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Ahogy halad előre a csatorná
zás, tömegesen kerülnek be a 
tisztítónyílások az ingatlanokra. 
Mivel ezt követően a megren
delő – azaz a lakosság – maga 
választhatja meg, kivel készítteti 
el a bekötőcsonkig vezető belső 
hálózatot, előfordul, hogy a 
bekötővezeték kiépítését végző 
embereket bízzák meg ezzel 
a munkával. Bár ennek veszé
lyeire már többször felhívták 
a figyelmet a szakemberek (az 
Érdi Újság hasábjain is), mégis 
van, akinek ez egyszerû, gyors 
megoldásnak tûnik. Mivel már 
úgyis ott dolgoznak az utcánk
ban, biztos olcsóbb is, mintha 
egy vállalkozónak kell kiszállni 
– gondolhatják és gondolják is 
sokan. A tapasztalatok azon
ban már most azt mutatják: sok 
bosszúságtól, felesleges pénzki
adástól kímélheti meg magát az, 
aki a teljesítményét számlával 
igazoló, konkrét árajánlatot adó 
vállalkozóval építteti ki a belső 
hálózatot. 

– Szeretném felhívni a figyel
met arra, hogy a gerincvezeték 
kiépítésében részt vevő alvál
lalkozók szerződésében sze
repel, hogy a házi bekötések 
kialakítását nem végezhetik el. 

Ennek oka, hogy világosan el 
kell választani a két hálózatot 
egymástól. A fővállalkozók sem 
szeretnék, ha még a víztartási 
próbák előtt csatlakoznának a 
helyi szennyvízhálózattal a tisz
títónyílásra (volt már rá példa, 
hogy ezért hiúsult meg egy egész 
utcában a víztartási próba), és 
azt sem, hogy az általuk kiadott 
anyagok „eltûnjenek”, és házi 
hálózatba épüljenek be. Így ha 
mégis megcsinálják, azt csak 
„feketén”, azaz számla nélkül 
teszik. Vagyis munkájukra sem
miféle garanciát nem tudnak 
vállalni, ellentétben azokkal 
a vállalkozókkal, akik számla 
ellenében dolgoznak, és ter
mészetesen többéves garanciát 
vállalnak munkájukra – hangsú
lyozta lapunknak Simó Károly, 
a csatornatársulat elnökhelyet
tese.

– Azt se higgyük, hogy a 
gerincvezetéket kiépítő mun
kások „feketén” majd jóval 
olcsóbban megcsinálják a belső 
hálózatunkat. Hallottam olyan 
esetről, hogy hatvanezer forin
tot kértek el egy öt folyóméter 
hosszú bekötés elkészítéséért, 
holott ez az ingatlantulajdonos
nak a felébe sem került volna, ha 

erre szakosodott vállalkozóval 
végezteti el a munkát – egészí
tette ki az eddigieket a csatorna
társulat elnökhelyettese. 

– Harmadik érv: míg a rákö
tési engedélyt az ingatlan tulaj
donosa meg nem kapja, nem 
szabad a belső hálózatot ráköt
ni a gerincvezetékre. Ezzel a 
legálisan dolgozó vállalkozók 
tisztában vannak; amennyiben 
még nincs átadva a gerincveze
ték, úgynevezett „vakbekötést” 
csinálnak, így az ingatlanból 
továbbra is az emésztőbe távo
zik a szennyvíz, nem pedig az 
új rendszerbe. Mikor a rákö
tési engedély megérkezik, a 
belső hálózatot „élesbe kötik”. 
A kivitelezés díja ezt általában 
tartalmazni szokta, és általában 
pár ezer forintot jelent (ezt a tel
jes árból visszatartva csak akkor 
kell kifizetni, ha megtörténik az 
élőre kötés). A „feketézőknek” 
azonban ezzel is meggyûlhet a 
bajuk, mert kivel köttetik élesre 
a rendszert? Mivel a feketemun
kásnak már bottal ütheti a nyo
mát, csak a legális vállalkozóval, 
aki ilyen esetekben bizonyosan 
többet fog felszámolni, mint 
akkor, ha ő végzi a teljes kivi
telezést. Sajnos, előfordulhat 
az is, hogy a feketemunkások 
rákötötték a készülő csatornára 
az ingatlant úgy, hogy az enge
dély még nem érkezett meg. 
Ez esetben a tulajdonos igen 
komoly bírsággal is számolhat. 
Mi egyébként azt ajánljuk, hogy 
a házi szennyvízhálózat kiépí
tésével mindenki várja meg a 
rákötési engedélyt, így nem lesz 
szüksége vakbekötésre sem – 
mondta még Simó Károly.

