
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

452 esetben intézkedtek a DMRV Zrt. munkatársai a 
hétvégén az extrém hideg miatt 

 

A DMRV Zrt. munkatársai 2500 fogyasztói hívást kezeltek és 452 esetben intézkedtek 

a hétvégén az extrém hideg miatt. A társaság továbbra is megerősített készenléti 

szolgálattal áll a lakosság rendelkezésére, és gondoskodik a vizes objektumok, 

gépjárművek fagyvédelméről. A DMRV Zrt. 3 hasznos tippet is ad a háztartásoknak a 

fagykárok elleni védekezéshez. 

 

Ötéves hidegrekord dőlt meg a hétvégén a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 

működési területén. Vasárnap virradóra az ország leghidegebb településének a Pest 

megyei Tésa bizonyult -28,1 Celsius-fokkal, a megyék közül pedig Nógrádban mérték 

a legalacsonyabb napi átlaghőmérsékletet. Mindkettő a DMRV ZRT. működési 

területén található.  

 

2500 hívás futott be 

A rendkívül zord időjárást természetesen alapos felkészülés előzte meg a 

vízműveknél. Fogyasztói tájékoztató hívta fel a lakosok figyelmét a vízmérők 

fagyvédelmének szükségességére, kollégáink megerősítették a készenléti szolgálatot, 

és gondoskodtak a vizes objektumok, gépjárművek fagyvédelméről is. A megelőző 

intézkedések ellenére az extrém hideg fagykárokkal járt, főként vízmérő és 

bekötővezetés elfagyások következtek be a hétvége során. A DMRV Zrt. munkatársai 

452 esetben intézkedtek a hétvégén. 

A DMRV Zrt. 23 fős készenléti szolgálata és 4 műszaki vezetője mellett 13 további 

munkatársa vállalta, hogy a zord időjárás ellenére, minden más feladatot félretéve, 

segítenek a felmerülő vízproblémákat a lehető leghamarabb megoldani az érintett 

családoknál. Gyors és szakszerű beavatkozásuknak köszönhetően a fagy okozta 

károk 80 százalékát néhány órán belül, a fennmaradókat a hétfő délelőtti órákban 

sikerült orvosolniuk a szakembereknek. A társaság négyfős diszpécserszolgálata több 

mint 2500 fogyasztói hívást kezelt, a felhasználók türelmének is köszönhetően minden 

lakossági bejelentést fogadni tudott a szolgáltató. 

 

3 tipp a fagykárok ellen 

A DMRV Zrt. az extrém hideg okozta kellemetlenségek megelőzése érdekében ismét 

felhívja fogyasztói figyelmét a fagykárok elleni védekezés fontosságára! Fontos 



tudnivaló, hogy a felhasználóknak kell gondoskodniuk a vízmérő aknákban 

elhelyezett mérők fagyvédelméről. Ehhez ad néhány praktikus tanácsot a 

szolgáltató. 

1. Ellenőrizze, hogy az akna fedlapja nincs-e félre csúszva! 

2. Vegye körül a mérőt szigetelőanyaggal vagy plédekkel, rongyokkal! 

3. Rendszeresen ellenőrizze az órát! A néhány percet igénybe vevő tevékenység 

elvégzésével megelőzhető a káros vízelfolyás. 

 


