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A hazai víziközműszolgáltatóknak állandó fejtörést okoz a nemfize
tő, egyre nagyobb hátralékot felhalmozó és már komoly kintlévőségek
kel rendelkező fogyasztók kezelése, különösen azért, mert a szolgáltató 
az ivóvízszolgáltatást csak időben és mennyiségben korlátozhatja. 

Az előrefizetős vízmérők bevezetése azonban új korszakot nyithat 
a vízdíjhátralékot felhalmozó Fogyasztók kezelésében.  A jelenleg ha
tályos, víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény már lehe
tőséget biztosít arra, hogy a víziközműszolgáltató – a létfenntartási, a 
közegészségügyi és a katasztrófaelhárítási vízigények teljesítése mel
lett – előrefizetős mérőt helyezzen el, ha ebben és a fennálló tartozások 
megfizetésében a felhasználóval megállapodott.

Az előrefizetős mérők alkalmazásával a szolgáltató a törvény biz
tosította jogok megsértése nélkül is hatékonyan tudja kezelni ezeket 
a helyzeteket, hiszen a fogyasztó a rendszer üzemeltetésével saját 
döntése alapján, önmagát zárja ki a szolgál
tatásból.

Előrefizetős megoldásokkal életünk során 
nap mint nap találkozhatunk. Ilyenek például 
a feltöltőkártyás mobiltelefonszolgáltatások 
vagy a hitelkártyák, amelyek akaratlanul is tu
datosabb fogyasztói magatartásra ösztönöznek 
bennünket. 

Az előrefizetős mérők alkalmazása az 
áram, illetve a gázüzletágban már napi gya
korlat. Bár átfogó elemzés a kártyás mérők al
kalmazásáról e szektorokban még nem készült, 
a jogalkotó a vízszolgáltatás keretei közé is be
illesztette a prepaid – azaz előrefizetős – mérők 
alkalmazását.

Igaz, az előrefizetős vízmérők alkalmazása 
új lehetőséget, előnyt kínálhat mind a fogyasz
tó, mind pedig a szolgáltató számára, annak 
megfelelő üzemeltetése, időszakos felújítása 
további megoldandó kérdéseket vet fel. 

gondoljunk csak arra, hogy a vízmérő mű
ködését hogyan befolyásolhatják az aknában 
lévő extrém körülmények, vagy éppen arra, 
hogy a működéshez szükséges energiaellátást 
hogyan tudjuk biztosítani a megfelelő számú 
nyitászárás végrehajtásához.

további üzemeltetési kérdés, hogy a mágneskártyák napi 24 órában 
történő feltöltését milyen eszközökkel tudja a szolgáltató biztosítani. 

Ezen tételek jelentős kezdeti beruházást igényelnek, így e feltételek 
körültekintő vizsgálata és a megoldások megtalálása nélkül mérők tö
meges bevezetése nem várható.

Az előrefizetős kártyás vízmérő persze nem csak „aknás környezet
ben” alkalmazható. Helyi önkormányzatok, vagyonkezelő társaságok, 
bérlakások vagy akár társasházi képviseletet ellátó szervezetek részé
ről kézzel fogható igény mutatkozik e megoldás „mellékmérős környe
zetben” történő alkalmazására. Ez a szegmens kiemelkedő szerepet 
tölthet be az előrefizetős mérők elterjedésében. 

előrefizetős mérők általános jellemzői 
Az előrefizetős mérők hasonló elven működnek. A vízmérőn elhe

lyezett jeladó modul dolgozza fel és tárolja a mérőből érkező adatokat. 
A vízmérő a kártyára töltött mennyiségnek megfelelően a mérő után 
szerelt elzáró segítségével automatikusan nyit, illetve zár. Az elzáró 
nyitását és zárását egy lítiumakkumulátor segítségével üzemeltetett 
motor vezérli. Egy LCDkijelző segítségével a szükséges információ ki
jelzésére is van lehetőség a mérőn, vagy annak közvetlen közelében. 
(igény esetén akár forintban is!) Újításként jelenik meg, hogy a mérők 
rendelkeznek ún. „higiéniai minimum funkcióval”. 

Ezáltal a szolgáltató tudja 
biztosítani a felhasználó számára 
a törvényben előírt napi higié niai 
minimum mennyiséget. Ennek 
beállítása a szolgáltató által sza
badon paraméterezhető, amely a 
kártyán eltárolásra kerül.

Az elfogyasztott víz szabályo
zása az átáramlott víz mennyisé
gének mérésével, egy előre beál
lított időablak segítségével, vagy 
ezek kombinációjával automati
kusan történik. 

