
valamint leolvasásra kerül az ingatlan vízmérője is.  

 Az ingatlan engedély szerint megépült szennyvíz-bekötővezetéke (a házi szennyvízhálózatot ide nem 
értve) a továbbiakban a közüzemi szennyvízelvezető rendszer részét képezi. 

 
A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos további kérdésével forduljon személyesen Ügyfélkapcsolati 

pontjainkhoz. 
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