
    

 

4. sz. melléklet 

 
A MÉRÉSI KÜLÖNBÖZET LEGGYAKORIBB MŐSZAKI OKAI: 
 

1. Belsı hiba: A bekötési vízmérıt követıen, de a mellékvízmérıket megelızı közös 

tulajdonú, ún. csatlakozó vezetékszakaszon (pl. udvar, lépcsıház, felszálló vezeték 

stb.) bekövetkezett meghibásodás. A csıtörés, szivárgás következtében elfolyt 

vízmennyiséget ez esetben egyetlen mellékmérı sem, csak a bekötési vízmérı méri 

meg. 

 

2. Méretlen vételezési pont: Nem ritka a társasházaknál a mellékvízmérıvel nem mért 

vízvételezési hely. Például a bekötési vízmérıt követıen kialakított, mindenki számára 

hozzáférhetı kerti csap, közös használatban levı tároló helységekben létrehozott 

vízvételezési hely, stb. Az itt elhasznált vízmennyiséget szintén csak a bekötési 

vízmérı méri. 

 

3. Nem szabványos mérési hely: Mivel az egyes lakásokba a mellékvízmérıket az 

esetek döntı többségében utólag szerelték be, így nem mindig biztosított a mőszaki 

szabványokban és az elıírásokban szereplı beépítés. (Pl. költségkímélés céljából meg 

nem bontott fürdıszobákban a pontos méréshez elengedhetetlen hidraulikai 

viszonyokat elıidézı megfelelı mérető egyenes csıszakaszok hiánya a mérı elıtt és 

után, ill. elıírástól eltérı helyzető mellékvízmérı.) A szabványtól eltérıen beszerelt 

mérık esetében nem biztosítható a folyamatos, pontos mérés. 

 

4. Mérık kialakításából adódó különbözet: A bekötési vízmérık jellemzıen 

többsugaras nedvesen futó vízmérık. Mérésügyi szempontból az osztálypontosságuk 

B vagy C. 

A mellékvízmérık általában egysugaras szárazon futó vízmérık. Osztálypontosságuk 

függ attól, hogy milyen helyzetbe szerelték be azokat. Vízszintes beépítés esetén B 

vagy A, függıleges beépítés esetén A. Minısítés szempontjából a legpontosabb a C és 

a legpontatlanabb az A. 

Az is tény, hogy a bekötési vízmérıket 4 évente cseréli a szolgáltató, míg a 

mellékvízmérıket csak 8 évente kell cseréltetnie az elkülönített vízhasználónak. 

 

5. Meghibásodás: Azzal is számolni kell, hogy egyik-másik mellékvízmérı esetleg 

kevesebbet mér, mert szorul a szárnykereke, elromlott, megállt, vagy éppen lejárt a 

hitelessége. Ebben az esetben a bekötési vízmérın átfolyó víz mennyisége nem teljes 

mértékben, vagy egyáltalán nem jelentkezik a mellékvízmérı összesítésében. 

Természetesen a bekötési vízmérı is elromolhat, mérhet pontatlanul! 

 

6. Mérık indulási érzékenységének különbsége: A mellékvízmérık és a bekötési 

vízmérı által mért felhasználás közötti különbség adódhat a mérık indulási 

érzékenységének, illetve a mérési pontosság különbségébıl is. Természetesen ez nem 

azt jelenti, hogy ezek a vízmérık a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

(MKEH) által megállapított hitelesítési követelményeknek nem felelnek meg. Az apró 

pontatlanságok azonban összeadódnak és hosszabb idıtáv alatt már számottevı 

mennyiséget jelenthetnek. Például, ha kellı számú csöpögı csap vagy csurdogáló WC 

tartály található a bekötési vízmérıt követı hálózaton, akkor ezeket a kis 

vízfogyasztásokat (indulási érzékenység alatti vízmennyiség) a mellékvízmérık nem 

mérik meg, de a bekötési vízmérınél az összeadódó kis vízfogyasztások már 

jelentkezni fognak. 
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"EMBERI" TÉNYEZİK ÁLTAL OKOZOTT MÉRÉSI KÜLÖNBÖZET: 
 
 

1. Egyidejő leolvasás hiánya: A szolgáltató és a közös képviselı minden törekvése 

ellenére sem oldható meg mindenkor az összes vízmérı egyidejő leolvasása. Ebben az 

esetben, ha nem áll rendelkezésre olvasott, vagy elkülönített vízhasználó által diktált 

és a közös képviselı által igazolt mérıállás, számláink becsléssel készülnek. Ez akár 

jelentıs eltérést is mutathat a valós vízfogyasztáshoz képest. Nagy társasházak 

esetében (40-50 lakás) az egyidejő leolvasás nagyon nehezen kivitelezhetı, a 

leolvasások közötti akár néhány órás eltérés is jelentıs fogyasztás különbözetet 

idézhet elı. Ezért fontos, hogy az elıre meghirdetett idıpontokban minden 

mellékvízmérı leolvasása biztosított legyen. 

2. „Téves” adatszolgáltatás: Elıfordul, hogy a mellékvízmérıs elkülönített 

vízhasználók nem teszik lehetıvé a mellékvízmérıik leolvasását, s bár diktálnak 

mérıállást a szolgáltatónak, az mégsem a valós vízfogyasztásnak felel meg. Ebben az 

esetben a lakótárs saját számlájában szereplı fizetendı összeget tudatosan 

csökkentheti, de egyúttal a lakóközösség többi tagját károsítja meg. Bár a hitelesítési 

célú mellékvízmérı cserénél a valós, kiszereléskori mérıállásig megtörténik a 

fogyasztás elszámolása, nyolc év alatt sok „kellemetlenséget” okozhatnak az élelmes 

elkülönített vízhasználók lakótársaiknak. 

3. Szabálytalan vételezés lakáson belül: Néhány esetben az is elıfordul, hogy a 

felszerelt mellékvízmérıket megkerülve illegálisan, mérés nélkül vételeznek vizet a 

lakástulajdonosok. Ez esetben is alapvetıen a lakóközösség többi tagját károsítják 

meg. 

4. Mérı és mérıszerkezet manipulációja: Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy 

bizonyos "mőszaki beavatkozások" (pl. mérımanipuláció) következtében egyes 

„élelmes” elkülönített vízhasználóknál a mellékvízmérı nem a valós vízfelhasználást 

mutatja. 

 