A gázszektorban a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör-

vény és annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet 2009. jú-

lius 1-jétől hatályba lépő rendelkezései szerint egyes esetekben a 

védendő fogyasztók részére prepaid mérőket kell biztosítani. A Fő-

városi gázművek zrt. szolgáltatási területén az első mérőt 2009. jú-

nius 19-én szerelték fel, míg mára már 1.879 db ilyen mérőt alkalmaz 

a Szolgáltató a szociálisan védendő fogyasztói státuszban lévő fel-

használók részére. Jogszabály alapján az egyetemes szolgáltatói 

engedélyes a részletfizetés, ill. a fizetési haladék biztosítása mellett 

köteles az előrefizetős mérőt alkalmazni. 

A rendszer működése során egy intelligens kártyát töltenek fel 

a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, amit a felhasználó a mérőbe helyez, 

így a felhasználandó gázmennyiséget minden esetben előre fizetik 

ki.  A mérő a megvásárolt gázmennyiség elfogyasztása után elzárja 

a gáz útját, ezáltal nem enged további fogyasztást. Ilyenkor a mérő 

csak újbóli gázmennyiség-vásárlás és feltöltés után indítható újra úgy, 

hogy az üzemelő gázfogyasztó berendezések által okozott, a mért 

fogyasztói rendszeren fellépő tömörtelenséget a felhasználónak meg 

kell szüntetnie, és az újraindításhoz a rendszer gáztömörségét kell 

biztosítania. tehát el kell zárni a berendezéseket és/vagy a gázcsapo-

kat, ellenkező esetben a mérő biztonsági okokból nem indul el.

Az előrefizető rendszer mint szolgáltatás biztosítása (legki-

sebb/legnagyobb vásárolható mennyiségek, elszámolás, kártyapót-

lás stb.) a gázszolgáltató által meghatározott módon történik.

az előreFizetős
vízmérők alkalmazása

Jelenleg sem hazánkban, sem az európai 
országokban nem elterjedt az előrefizetős 
vízmérők alkalmazása, pedig a jelentősebb 
díjtartozásokból felhalmozódó vízértékesí-
tési veszteségek csökkentése indokolná azt. 

Fent zoltán, nika taMás
Fővárosi vízművek zrt.

BAyLAN típusú mérő
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Az egyes részegységek akár 
egy mérőházban – kompakt kivi
telben –, vagy különkülön is elhe
lyezkedhetnek. A mérő névleges 
átmérője, illetve az alkalmazott 
mérőház adottságai határozzák 
meg az egyes részegységek egy
máshoz képesti elhelyezkedését, 
amely a nagyobb átmérőjű mérő 
esetében a beépítési hossz növe
kedésével járhat, így viszont újabb 
beruházási többletet jelenthet a 
mérő környezetének átalakítása. 

Az igényelt mennyiségnek 
megfelelő kreditek vásárolhatók, 
amit a szolgáltató tölt fel a kártyára. 
A mágneskártyán lévő egységeket 
a mérőbe már a felhasználó tölti át. 

A kreditek áttöltéséhez a mérő 
közvetlen megközelítése szüksé
ges, így a fogyasztónak – ha aknás 
környezetben alkalmazzák a meg
oldást – le kell mennie az aknába, 
és a mérőhöz kell érintenie a mág
neskártyát.  Ez – valljuk be – főleg 
a téli hónapokban nehéz lehet, 
viszont a sok esetben elhanyagolt 
vízmérőakna tisztántartására ösz
tönözheti a fogyasztót. Az előrefi
zetős vízmérők között van olyan, 
amely nemcsak mágneskártya 
segítségével működtethető, ha
nem annak elzárója akár távolról 
is paraméterezhető, nyitható vagy 
zárható, illetve a nyitászárás idő
ciklusa változtatható.

Bár a mérő működése automa
tizált és nem igényel különösebb 
helyszíni felügyeletet, a szolgálta
tó részéről fontos a felhasználási 
hely ellenőrzése. Az áramszolgál
tatók tapasztalata, hogy a kártyás 
mérők esetében nagyobb a sza
bálytalan vételezés kockázata.

A rendszer az ellenőrzést segí
tendő alapinformációkon túl, mint 
például a telep alacsony töltöttsé

gi állapotának jelzése, olyan riasztási funkciókkal is kiegészíthető, mint a 
mérőmanipulációt jelző mérőházmegbontás vagy a mérő mágnesezése. 

