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Az egyes lépések a következők:
1.  Az igénylőnek az üzemeltető 
ügyfélszolgálati irodáján (Érd, 
Felső u. 2., telefon: 06- 23/521-
751) kell bejelenteni a rácsatla-
kozási igényét. 
2  Amennyiben az ingatlan 
ráköthető, az üzemeltető „Elvi 
nyilatkozatot” ad ki, amelyben 
tájékoztatja az igénylőt az igény 
kielégíthetőségéről, ismerteti a 
bekötés kialakításának fő szem-
pontjait. Az „Elvi nyilatkozat” 
kiadásának határideje: az összes 
szükséges információ beérkezé-
sétől számított 15 naptári nap.
3.  Az igénylőnek a házi szenny-
vízhálózatot (épületen belül és 
kívül) meg kell terveztetnie, és 
jóváhagyásra az üzemeltető-
nek be kell nyújtania. A házi 
szennyvízhálózat és a szenny-
víz bekötővezeték tervezését 
az igénylőnek erre feljogosított 
tervezővel kell elvégeztetnie. 
Szükség esetén a tervező egyez-
tetést kezdeményezhet az ügy-
félszolgálati irodán.
4.  Az elkészült tervet az igény-
lő elbírálás céljából két példány-
ban az ügyfélszolgálati irodára 
adja be. A terv szükséges tartal-
mát az üzemeltető által kiadott 
(fentebb hivatkozott) tájékozta-
tó tartalmazza.
5.  Amennyiben korábban nem 
épült ki az utcai gerincről a 
telken belül 1 méterig tartó 
bekötővezeték, ezt az igénylő-

nek kell kiépíteni. Ez esetben 
a közterületen végzendő mun-
kákhoz a következő szolgálta-
tóktól kell hozzájárulást besze-
rezni: TIGÁZ, ELMÛ, Magyar 
Telekom, amelyben nyilatkoz-
nak arról, hogy milyen feltéte-
lekkel járulnak hozzá az építés-
hez. Ezenkívül be kell szerezni 
a közút kezelőjének hozzájá-
rulását és a burkolatbontási 
engedélyt is. Ez utóbbiakat 
Érden a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Csoportja 
adja ki. 
6.  Az üzemeltető megvizsgálja 
és elbírálja a benyújtott tervet. 
Az elbírálás határideje: alap-
esetben a beadástól számított 
15 naptári nap. Ha az igénylő-
vel vagy tervezővel konzultálni 
szükséges, akkor a szükséges 
információ beérkezésétől számí-
tott 15 naptári nap. A tervet (javí-
tott tervet) az üzemeltető jóvá-
hagyja, és kiadja a „Közmûves 
szennyvízbekötési engedély”-t. 
A szennyvízbekötéshez szüksé-
ges egyéb hatósági engedélyek 
beszerzése az igénylő feladata. 
Amennyiben a mûszaki kialakí-
tás nem megfelelő, az üzemel-
tető a terv jóváhagyását megta-
gadhatja. 
7.  A kivitelezés csak a terv jóvá-
hagyása után kezdhető meg. Az 
igénylő a házi szennyvízháló-
zatot – beleértve a tisztító-el-
lenőrző aknát is, valamint ha 

szükséges, a bekötővezetéket 
is – a tervdokumentációnak 
megfelelően saját költségére 
elkészíti, illetve elkészítteti. Az 
igénylő a házi szennyvízháló-
zat elkészülte után telefonon, 
e-mailben vagy levélben érte-
síti az üzemeltetőt, és kéri a 
házi szennyvízhálózat átvételét, 
és – amennyiben a szennyvíz 
bekötővezeték az utcai gerinc-
vezeték építésekor nem készült 
el – a szennyvíz bekötővezeték 
elkészítésének engedélyezését 
és a rákötési munka szakfel-
ügyeletét. 
8.  A szennyvíz bekötőveze-
téket (az ellenőrző akna és a 
gerincvezeték közötti szakaszt), 
valamint a gerincvezetékre tör-
ténő csatlakozást szakkivitele-
ző készítheti el, az üzemeltető 
által – térítés ellenében – biz-
tosított szakfelügyelet mellett. 
A közterületen a visszatöltést a 
lehető legrövidebb idő alatt el 
kell végezni. A burkolat hely-
reállítása az igénylő költségé-
re történik, a burkolatbontási 
engedélyben kiadott feltételek 
betartása mellett.
9.  A szolgáltatói szerződés 
megkötését az üzemeltető ügy-
félszolgálati irodáján kell kez-
deményeznie az ingatlantulaj-
donosnak vagy megbízottjának. 
A szerződés megkötésének fel-
tétele, hogy a kérelmező igazol-
ja a hálózatra való csatlakozási 
jogosultságot. A jogosultságot 
minden érdekeltségi egy-
séget illetően igazolni kell. 
E tekintetben a jogszabályok a 
következő fogalmakat határoz-
zák meg:
–  érdekeltségi egység: a külön 

jogszabály szerinti egy helyraj-
zi számmal rendelkező ingat-
lan vagy önálló rendeltetési 
egység, amely egyben önálló 
szennyvízelvezetési hely.

