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Kedves Ügyfelünk!
Szeretnénk tájékoztatni szolgáltatási színvonalunk
emelése érdekében megvalósított változásokról és beruházásokról. Ügyfeleink elvárásainak egyrészt hatékonyabb informatikai rendszerrel, másrészt egy felújított,
valamint kibôvített ügyfélbarát ügyfélszolgálati irodával
kívánunk megfelelni.
Egyúttal örömmel jelentjük be, hogy a fôvárosi
szennyvíztisztítási arány 45%-ról már 51%-ra emelkedett.

Hatékonyabb és kényelmesebb ügyintézésért
A hatékonyabb ügyintézés érdekében ügyfélszolgálatunk eljárási rendjében változtatásokat vezettünk
be. Másféléves elôkészítô munka után az új informatikai rendszer próbaüzeme kezdôdött meg a nyár
elején. A változtatással célunk, hogy csökkenjen az
ügyintézések átfutási ideje, és a korábbiaknál kevesebb telefonos vagy személyes utólagos egyeztetésre, hiánypótlásra legyen szükség.
Az informatikai rendszer cseréje egyben új
nyomtatványrendszer bevezetését is jelentette. Az
új nyomtatványok már letölthetôk honlapunkról
(www. fcsm.hu), és az ügyfélszolgálati irodán is rendelkezésre állnak. Jogszabályi változások miatt több
adat bekérésére van szükség, ami úgy tûnik, hogy
több feladatot is ró ügyfeleinkre, ám a késôbbi ügyintézés szempontjából jelentôsen megkönnyíti és
meggyorsítja majd a folyamatot.

fennakadások, amelyek elhárításán, kiküszöbölésén folyamatosan dolgoznak a szakemberek. Az esetlegesen
elôforduló átmeneti kellemetlenségekért ezúton is elnézésüket és megértésüket kérjük.
Ezzel egy idôben, a kényelmesebb ügyintézés érdekében, megkezdtük az ügyfélszolgálati iroda átépítését,
bôvítését és korszerûsítését. A bôvítést a nagy ügyfélforgalom tette indokolttá. 2006-ban 32 600 ügyfél kereste
fel társaságunkat. Volt olyan nap, amikor 230-an is megfordultak az ügyfélszolgálaton.
Az iroda bôvítését követôen, az eddigi három pult
helyett, hétnél fogadják majd az ügyfeleket kollegáink.
Az átalakítás során a korszerû, kényelmes, ügyfélbarát fogadótér megteremtésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Ügyfeleink ezentúl, kényelmesen, ülve, a másik
ügyintézôpulttól elválasztva, tehát az adatvédelmi szabályokat is figyelembe véve intézhetik ügyeiket. Az átalakítás terveink szerint ôszre befejezôdik, addig is, az
építkezés ideje alatt, változatlan nyitva tartás mellett
fogadjuk ügyfeleinket.

Már több mint a felét tisztítjuk
A Duna vízminôségének védelme érdekében, a
fôváros szennyvizeinek tisztításában, újabb elôrelépés

Reményeink szerint mindezek együttesen a korábbinál hatékonyabb ügyintézést tesznek lehetôvé,
ügyfeleink kevesebb papírmunkával, rövidebb
határidôvel intézhetik csatornabekötési ügyeiket. Az
átállás idôszakában azonban, elôfordulhatnak kisebb

történt. Fôvárosi beruházásban, Uniós támogatással elkészült a Duna-meder alatti 2 db nyomócsô átvezetése,
a Csillaghegyi fôgyûjtô, a Pók utcai új szivattyútelep és
a Duna-mederbe elhelyezett sodorvonali bevezetés.
Próbaüzem után, néhány hete kezdte meg mûködését
a Pók utcai szivattyútelep.
Ettôl kezdve Óbuda szennyvizeinek nagy része átvezetésre kerül az Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepre, s
ezzel a fôvárosi biológiai szennyvíztisztítási arány 45%-ról
51%-ra emelkedett.
* Környezetgazdálkodás: A természeti erôforrások, a környezeti elemek tudatos felhasználása, hasznosítása, átalakítása az ember
céljainak megfelelôen (pl. a szennyvíz tisztítás utáni visszavezetése az élôvizekbe).

