
Ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek 
(24/2013. (V.29.) NFM rendelet, 4. sz. melléklet, 8.pont) 

 

 

Ügyfélszolgálatok, fiókirodák, egyéb elérhetőségek 
 

Ügyfélszolgálati iroda:  

Ügyfélszolgálati Iroda címe: Gyula, Szent László u. 16. 

Nyitvatartási idő:  

Hétfő:  7.00 - 20.00  

Kedd:  7.00 - 15.00  

Szerda:  7.00 - 13.00  

Csütörtök:  7.00 - 15.00  

Péntek:  7.00 - 16.00 

 

Társaságunk ügyfélszolgálati irodájában intézhető ügyek listája: 

 

 Kapcsolatfelvétel 

 Számlabefizetés 

 Adatszolgáltatás, igazolás, számla másolat kiadása 

 Számlázással kapcsolatos információk, egyeztetések 

 Felhasználó (tulajdonos, bérlő, egyéb jogcímen használó), közös képviselő változások 

bejelentése 

 Locsolási kedvezmény, új mellékvízmérő létesítése 

 Fizetési felszólítás, jogi ügy, vízkorlátozások kezelése 

 Részletfizetés kötés, szerződés felmondás, újraindítás 

 Közüzemi szerződések kezelése 

 Közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés 

 Vízmérők cseréje,  időpont egyeztetése 

 Rendkívüli mérőleolvasási időpontok egyeztetése 

 Helyszíni ellenőrzések kérése, időpont egyeztetés 

 Tervek beadása, befizetési dokumentumok bemutatása 

 Közműnyilatkozatok kiadása, közműegyeztetés 

 A szolgáltatással kapcsolatos egyéb észrevételek közlése 

 Általános ügyfél tájékoztató 

 

Információ és tájékoztatás kérés főbb kategóriái: 

• leolvasásról, 

• számlázásról, 

• egységárról, 

• árváltozásról, 

• víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulásról, 

• fizetőváltozásról, 

• locsolási kedvezményről, 

• locsolási mellékmérőről, 

• mérőhitelesítésről, 

• egyéb értékesítési információkról, 

• mérőleválasztásról, 

• engedélyeztetési folyamatokról, 

• egyéb műszaki információkról, 

• folyószámla egyenlegről, 

• vízminőségről, 

• vízkeménységről, 

• tervezett munkákról, 

• folyamatban lévő ügyekről, 

• nyomtatványokról, 

• vízhordási engedélyről, 

• az Üzletszabályzatról, 



• lakás mellékvízmérőkről, 

• nyilvántartásba vételről, 

• vízbekötésről, 

• minden egyéb Felhasználót érdeklő 

információról. 

 

 

Bejelentések főbb kategóriái: 

1.  hibabejelentések, 

• csősérülés, vízelfolyás 

• vízhiány 

• víznyomás 

• vízminőség 

• utcai zár hiba 

• elzárás kérése (belső hiba miatt külső elzárás) 

• dugulás 

 

2. Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos bejelentések, 

3. A Felhasználói adatokban történő változások közlése, bejelentése, 

• Felhasználó személyes adataiban történő változás 

• műszaki adatokban történő változás 

• egyéb, szerződést módosító változás 

 

4. A Szolgáltató kezdeményezésére történő adatközlés, 

• mérőállás bejelentés 

• helyszíni bejárás időpont egyeztetése 

• egyéb kapcsolatfelvétel 

 

5. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb észrevételek közlése 

• panaszok és reklamációk, 

• vízmérő meghibásodás, 

• közműfejlesztés, 

• műszaki kivitelezés, 

• ügyintézéssel kapcsolatban, 

• mérő hitelességgel kapcsolatban, 

• vízminőség, 

• leolvasás, 

• számlareklamáció, 

• mérőcsere, 

• víziközmű-fejlesztési hozzájárulás reklamáció, 

• kártérítési igény, 

• vízmérőóra rendkívüli hitelesítésének kérelme, 

• méltányossági kérelmek. 

