Tájékoztató
a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötésről

A fejlesztés alatt álló Büki Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszerhez Acsád és Meszlen település
2020. november 16-tól csatlakozik próbaüzem keretében.
A projekt keretében kiépült az ingatlanok szennyvízbekötése egy tisztító felállással, ez a leendő üzemeltető
szolgáltatási pontja. A tisztítófelálláshoz csatlakozó belső (házi) szennyvízelvezető hálózat kiépítése az Ön
feladata. A belső hálózat építése során az építésügyi előírásokat, a szomszédos telekhatártól való megfelelő
távolságot szíveskedjen betartani.
A próbaüzem ideje alatt a szolgáltatás igénybevétele ingyenes. Ha a rákötés megtörtént, annak bejelentését a
települési önkormányzat felé 8 napon belül szíveskedjen megtenni. A próbaüzem várható 2021. májusi lezárta
előtt a leendő üzemeltető (Soproni Vízmű Zrt.) tájékoztatást nyújt Önnek az üzemeltetésre történő átvételről, a
szolgáltatási díjakról, a szerződéskötésről, az érintett felhasználási helyek leolvasásáról és ellenőrzéséről.

A belső szennyvízelvezető hálózat kiépítésével kapcsolatos tudnivalók
A fent említett tisztító felállás (szolgáltatási pont) hozzáférhetőségét, ellenőrizhetőségét az üzemeltető részére
folyamatosan biztosítani kell (tilos elfedni, elföldelni, leburkolni).
Az Ön által kiépített/építtetett belső szennyvízelvezető rendszernek megfelelő átmérőjűnek, lejtésűnek és vízzárónak
kell lennie. A kiépített vezeték 90°-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű
elhelyezni, a tisztíthatóság érdekében. Függőleges iránytörés esetén 2 x 45°-os idomot javasolunk alkalmazni.
Javasoljuk a belső hálózat kiépítésénél a kivitelezésben jártas szakember bevonását.
A szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz, illetve talajvíz nem juttatható be. A közcsatornába csak olyan összetételű és
minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas.
Tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a
berendezések működésére káros hatású. Ilyenek a tömény zsírok, elhasznált főzőolajok, savak, lúgok, mérgező anyagok,
trágyalé.
Köszönjük, hogy a fentiek betartásával segíti a szennyvízelvezető és -tisztító rendszer működtetését, állagának
megóvását.

Jogszabályi hivatkozások
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55.§ (1) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonosa - ha törvény
vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközműszolgáltatást igénybe venni, ha
a) az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok
műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet, és
b) az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott, továbbá a használatbavételt
tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló eljárás folyamatban van.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségre az ingatlan tulajdonosát mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazat
vonatkozásában felszólíthatja a víziközmű-szolgáltató. A kötelezettséget az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított egy
éven belül teljesíti az ingatlan tulajdonosa. Közös tulajdonú ingatlan esetében a kötelezettség a tulajdonostársakat
egyetemlegesen terheli.
(4) Ha az ingatlan tulajdonosa az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét a (2) bekezdésben meghatározott határidőben
nem teljesíti, a víziközmű-szolgáltató bejelentésére a tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan beköttetésére.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 11. § (1) bekezdése értelmében talajterhelési díjfizetési
kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási
hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is
alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a talajterhelési díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a
közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. A talajterhelési díj mértékéről a területileg illetékes
önkormányzattól kérhetnek tájékoztatást.

