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Tárgy:  csapadékvíz elhelyezés ellenőrzése 

 Érintett ingatlan:  
 
 
Tisztelt Fogyasztó! 
 
 
Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.) és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tájékoztatja Önt, hogy 2013. augusztus 1. és 2013. december 15. között Érd szennyvízcsatorna 
hálózatba bekötött területén az ÉTCS Kft. munkatársai vagy megbízottjai a csapadékvíz elhelyezés 
szabályszerűségét fogják ellenőrizni igazoltan egészségre ártalmatlan füstöléses eljárás módszerével. 
Az ellenőrzés célja az illegális csapadékvíz közcsatornába történő bevezetések felderítése. [58/2013. 
(II.27.) Kormányrendelet 85. § (5); (6) bekezdés] 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség felhívására elkészítette szennyezés-csökkentési ütemtervét, melyet a hatóság 
határozatával elfogadott. Az ütemterv végrehajtására, - melynek része jelen vizsgálat elvégzése is- 
2014. december 31-ig kaptunk határidőt. 

 A közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés részletes szabályait a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint e törvény egyes rendelkezéseinek 
véghajtásáról rendelkező 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet foglalja össze. A hatályos jogszabályok 
felhatalmazzák a szolgáltatót, hogy a közművek igénybevételének szabályszerűségét az ingatlanon 
belül is ellenőrizze, egyidejűleg kötelezi a fogyasztót, hogy a szolgáltató ellenőrzését elősegítse. 

A 2013. augusztus 15-én kezdődő ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek az ÉTCS Kft. 
pecsétjével, és ügyvezetőjének aláírásával ellátott megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal 
igazolják magukat. Az ellenőrzések utcák szerinti ütemezése az ÉTCS Kft. 
(www.erdicsatornamuvek.hu) és Érd MJV (www.erd.hu) honlapján kerül közzétételre. Kérjük, kísérje 
figyelemmel a közleményeket! 

A füstöléses eljárás végzésekor digitális, helymeghatározásra alkalmas fénykép készül azokról az 
ingatlanokról, amelyek csapadékvíz bevezetését a szennyvízcsatornába az eljárás igazolja. Erről azon 
ingatlanok tulajdonosai, akik az eljárás alkalmával nem tartózkodnak az ingatlanukon hivatalos 
értesítést kapnak jegyzőkönyv felvétele céljából egy időpont megjelölésével. Az eljárás alkalmával 
ingatlanukon tartózkodó ingatlan tulajdonosokkal, vagy meghatalmazottjukkal a helyszínen 
megtörténik a jegyzőkönyv felvétele. Az eljárás eredményeként feltárt hivatalos csatornabekötéssel 
nem rendelkező illegális csatornarákötés is rögzítésre kerül a jegyzőkönyv felvétele során.  

Az ÉTCS Kft. emblémájával ellátott jegyzőkönyvben az ellenőrzést végzők rögzítik az Ön, vagy írásbeli 
meghatalmazottja közreműködésével a fogyasztási helyre vonatkozó fontosabb adatokat, és az 
ellenőrzés megállapításait, amely megállapításokat a jegyzőkönyvhöz csatolt fényképpel is 
dokumentálnak. 
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A helyszíni ellenőrzéskor a fogyasztót semminemű költség nem terheli! 

Amennyiben megbízott munkatársaink az ellenőrzés során szennyvízcsatornába történő csapadékvíz 
bevezetést állapítanak meg, úgy az ÉTCS Kft. az alábbiak szerint fog eljárni: 

- az ÉTCS Kft. a közterületi szennyvízcsatornába illegálisan csapadékvizet bevezető 
ingatlantulajdonosok felé a jogellenes állapotot megszüntető kétszeri felszólítás után jogosult 
a Kormányrendelet 6. melléklet szerint számított bevezetett csapadékvíz-mennyiség után 
legfeljebb 5 évre vagy a közterületi szennyvízcsatorna megépítésének időpontjától vagy a 
Felhasználó által a szennyvízbebocsátás hiteles dokumentummal igazolt időpontjától a 
törvényes állapot megteremtéséig kétszeres mértékű díjat kiszámlázni. A számlázás egy évre 
vonatkozó mennyiségi alapja az Országos Meteorológiai Szolgálat által észlelt 1 m2-re eső 
jellemző éves csapadékmennyiségnek (mm-ben), az ingatlan vízzáróan burkolt, érintett 
felületei nagyságának (m2-ben) és 0,8 értékű lefolyási tényezőnek a szorzata.  

- a csapadékvizek szennyvíz-csatornába történő bevezetésének ellenőrzése során illegális 
szennyvízcsatorna bekötés is bebizonyosodhat, így a szabályos szennyvízcsatorna-bekötéssel 
nem rendelkező felhasználók esetén a szabálytalanul közterületi szennyvízcsatornába 
vezetett szennyvízmennyiség után 

o legfeljebb 5 évre, vagy 
o a közterületi szennyvízcsatorna megépítésének időpontjától, vagy 
o az ingatlan vízbekötésének időpontjától, vagy 
o szennyvízbebocsátás megkezdésének Felhasználó által hiteles dokumentummal 

igazolt időpontjától a törvényes állapot megteremtéséig az ingatlan vízhasználata és 
a feltárás időpontjában érvényes hatósági csatornahasználati díj kétszeres mértéke 
figyelembevételével számított díj kerül megállapításra. 

Ingatlantulajdonosként Önnek lehetősége van arra, hogy az ellenőrzést megelőzően az ÉTCS Kft. 
ügyfélszolgálatán személyesen bejelentse az illegális csatornabekötést, ez esetben az ÉTCS Kft. 
(2012. június 24-ig terjedő fogyasztási időszak vonatkozásában az ÉTV Kft.) nem a kétszeres, hanem 
az egyszeres díjat számlázza a fogyasztónak. 

A vizsgálat Érd lakosságának érdekeit szolgálja, mert az illegális csapadék közcsatornába történő 
bevezetése a szennyvízhálózatot záporok idején túlterheli, és az ilyenkor bekövetkező kiöntések a 
csatornát szabályosan használó fogyasztókat is sújtják, mint ahogy a szabálytalanul, vízhálózaton 
kívül vételezett víz csatornába juttatása is.  

 

Ügyfélfogadás:  2030 Érd, Felső u. 2. sz. alatt hétfő  8.00 - 20.00 
 Telefon: 23/521-591 kedd, szerda, csütörtök  8.00 - 14.30 

 péntek 8.00 - 11.00 
 

Az ellenőrzés lebonyolításához kérjük szíves támogatását, együttműködését! 

Érd, 2013. augusztus 
 

 


