
FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 
házi szennyvíz beemelő berendezések használatához. 

 

A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezésinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 27.) Korm. rendelet (Vhr.) szerint: 

 

A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja: 

- a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes 

lehetőségét, valamint 

- eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő 

folyamatos energiaellátását. 

 

A szolgáltatónak nem áll rendelkezésére bejelzés a házi beemelő működéséről, ezért  

felhasználó kötelezettsége üzemzavar esetén a szolgáltató értesítése.  

Ezt megteheti a szolgáltató díjmentesen hívható zöld számán: 06-80-455-000. 

A Felhasználó feladata a berendezést az illetéktelen hozzáféréstől védeni. 

 

Társaságunk feladata a szennyvíz beemelő működőképességének biztosítása és, 

üzemképes állapotának folyamatos fenntartása. 

 

A szennyvíz beemelő rendeltetésszerű használata során Társaságunk nem vállal felelőséget 

az alábbi  esetekből származó károkért: 

- A szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes 

lehetősége nem biztosított (pl: a szennyvíz beemelőt illetve fedlapját eltakarták, 

elfedték, nehezen mozgatható anyaggal, tárolási célra használják). 

- A szennyvíz beemelő villamos energia ellátó csatlakozási pontjának kialakítása, 

illetve a csatlakozási ponton mért villamos paraméterek nem felelnek meg a hatályos 

jogszabályi, szabványi követelményeknek. 

- A szennyvíz beemelő környezetének állapota rendezetlen, az egészséget nem 

veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételei nem teljesülnek. 

- Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt műszaki tartalom, paraméterek 

Társaságunk értesítése illetve hozzájárulása nélküli megváltoztatása. 

(pl: a szennyvíz beemelő berendezésein, szerelvényein, energiaellátó hálózatán 

bármiféle módosítás, átalakítás, illetéktelen szerelés történt) 

- A szennyvíz beemelőn és berendezésein elhelyezett jelzéseket, adattáblákat, 

eltakarták, eltávolították, módosították vagy megrongálták. 



- A Felhasználó üzemzavarra vonatkozó bejelentési-értesítési kötelezettségének 

elmulasztása. 

- A szennyvíz beemelőbe a kiépített vezetékes vízhálózatból fogyasztott ivóvíz 

felhasználásnál nagyobb mennyiségű és rosszabb minőségű szennyvíz nem 

vezethető be.  

- Csapadékvíz, talajvíz, egyéb a csatorna és a beemelő üzemeltetését akadályozó 

vagy veszélyeztető folyadék, tárgy bejuttatása a házi beemelő nem 

rendeltetésszerűen használta. 

- Nem rendeltetésszerű használatból adódó meghibásodásnak minősül: 

o A szennyvíztől idegen anyagok, tárgyak melyek szivattyú dugulását, a 

járókerék megakadását, forgó-mozgó alkatrészek normálistól eltérő kopását 

okozák, (rongy, pelenka, egészségügyi betétek, higiéniai eszközök, szilárd, 

fém, fa, műanyag, üveg anyagok stb.) 

o A háztartási mosogatás mennyiségét meghaladó mennyiségű olaj, zsiradék, 

nem háztartási (ipari) tisztítóanyagnak minősülő, a háztartási kiszerelésnél 

töményebb, illetve azoktól eltérő vegyszerek rendszerbe kerülése. 

o Olyan folyadékok és vegyszerek, melyek a beemelőben, a bekötő vezetékben 

és a törzshálózatban tűz és robbanásveszélyt okoznak. 

o Az átemelőre illegálisan kötő vagy véletlenszerűen bekerülő csapadékvíz és 

hordalékainak károsító hatása. 

 

Az átvételt követő lehető legrövidebb időn belül a szolgáltató ÉV mérést és EBF 

felülvizsgálatot végez. A mérési eredményekről a felhasználót dokumentáltan értesíti. Ha a 

vizsgálat hiányosságo(ka)t állapít meg, a felhasználót fel kell kérni azok azonnali 

megszüntetésére, amennyiben a hiányosság közvetlen baleseti veszélyt jelent, abban az 

esetben a felhasználó köteles annak kijavításáról haladéktalanul gondoskodni, a hiba 

elhárításáig a beemelő nem üzemelhet. 

 

 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

 


