
Szennyvízbekötéssel kapcsolatos 

információk 
 

2020.10.05. 
 

A gerincvezetékre történő csatlakozás lépései: 

 

1. A bejelentőlapok kitöltése és leadása. 

 

2020. november 11-ig:  

Kenderesen:  

Polgármesteri Hivatal (Műszaki csoport) 

-----------------------------------------------------------------------------Bánhalmán: 

(Közösségi ház) 

-----------------------------------------------------------------------------  

2020. november 12-től:  

5310 Kisújszállás, Illésy u. 1-7. 

 

2. A TRV Zrt. feldolgozza a bejelentőlapokat, majd postai úton megküldi a 
szerződését, illetve egy csekket. 

3. A csekken szereplő összeget be kell fizetni vagy átutalni, majd az aláírt 
szerződést visszaküldeni a TRV Zrt. címére. 

4. A szerződések feldolgozása után a TRV Zrt. telefonon felveszi a kapcsolatot a 
szerződő féllel és időpontot egyeztetnek a műszaki átvételről. 

5. Amennyiben a kivitelezésben nem találnak problémát a csatlakozás 
végrehajtható. 

 
Kivitelezéssel kapcsolatos információk: 

 

1. A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos 
feladata. 

2. Csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet 
bevezetni nem szabad. 

3. A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad 
bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése 
alkalmas. 

4. A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz 
közcsatornába jutását. 

5. A házi szennyvízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára 
rákötés csak az üzemeltető TRV Zrt. jóváhagyása után történhet meg. 

6. Amennyiben nagyobb mennyiségű ivóvizet használ pl.: állatok itatására vagy 
locsolásra abban az estben ezt a Szolgáltató részére jelezni kell. 

 

A szennyvízhálózatra történő csatlakozás határideje: 

 
 A 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése a talajterhelési díjról: 

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, 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 díjfizetési 

kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól 

terheli. 

 Kenderes és Bánhalma települések tekintetében a szennyvízberuházás 

átadási határideje: 2020. december 4. Ennek megfelelően a 2003. 

évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

alakul a bekötési határidő vége: 2021.03.04. 

HASZNOS 
LINKEK: 

 
TRV ZRT.: 

http://www.trvzrt.hu/ind

ex.php?option=com_con

tent&view=article&id=2

54:csatorna-rakoetesi-

illetve-bekoetesi-

tajekoztato&catid=40:ue

gfeltajekoztatok&Itemid

=76 

 

https://vizcenter.hu/trv/s

zemelyes_ugyfelkapcsol

at?iroda=11 

 

Önkormányzati rendelet: 

http://www.njt.hu/njtonk

orm.php?njtcp=eh1eg6e

d3dr8eo1dt2ee7em0cj3c

c2bz9cb0cb9ca8k 

 

2003. évi LXXXIX. 

törvény: 

https://net.jogtar.hu/jogs

zabaly?docid=a0300089

.tv 
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