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Megújul a Szegedi Vízmű Zrt. honlapja
Hamarosan megújul honlapunk! Továbbra is nagy hangsúlyt
fektetünk ügyfeleink minél szélesebb körű tájékoztatására, az
online ügyintézés segítésére, a naprakész információk nyújtására.

körzetekben (jellemzően családi házas övezet) nem értesítünk
előre a leolvasásról, leolvasó munkatársaink folyamatosan járják
a körzeteket, azonban sikertelen leolvasás esetén egy értesítő
formanyomtatványt hagynak a helyszínen (rajta a Szegedi
Vízmű Zrt. emblémája, elérhetőségei).
Leolvasások rendje: Szegeden a lakosság kéthavonta kap
kézhez víz- és szennyvízelvezetési díj számlát, ezt előzheti meg
a mérők leolvasása. A vízmérő leolvasók lehetőleg mindig
ugyanazon a napon keresik fel az ügyfeleket, így egy idő után
megszokottá, s tervezhetővé válik a leolvasóval való találkozás.

Csatornatisztítást közterületen végzünk, a lakosság számára

pedig csak bejelentett igény alapján, meghatározott díjszabás és
időpont szerint, utólagos fizetéssel. Ilyen esetekben a tisztítást a
Szegedi Vízmű Zrt. formaruháját viselő szakembereink végzik,
akik a helyszínre a Szegedi Vízmű Zrt. emblémájával ellátott
gépjárművel érkeznek.

Figyelem! Legyenek óvatosak!
Sajnos az utóbbi években egyre többször fordul elő, hogy
ismeretlenek – vízműves szakembernek kiadva magukat
– különböző ürüggyel megpróbálnak bejutni ügyfeleinkhez:
rendszerint vízmérő leolvasónak, vagy csatornatisztítónak,
illetve vízminőség vizsgálónak adják ki magukat.
Kérjük, hogy legyenek körültekintőek, ne engedjenek
be ismeretleneket, idegeneket a lakásukba! Ha ilyen
gyanús telefonhívást kapnak, kérjük, jelezzék az ügyfél
szolgálatunkon, a 62/55-88-55-ös telefonszámon (vagy
értesítsék a rendőrséget a 107 vagy a 112-es hívószámokon)!

Vízmérő leolvasást csak fényképes vízműves igazolvánnyal
rendelkező munkatársaink végeznek, vízműves formaruhában.
A leolvasást megelőzően a jellemzően mellékmérős
körzetekben (pl. társasházak lépcsőházai) a Szegedi Vízmű Zrt.
egy „Hidegvízmérő leolvasás” értesítőt helyez ki. A főmérős
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Vízmintavételt, ivóvíz minőség vizsgálatot

magánszemélyek részére csak külön
igény vagy panasz esetén végez a
Szegedi Vízmű Zrt., előre egyeztetett
időpontban. Mintavevő munkatársaink
fényképes vízműves igazolvánnyal
rendelkeznek, és vízműves emblémával
ellátott gépjárművel mennek a helyszínre.
A Szegedi Vízmű Zrt. ilyen, vagy hasonló
jellegű megbízást nem ad külső cégnek.
A vízmintavétel és vizsgálat díjának rendezése meghatározott
díjszabás szerint, átutalásos fizetéssel történik.
(Előfordulhat, hogy a bejelentést tevő ügyfél mellett más
fogyasztási helyen véletlenszerűen is veszünk kontroll mintát,
ilyenkor nincs mód az előzetes időpont egyeztetésre.)

Vízmérő csere esetén (mellékmérőknél) előzetes értesí
tést küldünk a csere szükségességéről – (pl. lejárt a mérő
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hitelessége), és kérés esetén a cserét a mi szakembereink
végzik előzetesen egyeztetett időpontban, és a mellékmérőért
készpénzben, a helyszínen kell fizetni, szintén előzetes
egyeztetés alapján. A cseréről jegyzőkönyv készül, melynek egy
példánya a fogyasztónál marad. A cserét végző munkatársaink
vízműves formaruhát viselnek, és vízműves emblémával ellátott
gépjárművel mennek a helyszínre.
Fontos: jellemzően csak a mellékmérő csere során kerül sor
helyszíni, készpénzes fizetésre.
Főmérő csere során szakembereink nem egyeztetnek
időpontot, váratlanul jelenhetnek meg, de egyértelműen
beazonosítható módon. A főmérő cserének nincs díja
(kivéve elfagyott mérő cseréje esetén, vagy ideiglenes mérő
kihelyezésekor, de ebben az esetekben a csere illetve a
kihelyezés díja átutalással is fizethető)!

