
Hogyan válasszunk készüléket? 

 1. Mindenképpen bizonyosodjunk meg arról, hogy a kiválasztandó készülék 
rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel vagy legalább olyan független, 
akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal melyből 
megállapítható hogy a készülék teljesíti az MSZ-EN 834 számú szabvány 
előírásait.  

 A Magyarországon forgalmazott költségmegosztók legnagyobb része Németországból és 
Dániából származik. A készülék gyártója mindkét ország esetében köteles a terméket 
bevizsgáltatni és arra egy forgalomba hozatali engedélyt (Zulassung) kérni. Amennyiben 
a készülék rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel, úgy annak száma minden 
esetben megtalálható a költségmegosztó készülék házán vagy a hazai forgalmazó 
honlapján. Ennek megléte esetén garantált, hogy az adott készülék megfelelő és teljesíti 
a költségmegosztó készülékekre az MSZ-EN 834 szabvány által előírt pontossági és 
egyéb követelményeket. Amennyiben az adott készülék olyan országból származik, 
amelyben a forgalomba hozatali engedély nem kötelező, úgy mindenképpen célszerű 
ellenőrizni, hogy a költségmegosztó készülék rendelkezik-e olyan független, akkreditált 
tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal, amely igazolja, hogy a készülék megfelel 
az MSZ-EN 834 számú szabványnak. Ennek hiányában a készülékről az  sem tudható, 
hogy mit mutat, illetve hogy az általa által mutatott érték egyáltalán alkalmas-e arra, 
hogy annak alapján költségmegosztás készüljön.  

 2. Győződjünk meg a költségmegosztóban található elem várható 
élettartamáról! A legtöbb modern költségmegosztóban az elemeket 
általában 10 évig nem kell cserélni.  

 Amennyiben a költségmegosztó élettartama alatt egy vagy esetleg több elemcsere is 
szükséges, az jelentősen megemeli a készülékkel kapcsolatos üzemeltetési költségeket! 
A költségeken túl számítanunk kell arra is, hogy amennyiben egyes lakásokban a lakó 
távolléte miatt az elemcsere nem hajtható végre, az további adminisztrációt és vitás 
helyzeteket eredményezhet és az elszámolás elkészítése is problémákba ütközhet. 

 3. A költségmegosztó kiválasztása esetén minden esetben a készülék 
élettartama alatt fellépő összes költséget vegyük figyelembe!  

 Tíz éves élettartam esetén például a következőket kell szem előtt tartaniuk: 
a. a költségmegosztó készülék bekerülési ára 
b. a vissza nem térítendő támogatás összege (ha van ilyen) 
c. az esetleges elemcserék költségei  
d. a költségmegosztás díja 10 évre vonatkozóan 
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A fentiekből látható, hogy nem elég, ha alacsony a szolgáltatási díj, de ugyanakkor 
magas a készülék ára, vagy több elemcsere díjával is kalkulálnunk kell. Ez természetesen 
visszafelé is igaz, hiába olcsó egy termék, ha több elemcserére is szükség van, vagy 
túlságosan drága a hozzá kapcsolódó szolgáltatás. A megfelelő döntést csak úgy tudjuk 
meghozni, ha minden tényezőt figyelembe veszünk. Ne feledjük azt sem, hogy az ár nem 
minden, sokat számít a készülék minősége és a készülékkel együtt választott szolgáltató 
megbízhatósága is! 

4. Körültekintően válasszuk meg a számunkra megfelelő Szolgáltató Partnert!  

 

A korszerű költségmegosztók ma már rádió-távleolvasású készülékek, melyek 
leolvasása, programozása komoly technikai hátteret és felkészültséget kíván. 
Amennyiben egy adott készülék mellett döntünk, és a költségmegosztást végző 
szakcéget a fogyasztásarányos fűtési költségelszámolás elkészítésével is meg kívánjuk 
bízni, úgy ez egy hosszútávú üzleti kapcsolatot jelent. A döntést megelőzően szükséges 
megfontolni a következőket: 

a. Milyen gazdasági háttérrel rendelkezik, hány alkalmazottja van és 
mennyire megbízható a leendő szolgáltató partner? Van-e esélye annak, 
hogy esetlegesen eltűnik a piacról még az általunk választott 
költségmegosztók élettartamán belül? 

b. Milyen referenciái vannak a leendő partnernek, hány lakásban végez 
hasonló tevékenységet Magyarországon és esetleg más országokban?  

c. Rendelkezik-e ügyfélszolgálattal, ahová probléma esetén fordulhatunk és 
választ is kapunk kérdéseinkre? 
 

5. Ne feledkezzen meg arról, hogy energia-megtakarítás csak a fűtési 
költségmegosztók és a termosztatikus szelepek együttes használatával 
érhető el.  
 

A költségmegosztók felszerelésével egyidejűleg szükséges a fűtési rendszer 
korszerűsítése, strangszabályozók és termosztatikus radiátorszelepek beépítése.  
Mivel a táv- és központi fűtéses épületek fűtési rendszerei speciális szaktudást 
igényelnek (példaként elég az egycsöves fűtési rendszerekre gondolnunk), a 
fűtéskorszerűsítés kivitelezésénél és az alkalmazott szerelvények kiválasztásánál 
célszerű olyan szakcéget választani, amely mind a költségmegosztás, mind a szekunder 
fűtési rendszer korszerűsítése terén megfelelő szaktudással és referenciákkal 
rendelkezik. 
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