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vízmérőn, mindig látható, hány köbméter víz áll még rendelkezésre. Ha 
a feltöltött keret elfogyott, vagy valaki megkísérli megrongálni a szer-
kezetet, az eszközben lévő csap automatikusan elzár. (Eddig mindössze 
egyetlen alkalommal próbálta valaki kijátszani a rendszert, de a beépített 
ellenőrzési pontoknak köszönhetően a kísérlet nem járt sikerrel.)

A higiéniai okokból szükséges, korlátozott vízmennyiség lefogyott 
kártya esetén is rendelkezésre áll. Minden esetben előre beprogramoz-
zuk a törvény által előírt szociális vízmennyiséget, így ha az előre fizetett 
keret elfogy, a mérő ezt a minimumot még átengedi, amelyet a lakónak 
természetesen a későbbiekben megküldött számlán rendeznie kell.

A felhasználóknak rendszeresen kell ellenőrizniük a mérő állását, és 
időben gondoskodniuk a hosszabb ideig tartó ügyfélfogadási szünetet, 
például a karácsonyi ünnepeket megelőző feltöltésről, hogy ne marad-
janak víz nélkül. (Ezzel együtt ilyen esetekben az éjjel-nappal működő 
diszpécserszolgálatunknál, társaságunk központjában is intézhetik a fel-
töltést, erről előzetesen levélben tájékoztatjuk az érintett felhasználókat.)  

Kedvező tapasztalatok: folyamatos feltöltés, 
stagnáló hátralék
A módszer eddigi tapasztalatai egyértelműen kedvezőek. Az új mérési 
szolgáltatástól azt is reméltük, hogy csökken az érintett felhasználók 
által felhalmozott tartozás, illetve a későbbiekben nem halmozódik fel 
újra magas hátralék. Az ügyfelek aktív részvételének és az egyre több 
helyre beépített kártyás vízmérőknek köszönhetően – jelenleg 165 ilyen 
mérő üzemel – a felhalmozott víz- és csatornadíj-tartozások növekedése 
egyértelműen megállt. 

Az akkor elérhető és kedvező feltételeket bizto-
sító Baylan AK-111 típusú kártyás vízmérőt az-
óta is zökkenőmentesen használjuk. funkcióját 
biztosítandó a szerkezetnek nagyobb a beépí-
tési mérete, mint egy átlagos vízmérőnek, így 
a szerelését megelőzően általánosan a mérési 
hely átépítése szükséges, ezt követően kerülhet sor a mérő beépítésére. 

Társaságunk valamennyi ügyfele számára 2013 májusától elérhető 
az előre fizetős vízmérő, amely főként a nehéz helyzetben lévőknek je-
lent alternatívát, akik így nem halmoznak fel leküzdhetetlen adósságot. 
A kártyás vízmérők elsődlegesen önkormányzati bérlakásokba kerülnek 

– ebben kiemelkedő partnerünk Pécs város önkormányzata, amely rende-
lettel is támogatja a megoldást, és a 2016-2017-es évekre mintegy 300 
kártyás vízmérő beépítését határozta meg. Többségében olyan háztartá-
sokat vonnak be a programba, amelyek magasabb, 100 ezer forint feletti 
adósságot halmoztak fel.

Akárcsak egy feltöltős mobiltelefon
Maga a mérő úgy működik, akár egy feltöltőkártyás mobiltelefon: az ügy-
fél saját lehetőségeinek és határainak ismeretében előre megvásárolja a 
kívánt vízmennyiséget, így csak annyit fogyaszt, amennyit kifizetett. A 
társaságunk ügyfélszolgálati irodájában rendezett fogyasztást egy mág-
neskártyával érvényesítheti az intelligens vízórán, az újratöltést pedig 
tetszőleges alkalommal megismételheti.

2013. május 17-én kezdte meg működését az első két kártyás mérő, 
amelyet a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. szereltetett fel két ön-
kormányzati bérlakás fogyasztásának kezelésére. A kártyás vízmérők – 
megfelelően magasabb tudásuknak – a hagyományos mérőknél többe 
kerülnek, azonban különösen hatékony megoldást kínálnak albérletek, 
önkormányzati bérlakások, társasházak esetében a lakói, bérlői tartozás 
felhalmozódása ellen. 

