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Vízmérő leolvasás, mérőállás bejelentés
– időpontok a számlán

− E-mailben: vizmeroallas@szegedivizmu.hu;
− Személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (Szeged, Tisza Lajos krt. 88.).

A Szegedi Vízmű Zrt. a lakossági felhasználók körében a vízmérők leolvasását
évi 2 alkalommal, azaz hathavonta végzi. A leolvasás és mérőállás bejelentés
adott felhasználási helyen változó időpontban történhet, ezért a következő
leolvasás várható idejéről, valamint a mérőállás bejelentés időszakáról
a kéthavonta kiállított víz- és szennyvízelvezetési díjas számlájukon
(a 3. oldalon, a számlarészletező, tájékoztató adatoknál), illetve honlapun
kon (www.szegedivizmu.hu) folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Kérjük, használja ki mérőállás bejelentési lehetőségeink valamelyikét!

Kérjük, kísérjék figyelemmel felhasználási helyük mérőállás bejelentési
időszakát, mert csak a megadott időpontban tudjuk figyelembe venni a
közölt mérőállást! Adatszolgáltatás hiányában az előző év felhasználási adatai
alapján átlag számlát állítunk ki a fogyasztóhelyre vonatkozóan.
Nem szeretné a számlán jelzett leolvasási időpontokat fejben tartani?
Erre is van megoldás! E-ügyfélszolgálatunkra, vagy mobiltelefonos mérőállás bejelentés szolgáltatásunkra regisztrált, illetve androidos mobiltelefonról
mérőállást bejelentő ügyfeleink számára e-mailt, emlékeztető üzenetet küldünk a mérőleolvasás esedékességéről.
A mérőállás bejelentésének lehetőségei a Szegedi Vízmű Zrt.-nél:
− 
Honlapon keresztül (www.szegedivizmu.hu): az e-ügyfélszolgálat
felületén (regisztráció nélkül is);
− Androidos mobiltelefonról (regisztráció nélkül);
− Mobiltelefonnal történő mérőállás bejelentés sms-ben vagy wap-on
(regisztrált ügyfeleknek);
− Telefonon (62/55 88 55 vagy 80/822 444);

Ivóvízminőség-javító program – hamarosan
elindulhat a próbaüzem
A 2013 novemberében megkezdődött Szeged és Algyő ivóvízminőség-javító projekt alapvetően két részből áll: egyrészt a Vízmű telepeken
az ivóvíztisztítási-technológiák (arzén- és ammónium mentesítés) telepítéséből, másrészt ivóvíz hálózat rekonstrukcióból és (mechanikai) tisztításból. A teljes ivóvízhálózat mechanikai tisztítása a tervek szerint halad,
hamarosan befejeződik. Ezúton is köszönjük a lakosság türelmét a hálózat
tisztítással együtt járó esetleges kellemetlenségekért.
Folyamatban van az ivóvíz termelő telepeken az ivóvíz-tisztítási technológiák
kiépítése is. A tisztítási technológiához szükséges korszerű berendezések, szivat�tyúk, a telepeken felépített könnyűszerkezetes épületekben kapnak helyet, az
épületeken kívül pedig az öt érintett telepen mindösszesen 25 db medence épül.
A tisztítási eljárás során különböző kezelési folyamatokkal lehet elérni,
hogy a vízben lévő arzén, vas-mangán, és ammónium tartalom az EU
normatíva által meghatározott határértékeknek megfelelő szintre csökkenjen.
Az ivóvíz vastartalmának csökkenése miatt a víz használatakor esetlegesen és
időszakosan tapasztalt sárgás lerakódások mértéke jelentősen kisebb lesz.
A tisztítás-technológiában olyan, már régóta biztonságosan alkalmazott
anyagokat használnak majd, melyek a tisztítás második főbb lépcsőjében a
természetes, természet közeli zeolit és aktív szén felhasználásával kerülnek
kiszűrésre. A felhasználók felé szolgáltatott ivóvíz, a rendszerbe épített
automata mintavételezés miatt folyamatosan ellenőrzött lesz.
A telepeken a próbaüzem várhatóan idén tavasszal kezdődhet meg.
A szegedi és algyői ivóvíz egy olyan – jó minőségű vizet adó – vízbázisból származik, amelyből a vizet mélyfúrású kutak segítségével hozzuk
felszínre. A rétegvíz paraméterei, tisztasága, jó minősége lehetővé tette,
hogy a közegészségügyi szempontból elengedhetetlen mennyiségű, minimális klór hozzáadásán kívül más módon nem kellett „kezelni” az ivóvizet.
Az EU által támasztott – a magyar előírásoknál szigorúbb – ivóvíz minőségi
előírásoknak való megfelelés követelménye tette szükségessé az ivóvízminőség-javító program során megvalósított fejlesztéseket, a víz előírások
szerinti kezelését, tisztítását.
Ennek következtében az ivóvíz „íze” is megváltozhat kismértékben, ezt már
a próbaüzem beindításakor is érzékelhetik majd a szegediek és az algyőiek,
azonban a víz minősége a korszerű tisztítás-technológiának, a folyamatos
technológiai irányításnak és ellenőrzésnek köszönhetően javulni fog.
Amennyiben az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban
kérdésük lenne, akkor az alábbi elérhetőségen kérhetnek felvilágosítást:
Szeged Pólus Nonprofit Kft., tel.: 62/553-600.
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H Í R L E V É L
Védendő felhasználó
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben, valamint annak végrehajtási
rendeleteiben megfogalmazottak alapján a víziközmű-szolgáltatásban is
megjelent a „védendő felhasználó” kategória. Az energia szektorban már
évek óta megkülönböztetett figyelmet fordítanak a védett fogyasztókra, ezt
a törvényhozás kiterjesztette a víziközmű ágazatra is.
A védendő felhasználó az a szociálisan rászoruló természetes személy
felhasználó – ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített
vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is – aki jogszabályban
meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban
megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.
Védendő felhasználó továbbá a fogyatékkal élő felhasználó, aki a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
törvény szerinti fogyatékossági támogatásban, illetve a vakok személyi
járadékában részesül, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét
a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül
veszélyeztetne.
A szociálisan rászorulók részére meghatározott feltételek szerint
fizetéskönnyítés engedélyezhető (részletfizetés vagy fizetési haladék a számla
összegére), a fogyatékkal élők esetében a szolgáltatással (leolvasás, számlázás,
díjfizetés, stb.) kapcsolatos indokolt egyedi igények vehetők figyelembe.
Az ügyintézés a már említett energia szektorban (gáz-, áramszolgáltatás)
alkalmazott gyakorlathoz hasonlatosan történik a vízműveknél is: Írásos kérelem,
valamint az illetékes szakigazgatási hatóságnál (önkormányzat szociális irodája,
járási hivatal) kiadott 30 napnál nem régebbi igazolás szükséges hozzá.
A kérelemhez a formanyomtatványok elérhetők Ügyfélszolgálatunkon,
valamint az igazolást kiállító hatóságoknál.
Társaságunk a beérkezett kérelmek elbírálását követően a védendő
felhasználói körről a Törvény értelmében nyilvántartást vezet.„A nyilvántartásba
történő felvételt követően a védendő felhasználó minden év március 31-ig
köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Az a fogyatékkal élő
felhasználó, akinek a nyilvántartásba történő felvétele során a szakorvosi
vélemény kimondja, hogy állapotában nem várható jelentős javulás, mentesül
a védendő felhasználói körbe tartozás évenkénti igazolása alól.”
„A védendő felhasználó köteles a védelemre jogosultságot adó
körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 napon belül bejelenteni
a víziközmű-szolgáltatónál.”
Az igénybevétel feltételeiről munkatársaink bővebb információt nyújtanak telefonon, személyesen, írott vagy elektronikus levélben
(6720 Szeged, Tisza L. krt. 88., Tel.: 62/55 88 55, ugyfel@szegedivizmu.hu).