– Ami szintén nagyon fontos: 
az üzemeltetőnek a házi bekö
tés szabályszerû voltát ellen
őriznie kell. Mivel jelen projekt 
keretében Érden 17 ezer háztar
tás csatlakozik a csatornaháló
zathoz, ezt a feladatot az akk
reditált mérnökök végzik el, az 
üzemeltető megbízásából, ezzel 
is egyszerûsítve és gyorsítva 
az eljárást. Az ellenőrzés nyílt 
árkos vizsgálatot jelent, azaz: 
miután a vezetékeket lefektet
ték, nem temetik vissza a földet, 
míg az ellenőrzés meg nem tör
tént. Ha nyílt árkos ellenőrzésre 
nincs mód, kamerával kell, hogy 

megvizsgálják belülről a vezeté
ket. A házi bekötés megfelelő 
voltát a mérnöknek igazolnia 
kell. E dokumentum hiányában 
az üzemeltető nem járul hozzá 
ahhoz, hogy az ingatlan tulaj
donosa a csatornát használhas
sa. Gyakran felmerül a kérdés, 
hogy a vizsgálat külön pénzbe 
kerüle. Szeretnék megnyugtat
ni mindenkit: a mérnök díja 
magában foglalja a tervezési díj 
mellett az ellenőrzés és átvé
tel költségét is. Bár a lakosság 
általában úgy választ kivitele
zőt és tervezőt, hogy a kettő 
kapcsolatban áll egymással, jó 
tudni: nem a kivitelező, hanem 
a tulajdonos feladata, hogy a 
nyílt árkos vizsgálatot elvégez
tesse. Elképzelhető, hogy ezt is 
intézi a belső hálózat kiépíté
sét végző vállalkozó, ezt azon
ban előre tisztázni kell vele. 
Aki persze „feketén” készíttette 
el a belső bekötést, annak az 
üzemeltetővel kell majd elvé
geztetnie a kamerás vizsgálatot, 
amelynek jelentős a költsége. 
Megjegyezném még: arra senki 
ne számítson, hogy pár ezer 
forintért majd „vesz egy papírt”, 
hiszen bizonyára egyetlen mér
nök sem fogja vásárra vinni a 
kamarai tagságát és ezzel együtt 
jövőbeni egzisztenciáját– zárta 
szavait Simó Károly.

Összefoglalva tehát: aki feke
tén dolgoztat, nemhogy nem 
spórol, hanem inkább olyan 
költségekbe veri magát, amit 
egy garanciával, referenciákkal 
rendelkező vállalkozó megbízá
sa esetén nem kellene kifizetnie. 
Sajnos sokan lesznek olyanok, 
akik a fenti buktatókkal kény
telenek lesznek szembesülni: 
egyes becslések szerint jelen
leg a házi bekötések mintegy 
30 százaléka feketemunkával 
készül!

Az Érdi Újság rendszeresen 
bemutatta a házi bekötéseket 
számlára, garanciával végző 
vállalkozókat. Aki szeretné 
legálisan, korrekt áron elvégez
tetni ezt a munkát, a vállalko
zók elérhetőségeit megtalálja a 
www.erdicsatornazas.hu hon
lapon. Szintén itt olvasható a 
hivatalos, akkreditált mérnökök 
listája.

 Ádám Katalin

Négy nyomós érv a „fekete” házi bekötések ellen

Érdemes hozzáértõ vállalkozókkal dolgoztatni
Úgyis itt vannak helyben, miért ne csináltatnám meg 
a belsõ hálózatot a gerincvezetéket kiépítõ szakikkal? 
Vagy azzal a vidéki brigáddal, amely ugyan nem ad 
számlát, de olcsó… Ez a kérdés minden bizonnyal 
sokakban felmerült, sõt, többen már a megvalósításon 
is túl vannak. Az eredmény azonban kétséges, sõt költ-
séges. A szakember érveit és tanácsait az alábbiakban 
olvashatják.

Ahhoz, hogy valaki rácsatla
kozhasson a gerincvezetékre, 
csatornatársulati tagsággal kell 
rendelkeznie, és ki kell fizetnie 
az érdekeltségi hozzájárulást 
(egy összegben vagy részletek
ben). Ezzel a csatlakozásra való 
jogosultságot szerzi meg. Még 
a gerincvezeték kiépítése előtt 
érdemes elkészíttetni a telken 
belüli hálózat tervét. Az akkre
ditált mérnökök ugyanis segít
séget tudnak nyújtani abban, 
hova kerüljön a tisztítócsonk az 
ingatlanon belül. (Ha a gerincve
zeték már elkészült, és a mérnök 
úgy látja, hogy a beállás helyét 
módosítani kell, azt mielőbb 
érdemes jelezni az utcai kivite
lezőnek.) Az akkreditált mérnök 
azt is meg tudja mondani, hogy 
a bekötővezeték beérkezésé
nek milyen magassága mellett 
lehet a házi szennyvízhálóza
tot gravitációsan csatlakoztatni. 
Amennyiben nem lehet gravitá
ciósan, akkor szükséges a házi 
átemelő. 

