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20 ezer mérő távolról kiolvasható. Nyíregyházán ennél lényegesen jobb 
a helyzet, mert a 34 ezer mellékvízmérő 53%-a, 18 ezer távleolvasott. 

 
Intelligens hálózat mintaprojekt, okosmérés
2018. szeptember hónapban lezárult az Intelligens Hálózat Mintaprojekt, 
melyben társaságunk is komoly szerepet vállalt. Meggyőződésem, hogy 
az okosmérők meg fogják változtatni, amit eddig gondoltunk a mérők-
ről. Egy újabb múló divat vagy a jövő technológiája? – teszik fel sokan a 
kérdést. Ma úgy néz ki, hogy a változó körülményeknek már csak okos-
méréssel lehet megfelelni, amely közben az energiaszámlák csökkené-
sében is segíti a felhasználót. Magyarország komolyan veszi a kérdést, 
egy hatmilliárdos projekt keretében vizsgálta a technológiákat a nagy-
városoktól a falvakig. Amikor a projekt elindult 2010 körül, a technológia 
szintjén még sok kérdés volt, melyből a legtöbbre mára már megvan a 
válasz. Európai szinten született egy elhatározás az okosmérés beveze-
téséről, de a tagállamok saját hatáskörükben döntenek. Számos ország 
készített tanulmányokat, mintaprojekteket és CBA-analízist, hogy meg-
éri-e, és bevezessék-e. Végül nagyon sok ország bevezette, részlegesen 
még ott is bevezették, ahol negatív lett az eredmény.

Magyarország is elhatározta, hogy legyen egy olyan mintaprojekt, 
ahol – az áram-, gáz-, víz-, távhőszolgáltatóknál – egy kicsit a teljes fo-
gyasztói láncot vizsgálják. Igazából nem kérdés, hogy lesz-e bevezetés, 
mert a városok energiafelhasználását valahogy monitorozni kell. Elin-
dultak az okosvárosprogramok, és sok helyen bebizonyosodott, hogy 
ezek jelentős gazdasági hatással vannak a városok életére. Az épületet 
és a várost is fel kell okosítani, hogy tudjuk azt például, hogy egy Cel-
sius-fok változása milyen energiaigény-változást jelent. Amikor a pilot 
projekt elkezdődött, arra a kérdésre próbált a Központi Okos Mérés Zrt. 

távleolvasás 
Társaságunknak stratégiailag fontos célkitűzése, hogy megismerje és 
alkalmazza az új technológiákat, és mint innovatív cég nyolc éve komo-
lyan foglalkozik a távleolvasással és az okosméréssel. 2010-től megfizet-
hető áron biztosítja a társasházakban élők számára a távleolvasást, azaz 
megtette az első lépést az okosmérés felé. 

Ellátási területünkön gyorsan felismerte a lakosság, a közös képvi-
selők és a házkezelők, hogy milyen előnyökkel jár a távleolvasás, ezért 
ma már nincs szükség a rendszer népszerűsítésére. Jó ütemben terjed, 
aminek legfőbb oka, hogy a mérési különbözet a teljesen távos mérősí-
tett házakban 5% alá csökkent. A távleolvasás legnagyobb előnye, hogy 
nem kell mérőállást diktálni, és mivel a mérők egyszerre kiolvashatók, 
megszűntek az elszámolási különbözetek és az ezzel járó reklamációk. 
Nőtt az elégedettség a lakók, a közös képviselők és a házkezelők köré-
ben egyaránt. Ma már a 42 ezer darab mellékvízmérő közel 48%-a, azaz 

InnovácIó 
a fogyasztásmérésBen 

kivonat A NYíRSÉGVíZ Zrt. szakemberei nyolc éve komolyan foglalkoznak a távleolvasással és az okosméréssel. 2010-
től társaságunk megfizethető áron biztosítja a társasházakban élők számára a távleolvasást. 2018. szeptember hónap-
ban lezárult az Intelligens Hálózat Mintaprojekt, melyben a Nyírségvíz Zrt. is komoly szerepet vállalt. 2018. október 
hónaptól indul a CALIN előrefizetős pilot projekt.

