
 

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK! 

Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az informatikai rendszereinek 

fejlesztését követően az alábbi új ügyfélbarát ügyintézési módokat kínálja.  

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN! 

 
Telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-80/22-42-42 ingyenesen hívható telefonszámon érhetik el 
Felhasználóink. A menürendszer magában foglalja a hibabejelentést, a panaszkezelést, valamint a 
szolgáltatással és a műszaki ügyekkel kapcsolatos ügyintézési lehetőségeket is. Automata 
menüpontjaink segítségével, ügyintézői közreműködés nélkül, lehetőség van mérőállás bejelentésére 
és folyószámla-egyenleg lekérdezésére.  

 

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS MOBIL APPLIKÁCIÓ 

BÁRHOL, BÁRMIKOR, GÖRDÜLÉKENYEN! 

 
Online ügyfélszolgálati felületünk a www.vizcenter.hu weboldalon érhető el, mobil applikációnk 
letölthető az App Store-ból és a Play Áruházból. A weboldalon Társaságunk logójára kattintva számos 
ügyindítási lehetőség érhető el, állandó ügyfélszolgálati irodáinkba időpontfoglalást biztosítunk, 
valamint Felhasználóink információt kaphatnak személyes, telefonos és e-mailes ügyintézési 
lehetőségeinkről. 

 
REGISZTRÁCIÓ 

KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ EGYSZERŰEN ÉS BIZTONSÁGOSAN! 
 

E-ügyfélkapcsolati menüpontunkban, pár perces ingyenes regisztrációs folyamatot követően az 
intézhető ügyek széles tárháza válik elérhetővé. Regisztrált ügyfeleink belépést követően újabb 
azonosítók megadása nélkül diktálhatnak mérőállást, ami tovább rövidíti az ügyintézéshez szükséges 
időt. Elérhetővé válik a számlák megtekintése és letöltése pdf formátumban. Kizárólag regisztrált 
ügyfeleink számára elérhetővé tettük azt, hogy a részben kiegyenlített számlák még ki nem fizetett, 
fennmaradó összegét is kiegyenlíthetik online bankkártyás fizetési móddal. 

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉSE 
A PONTOS ELSZÁMOLÁS ÉS A KISZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK NYUGALMA! 

 
Mikor? Számlája 3. oldalán a számlarészletező alatt találja a diktálási időszak 10 napját. Amennyiben 
ebben a 10 napban automata rendszereinkben mérőállást közöl, a következő havi számlája az Ön 
által közölt mérőállás, tehát a valós fogyasztás alapján készül el. Hogyan? A 06-80/22-42-42 
telefonszám 2. menüpontjának megnyomásával, a számla 3. oldalán található vevő (fizető) azonosító 
szám és a mérő gyári szám utolsó 4 számjegyének megadásával. Ezt megteheti online felületünkön a 
Vízmérőállás bejelentése menüpontban, ahol ugyanezen azonosítók megnyomásával rögzítheti 
aktuális mérőállásait. 

ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS 
KÉNYELMESEN ÉS GYORSAN! 

 
Sorban állás nélkül, otthonából vagy útközben egyenlítheti ki számláit. Regisztrált ügyfeleink virtuális 
ügyfélkapcsolati felületen tekinthetik meg és fizethetik be számláikat az OTP SimplePay alkalmazáson 
keresztül. A funkció mind az online ügyfélszolgálati felületen, mind a mobil applikáción elérhető, 
biztonságos és ügyfélbarát számlakiegyenlítési lehetőséget teremt Felhasználóink számára. 

 

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! 

AHOL MINDIG ÖN A LEGFONTOSABB: ÉRV. ZRT. 

http://www.vizcenter.hu/


 

 

HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK 
Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen? 

A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy 
elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a 
vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az ÉRV. Zrt. felhívja a 
figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső 
hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő javításának, pótlásának teljes 
költségét a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a 
károk és a bosszúságok elkerülhetőek. Hogyan? 

Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük az aknafedlap 
illeszkedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig 
lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, valamint a 
beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja. A fedlap belső felületét az akna nyílásánál 
megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, a szigetelés az akna mennyezetére is javasolt. 
Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében. 
 
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, 
ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodnunk. A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az 
ivóvízmérő-leolvasás/ellenőrzés előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat.  
 
Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az ivóvízmérők. 
Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablakokat, illetve 
ahol kell, kicseréljük a törött üveget.  
 
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a 
közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy elleni 
védelme a lakóközösség feladata.  
 
Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjünk meg a helyiség 
nyílászáróinak épségéről. Ha a falban levő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem 
folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is 
orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyiség folyamatos felfűtése jelenti a megoldást. 
 
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, 
kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell 
végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény 
cseppmentes elzárására, és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben egész télen 
szivároghat a víz. 
 
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű alaposabban megvizsgálnunk az 
ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos 
üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja 
a szerkezeteket. Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az 
állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely 
kifolyószerelvényét és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis folyamatosan pörög, 
valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg 
a baj forrását és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább 
havonta egy alkalommal ellenőriznünk a hálózatot és a vízmérőt.  
 

Probléma esetén hívja az  ÉRV. Zrt..  szakembereit  a  +(80) 22 - 42 - 42;    +(48) 81 - 42 - 42  telefonszámokon! 

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT. 

 

 

 



 

HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK 
 

A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK HELYES HASZNÁLATA TÉLEN 

 

A fagyok beköszöntével az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók 

helyes téli használatával kapcsolatban. 

 

 A vízvételezés során legalább 1 vödör vizet (7-10 liter) szükséges kiengedni ahhoz, hogy 

utána az ürítő rendszer vízteleníteni tudja a közkifolyót. Ha legalább ennyi vizet nem 

engedünk ki, akkor a víztelenítés nem történik meg, és elfagyhat a rendszer. 

 

 Tilos a közkifolyóval „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni, úgy, hogy a víz bár megindul, 

de nem folyik ki! Ha a nyomókart lenyomjuk, minden esetben ki kell engedni a fent jelzett 

mennyiséget, hogy az elfagyás ne következzen be. 

 

 Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez 

további károkat okozhat, ami megnehezítheti, késleltetheti a javítását. 

 

 Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn keresztül tölteni kannákat, 

edényeket, mert így az ivóvízhálózat elfertőződhet! 

 

 Ha rendellenességet észlel a közkifolyó működését illetően, kérjük, jelezze az alábbi 

elérhetőségeken:  

 
Társaságunk teljes szolgáltatási területére vonatkozóan: Központi 

diszpécserszolgálat (0-24 óra): + (80) 22-42-42; + (48) 81-42-42. 

 

 

MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEKE A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK 

RENDELTETÉSNEK MEGFELELŐ HASZNÁLATA A TÉLI IDŐSZAKBAN IS. 

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT. 

 


