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2. a víziközművagyon 
ismertetése

Az ivóvízellátás víztermelési, kezelési és 
elosztási feladatokból áll. Mivel az ivóvíz alapé
lelmiszer, az elvégzendő feladatokhoz speciális 
berendezések és létesítmények kapcsolódnak. 
Bármi, ami az ivóvízzel érintkezhet, annak élel
miszeripari felhasználásra alkalmas engedély
lyel kell rendelkeznie.

A vízkezelés során a Társaság vastalanítást, 
mangántalanítást, illetve ammóniamentesí
tést végez a szolgáltatási terület közel 20%án. 
A további 80%os területrészen a kitermelt 
karsztvíz rendkívüli jó minősége miatt a vízke
zelés csak a hálózati fertőtlenítésre szorítkozik.

Az ellátó hálózatok nagy része az 1960
as években létesült azbesztcement anyagú 

1. Bevezető
A jogelődjei révén nemsokára 120 éves 

BAKONYKARSZT Víz és Csatornamű Zrt. 1996
ban alakult a Veszprém Megyei Víz és Csator
namű Vállalat jogutódjaként, a tulajdonosi 
önkormányzatok víziközművagyonának üze
meltetésére. A Társaság alaptevékenysége a 
fogyasztók egészséges ivóvízzel való ellátása, 
illetve a keletkező szennyvizek elvezetése, tisz
títása és kezelése.

A Társaság által nyújtott szolgáltatások az 
alaptevékenységeknek megfelelően ivóvíz
ága zatra és szennyvízágazatra tagozódnak. Az 
üzemeltetett ivóvízhálózat nagysága az el
múlt évtizedben állandónak tekinthető, míg a 
szenny vízhálózat a települési csatornázási prog
ramoknak köszönhetően folyamatosan bővül.

csövek ből. Azt megelőzően elsősorban öntött
vas, míg az 1980as évektől a műanyag (PVC, PE) 
alapanyagú csövek térhódítása figyelhető meg. 
A ’60as években került kiépítésre Veszprém 
megye legtöbb településének vízellátása, törpe
vízműveken keresztül. A Társaság jelenleg több 
mint 1500 km gerincvezetékből és közel 300 km 
bekötővezetékből álló hálózatot üzemeltet.

A szennyvízelvezetés és tisztítás területén 
is több évtizedes fejlesztésberuházás révén 
alakult ki a jelenleg meglévő közművagyon. A 
szennyvízhálózatok, különösen a kisebb tele
pülések esetében, a ’90es évektől kezdve folya
matosan létesültek, így a Társaság jelenleg 800 
km feletti gerincvezeték és 300 kmnyi bekötő
vezetékből álló gravitációs hálózatot üzemeltet. 
Emellett 200 km hosszú nyomott szennyvízhá
lózat üzemeltetése is a vízmű feladata. A csator
nahálózat pillanatnyi átlagéletkora 16,4 év, ami 
a vízhálózat átlagéletkorának közel fele.

Mindkét ágazatra igaz, hogy a működés 
felügyeletét a mai kor szellemének megfelelő 
távfelügyeleti rendszer biztosítja. A rendszer 
a helyi automatikus vezérlésen túl alkalmas a 
diszpécserhelyiségből való távbeavatkozásra, 
távvezérlésre is. A rendszer legkorábbi meg
felelőjét a Társaság jogelődje fejlesztette ki és 
alkalmazta elsőként az 1980as évek közepétől 
(VM990 mikroprocesszor vezérelt folyamatirá
nyító rendszer).

