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BEVEZETÉS
Szolgáltatóként minden nap arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre 

álló műszaki lehetőségek segítségével felhasználóink számára korrekt 

és pontos elszámolást biztosítsunk. Többek közt ezek közé tartoznak a 

vízfogyasztást mérő berendezések is. A vízmérő olyan összegző mérő-

eszköz, amely folyamatosan méri és jelzi a rajta átáramlott víz térfogatát. 

Ha nem is minden nap, de azért hébe-hóba már mindenki találkozott 

személyesen is ezzel a mérőeszközzel. Ezen mérőeszközök többsége 

még forgó alkatrészek (fogaskerék, szárnykerék stb.) segítségével méri 

az átfolyt vízmennyiséget, térfogatot. Azonban ezen alkatrészek idő-

vel elhasználódhatnak, elkophatnak, egymáshoz történő kapcsolatuk 

bizonytalanná válhat. A pontatlan mérés elkerülése érdekében a szol-

gáltatók társaságuktól független szervezettel (Megyei Kormányhivatal, 

Műszaki Hatósági Főosztály, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály) 

ellenőriztetik, és az előírásoknak (hibaszázalék) megfelelő vízmérőket 

hitelesítetik. Hitelesítés során csak azok a vízmérők felelnek meg, ame-

lyeken az átáramlott víz mennyiségének adott pontossággal történő 

megjelenítése biztosított.

ELŐZMÉNYEK
2016. november 18.: a 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján a Mé-

résügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 127/1991. (X. 

9.) számú Korm. rendelet 2016. november 18. napjával az elszámolás 

alapját képező bekötési vízmérők hitelesítésének hatályát 4 évről 8 

évre emelte.

Mivel még nem rendelkeztünk arra vonatkozó adatokkal, hogy a víz-

mérők – a fent említett (8 év) időszak alatt – pontossága milyen irányba 

mozdul el, 2017-ben három víziközmű-vállalat (a DRV Zrt. a Fővárosi 

Vízművek Zrt. és a Bácsvíz Zrt.) egy megállapodás keretében a lecserélt 

vízmérők visszamérésbe kezdett. Az együttműködés célja, hogy a felek 

a mindenkor hatályos jogszabályi környezetben megoldást ajánljanak 

a vízmérőcsere legoptimálisabb lefolytatásához a sajátos műszaki és 

gazdasági feltételek, valamint az egyedi szervezeti működések szem 

előtt tartásával. 

A felek érdekeltek abban, hogy a kor követelményeinek megfelelő 

minőségű és pontosságű mérésre alkalmas, a szükséges vízvételezési 

igényeket kielégítő vízmérők a legjobb víziközmű szakmai módszer és 

tapasztalati gyakorlat alapján kerülhessenek az ivóvíz-felhasználókhoz.

Együttműködés alapja

• A felhasználónak joga van az elhasznált víz pontos méréséhez.
• A szolgáltató kötelessége biztosítani és cserélni a megfelelő 

mérőeszközt.
• A szolgáltató érdeke a pontos fogyasztásmérő használata.

A VISSZAMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A visszamérések során reprezentatív mintával rendelkeztünk javított – 

gyártott – és új mérő felhasználást tekintve. Minden mérést azonos jog-

szabályi környezetben végeztük a hitelesítési előírások és típusengedé-

SZOLGÁLTATÓK SZEMÉVEL

Lecserélt vízmérők
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KIVONAT  A számlázás alapját képző vízmennyi-
ségmérők többsége forgó alkatrészek (fogas-
kerék, szárnykerék stb.) segítségével méri az 
átfolyt vízmennyiséget. Szolgáltatóként kiemelt 
érdek, hogy a mérők minden körülmények 
között hitelesek maradjanak a beépítésük ideje 
alatt, hogy a számlázás (és ezzel az árbevétel) 
szabályosságához kétség se férhessen. Jelen 
tanulmányunkban arra keressük a választ több 
szolgáltató összefogásával, hogy az idő előreha-
ladtával hogyan változik a mérők számlázásra 
való megfelelősége.

KULCSSZAVAK vízmérés, vízmérő, pontosság, 
hitelesség, vízmérőcsere
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A megállapítások a következő mérési eredményeken alapulnak (5. ábra)lyek alapján. A vizsgálat terjedelme első körben 20 955 db DN 15-DN 20 

hideg vizes bekötési vízmérők tartományára vonatkozik. 

Visszaméréssel kapcsolatos alapvető megállapítások (1. ábra)

Visszaméréssel kapcsolatos eredmények (2. ábra)

A visszamért vízmérők esetén bevezettük a „megállt mérő” fogalmát. 

Ebbe a csoportba sorolt mérők minősítetten nem felelnek meg, mé-

rési eredményeik a hibahatártól minimum 90%-os értékkel eltérnek 

vagy annál magasabb hibát okoztak.

