
Abádszálók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 
H-5340 Kunhegyes Szabadság tér. 1. 
Tel: (59) 530-500 Fax: (59)326-057________________________ 

MEGRENDELŐ 
(csatorna bekötésre és csatorna bekötés felülvizsgálatára) 

Alulírott________________________________________ szül. helye: ________________________________________ 

szül. idő: ______________év ____________________________hó_________ nap  

anyja neve: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________házszám (_________ helyrajzi szám) 

alatti ingatlan csatorna bekapcsolását a városi közműhálózatra megrendelem.  

A fent nevezett ingatlan (név) ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ házszám alatti lakos tulajdona. 

A díjfizetést (név) _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________házszám alatti lakos vállalja a következő módon: 

1. a díjbeszedőnél:  ____________________________________________________ címen 

2. átutalással: _____________________________________________________  számlán 

3. posta csekk befizetésével, vállalva a postaköltséget. 

A hátoldalon leírt tudnivalókat tudomásul vettem. 

 

 
 
 
_________________________________________________  ______________________________________________ 
                         Tulajdonos Díjfizető 

 

BEKAPCSOLÁSI VÁZLAT: 

Saját kivitelezésben/szakkivitelező közreműködésével (Szakkivitelező neve:______________________________) 

(Megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

 

 

A bejelentést tudomásul veszem a Társulás részéről megbízott:  

 
 
Kelt: _________________________________________    _________________________ 

aláírás



 

 

 
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK. 

 
 
 
A csatornahálózat elválasztott típusú, csak szennyvíz elvezetésére alkalmas. Csapadékvíz (tetőről, burkolt 
felületről, stb.}, talajvíz, forrásvíz, természetes vízfolyásból származó egyéb víz bevezetése a szennyvízelvezető 
hálózatba szigorúan TILOS!  
A csatornaépítést nyíltárkos építés esetén a befogadótól kiindulva kell kezdeni. 
A belső szennyvízvezetéket a városi hálózat részéként épített tisztítóidom folytatásaként kell megépíteni. A 
beépített tisztítóidom 160/110-és szűkítőjéből a tokelzáró idomot él kell távolítani, és 110-es KG-PVC 
csatornacsővel kell a belső hálózatot megépíteni a WC-ig. 
A belső vezeték lejtését 3% eséssel kell kialakítani. Célszerű iránytöréseknél, valamint 10 méterenként tisztító 
idom beépítése.  
A belső vezeték minimális takarása 80 cm lehet, egyebekben beépítésüknél a gyártó előírásait kell betartani. 
A föld visszatöltése előtt a munkálatokat szakembereinknek vizsgálat céljából be kell mutatni. 
A házi belső vezeték átmérője 110 mm, anyaga KG-PVC vagy azzal egyező minőségű, szilárdságú lehet a WC-
ig. 
Az épületen belüli szennyvízvezeték(ek)et a tető fölé ki kell szellőztetni. A szennyvizet szennyvízelvezető 
hálózatba juttató házi szennyvízhálózat (üzemelő vagy felhagyott) szennyvízgyűjtőn (szennyvízszikkasztón) 
történő átvezetése TILOS! 
A Felhasználó jogosult a szennyvízelvezető hálózatba bocsátott szennyvízmennyiséget mérő, ún. szennyvíz-
mennyiségmérő beépítésére és a szennyvízdíj ennek alapján történő fizetésére. 
Hálózati elektromos árammal működő mérő esetén a mérési rendszernek lehetővé kell tennie a mérő 
folyamatos áramellátottságának igazolását, ill. az áramellátási szünetek regisztrálását. 
A mérő használatáról megállapodást kell kötni a városi hálózat üzemeltetőjével. 
Amennyiben az ingatlan egyéb vízforrással rendelkezik, és a keletkezett szennyvizeket részben/egészben a 
közcsatornába kívánja vezetni, az üzemeltetővel egyeztetett helyen, hiteles vízmérővel kell a vízmennyiséget 
megmérni, mely a csatornadíj számlázás alapját képezi. 
Ezen vízmérő és annak hitelesítésének költsége a Felhasználót terheli. A mérő használatáról megállapodást 
kell kötni az TRV-vel. 
A közcsatornába bevezetett vizek minőségének minden esetben ki kell elégíteniük a vonatkozó mindenkor 
érvényes rendeletekben foglalt előírásokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a keletkező szennyvíz minősége 
nem felel meg az előírásoknak, úgy előtisztításáról gondoskodni szükséges. A tervezett szennyvíz-előtisztító 
(előkezelő) berendezés megvalósítása vízjogi engedély-köteles. Az építmény szennyvíz-bekötő vezetéken át 
történő elöntéséért az üzemeltető nem vállai felelősséget! 
A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a 
szennyvíztisztító tisztítóberendezése alkalmas. Tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét 
veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású. A kibocsátott 
szennyvíznek meg kell felelnie a 28/2004 (XIÍ.25.) KvVM rendelet 4. melléklete szerinti minőségnek. 
A Felhasználó köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát 
állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni. 

A városi hálózat bekötővezetéke, és a belső vezeték, valamint az udvari vezeték és épületén belüli vezeték 
csatlakozási pontjaiban a visszatöltés csak a TRV által elvégzett felülvizsgálatot követően kerülhet sor. 


