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TÁJÉKOZTATÓ SZENNYVÍZ BEEMELŐK ÁTVÉTELÉRŐL
ÉS A FELHASZNÁLÓ FELADATAIRÓL
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2013. december 3-i módosítása értelmében a háztartási szennyvíz nyomás
alatti vagy vákuumos elven működő törzshálózatba történő továbbítására szolgáló berendezések,
szerelvények működőképességének és biztonságos üzemeltetésének folyamatos fenntartása - az erre
vonatkozó átadás-átvételi eljárást követően - a víziközmű-szolgáltató feladata.
Társaságunk a jogszabály szerint – a felhasználó igénybejelentésére – azoknak a lakossági felhasználóknak
a házi beemelőjét veszi át üzemeltetésre, melyek kényszeráramoltatású rendszerekre csatlakoznak.
A Korm. rendelet szerint kényszeráramoltatású rendszer esetén a szennyvízelvezetési szolgáltatási pont:
a)
b)

az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer
szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata,
az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer esetén
az átemelő szivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja,
vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a
vákuumszelep felhasználó felöli oldala.

Az átadási igényt a felhasználónak személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy postacímünkre küldött
levélben, vagy online ügyfélszolgálatunkon kell kezdeményeznie írásban.
Az igénybejelentésben az alábbi információk rendelkezésre bocsátása szükséges:
 igénybejelentő neve (azonos a felhasználóval),
 igénybejelentő elérhetősége (cím, telefonszám, fax, e-mail cím stb.),
 felhasználási hely címe.
Az igénybejelentés mellé csatolni szükséges a beemelő érvényes érintésvédelmi jegyzőkönyvét.
Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról társaságunk az igénybejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül
értesítést küld a bejelentő számára.
Az eljárás során a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti:
 a szennyvíz beemelő műtárgy ingatlanon belüli elhelyezkedését, közterület felőli
megközelíthetőségét, a hozzáférhetőség módját, a jellemző méreteit és anyagát,
 a szivattyú vagy a vákuumszelep műtárgyon belüli elhelyezését, típusát, - ha ismert - a gyártási
évét, műszaki állapotát és az utolsó felújítás időpontját,
 a szennyvíz bekötővezetékhez, esetleg a házi vízhálózathoz csatlakozó szerelvények méretét,
fajtáját,
 az energiaellátó vezeték csatlakozási pontjait, a beépített elektromos védelmi berendezések
jellemző paramétereit,
 a helyszínen készült vázrajzokat műszaki szükség szerinti részletességgel vagy azt a tényt, hogy a
felhasználó által rendelkezésre bocsátott műszaki tervek megfelelőek,
 egyéb, az átadó vagy az átvevő által lényegesnek tartott megállapításokat.
Kérjük, hogy az ingatlan szennyvíz-elvezetését ábrázoló műszaki tervdokumentációt – amennyiben
birtokában van – az átadás-átvételi eljárás alkalmával tegye elérhetővé társaságunk számára.
Az átvételt követően a felhasználónak kell biztosítania:
 a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét,
 eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos
energiaellátását.
Társaságunk a házi beemelőkben és közvetlenül környezetükben keletkezett károkért felelősséget nem
vállal az alábbi esetekben:
 A szennyvíz beemelő megközelítésének, hozzáférésének biztosítása nem korlátozásmentes (pl.: a
szennyvíz beemelőt és fedlapját, anyaggal, géppel, eszközzel eltakarták, elfedték, tárolási célra
használták).
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 A mindkét fél által aláírt, műszaki állapotokat rögzítő és az üzemeltetés átadás-átvételére
vonatkozó jegyzőkönyvben rögzített paraméterek társaságunk értesítése/hozzájárulása nélkül
megváltoztatásra kerültek (pl.: a szennyvíz beemelő műszaki paraméterein, műtárgyain,
berendezésein, szerelvényein bármiféle módosítás, átalakítás, illetéktelen szerelés történt).
 A szennyvíz beemelő és környezetének állapota nem rendezett, ezáltal az egészséget nem
veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételei nem teljesülnek.
 A szennyvíz beemelőbe az ivóvíz felhasználásának megfelelő mennyiségű és minőségű
szennyvízen kívül más anyag, folyadék, csapadékvíz, talajvíz, egyéb a csatorna és a beemelő
üzemeltetését akadályozó tárgy bejuttatása történt, azaz a házi beemelőt nem rendeltetésszerűen
használták.
 Az üzemzavarra vonatkozó bejelentési-értesítési kötelezettségét a felhasználó elmulasztotta.
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatónak nem áll rendelkezésére folyamatos visszajelzés a házi
beemelő működéséről, a beemelő ellenőrzése, valamint üzemzavar esetén a szolgáltató
értesítése, a felhasználó kötelezettsége.
 A szennyvíz beemelő fedlapját kinyitották, elmozdították, eltávolították, átalakították, módosították.
 A szennyvíz beemelő energiaellátó hálózatán, vagy a vezérlő egységében a berendezéseket,
szerelvényeket, vezetékeket átalakították, áthelyezték, módosították, eltakarták, teherviselő
pontként használták.
 A szennyvíz beemelő műtárgyain és az energiaellátó hálózat szerelvényein, berendezésein
elhelyezett jelzéseket, adattáblákat, feliratokat, táblákat eltakarták, eltávolították, módosították,
megrongálták.
 A szennyvíz beemelő villamos energia ellátó csatlakozási pontjának kialakítása, illetve a
csatlakozási ponton mért villamos paraméterek nem felelnek meg a hatályos jogszabályi,
szabványi követelményeknek. (MSZ 447, MSZ HD 60364, MSZ 1585, 28/2011 (IX. 06) BM
rendelet, MSZ 1, MSZ EN 50160, továbbá az áramszolgáltató üzletszabályzatában rögzített
paraméterek.)
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