–  szennyvízelvezetési hely: 
a szennyvízelvezető mûbe 
bekapcsolt ingatlan, illetőleg 
azon belül mindazon épület, 
épületrész, önállóan hasz-
nálható bérlemény, amelyek 
vízhasználata mellékszolgál-
tatási szerződés alapját képe-
ző mellékvízmérővel mért, és 
szennyvizei elvezetését a házi 
szennyvízhálózat biztosítja.

–  önálló rendeltetési egység: 
meghatározott rendeltetés 
céljára önmagában alkalmas 
helyiség vagy helyiségcso-
port, amelynek a szabadból 
vagy az épületen belül közle-
kedőből nyíló önálló bejárata 
van. 
Az egységenkénti rákötési 

jogosultság igazolása a követke-
zőképpen történhet:
–  a kérelmező igazolja, hogy 

tagja volt a Dél-Buda Térségi 
Víziközmû Társulatnak (Felső 
utca 9., Tel.: 06-23/365-101), 
és megfizette a társulati érde-
keltségi hozzájárulást, amikor 
a csatorna épült vagy

–  a kérelmező igazolja, hogy 
most tagja az Érdi Csatornamû 
Társulatnak (Szabadság tér 
12,. Tel. 06-23/521-340), és 
megfizette a társulati érde-
keltségi hozzájárulást, 

–  amennyiben a fentiek egyi-
két sem tudja igazolni, akkor 
a Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályán 
kell kezdeményezni és befi-
zetni az utólagos csatlakozási 
díjat a vonatkozó helyi rende-
let szerint,

–  amennyiben több egységre 
kérik a rákötési lehetőséget, 
mint amennyire korábban 
a hozzájárulást megfizették 
(pl. telekosztás, többlakásos- 
vagy ikerház épült stb.), a 
pénzügyileg nem rendezett 
egységek tekintetében szin-
tén meg kell fizetni az utóla-
gos csatlakozási díjat.

10. Az építést követően az üze-
meltető képviselője helyszíni 
ellenőrzés keretében meggyő-
ződik a szennyvízelvezető rend-
szer szabályosságáról, mûszaki 
megfelelőségéről és a rákötés 
jogi-pénzügyi feltételeinek telje-
süléséről. Amennyiben a bekö-
tést az előírások szerint alakí-
tották ki, az üzemeltető hozzá-
járulást ad ki a csatornabekötés 
használatba vételéhez. 

A használatbavételi hozzájá-
rulás kiadásának feltételei:
–  a „Közmûves szennyvízbekö-

tési engedély” megléte, 
–  a rákötési jogosultság iga-

zolása (társulati tagság vagy 
utólagos csatlakozási díj befi-
zetése), 

–  a szolgáltatói szerződés meg-
kötése, 

–  a szakfelügyeleti és helyszí-
nelési díj befizetése.

A rácsatlakozás lépései az új 
– most épülő – hálózat esetén 
könnyített, egyszerûsített eljá-
rásban.
1.  Az igénylőnek fel kell ven-
nie a kapcsolatot egy akkreditált 
mérnökkel (a lista elérhető a 
http://erdicsatornazas.hu/a-
beruhazo-tarsulas-altal-akkredi-
talt-tervezok-listaja oldalon). 
2.  Az akkreditált mérnök jogo-
sult az igénylő részére a házi 
szennyvízhálózatot megtervez-

Régi és új csatornahálózat esetén 

a rákötés lépései
A rácsatlakozás lépéseirõl a régi, már üzemelõ hálózat 
esetén a tájékoztatás elolvasható az üzemeltetõ honlap-
ján, a http://www.erdivizmuvek.hu/public/documents/
csatornabekotesi_tajekoztato_0428.pdf oldalon is.