Föld alatti kihívások
Ahogyan a Fôváros növekszik, változik az egyes városrészek szerepe és ezzel együtt szennyvízterhelése is. Különösen jelentôs ez azokon a területeken, amelyek eddig
csak gyéren voltak lakottak, vagy pedig központi helyen
voltak, de jelentôsen megváltozott a környezet.
Szakembereinknek néha igen nagy kihívást jelent egyegy óriásberuházás csatornavezetékének integrálása a
több mint 5000 km hosszúságú hálózatba. A föld alatti beruházások egyeztetése a csatornarendszerrel még
ezeknél is komolyabb szakmai megmérettetést jelent.
Ilyen például, többek között, a 4-es metró építése. A
sok példából most kettôt ragadunk ki.

Ha mindkét rendszer szabályszerûen mûködik, akkor
pontosan jelzi, ha egy-egy csatornaszakasz elmozdul az
építkezés, vagy a metrószerelvények dübörgése miatt. A
jelzésre azonnal reagálhatunk, így megelôzhetünk egy
nagyobb, már esetleg komoly következményekkel járó
csatornatörést.

Résfalazás a Haller utcai kiömlônél
A pesti oldal Duna-parti területein (Soroksári út, a
régi EXPO részen) gombamód szaporodnak a kiváló
minôségû ingatlanok. A magasan fekvô fôgyûjtô Haller
úti kiömlôje is ezen a területen halad keresztül.

Metróépítés a Rákóczi téren
A Metró-beruházással kapcsolatosan Társaságunk
több helyen is érintett. Ezek egyike a VIII. kerületi Rákóczi tér.
Itt, a villamossínek alatt, a Nagykörúti fôgyûjtô
3.30x3.30 „párizsi” szelvénye halad. Még 1891 és
1896 között építették. Tekinthetjük ezt a város egyik
„artériájának” is, ami másodpercenként több mint
10 m3 víz elvezetésére képes.
Igen fontos szempont, hogy a metróépítéskor semmiféle károsodás, sérülés ne érje ezt az „artériát”,
mert a hiba következményei elôre kiszámíthatatlanok. Lehetnek például olyan szemmel nem látható
elváltozások, amelyek esetleg csak több hónap vagy
évek múltán okoznak problémát a hálózatban.
Ezért, hogy figyelemmel kísérhessük a csatorna
mindenkori állapotát, esetleges elmozdulását, kétfajta érzékelôt szerelünk be. Az egyik a vízszintes irányú
elmozdulást mutatja, a másik a boltozat tengelyirányú csavarodását.
Az elsô érzékelô a szelvény oldalára lesz felhelyezve,
ami nem más, mint két méter hosszú tartók sorozata,
50 m hosszúságban. Ezeknek a tetejére kerülnek az
elektromos mérôk, amelyek a változást mérik.
A második mérôeszközsor a csatorna boltozatára,
háromszögszerûen, egymástól azonos távolságra kerül
az érintett szakaszon. Mindkét típusnál az adatok rögzítését a felszínen levô adattárolók végzik, melyekhez
kábeleken vezetjük az információt. Ezeknek a kábeleknek a rögzítése is különösen fontos, hiszen az állandóan változó vízállás könnyen leszakíthatja azokat.
Ezért felszerelésüket csak csatornabúvárok végezhetik,
hogy kizárják az elôbb említett probléma kialakulását.

A gyors növekedés miatt ezen a részen is hamarosan
házak fognak állni. A tervezôk a nagyméretû, 3,5 m
átmérôjû, kör alakú, beton- és téglaszelvényt is be kívánják építeni az épületek sorába.
Ez a szelvény tulajdonképpen, a Haller utcai 2.95/2.56 m
békaszáj alakú ikerszelvények vészkiömlôje, ami, a csatorna extrém vízállása esetén, automatikusan lép üzembe az ott felszerelt csúszópajzsos zsiliptáblák elmozdulásával. A zsilip másik feladata, hogy árvíz, magas dunai
vízszint esetén, a pajzsokat a csatorna falának nyomva
meggátolja, hogy a folyó a közös fôgyûjtôbe folyjon.
Mindebbôl látható a szakaszkiömlô fontos szerepe,
ezért az épület alapozásakor alkalmazott résfalazásos
technológia pontosságára nagy figyelmet kell fordítani.
A megfelelô védôtávolságok betartása, a pontos nyomvonal ismerete és a Duna mindenkori vízállásának figyelembevételével vizsgáljuk majd a szelvény stabilitását.
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