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Szakrendelések és gondozók, rendelési és elõjegyzési idõk
2011. március 1-jétõl (folytatás)

NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK BEUTALÓ ELŐJEGYZÉS, TELEFONSZÁM

ULTRAHANG 
Dr. Neszmélyi Gabriella – 7.30–13.30 13.30–19.30 – 13.30–19.30 Szükséges Szükséges, 369-039/171 m.
Dr. Kövy Katalin 7.30–13.30 – – 7.30–19.30 7.30–13.30 Szükséges Ideiglenes! Szükséges, 369-039/171 m. 
Dr. Garancz Eleonóra/carotis-UH – 13.30–19.30 – – – Szükséges Szükséges, 369-039/160 vagy 161 m.
Dr. Medveczki Andrea – 15.00–19.00 – – – Szükséges Szükséges, 369-039/171 m.
Rozsondai Anikó/carotis-UH – – 7.30–12.30 – – Szükséges Szükséges, 369-039/171 m.
Dr. Benedek L./csecsemő-UH 14.30–17.30 – – – – Szükséges Szükséges, 369-039/171 m.
Dr. Bakos László/genetikai UH – – – 13.00–15.00 – Szükséges Szükséges, 365-232/161 m. 
UROLÓGIA
Dr. Korodi-Gál Botond 16.00–19.00 – – – – Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.
Dr. Tankó Attila – 9.00–13.00 – – – Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.
Dr. Keszthelyi Attila – 16.00–19.00 – – – Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.
Dr. Molnár Ádám – – 16.00–20.00 – – Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.
Dr. Fischer Gábor – – – – 8.30–13.30 Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.
Dr. Filkor Gábor Miklós – – – – – – Átmenetileg szünetelteti rendelését!

Dr. Sebestyén László Géza
Helyettesítőként 

– lásd aktuális heti 
értesítő!

Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.

TÜDŐGYÓGYÁSZAT ÉS GONDOZÓ
Dr. Győri Zsuzsa 7.30–13.30 7.30–13.30 7.30–13.30 12.30–18.30 – Szükséges Előjegyzés: munkanapokon 11.00–12.30-ig és 16.30–18.15-ig, 365-261
Dr. Terék Katalin 7.30–13.30 12.30–18.30 7.30–13.30 7.30–13.30 7.30–13.30 Szükséges Előjegyzés: munkanapokon 11.00–12.30-ig és 16.30–18.15-ig, 365-261
Dr. Ferenczy Nóra 12.30–18.30 7.30–13.30 – 12.30–18.30 7.30–13.30 Szükséges Előjegyzés: munkanapokon 11.00–12.30-ig és 16.30–18.15-ig, 365-261
Dr. Forrai Ágnes – – 12.30–18.30 – – Szükséges Előjegyzés: munkanapokon 11.00–12.30-ig és 16.30–18.15-ig, 365-261 
TÜDŐSZŰRÉS 7.30–13.30 12.30–18.30 7.30–13.30 12.30–18.30 7.30–13.30 Nem szükséges Nem szükséges, 365-261

A tájékoztató táblázat előző lapszámunkban sajnos hibásan jelent meg, amiért az olvasók elnézését kérjük. A fentiekben olvasható táblázat a múlt heti megismétlése.

információk

KÖZLEMÉNY – Ha lejárt a vízóra
Az idén jár le az érdi és diósdi mellékvízmérők többsége, ezért az Érd és Térsége Víziközmű Kft. fokozottan 
ellenőrzi az érvényességet. A társaság jó partner szeretne lenni a mellékmérők cseréjének folyamatában 
is, ezért időben figyelmezteti a tulajdonosokat a kötelező cserére. 
A lakóingatlanon belüli mellékvízmérők a fogyasztók tulajdonát képezik, ahogyan ezt A közműves 
ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) számú kormányrendelet 
előírja. Ezért a mellékvízmérők hitelesítéséről, cseréjéről a tulajdonosok a saját költségükön kötelesek 
gondoskodni. 
A mellékvízmérők hitelességi ideje az 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény értelmében 6 év. Ezután a 
beépített mérő nem tekinthető hiteles mérésre alkalmasnak, így nem felel meg a számlázásra vonatkozó 
követelményeknek sem, ezért le kell cseréltetni vagy újra kell hitelesíttetni.  
A fogyasztók hajlamosak megfeledkezni erről a törvényi kötelezettségükről, ezért az ÉTV Kft. a 
nyilvántartásában szereplő mellékvízmérők tulajdonosait a szolgáltató a hitelességi idő lejárta előtt 
időben, levélben értesíti. Ezen túl az ÉTV Kft. további segítséget kíván nyújtani a mellékvízmérők mind 

egyszerűbb hitelesítésében vagy cseréjében, ezért legújabb szolgáltatásunk keretében a mellékvízmérők 
újrahitelesítése már saját szakembereiknél is megrendelhető. Az újrahitelesítést külső vállalkozó is 
elvégezheti, ám a mellékmérők plombájának leszerelése, a műszaki átvétel és az új mérő leplombálása 
a szolgáltató, vagyis az ÉTV Kft. feladata. 
A mellékvízmérők cseréjének fontos kritériuma, hogy a szabványoknak megfelelő mellékmérőket az Érd 
és Térsége Víziközmű Kft. által jóváhagyott terveknek megfelelően, az érvényben lévő jogszabályokban 
és szabványokban előírtak szerint végezzék el. A csere tényét minden esetben jegyzőkönyvben rögzítik, 
a jegyzőkönyvet a szabályoknak megfelelően aláírja a főmérő vízdíjfizetőjének képviseletében eljáró 
közös képviselő is.
Annak a fogyasztónak, aki a mellékmérő-cserélési kötelezettségének a jogszabályban előírt határidőn 
belül nem tesz eleget, az ÉTV Kft. felszólító levelet küld, a cserére kijelölt határidővel. Amennyiben 
ennek ellenére sem történik meg a csere a megjelölt határidőig, a mellékmérőre kötött szolgáltatási 
szerződés automatikusan megszűnik. Ezután az ÉTV Kft. az igénybe vett szolgáltatást a bekötési főmé-
rőn mért mennyiség alapján számlázza, a számla kiegyenlítése a társasházat terheli mint a főmérőn 
nyilvántartott fogyasztót. Amennyiben ez bekövetkezik, a tulajdonosok közössége dönthet akár úgy is, 

hogy a lejárt almérősöket kizárja a hiteles vízórával rendelkezők köréből, és számukra – akár a mérhető 
mennyiséghez képest aránytalanul magas – átalányt állapít meg.
A mellékvízmérők cseréjével kapcsolatos teendőkről az ÉTV Kft. ügyfélszolgálata készséggel ad felvilágo-
sítást, a szükséges dokumentumok pedig akár a társaság honlapjáról is letölthetők. 

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím:  2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon:  06-23-521-751
E-mail:  ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu
Ügyfélfogadás:  hétfő: 8.00–20.00, kedd, szerda, csütörtök: 8.00–14.30
ÉTV Kft. honlapja:  http://www.erdivizmuvek.hu/ 

További információ:
Sárosi Péter igazgató (ÉTV Kft.), tel.: 06-23/500-000  
e-mail: sarosi.peter@erdivizmuvek.hu   