ni. A terv szükséges tartalmát 
az akkreditáció során a beruhá-
zó és az üzemeltető ismerteti.
3.  Amikor egy adott szakaszon 
megtörtént az üzembe helye-
zés, a beruházó eljuttatja min-
den érintett és nyilvántartott 
ingatlantulajdonos számára a 
„Rákötési engedély”t. 
4.  Az igénylő a házi szennyvíz-
hálózatot a tervdokumentáció-
nak megfelelően saját költségé-
re elkészíti, illetve elkészítteti. 
A kivitelezés csak az akkredi-
tált mérnök által átadott terv 
alapján kezdhető meg. A telken 
belül elhelyezett tisztítónyílásra 
való rákötést csak a „Rákötési 
engedély” birtokában szabad 
elvégezni (előtte illegális csa-
tornahasználatnak minősül, és 
szankciókat von maga után). 
Az igénylő a házi szennyvízhá-
lózat elkészülte után értesíti az 
akkreditált mérnököt, és kéri 
a házi szennyvízhálózat átvé-
telét. 
5.  A „Rákötési engedély” kéz-
hezvételét és a házi szennyvíz-
hálózat elkészítését követően 
az akkreditált mérnök helyszíni 
ellenőrzés keretében meggyő-
ződik a szennyvízelvezető rend-
szer szabályosságáról, mûszaki 
megfelelőségéről és a rákötés 
jogi-pénzügyi feltételeinek telje-
süléséről. Erről nyilatkozatot ad 
ki az üzemeltető részére. Ekkor 
kell leolvasni a vízórát, aláírni 
a Szolgáltatási szerződést és az 
igénylőnek kitölteni az üzemel-
tető által kért nyilatkozatokat és 
adatlapot. A Szolgáltatási szer-
ződés megkötését az akkreditált 
mérnök részére átadott doku-
mentáció útján kezdeménye-
zi az ingatlantulajdonos vagy 
megbízottja. 
6.  A használatbavételi enge-
dély kiadásának feltétele, hogy 
a kérelmező igazolja a háló-
zatra való csatlakozási jogo-
sultságot. A csatlakozási jogo-
sultságot minden érdekeltségi 
egység vonatkozásában igazol-
ni kell (lásd általános szabá-
lyok). Az egységenkénti csat-
lakozási jogosultság igazolását 
az Érdi Csatornamû Társulat 
csoportosan végzi azon tagok 
számára, akiknél a hozzájá-
rulás pénzügyileg is rendezett 
(teljes egészében befizette, 

vagy nincs elmaradás a rész-
letek tekintetében). Akiknél 
nincs rendezve pénzügyileg, 
vagy nem szerepel a társulati 
nyilvántartásban, azoknak fel 
kell keresniük a társulat ügy-
félszolgálatát (Szabadság tér 
12., Tel.: 06-23/521-340), és 
egyedileg kell kérnie az iga-
zolást.
7.  Amennyiben a bekötést az 
előírások szerint alakították ki, 
és a szolgáltatás megkezdésé-
nek mûszaki, jogi és pénzügyi 
feltételei teljesülnek, az üze-
meltető hozzájárulást ad ki a 
csatornabekötés használatba 
vételéhez. A használatbavételi 
hozzájárulás kiadásának felté-
telei:
–  a „Rákötési engedély” meg-

léte, 
–  akkreditált Mérnök nyilatko-

zata a megfelelőségről,
–  a rákötési jogosultság igazolá-

sa (társulat igazolása), 
–  a szolgáltatói szerződés meg-

kötése, adatlap és nyilatkoza-
tok igénylő általi kitöltése.
A használatbavételi engedély 

nélküli szennyvízbebocsátás 
illegális csatornahasználatnak 
minősül, és szankciókat von 
maga után!
8.  Az az ingatlantulajdonos, aki 
nem kívánja igénybe venni az 
egyszerûsített eljárást, az álta-
lános (már üzemelő hálózatnál 
alkalmazott) eljárásrend szerint 
csatlakozhat a hálózathoz. Ez 
esetben az Üzemeltető részére 
meg kell fizetni a szükséges 
engedélyezési-szakfelügyeleti 
és helyszínelési díjakat.
9.  Az Üzemeltető szúrópróba-
szerûen ellenőrzi az Akkreditált 
Mérnökök által tett nyilatkoza-
tok valóságtartalmát. Valótlan 
nyilatkozat vagy többszöri hiá-
nyos rákötési dokumentáció 
átadása esetén az Akkreditáció 
visszavonásra kerül, és az oko-
zott kárt meg kell téríteni.
10. Az egyszerûsített eljárásban 
a „Rákötési engedély” kézhez-
vételét követő 90 napon belül 
lehet csatlakozni. A határidő 
lejártát követően a nem csatla-
kozott ingatlanok listáját átad-
ják az adóhatóságnak a talaj-
terhelési díj kivetése céljából, 
és ettől a dátumtól kell fizetni a 
talajterhelési díjat is.
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