Ezen információk a helyszíni ellenőrzésen túl természetesen az 
újabb feltöltési tranzakció során is kinyerhetők a kártyán tárolt informá
ciók lekérésével.

A riasztási funkciók gyors és hatékony lekövetése igazán csak a 
távleolvasási rendszerbe (gsM/gPrs) integrált mérők esetében va
lósulhatna meg, amikor is az ilyen jellegű események online azonnal 
észlelhetők.

Hazai tapasztalatok
Az előrefizetős mérők alkalmazása terén Magyarországon még nem 

rendelkezünk jelentősebb tapasztalatokkal. sajnos tömeges igény hi
ányában mindezidáig a mérőgyártók sem foglalkoztak kiemelten az 
előrefizetős mérők fejlesztésével. A következő évek feladata lesz tehát, 
hogy a szélesebb körű alkalmazáshoz a szakma tisztázza a felmerült 
számos gazdasági, jogi, elszámolási és műszaki kérdést, megfogalmaz
za igényeit.

Persze túl az igényeken, a mérők tömeges gyártásához szükséges 
lesz egy egységes szabványra, vagy legalább előírásra az előrefizetős 
mérők egységes műszaki paramétereit illetően. Hazánkban a piacvezető 
mérőgyártók ma még nem rendelkeznek ilyen termékkel. 

A gyakorlatban tesztelés alatt lévő előrefizetős vízmérők túlnyo
mó része törökországból származik, ami bizonyos korlátokat is jelent a 
magyarországi felhasználhatóság tekintetében. E mérők alapvetően a 
DN20as méretre korlátozódnak, és elsősorban lakások (apartmanok) 
fogyasztásának mérésére szolgálnak. (Erre volt igény a gyártó országá
ban.) Amíg törökországban közel százezres nagyságrendű tétel értéke
sítéséről hallhatunk, addig Magyarországon ez idáig csak néhány száz 
megrendelésről beszélhetünk. 

Az előrefizetős kártyás megoldások tesztelése során túlnyomó részt 
az ArAD Hungária zrt. által forgalmazott BAyLAN, vagy a DAtAtECH Kft. 
által forgalmazott sEBIL típusú vízmérőkkel találkozhatunk. 

Néhány szolgáltató pedig már megszerezte első tapasztalatokat is:
A százhalombattai Kommunális szolgáltató Kft. (szÁKOM Kft.), keze

lésében jelenleg 18 db, míg a KomlóVíz Víziközmű Üzemeltető és szol
gáltató Kft. (KomlóVíz Kft.) esetében 69 db kártyás vízmérőt üzemeltet. 

A szÁKOM Kft. elsőként 3 db előrefizetős vízmérőt tesztelt vízérté
kesítési veszteségeinek csökkentése érdekében, és mivel már az első 
vízmérők  alkalmazása is viszonylag rövid időn belül hatékonynak és 
kifizetődőnek bizonyult, további vízmérőket integráltak a rendszerbe.

A célzott fogyasztók kiválasztása kintlévőség alapján történt, akik
hez a szolgáltató saját költségén szerelte fel a mérőket. Az ügyfeleik 
az igényelt mennyiséget a vízmű ügyfélszolgálatán keresztül tölthetik 
kártyájukra.  

ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

Az áramszolgáltatók esetében az 

előrefizetős mérőkről a vEt (273/2007.

(X.19) sz. Kormányrendelet) és a Szo-

ciális törvény (1993. évi III. törvény) 

rendelkezik. A szolgáltató előrefizetős 

mérőt ajánl fel a védendő fogyasztók, 

valamint az önkormányzatok, illetve 

az értékesítési terület döntése által 

meghatározott fogyasztók számára. 

Az áramszektorban az előrefize-

tős mérők alkalmazása a ’90-es évek-

től indult, de mégis a döntő „lökést” 

a kormányzati intézkedések eredmé-

nyezték 2009-ben. Ezt követően, 2010-

ben a tartozással rendelkező fogyasz-

tóknál (1.358 db), 2011-ben pedig már 

a tartozás miatt kikapcsolt felhasz-

nálók visszakapcsolása során is ilyen 

típusú mérőt (3.495 db) alkalmaztak a 

szolgáltatók. 2012-től pedig már a 60 

napon túli tartozással rendelkező vé-

dett fogyasztói körben is megjelennek 

az előrefizetős mérők (11.756 db). 