Ábrák magyarázata:
„A”: megfelelt mérők aránya
„B”: nem megfelelő mérők aránya
„C”: megállt mérők aránya

6. ábra: 
Joghatás változá-
sa operatív idő 
alatt (Pontossági 
méréseknél 
alkalmazott 
hibahatárok 
figyelembe 
vételével készült 
grafikon)

7. ábra: 
Mérési pontos-
ság változása 
operatív idő alatt
(Hitelesítési 
méréseknél 
alkalmazott 
hibahatárok 
figyelembe 
vételével készült 
grafikon)

Megállt-működő vízmérők aránya
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A grafikonon a vízmérők visz-

szamérés soron nem meg-

felelő (átlag) mérési ered-

mények láthatók Qn, Qt és 

Qmin mérési tartományokra 

lebontva az operatív idő 

arányában. Látható, hogy a 

Qmin. tartomány esetén a 4 

éve beépített vízmérők ese-

tében a mérési pontosság 

a legkisebb tartományban 

drasztikusan csökken. 

Megállapítható, hogy 

mennyiségi alapon 

vizsgálva a vízmérők 

operatív idejének nö-

vekedésével:

• egyre több a pon-
tatlanul működő 
vízmérő,

• joghatásuk egyre 
jobban elveszik,

• a megállt vízmé-
rők aránya trend-
szerűen nő.

Az általunk bevezetett „megállt mérő” fogalom alapján külön kimutat-

hatóvá vált az egyes mérési pontokon nem teljesítő mérők mennyisége.

Az adatokból jól látszik, hogy átlagos fogyasztási szokás mellett a „meg-

állt mérők” a rajtuk átfolyó vízmennyiségeknek csupán töredékét mérik 

meg, vagy éppen szinte semmit. A hétköznapi átlagos vízhasználatot 

jellemző Qt-Qmin értékeknél a mérő szimpla csőként működött. 

8. ábra: Megállt mérők mennyisége, aránya az operatív időben

9. ábra: Megállt 
mérők aránya

Lefolytatott vizsgálatok – pontosságvesztés mennyisége nem megfelelő vízmérők esetén (10. ábra)

Lefolytatott vizsgálatok – pontosságvesztés mennyisége az összes vízmérő átlagában (11. ábra)

Egy kis emlékeztető (12. ábra)
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Mennyi a mérési hibákból származó veszteség? (14. ábra)
Mielőtt még erre a kérdésre választ adnánk, nézzük meg a vízmérő be-

csült „nettó” üzemidejét.

Átlagos veszteségszámítási módszer (15. ábra)

• Működési napok száma: (kiszerelés éve –

  hitelesítés éve) x 365 nap = 1460 nap

• Napi átlagos működési idő: 2,7 óra

• Vízmérő teljes működési ideje: működési na-

pok száma * napi átlagos működési idő 

 = 3942 óra

• Átlagos működési térfogatáram: befejező 

 mérőállás / vízmérő teljes működési ideje 

 = 0,4 m3/h

• Nevezetes Q értékek: Qn = 2,5 m3/h,    

 Qt = 0,04 m3/h,    Qmin = 0,025 m3/h

• Mivel az átlagos működési térfogatáram ki-

sebb, mint Qn és Qt átlaga (közelebb van 

Qt-hez), a vízmérő átlagos hibája a Qt-n mért 

-2,2%

Egy korábbi MaVíz szakmai napon az egyik vízmérőbeszállító részéről 

elhangzott egy előadás a mechanikus vízmérők várható időbeli pon-

tosságváltozásáról. Az ott bemutatott grafikonon azt láttuk, hogy a víz-

mérők hibagörbéje az idő előrehaladtával inkább csak jobbra tolódik és 

csak kb. tíz év után kezdenek kiesni a mérők a nagyobb térfogatáramo-

kon is az ellenőrzési hibahatáron negatív irányban. Ehhez képest a saját 

mérési eredményeink alapján azt kell mondanunk, hogy a hibagörbe 

már 5-6 év után jelentősen jobbra és lefelé csúszik, és a mechanikus 

vízmérőink többsége már ilyen rövid működési idő után is a szolgáltató 

kárára téved minden térfogatáramon.

Megállapítható, hogy mennyiségi alapon vizsgálva a vízmérők operatív 

idejének növekedésével 

• egyre több a pontatlanul működő vízmérő,
• a joghatásuk egyre jobban csökken,
• a megállt vízmérők aránya pedig trendszerűen nő.

Következtetések, megállapítások (13. ábra)
„Csak előítéleteink sugallatára kételkedhetünk a bizonyítékok erejében” – Varga Csaba

A BECSÜLT ÁTLAGOS VESZTESÉG ÉRTELMEZÉSE
A hálózatra felszerelt, vizsgált vízmérők a vizsgálat időpontjáig legfel-

jebb ennyi veszteséget okoznak. Amennyiben a vizsgált vízmérők a 

hálózaton tovább üzemelnek, abban az esetben a 

hitelesítési idő lejártáig legalább ennyi vesztesé-

get okoznak.

JAVASLATOK, MEGOLDÁSOK
A minta pontossági mérései és a mintából törté-

nő becslések felhasználhatók gazdasági dönté-

sek megalapozásához. A mintaeredmények sta-

tisztikai elemzésével olyan adatokhoz juthatunk, 

amelyek a mérőcserék optimális időpontjának 

meghatározását támasztják alá a különböző át-

lagfogyasztási szintekkel rendelkező lakossági fel-

használók körében.