Az ivóvízhálózat folyamatos ellenőrzést,
karbantartást, tisztítást igényel
A Szegedi Vízmű Zrt. naponta átlagosan 30–35 000
köbméternyi jó minőségű vizet termel, amely a város alatt
húzódó, több mint 654 kilométernyi ivóvízvezeték hálózaton
keresztül jut el a fogyasztókhoz.
Az ivóvíz „szállítására” szolgáló ivóvízhálózatot Társaságunk
meghatározott ütemezés szerint végzett vizsgálatokkal (pl.
szivárgásvizsgálat) rendszeresen ellenőrzi az esetleges
szivárgások, meghibásodások, egyéb problémák elkerülése,
illetve minél gyorsabb megszüntetése érdekében.
A vizsgálatok során szerzett információk, valamint
a hibastatisztika alapján tervezi és valósítja meg a Vízmű a
karbantartási és rekonstrukciós feladatokat. Mivel a víz- és
szennyvízdíj jelentős mértékben (33%) tartalmaznak fejlesztési
és felújítási forrást, évek óta kiegyensúlyozott és hosszú távú
rekonstrukciós programot tudunk megvalósítani. Ennek
eredményeképp a szegedi hálózat jó (korának megfelelő)
állapotban van, azonban időről-időre szükség van az
ivóvízhálózat tisztítására, „átmosatására”, pl. karbantartási,
javítási munkák, vagy egy-egy csőtörés után.
A hálózattisztításra körzetenként kerül sor, és rendszerint
nem tart tovább néhány óránál, legfeljebb 1-2 napnál.
Hálózattisztítás esetén igyekszünk felhívni az adott körzetek
lakóinak a figyelmét (rendkívüli eseteket kivéve) szórólapokon,
illetve a Társaság honlapján megjelenő, vagy a helyi médiának
kiküldött tájékoztató anyagokban.
Erre leginkább azért van szükség, mert a tisztítási munkálatok
időtartama alatt átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra
kell felkészülni. A tisztítás következtében a vezetékekben a víz
áramlási iránya és sebessége megváltozik, ezért a víz átmenetileg
zavarossá, barnás árnyalatúvá válhat. Ilyenkor többnyire a vízben
fellelhető, és a vezetékek falán lerakódott vastartalom okozza az
elszíneződést, azonban ez az egészségre nem ártalmas.
Mégis inkább azt javasoljuk, hogy a hálózattisztítási
munkálatok megkezdése előtt az érintett körzetekben élők,
dolgozók vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.
Fürdésre alkalmas a barnás víz, azonban pl. mosás során a
ruhákat elszínezheti.
A vezetékhálózat tisztításának befejezését követően rövid időn
belül visszaáll a korábbiakban megszokott, kiegyensúlyozott
vízellátás és vízminőség.
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Az aktuális víztisztítási munkálatokról honlapunkon, vagy
hibabejelentő telefonszámainkon (62/420 155, 06/80 82 88 82)
keresztül tájékozódhatnak.

Ifjú jégkorongozók kerestetnek!
A gyorsasága miatt a XXI. század sportjának nevezett
jégkorong Magyarországon is egyre népszerűbb, mind férfi,
mind női szakágban.
A 2012-es évtől kezdődően az egyre sikeresebb szegedi
jégkorongozókat a Tisza Volán Zrt. mellett a Szegedi Vízmű Zrt.
is támogatja.
A sportághoz kedvet érző 6-12 éves korú fiatalok Szegeden a
Szabadkai úti Műjégpályán, a hátsó bejáratnál jelentkezhetnek
hétfői és keddi napokon 18 és 19 óra között, vagy Kalocsa László
edzőnél a 20/9438-532 számon.

Játék
Az alábbi kérdésre válaszolók között 5 db vízműves
ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Milyen hosszú a szegedi ivóvízvezeték hálózat?
A 860 km
B	654 km
C
35 000 m
Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a sorsoláson, nem kell mást
tennie, mint beküldeni a helyes válasz betűjelét az alábbi címre egy
postai levelezőlapon, vagy e-mailben*:
Cím: Szegedi Vízmű Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
A levelezőlapra kérjük, írják rá: „Hírlevél játék”
E-mailen: nyereményjatek@szegedivizmu.hu
e-mail tárgya: „Hírlevél játék”
Beküldési határidő: 2013. április 15
A nyerteseket postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
Szegedi Vízmű Zrt.
*A játékban való részvétellel a játékban résztvevő ügyfelünk hozzájárul, hogy a
jövőben a Szegedi Vízmű Zrt. ajánlatokat, tájékoztató anyagot küldjön számára, a
megadott e-mail címre.
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