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TISZTELT FELHASZNÁLÓ!

A házi úszómedencék vízellátásának és szennyvízelvezetésének mőszaki kialakítására és közmőellátására
vonatkozó egységes üzemeltetıi álláspontunkat, elıírásainkat az alábbiakban foglaljuk össze, összhangban a
2013. január 01-én hatályba lépett 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet „az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról”
jogszabályi elıírásaival:

Általános megfogalmazások, engedélyeztetés, közmőfejlesztés:
Az 50 m3-nél nem nagyobb térfogatú, vagy 1,50 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-,
fürdımedence, kerti tó létesítése építési engedély nélkül végezhetı a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
1. sz. melléklet 18. pontja alapján.
Így az ennek megfelelı hasznos víztérfogat alatti úszó- és fürdımedencék víziközmő ellátásával
kapcsolatosan semmiféle külön elıírást nem teszünk.
Az 50 m3 hasznos víztérfogat feletti állandó jellegő házi úszó- és fürdımedencék víziközmő ellátását
DMRV Zrt. hozzájáruláshoz köti, mely a többi felhasználó biztonságos vízellátását és a szennyvízelvezetését,
valamint a biológiai szennyvíztisztító telep zavartalan mőködését szolgálja.
Az 50 m3 hasznos víztérfogat feletti úszómedencékkel kapcsolatos kérelmet, mint többletszolgáltatási
igényt kell kezelni, így a szokásos ügymenetben nyilatkozunk, attól függıen, hogy az Igénylı magánszemély,
vagy Gazdálkodó szervezetként nyújtja be kérelmét.
Közmőfejlesztés tekintetében a mőszaki elıírásainkkal összhangban csak az úszómedence napi frissvíz
(pótvíz) igényét és ennek megfelelı szennyvízelvezetési igényét vesszük számba többletigényként.
Elızıeknek megfelelıen történik az elızetes közmőnyilatkozat kiadása Gazdálkodó szervezeteknek, illetve
ezt vesszük figyelembe a lakossági új, vagy módosított bekötési igény (tehát meglévı bekötések) elbírálásánál.
Lakossági igénybejelentésnél a medence napi frissvíz igénye a szokásosan elfogadott ingatlanonkénti
1 m3/nap mértékadó vízfogyasztási értékbe várhatóan belefér, így közmőfejlesztési kötelezettség nem kerül
megállapításra, és természetesen ELİZETES KÖZMŐNYILATKOZAT -ot sem ad ki a DMRV Zrt.
A DMRV Zrt. elıírások a bekötési, vagy módosított bekötési terv üzemeltetıi elfogadásakor kerülnek
meghatározásra, illetıleg építési engedélyezésnél a szokásos közmőnyilatkozatban történik hivatkozás a hozzá
mellékelt jelen tájékoztatóra.

50 m3 feletti úszómedencék vízellátásának elıírásai:
– Vízforgató berendezés létesítése szükséges elvárás a takarékos vízfelhasználás érdekében. A vízforgató
berendezés kapcsolási sémáját a vízbekötési terv részeként, a mőszaki csoportnak engedélyezésnél be kell
mutatni.
– Az úszómedence hasznos térfogatát (m3) és a napi pótvíz igényét (m3/nap) számítással kell kimutatni.
– A szokásos beépítésnek megfelelı igény esetén a vízbekötés mérete DN 25 mm (D32 mm, vagy 1”) lehet,
melyhez DN 20 mm-es (D25 mm, vagy 3/4”-os) vízmérı tartozik. Ez a medencetöltés intenzitását mőszakilag
korlátozza.
– A házi úszómedence vízfeltöltése csak 22.00 és 06.00 óra között történhet, elızetes egyeztetés nélkül.
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– Szigorúan tilos az úszómedencét az engedélyezett locsolóvíz mellékmérırıl tölteni. Ennek indirekt – a
locsolóvíz fogyasztás ugrásszerő emelkedése - észlelése esetén a locsolóvíz mellékmérı engedélyezése
visszavonásra kerülhet, helyszíni ellenırzés után.
– Medence vízfeltöltése (és természetesen a locsolás is) vízkorlátozás elrendelése esetén tilos! (Természetesen
az 50 m3-nél kisebb medencékre vonatkozóan is.)
– Medence feltöltés és pótvíz beadás csak vízszál megszakításos kialakítással alakítható ki.
– Úszómedence létesítésekor a házi bekötıvezetéken szokásosan elıírt visszacsapó-szelep beépítése
szükséges.

50 m3 feletti úszómedencék szennyvízelvezetésének elıírásai:
Kiemelt kérdés az úszómedencék ürítésének problémája, mert a fertıtlenítıszeres fürdıvíz toxikus hatása
miatt ártalmas a kisebb befogadó szennyvíztisztító telepek biológiai tisztítást végzı mikroorganizmusaira. Ezért
az alábbi két alapvetı elıírásunk van a nagyobb úszómedencék ürítésére az érintett szennyvíz-befogadói
településeknél:
– A medenceürítés tervezett idıpontja elıtt min. 1 héttel már nem szabad toxikus fertıtlenítı szerrel kezelni a
fürdıvizet.
– A medence leürítése csak az illetékes Csatornázási Üzemmel történt egyeztetésnek megfelelıen
engedélyezett idıpontban kezdhetı meg.
Az öt nagyobb befogadói szennyvíztisztító telepünk (Vác, Dunakeszi, Gödöllı, Szentendre és
Balassagyarmat) érintett, csatlakozó településeinél ilyen elıírást nem teszünk.
Szennyvízelvezetı közcsatornára történı medenceürítéskor az ürítésre a medencénél beépített
vezetékátmérı nem haladhatja meg a DN 80 mm-t (D90 mm, vagy 3”), az ürítés intenzitása pedig nem lehet
nagyobb 100 l/min-nél.
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