Az árammérők folyadékkristá-

lyos kijelzővel rendelkeznek, amelyről 

leolvasható a fogyasztással arányo-

san csökkenő, még felhasználható 

energiamennyiség. A mérő alacsony 

energiamennyiség esetén hangjelzés-

sel jelzi a fogyasztó számára a feltöl-

tés szükségességét, melyet töltőkód 

megvásárlásával végezhet el.

A prepaid funkció, szolgálta-

tásba történő beépítését követően, a 

fogyasztói hátralék nem növekszik 

tovább, a kereskedő a korábbi tarto-

zást a feltöltéskor befizetett összegből 

csökkenti, az elosztónak pedig kapa-

citása szabadul fel a kikapcsolások 

számának csökkenésének köszönhe-

tően.  Számos kedvezőtlen tényező is 

megjelenik a mérő alkalmazása során, 

így például a magas bekerülési költ-

ség, a hozzákapcsolódó informatikai 

rendszer bővítési, karbantartási igé-

nye, valamint a fogyasztó oldalán az 

esetleges szolgáltatás-szünetelés.

Előrefizetős vízmérő elkülönített kártyaolvasóval

ELStEr típusú távvezérelhető 
elzárószelep
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Újonnan csatlakozó ügyfeleik számára von
zóvá teszi a rendszert és némi szabadságot is 
biztosít, hogy az első feltöltéskor 5 m3 mennyi
ség már alapból rendelkezésre áll kártyájukon 
annak érdekében, hogy a használat során ön
maguk értékelhessék a rendszert, meghatároz
hassák a további, egyéni igényeiket.

A szÁKOM Kft. kezelésében lévő előrefize
tős rendszer használatát jelenleg is a folyama
tos fogyasztói feltöltések (havonta átalagosan 
2.0005.000 forint) és pozitív visszajelzések 
jellemzik. 

A Komló-Víz Kft. egy komlói, 70%ban ön
kormányzati lakásokból álló, négy lépcsőhá
zas társasház felújítása kapcsán alkalmazta 
elsőként az előrefizetős vízmérőket. A felújítási 
munkák pályázati pénzből, egy együttműkö
dési program keretében valósulhattak meg, 
amelyet az önkormányzat – a hátrányos hely
zetűek társadalmi felzárkóztatása érdekében 

– hozott létre. A választás azért is esett erre a 
társasházra, mert ott az elmúlt időszakban je
lentős hátralékot halmoztak fel a fogyasztók, 

emiatt korábban több lakásban is elzárták a vi
zet, a vízvételezés lehetőségét pedig közkútról 
biztosították. 

A Komló-Víz Kft. előrefizetős rendszere 
esetében a vízmérők egy részét egy „minta 
lépcsőházban”, kihelyezett mérőszekrényben 
helyezték el (egymás feletti párhuzamos be
építéssel), így biztosítva a lakáson kívüli hozzá
férés lehetőségét. A másik részét a lakásokba 
építették be. 

A mágneskártyák feltöltése itt is a vízmű
nél személyesen, a fogyasztó által igényelt és 
befizetett összegnek megfelelően történik. A 
fizetendő díj meghatározásakor a kéttényezős 
díjat számították át egytényezősre. A hátra-
lékkal rendelkezők minimális befizetése 3.000 Ft, 
amelyből 1 + 1 m3t töltenek fel, és a különbö
zettel a hátralékot csökkentik. 

A mérőbeépítés előtt tájékoztató levelet 
kapnak az érintett fogyasztók, amely az alap
vető információkat tartalmazza, mint például 
a vízmérő kezelésének ismertetése, illetve a 
feltöltés módja.

érdekes tapasztalat, hogy az utolsó ne
gyedév alapján az átlagos havi fogyasztás 2 m3 

körül volt.
Az utcában korábban kiépített közkutak 

miatt nem mindenki élt a lehetőséggel, hogy 
az előrefizetős mérőre szerződést kössön.  A 
harmadik hónap végén esedékes helyszíni 
kontrollbejárás során pedig találtak olyan ma
nipulált mérőhelyet, ahol a fogyasztók megke
rülték a mérőt. 

Mindezek ellenére Komlón az előrefizetős 
rendszerrel kapcsolatos visszajelzések mind a 
Városgondnokságtól, mind pedig a társashá
zak közös képviselőitől kifejezetten pozitívak. 
továbbra is érkeznek megrendelések a Komlói 
Városgondnokság kezelésében lévő, problé
más bérlakások kapcsán olyan társasházaktól, 
ahol a közösség ilyen módon akarja nem fizető 
tagjait fizetésre ösztönözni. 

h i r d e t é s
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