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CSATORNA HASZNÁLATI KISOKOS 

Az alábbiakban szeretnénk segíteni, mit is jelent a szennyvízelvezető rendszer RENDELTETÉSSZERŰ 

HASZNÁLATA.  

 
Az ember hajlamos arra gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, amit levitt a víz, bármi is volt, attól egyszer 

és mindenkorra megszabadult. 
Ez sajnos nem igaz. A házi beemelő, a szennyvíz elvezető hálózat sérülékeny. 

 

1. A csatornahálózat nem alkalmas szilárd hulladékok „eltüntetésére”. 
 

Ezek az anyagok elzárják a víz áramlását, tönkreteszik az átemelőben lévő szivattyúkat. 
Ilyen anyagok:  

- bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fém kupak, műanyag palack. 
- macskaalom, építési törmelék, homok, kavics. 

- vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon, nedves popsi törlő, pelenka, stb.) 

- egyéb háztartási hulladék, textil, fültisztító, gyufaszál, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata. 
Az utóbbi években egyre jobban elterjedő, egyáltalán nem, vagy csak nagyon sokára lebomló 

törlőkendők a csatornába kerülő zsiradékokkal találkozva, rekordméretű és rekord gyorsasággal kialakuló 
zsírdugókat képeznek. Míg évekkel ezelőtt alig néhány esetben fordult elő emiatt dugulás, most már 

rendszeresek az üzemzavarok. 

 
2. A csatornahálózat nem alkalmas olaj- és olajszármazékok „eltüntetésére”. 

 
A zsírok, olajok az aknában kihűlnek, kemény szappan-szerű lerakodást képeznek, amely üzemeltetési 

zavart okoz az úszókapcsolónál. 
Ilyen anyagok: 

- sütésnél használt növényi olaj, vagy állati eredetű zsír 

- hígító, benzin, festékek 
- fáradt gépolaj 

 
3. A csatornahálózat nem alkalmas a talajvíz, illetve csapadékvíz „eltüntetésére”. 

 

Az átemelők- így a háztartási szennyvíz beemelő is- egy meghatározott szennyvízmennyiség szállítására 
kerültek kialakításra. Amennyiben hirtelen, nagy mennyiségű csapadékvíz kerül a rendszerbe, az 

túlterhelődik es előre nem meghatározható helyen kilép a szennyvízelvezető rendszerből. Ez nem csak 
bűzhatással, hanem szennyezéssel is jár. Éppen ezért a csatornahálózatba juttatni a belső 

szennyvízhálózaton keletkező szennyvizeken kívül más eredetű vizeket (pl: csapadékvíz, talajvíz) 

szigorúan TILOS!  
 

4. A szennyvízcsatorna hálózatba juttatni szigorúan tilos:   
 

- mérgek, mérgező anyagok 
- tűzveszélyes anyagok 

- gyógyszerek, növényvédő szerek 

- nehézfém tartalmú folyadékok 
 

Kérjük, amikor igénybe veszik szennyvízcsatorna-szolgáltatásunkat és ezzel együtt a szennyvíz 
tisztítását, gondoljanak arra, hogy ezzel közös jövőnket is óvják. 
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