Vízmérők tavaszi ellenőrzése – elfagyott a télen?
A tél, a kemény fagyok elmúltával számos bejelentés érkezik hoz
zánk víz
mé
rők fagyás miatti meghibásodásáról, sérüléséről. Ennek oka
leggyakrabban a vízvezeték
rendszer nem megfelelő víztelenítése,
téliesítése, bár előfordulhat megfelelő védelem esetén is, pl. az átlagosnál
(tartósan) fagyosabb téli időjárás esetén.
A törések, szivárgások az esetek nagy többségében nehezen vehetőek
észre, mert a talajba fektetett vezetékből szivárgó víz nem, vagy csak
hosszabb idő után tör a felszínre, így a látszólag legártatlanabb helyeken is
előfordulhat a talajban szivárgás.
Jelek arra, hogy télen elfagyott a vízmérő:
• nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot,
• szilánkokra tört üveg a vízmérőn,

• eldeformálódott a számlálószerkezet,
• nem, vagy csak alig jön víz a csapból.
Az ellenőrzést persze nem csak tél végén, tavasz elején célszerű elvégezni!
Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a javasolt ellenőrzést saját érdekükben
az ingatlan belső (házi) vízhálózatán rendszeresen – legalább kéthavonta
– végezzék el, ezzel megelőzhetik az elfolyások miatt keletkező magasabb
vízdíjszámlát, valamint az egyéb károkat!

Locsolási kedvezmény
A Szegedi Vízmű Zrt. meghatározott feltételek teljesülése esetén
locsolási kedvezményt biztosít az azt igénylő fogyasztók számára.
A locsolási kedvezményre jogosultak köréről, a kedvezményes idő
szak
meghatározásáról és minden egyéb fontos tudnivalóról Ügyfélszolgála
tunkon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Fogyasztói elégedettségi vizsgálat – 2014
Társaságunk 2014. október és november során fogyasztói elégedettség
mérést végzett ügyfelei körében. A mindennapi gyakorlatból levont
tapasztalatokon túlmenően, a kutatás is hozzásegíthet bennünket, hogy
szolgáltatásainkat minél inkább ügyfeleink elvárásaihoz igazítsuk. Fogyasz
tóink honlapunkon, valamint az Ügyfélszolgálatunkon elérhető fogyasztó
elégedettségi kérdőívünk kitöltésével értékelhették, véleményezhették
tevékenységünket.*
Ügyfélszolgálat – Összességében mennyire elégedett Ön Ügyfélszolgálati
Irodánk ügyintézési, reklamációkezelési tevékenységének színvonalával?

Víz- és szennyvízdíj számla – Elégedett-e víz- és szennyvíz számlázásunk
jelenlegi ütemezésével?

E-ügyfélszolgálat – Használja-e az E-ügyfélszolgálatunkat
(www.szegedivizmu.hu honlapon)?

* A felmérés nem reprezentatív.
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