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TÁJÉKOZTATÓ A CSAPADÉKVÍZ ELVÁLASZTOTT RENDSZERŰ 

SZENNYVÍZELVEZETŐ MŰBE BOCSÁTÁSÁRÓL 

Környezetünk és a benne lévő egyik legféltettebb természeti kincsünk a víz megóvása érdekében 
különös gondossággal, szakszerűen kell üzemeltetnünk szennyvízelvezető hálózatainkat és az ahhoz 
kapcsolódó szennyvíztisztító létesítményeket. A szennyvízelvezető rendszer biztonságos 
üzemeltetése közös érdekünk, ezért tisztelettel kérjük, az alábbiak elolvasásával és betartásával Ön 
is támogassa munkánkat! 

Amit a csapadékvíz-bebocsátásokról feltétlenül tudni kell 
Azokon a csatornaszolgáltatási területeken, ahol egyesített rendszerű szennyvízelvezető hálózat működik 
(pl. Budapest területének nagy részén is), a csapadékvíz elvezetése az egyesített rendszerű 
csatornahálózaton keresztül valósul meg. Ettől eltérően az elválasztott rendszerű csatornahálózatok 
esetében a szennyvíz elvezetése a szennyvízhálózaton keresztül, míg az esővíz elvezetése a csapadékvíz-
csatornán keresztül lehetséges. 

Azon területeken, ahol a csatorna-szolgáltatást a Fővárosi Vízművek Zrt. látja el, a szennyvízelvezetés és -
tisztítás elválasztott rendszerű szennyvízelvezető művel valósul meg, mely kapacitásából és 
technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztított ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére és 
megtisztítására alkalmas. A csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése ezeken a szolgáltatási területeken 
csak a szennyvízhálózattól teljes mértékben elkülönítve végezhető.  

Tájékoztatónk további részében a csapadékvíz elválasztott rendszerű csatornahálózat szennyvízelvezető 
műveibe vezetésének hatásairól és következményeiről szeretnénk rövid összefoglalót adni. 

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85.§ (5) értelmében az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető 
hálózatba csapadékvíz bevezetése tilos. 

A fentiek be nem tartása nagyon súlyos következményekkel járhat. Az esővíz közcsatorna-hálózatba 
juttatása nagyobb esőzések alkalmával a szennyvíztisztító mű túlterhelését és károsodását, alacsonyabban 
fekvő területek elöntését, a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségeinek növekedését okozhatja. A teljesség 
igénye nélkül kérjük, engedje meg, hogy mindezeket bővebben is kifejtsük: 

 A szennyvízelvezető törzshálózatba jutó nagy mennyiségű csapadékvíz a közcsatorna-hálózat 
egyes szakaszainak telítődését, a szennyvízelvezetésben üzemzavart, a keverékvíz (szennyvíz és 
csapadékvíz) törzshálózatból kifolyását és közterületekre jutását eredményezheti.  

 Az alacsonyabban fekvő területek (alagsorok, pincék, szuterének, mélygarázsok, stb.) elöntése sok 
esetben jelentős vagyoni károkkal jár, mindamellett a fertőzésveszély komoly kockázatával is 
számolni kell. Az elöntött területek helyreállításának költségei és a kellemetlenségekből adódó nem 
vagyoni károk is számottevőek. 

 A szennyvíztisztító telepre juttatott keverékvíz kimossa a tisztításhoz használt baktériumokat, így 
károsítja a szennyvíztelep tisztítási mechanizmusát és technológiáját, ezáltal veszélyezteti a telep 
hatékonyságát. Másodsorban, ha a szennyvíztelep kapacitását meghaladó mértékű keverékvíz jut a 
telepre, és annak megfelelő minőségű megtisztítása már nem végezhető el, akkor a telep nem 
megfelelő minőségű tisztított vizet bocsát ki, amely a környezetbe kerülve a természeti értékeinket, 
vizeinket szennyezi és károsítja. A szennyvíztelepről kibocsátott víz minőségi határértékének 
túllépéséért a szolgáltató jelentős – akár több millió forintot meghaladó - hatósági bírság 
megfizetésére kényszerül.  

 A szabálytalan csapadékvíz-rákötések a szolgáltatónak minden esetben többletkiadást jelentenek, 
mely kihatással lehet a végzett szolgáltatás minőségére és a szennyvízdíj mértékére, ezáltal 
közvetett módon a szolgáltatást szabályosan igénybe vevő többi felhasználóra is. 