Miután az utcai kivitelezés 
befejeződött, a tisztítónyílás 
megépült, az utcai gerincet 
kipróbálták, és megérkezett a 
rákötési engedély, kezdődhet a 
belső kivitelezés. (Azért érde
mes megvárni a rákötési enge
délyt, mert akkor egyből „élőre” 
lehet kötni a hálózatot.) 

Mikor a belső vezetékeket 
lefektették, de még nem temet
ték be, ki kell hívni a mérnö
köt, aki a tervet készítette, hogy 
megvizsgálja a belső bekötést. 
A mérnök fényképes dokumen
tációt készít, majd a munka 
elvégzését követően írásban 
igazolja, hogy az megfelelően 
készült el, és átveszi a hálóza
tot. 

Ahhoz, hogy használhassuk 
az elkészült vezetéket, már 
csak a papírmunka van hátra: a 
mérnök segítségével a lakosok 
kitöltik a szolgáltatási szerződés 
megkötéséhez szükséges nyi
latkozatokat, adatlapokat, ezek 
alapján pedig a szolgáltató kikül
di a szerződéseket. 

Tehát nem szükséges felke
resni személyesen a szolgáltató 
ügyfélszolgálatát, a papírmunká
ban is segít a mérnök.

E sorok írója olyan utcában lakik, 
ahol  pár  hete  már  lefektették  a 
gerincvezetéket, a környéken azon
ban most zajlanak a munkálatok. 
A minap  megjelent  az  utcánkban 
két  munkás;  megszólították  a 
lakókat,  és  a  belső  bekötés  kivi
telezését  ajánlották  fel  nekik.  Az 
alábbi  beszélgetés  az  egyik  mun
kás és köztem zajlott le.

–  Csókolom,  elkészült  már  a 
belső vezetékük?

– Még nem.
– Mi elkészítjük ám olcsón! 
(Itt egy folyóméterárat mondott, 

ami  megegyezett  a  legális  vállal
kozó  ajánlatában  szereplő  nettó 
árral.)

– Tudtommal önök nem vállal
hatják  belső  vezeték  lefektetését, 
hiszen a gerincen dolgoznak.

– Hát hogyne csinálhatnánk, ha 
a  gerincet  is  csinálhatjuk,  hiszen 
ez a szakmánk!

–  Aki  a  gerincvezetéken  dolgo
zik,  az  nem  vállalkozhat  belső 
bekötésre is…

–  Dehogynem,  szombaton  meg 
vasárnap!

– Számlára?
–  Hát  számla  az  nincs,  azért 

ilyen olcsó.
– Ha nincs számla, nincs garan

cia  sem.  Hogy  találom  majd  meg 
magukat,  ha  ne  adj  isten  valami 
probléma adódik?

–  Ó,  hát  amit  mi  építünk,  azt 
csak a földrengés viheti szét!

–  És  ki  fogja  átvenni  az  önök 
munkáját?

– Átvenni? Majd a főnök.
– Az akkreditált mérnökre gon

doltam, nem az önök vezetőjére. 
– Ó, a mi munkákat bárki meg

nézheti!  Hiszen  minket  bíztak 
meg a gerinccel is, gondolja, hogy 
nem  tudjuk  megcsinálni  a  belső 
vezetékeket?!

Erre  a  kérdésre  inkább  nem 
válaszoltam,  túlságosan  fel  vol
tam  háborodva;  a  jelek  szerint  a 
munkások  is,  amiért  megkérdő
jelezem  a  „tisztességes”  munká
jukat  –  ahogy  a  többi  szomszéd 
sem bízott bennük, mivel elutasító 
választ  kaptak  az  utcában  min
denkitől. 

Persze  a  többiek  sem  az  eset
leges  földrengéstől  tartottak, 
hanem  az  ellenőriz(het)etlen 
feketemunkától. Á. K.

Fontos tudni  
a csatornázásról

Sok bosszúságtól kímélheti meg magát az, aki a teljesítményét számlával 
igazoló, konkrét árajánlatot adó vállalkozóval építteti ki a belsõ hálózatot 
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