kulcsszavak KOM, mintaprojekt, modernizálás, infrastruktúra, okosváros, adatközpont, monitorozás, előrefizetés, 
kóddal feltöltés

PamPucH JózseFné NYÍRSÉGVÍZ Zrt. értékesítési osztályvezető

(távleolvasás, okosmérés, előrefIzetős rendszer)

A Nyírségvíz Zrt. fogyasztásmérő-adatai

A távleolvasási programban részt vevő társasházak mérésikülönbözet-változása



21v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 8 / 6B i z o t t s á g o k  m u n k á j á r ó l B i z o t t s á g o k  m u n k á j á r ó l

az  országos szintű okoshálózatok és okostechnológiák magyarországi 
kiépítésére és alkalmazására vonatkozó döntést, aminek köszönhetően 
egy új korszak nyílhat a fogyasztásmérők leolvasásában.

calIn előrefizetős pilot projekt
Az okosmérésprojektből ugyan az előrefizetős mérés kimaradt, de mi az 
elmúlt időszakban folyamatosan figyeltük a piacot, és a kereskedőket 
arra ösztökéltük, hogy a gyártókkal tárgyaljanak olyan eszközök fejlesz-
téséről, melyek megfizethető áron beszerezhetők, és megfelelnek a kor 
követelményének. Végül sikerült egy olyan előrefizetős vízmérőt találni, 
ami alkalmas arra, hogy teszteljük. A CALIN előrefizetős mérő alkalma-
zás közbeni bemutatása után úgy ítéltük meg, hogy ez a szolgáltató 
és a felhasználók számára egyaránt előnyös, ezért egy pilot projektet 
indítunk mintegy másfél száz fogyasztásmérő alkalmazásba vételének 
kiterjesztésével.

A mérőeszköz egyik nagy előnye – a vízi közszolgáltatói körben ed-
dig alkalmazott előrefizetős mérővel szemben –, hogy a feltöltés bárme-

lyik ügyfélszolgálatunkon lehetséges. A rendszer kódok generálásával 
működteti az előrefizetést. A felhasználó az ügyfélszolgálaton befizetett 
összegért kapott kóddal tudja feltölteni a mérőre a megvásárolt kreditet. 
A szolgáltatás díjának befizetését követően a kapott kódot a mérővel 
párosított, illetve a mérővel rádióhullámon keresztül kommunikáló úgy-
nevezett „keypad”-on keresztül kell berögzítenie.

 
A CALIN előrefizetős vízmérő alkalmazása előnyös a szolgáltatónak, mert 
a létfenntartási közegészségügyi és a katasztrófaelhárítási vízigény – a 
higiéniai létminimum különböző beállításával – biztosítható, olcsóbb és 
egyszerűbb a szolgáltatási díjak beszedése, megelőzhető a korlátozás és 
a behajthatatlan követelés leírásával kapcsolatos költség. 

Előnyös a felhasználóknak is, mert könnyen feltölthető, tervezhető 
a vízfogyasztás, az előrefizetés közüzemiköltség-megtakarítást eredmé-
nyez, mivel ezzel elkerülhetők a behajtási – fizetési meghagyás, végrehaj-
tás –, a korlátozási és újracsatlakozási költségek, valamint bérlemények 
esetében alacsonyabb a szolgáltatási díjat nem fizető bérlők miatti koc-
kázat. A mérő méretéből fakadóan hátrányként jelentkezik, hogy mellék-
vízmérőként alkalmazva a mérő helyét is át kell építeni, ami megnövelheti 
a költségeket. 

Összegezve, remélem, sikerült bemutatni, hogy a víziközmű-szolgál-
tatási ágazatban is megindult egy lassú ütemű újragondolása a fogyasz-
tásmérésnek és -leolvasásnak. 