Valóban megéri? – tehetjük fel közösen a kérdést mindazoknak, akik a csapadékvizet tudatosan, vagy nem 
szándékosan (pl. vásárolt ingatlanok esetében, rejtett kivitelezési hibáknál) a közcsatornába juttatják. 

Az ingatlanokon összegyűlő csapadékvizek hasznosításának ma már számos lehetőségét és módját 
ismerjük a kert öntözésétől kezdve az autómosásig. Az esővíz köztudottan lágy víz, mely tisztításhoz 
hatékonyan használható, a növényeink számára pedig élettanilag nagyon kedvező. Saját és természeti 
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értékeink megóvása érdekében érdemes tehát az esővíz szabályos elvezetésre és újrahasznosítására 
egyaránt figyelmet fordítani. 

Mit tesz a szolgáltató a megelőzés és a szabálytalanságok visszaszorítása érdekében? 

 Rendszeres tájékoztatást nyújt az érintett szolgáltatási területek lakosai és felhasználói számára és 
felhívja a figyelmet a csapadékvíz közcsatornába juttatásának szabálytalanságára és annak 
következményeire. 

 Az üzemeltetett szennyvízelvezető törzshálózaton rendszeres vizsgálatokat végez, mely során az 
észlelt illegális csapadékvíz-bebocsátásokról digitális felvételt készít, azokat jegyzőkönyvben 
dokumentálja.  

 A jogsértést elkövető felhasználókat a jogellenes állapot megszűntetésére írásban felszólítja.  

 Kétszeri felszólítást követően az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. melléklet szerint számított 
bevezetett csapadékvíz-mennyiség után kétszeres mértékű díjat számláz ki, továbbá a 
szabálytalanságról az illetékes hatóságokat értesíti, náluk szabálysértési eljárást kezdeményez.  

Mit tehetnek a lakosok és a felhasználók? 

 A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű üzemeltetése, rendszeres karbantartása és szükség 
esetén javítása a felhasználó kötelezettségébe tartozik. Ha nem biztos abban, hogy a csapadékvíz-
elvezető hálózata a szennyvízhálózathoz semmilyen módon nem kapcsolódik, kérjük, mielőbb 
ellenőrizze esővíz-elvezető rendszerét és házi szennyvízhálózatát.  

 Házi szennyvízhálózatán észlelt szabálytalanság esetén szíveskedjen annak megszűntetéséről 
haladéktalanul gondoskodni. 

 A nem saját ingatlanon megvalósuló illegális csapadékvíz-bebocsátásokat – annak érdekében, hogy 
társaságunk a megszűntetés érdekében mielőbb eljárhasson – a  
06-40-247-247 telefonszámon vagy egyéb módon (e-mail, postai levél, fax) jelezhetik. A bejelentő 
személyére vonatkozó adatokat és információkat minden esetben bizalmasan kezeljük. Segítségüket 
és közreműködésüket előre is nagyon köszönjük! 

Az emelt (kétszeres mértékű) csatornadíjjal kiállított számla tartalma 

Társaságunk a szennyvízelvezető törzshálózatot érintő csapadékvíz-bebocsátásokra kétszeri eredménytelen 
felszólítást követően az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerint jogosult a számított 
bevezetett csapadékvíz-mennyiség után a mindenkor érvényes csatornadíj kétszeres mértékét kiszámlázni. 
A számított mennyiség az Országos Meteorológiai Szolgálat által megadott csapadékmennyiség elmúlt 10 
éves átlagadata szerint, a vízelvezetési együttható (lefolyási tényező), valamint a burkolt felületek 
figyelembevételével kerül meghatározásra. 

Tegyünk a károk megelőzése érdekében! 

A szennyvízcsatorna-hálózaton előforduló illegális csapadékvíz rákötések, egyéb hálózati hibák és 
dugulások miatt kivédhetetlen, hogy a csatornahálózatban időnként megemelkedjen, visszatorlódjon a 
szennyvíz. Ilyenkor a terepszint alatti helyiségek elöntésének veszélye főleg a gravitációs 
szennyvízbekötések esetén fennáll, amelynek kockázata házi szennyvízátemelő és/vagy visszacsapó szelep 
beépítésével minimálisra csökkenthető.  

Köszönjük, hogy a fentiek betartásával Ön is segíti munkánkat! 
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