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Tárgy: Tájékoztatás a házi szennyvíz beemelők üzemeltetésre történő átadás-átvételével 

kapcsolatban 

  

 

Tisztelt Felhasználó! 
 

1./ Az víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján a meglévő és üzemelő háztartási szennyvíz beemelőket, 

illetőleg a 2013. december 3. után a Felhasználó által kiépített szennyvíz beemelőt a viziközmű-
szolgáltatónak át kell venni üzemeltetésre.  

 Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni a Feleknek. 

  

2./ Mi a házi szennyvíz beemelő? 

 Az ingatlanon keletkező háztartási szennyvizet a törzshálózatba (közterületi csatornahálózatba) juttató – a 
FELHASZNÁLÓ ingatlanán beépített – komplett berendezés, mely magában foglalja a szennyvíz beemelő 

aknát, a szennyvíz-szivattyút és a hozzátartozó szerelvényeket.  

 

3./ Kötelező-e átadni az átemelőket? 
     A jogszabály a víziközmű-szolgáltató feladatkörébe utalta a házi szennyvíz beemelők működtetését. A 

DMRV ZRT-nek jogszabály szerinti kötelezettsége ezeket működtetésre átvenni, amennyiben a 
továbbított szennyvíz nem tartalmaz talajvizet, vagy csapadékvizet, illetve nem minősül veszélyes 

hulladéknak. Amennyiben a felhasználó nem adja át működtetésre, akkor annak elmulasztásából eredő 
károkért a DMRV ZRT nem vonható felelősségre. 

 

4./Hogy fog lezajlani a helyszíni szemle, ill. a házi szennyvíz beemelő üzemeltetésre történő 
átadás-átvétele? 

 A helyszíni szemle az átadási igénybejelentő lapon megadott, illetve a Felhasználóval külön egyeztetett 
időpontban történik. 

 Kérjük, hogy az egyeztetett időpontban vagy a Felhasználó vagy Meghatalmazottja legyen jelen, és 

szíveskedjék hozzáférhetővé tenni a szennyvíz beemelő műtárgyat, valamint kérjük előkészíteni a 
rendelkezésre álló dokumentumokat (szennyvízcsatorna bekötési terv; szennyvíz beemelő szivattyú 

műszaki leírása, kezelési utasítása, érintésvédelmi jegyzőkönyv, szolgáltatási szerződés). 

Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, valamint egy, a Közműszolgáltatási szerződést kiegészítő 

megállapodás a Felhasználó és az Üzemeltető aláírásával. 

 

5./ Mit jelent az üzemeltetés? 

 A jogszabály alapján a házi szennyvíz beemelők átadás-átvételt követő működtetése, 
működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a 

víziközmű-szolgáltató (DMRV Zrt.) feladata lesz. 

A viziközmű-szolgáltató ezen  feladatának teljesítéséhez FELHASZNÁLÓ biztosítja a szennyvíz beemelő 

megközelítését és korlátozásmentes hozzáférését, valamint – eltérő műszaki kialakítás, vagy megállapodás 
hiányában – a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását. A fenti, FELHASZNÁLÓ felelősségére 
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meghatározott feladat elmulasztására visszavezethető kárért a víziközmű-szolgáltató nem felel. A 

mulasztás bizonyítása a víziközmű-szolgáltató feladata. [58/2013 (II.27) Korm.rendelet 85/A § (4)] 

6./Szennyvíz beemelő villamos energia ellátása 

A felhasználási helytől független energiahálózat kialakításáról legkésőbb 2018. december 31-ig 

gondoskodik az ellátásért felelős (magyar állam vagy önkormányzat). 

Ha a felhasználási helytől független energiahálózat kialakítása csak aránytalanul nagy költségráfordítással 
volna megvalósítható, az ellátásért felelős a víziközmű-szolgáltató bevonásával, 2018. december 31-ig 

megállapodik a FELHASZNÁLÓ-val az energiaellátás további biztosítása és annak költségviselése 
kérdésében. [58/2013 (II.27) Korm.rendelet 99/A § (7);(8)] 

 Az üzemeltetésre történő átvétel csak MEGFELELŐ minősítésű Érintésvédelmi jegyzőkönyv birtokában 

lehetséges. Az átvételt követően az előírt időközönként a DMRV Zrt. végzi el a szennyvíz beemelő 
berendezés érintésvédelmi felülvizsgálatát. 

 

7./Hibabejelentés 

A szennyvíz beemelővel kapcsolatos meghibásodást a DMRV Zrt telefonos ügyfélszolgálatán jelenthetik be 
az alábbi telefonszámokon: 06 27 511-511, illetve 06 40 881-188 (1. menüpont). 

Az üzemeltetői szerződés szerint az üzemeltető (vagy alvállalkozója) köteles a hibabejelentést követően a 

helyszínen megjelenni és az üzemzavar elhárítását megkezdeni: (2011. évi CCIX törvény, illetve az 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően). 

 

8./Karbantartás 

A házi szennyvíz beemelő berendezés tervezett karbantartását is a DMRV Zrt. végzi. 

 
9./Fontos kiemelni, hogy a karbantartás és javítás költségeit a szolgáltató csak abban az esetben viseli, ha a 

meghibásodás rendeltetésszerű használat mellett következett be. A nem rendeltetésszerű használatból 
eredő javítások költsége továbbra is a FELHASZNÁLÓ-t terheli. Ezt a feltételt a 4. pontban leírt 

Megállapodásban is rögzítjük. 
 

 

Társaságunk a tárgyban leggyakrabban felmerülő kérdéseket, és az arra adott válaszokat folyamatosan 
megjelenteti, illetve frissíti a www.dmrvzrt.hu honlapján a „házi szennyvízbeemelők” menüpont alatt. Kérjük, 

kísérje figyelemmel. 
 

 

 
DMRV Zrt. 
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