
Szolgáltatási pont fogalma: 

 ivóvízszolgáltatási pont: az ivóvíz bekötővezeték FELHASZNÁLÓ felőli végpontja, mely a 
bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény vízmérő felőli 
csatlakozó pontja, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz vége.   

 szennyvízelvezetés szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli végpontja, 
amely 

- gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m 
távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a 
kimeneti oldala, ezek hiányában 

o zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, 
o nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, 

- kényszeráramoltatású rendszer esetén 
o az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz 

törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának 
szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata, 

o az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíztörzshálózatba 
juttató rendszer esetén az átemelőszivattyú elhelyezésétől függetlenül 
szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető 
rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a 
vákuumszelep felhasználó felöli oldala 

 

A 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet előírása szerint a SZOLGÁLTATÓ a víziközmű-szolgáltatásért a 
szolgáltatási pontig felel. 

E pontig áll fenn az ivóvízminőségért való felelőssége is. A szolgáltatási pont egyben tulajdonjogi 
határ is. A víziközmű-törzshálózathoz történő csatlakozást szolgáló bekötővezeték tartozékaival 
[ivóvíz-szolgáltatásnál a bekötési vízmérő is] a SZOLGÁLTATÓ, a bekötővezetékhez csatlakozó házi 
ivóvízhálózat [beleértve a bekötési vízmérő elhelyezésére szolgáló aknát is], ill. házi szennyvízhálózat 
és tartozékai a FELHASZNÁLÓ tulajdonát képezik. 

További fogalmak: 

Ivóvíz bekötővezeték: 

az ivóvízellátásba bekapcsolt ingatlanon a törzshálózat és a házi vezetékhálózat, illetve a csatlakozó 
ivóvízvezeték-hálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely 

- bekötési vízmérő esetében 
 úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig; 
 önálló vízmérő aknaként kialakított vízmérési helyen bekötési vízmérőt követő elzáró 

szerelvényig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz 
végéig terjed; 

- bekötési vízmérő hiányában, vagy ha a bekötési vízmérőt nem önálló műtárgyként kialakított 
vízmérési helyen építették ki, az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig 
húzódó vezetékszakasz végéig terjed 

 

Szennyvíz bekötővezeték: 

a szennyvízgyűjtő-hálózat és a házi szennyvízhálózat vagy a csatlakozó szennyvízhálózat között a 
szolgáltatási pontig kiépített, a szennyvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, amely a 
felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés 
esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő bebocsátására szolgál, 



 