 

 

E-mailen keresztül intézhető ügyek listája: 

 

 Kapcsolatfelvétel 

 Igazolás, számla másolat kiadása 

 Számlázással kapcsolatos információk, egyeztetések 

 Felhasználó (tulajdonos, bérlő, egyéb jogcímen használó), közös képviselő változások 

bejelentése 

 Locsolási kedvezmény, új mellékvízmérő létesítése 



 Fizetési felszólítás, jogi ügy, vízkorlátozások kezelése 

 Részletfizetés kötés, szerződés felmondás, újraindítás 

 Közüzemi szerződések kezelése 

 Közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés 

 Vízmérők cseréje, időpont egyeztetése 

 Rendkívüli mérőleolvasási időpontok egyeztetése 

 Helyszíni ellenőrzések kérése, időpont egyeztetés 

 Tervek beadása, befizetési dokumentumok bemutatása 

 A szolgáltatással kapcsolatos egyéb észrevételek közlése 

 Általános ügyfél tájékoztató 

 

Telefonon keresztül intézhető ügyek listája: 

 

 Kapcsolatfelvétel 

 Adatszolgáltatás, igazolás, számla másolat kiadása 

 Számlázással kapcsolatos információk, egyeztetések 

 Felhasználó (tulajdonos, bérlő, egyéb jogcímen használó), közös képviselő változások 

bejelentése 

 Locsolási kedvezmény, új mellékvízmérő létesítése 

 Fizetési felszólítás, jogi ügy, vízkorlátozások kezelése 

 Részletfizetés kötés, szerződés felmondás, újraindítás 

 Közüzemi szerződések kezelése 

 Közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés 

 Vízmérők cseréje, időpont egyeztetése 

 Rendkívüli mérőleolvasási időpontok egyeztetése 

 Helyszíni ellenőrzések kérése, időpont egyeztetés 

 Tervek beadása, befizetési dokumentumok bemutatása 

 Közműnyilatkozatok kiadása, közműegyeztetés 

 A szolgáltatással kapcsolatos egyéb észrevételek közlése 

 Általános ügyfél tájékoztató 

 

 

Ügyfélszolgálati fiókiroda:  

Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége Gyula, Illyés Gy. u. 4. Hétfőn és pénteken 15-17 óra 

Idősek Otthona Scherer u. 16. Hétfőn és pénteken 14-16 óra 

Idősek Otthona Galamb u. 21. Hétfőn és pénteken 15-17 óra 

 

A fentiekben felsorolt helyeken díjbeszedői feladatok kerülnek ellátásra. 

 

Hiba bejelentése: 

 

Az üzemeltetésre vonatkozó hibabejelentések fogadása a központi telefonos ügyfélszolgálaton 

keresztül [a nap 24 órájában], a hibák elhárításának részbeni irányítása, közvetlen kapcsolati 

lehetőséggel.  

(Elérhetőség, telefonszám a Felhasználói számlákon, valamint a Szolgáltató Honlapján.) 

 

 

  



Telefonszámok, postacímek: 

 

Székhely:   5700 Gyula, Szent László u. 16. 

Postacím:   5701 Gyula, Pf. 38. 

Központi telefonszám: 06-66/362-377 

Központi faxszám:  06-66/ 362-377/ 5. sz. mellék, vagy 06-66/466-998 

Központi e-mail cím:  gyulaikozuzem@gyulaikozuzem.hu 

 

Ügyfélszolgálati Iroda e-mail cím: ugyfelszolgalat@gyulaikozuzem.hu 

Honlap:   www.gyulaikozuzem.hu 

 

Hibabejelentés: 66/362-377  

15.00-07.00 óráig, illetve munkaszüneti napokon: 06-66/466-970 

 

Ingyenes mérőállás bejelentő szám: 06/80/922-035 

 