Veszteségminimalizáló hatása mellett az előre fizetős vízmérő adós-
ságkezelésre is alkalmas, hiszen tartozás esetén a befizetett összeg egy 
kisebb része ütemezetten a hátralék rendezésére fordítódik. Ez a típusú 
szolgáltatás-igénybevétel önfegyelemre és tudatos vízfelhasználásra is 
ösztönöz, hiszen a fogyasztást folyamatosan tervezni kell. A tapaszta-
latok azt mutatják, azoknál válik be leginkább, akik csak ezen a módon 
tudnak takarékoskodni, így akár 5-10 százalékot is megspórolhatnak a 
korábbi vízfogyasztásukhoz képest.

Csak egyszer próbálták meghekkelni a rendszert
A tudatos használatot segíti, hogy a fogyasztás egyszerűen követhető a 

ELŐRE FIZETŐS VÍZFOGYASZTÁS
– TAPASZTALATOK A TETTYE 
FORRÁSHÁZ ZRT.-NÉL

Az országban a Tettye Forrásház Zrt. az elsők között 
vezette be néhány évvel ezelőtt a kártyás vízmérők 
alkalmazását, elsősorban társasházi lakásokban. 

steiner baLáZs 
számlázási és kintlévőség-kezelési csoportvezető
Tettye Forrásház Zrt.

Mérőbeépítések alakulása

Beszerelés éve Mennyiség

2013 45

2014 27

2015 84

Összesen 156
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Azon felhasználói körnél, ahol folyamatos a kártyafeltöltés, a követe-
lésállomány csökkenésnek indult. Az ügyfélszolgálati irodában gyakor-
latilag minden napra jut ezzel kapcsolatos ügyintézés. A felhasználók 
lehetőségeik függvényében általában 1 és 5 köbméter közötti mennyi-
séget töltenek fel előre és fogyasztanak: van, aki minden héten jön, és 
köbméterenként fizeti ki előre az elhasználni kívánt vizet, mások havon-
ta nagyobb mennyiséget tesznek a kártyájukra. A feltöltéssel kapcsola-
tos megkeresések alakulása:

Mindemellett nem elhanya golható a lakóközösségre gyako rolt hatás 
sem: ez a típusú elszá molási mód érzékelhetően csök kenti a társasházban 
fennálló esetleges feszültségeket.  

A bemutatott alkalmazás mel lett a jogszabályváltozások kö vet -
keztében a szolgáltatóknak le   hetőségük van kártyás mérőt be épí teni 
olyan, mellékszolgáltatá si szerződéssel rendelkező felhasználóknál, akik 

60 napot meghaladó fizetési késedelembe estek. Társaságunk ezt a lehe-
tőséget a magas bekerülési költség miatt egyelőre nem alkalmazza, de ha 
a közeljövőben elérhetővé válik olyan kártyás vízmérő, amelynek beépíté-
si hossza a mérési hely átépítése nélkül is kivitelezhető – és ezzel együtt 
a felhasználók fogadókészsége is megfelelő lesz –, tervezzük a szélesebb 
körben való bevezetést. 

Kártyafeltöltések száma

Beszerelés éve Mennyiség

2013 245

2014 312

2015 644

Összesen 1201

TERVEZŐI 
NYEREMÉNYJÁTÉK!

Tervezzen velünk 
és nyerjen egy autót! 
A Pureco Kft. idén ünnepli 10. születésnapját, és 
ebből az alkalomból versenyt hirdetünk tervezők, 
mérnökök számára. 
Csapadékvíz-, ivóvíz- vagy akár szennyvíztisztítási 
munkája van? Október végéig tervezzen Pureco 
terméket és/vagy technológiát és nyerjen egy 
Toyota Yaris Hybrid személyautót!

További információk: www.tervezzen.pureco.hu

Információs telefonszám: +36 1 224 0697 

Eredményhirdetés: 2016.november 17-én 
a Pureco Születésnapi Gálavacsoráján.

Víztiszta megoldások
Ránk számíthat, velünk tervezhet!
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