A szemléletváltást a Nyírségvíz Zrt. örömmel fogadta, és eddig min-
den esetben sikeresen élt az innovatív eszközök alkalmazásának kiter-
jesztésével.

– rövidítve: KOM – válaszolni, hogy miért jó az okosmérés a szolgálta-
tóknak, a lakosoknak, az önkormányzatoknak, hogyan lehet nekik úgy 
visszaadni a mérési adatot, hogy tudjanak vele valamit kezdeni.

Tekintettel arra, hogy a mintaprojekt célkitűzései nagyon sok pon-
ton megegyeznek társaságunk céljaival, és a telepített távos mellékvíz-
mérők és a hozzájuk kapcsolódó távos bekötési vízmérők üzemeltetése 
révén már sok jó tapasztalatunk van a távleolvasásról és arról, hogy ho-
gyan működik a kommunikáció, élve a 2016. év végén felajánlott lehető-
séggel együttműködési megállapodást kötöttünk a KOM Zrt.-vel.

A mintaprojekt során a KOM Zrt. az okoshálózati adatközpont kiépí-
tése mellett Nyíregyházán közel ezer háztartás és 176 önkormányzati 
intézmény részére telepített segítségünkkel okos hidegvíz-mérési esz-
közöket. Társaságunk mint infrastruktúraüzemeltető a mintaprojektben 
kifejtett aktivitásával segítette, hogy számos, elszámolásra alkalmas 
hidegvíz-fogyasztási végpont legyen sikeresen bevonva a projektbe, 
és ezzel társaságunk is hozzájárult egy országos reprezentatív mintára 
épülő okoshálózati rendszer kiépítéséhez és üzemeltetéséhez. Az adat-
központnak és az ott feldolgozott információknak köszönhetően pon-
tosabb kép kapható a magyar rendszerhasználók energiafogyasztási 
szokásairól, illetve az energiafelhasználás jövőbeli optimalizálási lehe-
tőségeiről.

 

Milyen eredmények várhatók a közreműködéstől?
•	 Projektcélok	megvalósításával	elősegítjük	az	országos	szintű	döntést.
•	 Pontos	mérés,	leolvasás.
•	 Felhasználói	bizalom	javulása.
•	 Költségcsökkenés,	kintlévőség	csökkenése.
•	 Csökkenhet	a	pazarlás,	tervezhetővé	válik	a	fogyasztás.
•	 Eszközbeépítési	költség	megtakarítása,	fejlesztési	potenciál.
•	 Az	információ	energiahatékony	felhasználásra	ösztönöz.

Milyen előnyökkel számolhatnak a felhasználók?
•	 Nem	kell	várni	a	leolvasót	vagy	a	mérőállást	diktálni.
•	 A	 vízfelhasználás	 nyomon	 követhető	 a	 KOM	 honlapján,	 akár	 laptop	

vagy okostelefon segítségével.
•	 Megvalósulhat	a	tudatos,	takarékos	vízfogyasztás.
•	 Optimalizálható	a	víz-	és	csatornaköltség.	
•	 Csökkenhet	a	rezsiköltség.	

Az okosmérés egyedülálló lehetőség az elégedettségnövelésre. A pro-
jekt során megvalósult minden érintett érdekeinek összhangja! Egy si-
keres projekt részesei lehettünk, mert a projekt keretein belül minden 
nyíregyházi intézménybe olyan felső kategóriás fogyasztásmérő lett 
beépítve, ami már megfelel a XXI. század követelményeinek. Nyíregy-
háza város intézményeiben projektköltségen végre lett hajtva a vízmé-
rés modernizálása, amire saját forrásból nem lett volna lehetőség. Az 
okosmérésprojektben való részvételnek véleményem szerint a legna-
gyobb eredménye az, hogy a projektcélok megvalósításával elősegítjük 
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