A mérőcsere-ütemezés 

elméleti optimalizálása lehe-

tőséget nyújt a tevékenység 

eredményességének növelé-

sére a bevételek növelése és a 

ráfordítások csökkentése révén.

A minta statisztikai elemzése lehetőséget nyújt az egyes mérőtí-

pusok – a vizsgált időszakban és állományban leírható – pontossági 

görbéjének összehasonlítására is. A projekt során nyert tapasztalatok 

alapján a nem lakossági felhasználási helyek nagy átmérőjű mérői is 

bevonhatók a mérő pontossági és statisztikai vizsgálatba, az árbevétel 

szempontjából ez a kör kiemelten fontos.

További feladatok, lehetséges célok

• Nagyvízmérők visszamérése (II. ütem),
• Tartósabb vízmérők alkalmazása a fogyasztási mérőhelyeken,
• Stratégiai együttműködés kialakítása a vízmérőbeszállítókkal,
• Beszállítói minőségellenőrzés módszertanának kidolgozása,
• Vízmérőcsere-ciklusok pontosabb meghatározása,
• A felhasználói fogyasztási szokások vizsgálata,
• A mérési pontatlanságból származó veszteségek meghatáro-

zása.
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AZ EKOTON GEREBLYÉS RÁCS ÜZEMELTETÉSE 
A MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 
TELEPEKEN BUDAPESTEN.
MINDENKI SZÁMÁRA VILÁGOS, HOGY A PIACVEZETŐ CÉG A LEGKIEMELKEDŐBB 
ÜGYFÉL BÁRMELY SPECIÁLIS BERENDEZÉSEKET BESZÁLLÍTÓ CÉG SZÁMÁRA. 
MAGYARORSZÁGON EGYÉRTELMŰEN ILYEN KIEMELKEDŐ ÜGYFELÜNK A 
FCSM ZRT. EZEN KÍVÜL NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK EZEN PROJEKTJEINKRE, 
MELYEK BUDAPESTEN LEHETTEK MEGVALÓSÍTVA, HISZEN POZITÍV 
VISSZAJELZÉSEKET KAPUNK AZ FCSM ZRT. SZAKÉRTŐITŐL. 

Egy a sok közül az angyalföldi projektünk, ahová 
egy egyedi Ekoton gereblyés rácsot gyártottunk 
le, és telepítettünk be, csatorna szennyvíz 
szűrésre, így kicserélhették a régi durva 
rácsot. A 6 méter mély és 3 méter szélességű 
csatornában, a meglévő szállítócsigával a 
rácsból keletkezett hulladékoknak, a lehető 
leghamarabb új rácsot kellett felszerelni. 
Tervezőinknek magas figyelmet kellett 
ráfordítaniuk a kész termék betelepítésére és 
üzembehelyezésére, amit a lengyelországi 
Ekoton üzemből szállítottak.

Ezt a projektet különlegesnek tartjuk, tekintve a 
rács nem átlagos méreteire (3,2 m széles, 9 m 
hosszú, 2890 kg), a rács telepítéséhez szükség 
volt egy kisérő járműre, ezen kívül pontos és 
precíz munkára a magyar darukezelőktől és 
telepítőktől. Az EKOTON üzemeltetési szakértő 
irányításával ez a beüzemeltetés sebészeti 
precizitással volt végrehajtva. Majdnem 3 órával 
azután, hogy a csatorna le lett zárva, a zsilipet 
újranyitottak, és a KR 2853 gereblyés rács már 
dolgozott is. A bejövő szennyvíz mennyiségé 
(amely erre a rácsra kerül) 5-6 ezer m3/óra és 
12   ezer m3/óra között mozog.

A rács beüzemelése 2020 júniusában zajlott 
le és a legutóbbi hat hónap eseményei 
alapján tisztán látható, hogy a beüzemelés 
hatékony és teherbíró eredményeket hozott. 
Egy cikk, amelyet az FCSM Zrt. publikált 2020 
októberében, a következőt jegyzi meg:

„Telepünkre nyáron beépített új rács eddig 
jól vizsgázott. A közel méteres sűrűséggel 
elhelyezett rács lehúzók nem hagyják a 
rácsot berakódni, eltömődni. Sokkal rövidebb 
ideig áll a rácson a felfogott rácsszemét, mint 
a régi, ciklusonként egyszeri rácslehúzást 
biztosító rács esetén. Így a víznyomás 
kevésbé képes a rácsokon keresztül 
préselni a már felfogott szemetet. Az új rács 
kialakításából adódóan további előny, hogy 
nem drótköteles megoldású a rácslehúzás, 
hanem a rács anyagával megegyező láncos 
rendszerű. Ennek köszönhetően megszűnik 
a drótkötél szakadásából, vagy tervszerű 
cseréjéből adódó üzemkiesés.”

EQUIPMENT 
AND TECHNOLOGIES
for wastewater treatment


