
21v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 4 / 1ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l a  v í z i p a r  s z e m é v e l

és víz- illetve hőmennyiségmérők felújítása, 
újrahitelesítése. Fröccsüzemünkben 18 gépen 
állítunk elő az utolsó fogaskerékig mindent, 
ami a mérőinkhez szükséges. A szerelőcsar-
nokban több gyártósoron folyik a mérőeszkö-
zök szerelése, hitelesítése és csomagolása. A 
hitelesítés 13 padon zajlik, többségében di-
namikus elven, ami jelentős kapacitásbővü-
lést eredményezett, így ma akár 9.000 mérő/
hét gyártása sem jelent problémát. Felújító 
bázisunkon DIN szabványnak megfelelő le-
szerelt vízmérőházak új, rádiózható mérőbe-
tét cserével történő felújítását végezzük, így 
a beépített mérőállomány költséghatékonyan 
rádiózhatóvá tehető. 

további tevékenységeink
Cégünk kiváló minőségű vízmérőivel év-

tizedek óta piacvezető Magyarországon, ám 
tevékenységünk jóval szélesebb körű. Átfo-
gó termékválasztékunkkal, melyhez a cégcso-
port minden gyártó bázisa hozzájárul, Magyar-
országon ma már nincs olyan méréstechnikai 
feladat, melyre ne tudnánk megoldást kínálni. 
Akár komplex, több szolgáltatós rendszerek 
kiépítését és üzemeltetését is meg tudjuk ol-
dani, a mérőtől a számlázásig bezárólag! A ma-
gyarországi vízmérő távleolvasó rendszerek 
csaknem 100%- át tőlünk vásárolták. Ez immá-
ron több mint 130.000 rádió jeladóval ellátott 
eszközt jelent, és a felhasználói visszajelzések 
alapján ez a szám csak növekedni fog a követ-
kező években. S hogy mennyire jellemző ránk 
az innovatív gondolkodás azt mi sem mutatja 
jobban, mint hogy az egyetlen Magyarorszá-
gon működő fix adatgyűjtő rendszert is a MOM 
üzemelte be az ÉDV Zrt.-vel közösen, Csép tele-
pülésen.

ban pedig hazai alapanyagok, termékek és a 
magyar munkaerő alkalmazását. Termékeink 
évtizedek óta fontos részét képezik az ország 
vízgazdálkodásának, és innovatív kompeten-
cia centrumként a jövőben is a legmagasabb 

szakmai követelmények-
nek megfelelő műszaki 
megoldásokat kínálunk 
partnereinknek. Mindezek 
elismeréseként az általunk 
gyártott szárnykerekes 
vízmérőcsalád (CORONA) 
tagjaira elnyertük a jogot 
a Hazai Termék, felújítá-
si szolgáltatásunkra pe-
dig a Magyar Szolgáltatás 
védjegy használatára. A 
védjegyhasználat odaíté-
lésével a Tanúsítási Bi-
zottság hivatalosan is el-
ismerte, hogy a MOM Zrt 
mátészalkai gyárában ma-
gas színvonalon, magyar 
mérnökök által fejlesz-
tett, magyar munkaerővel 
gyártott termékek kerül-

nek előállításra. Mint egyedüli, hazai gyártó, 
büszkék vagyunk arra, hogy közvetlenül kö-
zel 170, beszállítóinkon keresztül pedig ennél 
is több családnak biztosítunk megélhetést egy 
hátrányos helyzetű régióban.

a termelésről
Gyártóbázisunkon fejlesztésekkel, tech-

nológiai újításokkal, folyamataink rugalmas 
optimalizálásával folyamatosan bővítjük gyár-
tási kapacitásunkat. Termelő tevékenysé günk 
két fő csoportra osztható: új vízmérők gyártása 

egy kis történelem…
A mátészalkai üzem ’71-ben kezdte meg 

működését. Ma már egy családi kézben lévő vál-
lalatcsoport, a DIEHL tagjaként folytatjuk gyártó 
tevékenységünket, melynek a DIEHL Metering 
az ötödik, méréstechnikával foglalkozó divíziója, 
három kontinensen, 17 vállalattal.

a jelen
Az új víziközmű törvény hatásait mi is meg-

éreztük, hiszen megcsappant a belföldi meg-
rendelés állomány, amit az export értékesítés 
nem tudott pótolni. Amíg 2010/11-ben a teljes 
árbevétel több mint felét a belföldi értékesí-
tés tette ki, addig ez az arány 2012-re 39%-ra, 
2013-ra pedig mindössze 33%-ra esett vissza. 
A folyamat egyáltalán nem szívderítő! Tovább-
ra is fő piacunknak tekintjük a belföldi ivóvíz 
szolgáltatói szektort, és hiszünk benne, hogy 
partnereink jövőbeni döntéseiknél figyelembe 
fogják venni azt is, hogy termékeink megvá-
sárlásával magyar munkahelyeket és közvetve 
a magyar gazdaságot támogatják.

További változás, hogy a korábbi igazgató 
februárban leköszönt, és helyét a MOM élén ez 
év őszétől Regis Metens Úr 
vette át. A köztes idősza-
kot a cég átszervezésére 
használtuk, ami egyaránt 
érintette a termékeket és 
a személyi állományt. Ve-
vőink új arcokkal találkoz-
hattak, vagy régi ismerő-
sökkel új szerepkörben.

Az új helyzet természe-
tesen stratégiánk újradefi-
niálását is megkövetelte. 
A jövőben első sorban új 
rádiós rendszerek telepí-
tésére fókuszálunk, a ko-
rábbi pozitív vevői vissza-
jelzésekre alapozva. Ennek 
alapeleme, hogy olyan új 
mérőeszközöket kívánunk 
döntően értékesíteni, amik 
távadásra előkészítettek, 
másrészről a vízmérők újrahitelesítése során is 
hangsúlyosan az MWI rádiózható mérőbetét 
cserés felújítást helyezzük előtérbe. Ott, ahol 
már használják a rendszereinket jól láthatóak 
annak előnyei, jövőbe mutató tulajdonságai. 
Emellett rádiós távleolvasásra alkalmas termék-
portfóliónk bővítését is tervezzük.

hazai termék, magyar szolgáltatás
A vállalat filozófiájának alapvető eleme, 

hogy a fejlesztések során előtérbe helyezi a 
magyar szakértelmet, a gyártás folyamatá-

mom – a maGyar 
vízmérő Gyártó

A MOM Vízméréstechnikai Zrt. mint mérőműszer-gyártó 
1884 óta folytat gyártó és fejlesztő tevékenységet 
és ez alatt jelentős mértékben hozzájárult a magyar 
szellemi tőke gyarapításához. Az alapítástól fő 
tevékenységünk a szárnykerekes vízmérők gyártása, 
felújítása, újrahitelesítése a magyarországi és a külföldi 
piacok számára egyaránt.