A BAKONYKARSZT Zrt. a minden körül
mény közötti folyamatos szolgáltatásnyújtást 
alapcélnak tekinti, ezért területi elven szer
veződő 24 órás hibaelhárítási tevékenységet 
végez, saját tulajdonban levő eszközállomány
nyal. A szolgáltatásfolytonosság fenntartására 
jó példa a 2010 októberében bekövetkezett 
Devecser–Kolontári vörösiszapkatasztrófa. A 
vízmű a katasztrófa kezdetétől helytállt és se
gítséget nyújtott a kárelhárítás, valamint men
tesítési munkálatok során is. Ezen időszak alatt 
az ivóvízszolgáltatás fennakadások nélkül, fo
lyamatosan üzemelt, annak ellenére, hogy a te
rületek mosásához és tisztításához szükséges 
vizet is a közüzemi hálózatról vételezték.

Az üzemeltetett víziközművek és léte
sítmények jellemző hibái a csőtörések, irányí
tástechnikai és adatátviteli meghibásodások, 

a Bakonykarszt zrt. 
CsőHálózati rekonstrukCiós 
stratéGiája és eredményei

Tekintettel arra, hogy 2012-ben egy 
korszak lezárult az életünkben – mivel 
a közművagyon 2013. január elsején 
átháramlott az ellátásért felelős 
önkormányzatokhoz –, érdemes vissza-
tekinteni az elmúlt időszakra, hogy 
a rendszerváltáskor megkapott közmű-
vagyonnal jól bántunk-e, annak vajon 
jó gazdái voltunk-e.

raDácS attila
műszaki igazgató
renkó áDám
műszaki osztályvezető
BAKONYKARSZT Zrt.

Nagy átmérőjű bekötés készítése Veszprémben
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alábbi lépések végrehajtásával történik:
•	 Igények	meghatározása,	költségbecslés;
•	 Igények	rangsorolása,	szűrés;
•	 Feladatterv	összeállítása.

Az igényeket a működés közben gyűjtött adatok
ból, az alábbi csoportok szerint határozzák meg:
•	 Hibastatisztika:	 az	 elvégzett	 hibaelhárítási	

feladatok a munkalapkezelő szoftverben 
kerülnek rögzítésre hibahely és hibatípus 
szerint. Az adatok szűrésével település és 
utca szerint meghatározható az elmúlt idő
szakban történt hibák száma;

•	 Technológiai	 változás:	 amennyiben	 egy	
technológia elöregedett és cseréje válik 
szükségessé, akkor az új technológia meg
jelölése;

szivattyúk és vízkezelő berendezések működé
si zavarai, a villamosenergiaellátás időszakos 
kiesése vagy akadozása.

A Társaság 2004től ISO minőségirányítási 
rendszert is működtet (jelenleg 9001:2009). Az 
ebben rögzített eljárások meghatározzák a kar
bantartási feladatokat és az azokhoz kapcsoló
dó dokumentációkat. Karbantartási feladatok 
többek között a védterültek kaszálása, festés, 
gépek és eszközök kisebb javításai, állagmeg
óvási munkák és hálózati karbantartás.

Általánosságban az alábbi területekhez kap
csolódnak karbantartási feladatok:
•	 Gépészet,	gépek,	eszközök	és	technológiák;
•	 Épületek,	építmények;
•	 Villamosenergia-ellátás;
•	 Irányítástechnika	és	adatátvitel;
•	 Csőhálózatok;
•	 Védterületek	és	vízbázisvédelem;
•	 Informatikai	rendszerek.

3. karbantartási stratégiák 
a társaságnál

Fenti stratégiák általános szervezőelvei a 
szolgáltatásbiztonság, az erőforrásfelhaszná
lás hatékonysága és az árérték arány biztosítá
sában jelölhetők meg.

Az alábbiakban bemutatjuk Társaságunk 
teljes létszámának alakulását, valamint az ebből 
számított, egy főre jutó víziközműgerincveze
ték hosszát. Az adatokból látható, hogy a lét
szám csökkenésével az egy főre jutó hossz nőtt, 
ez ugyanakkor nem eredményezte a szolgálta
tásbiztonság csökkentését: vízhiány vagy szol
gáltatásszüneteltetés továbbra sem fordult elő. 
A létszám csökkenő tendenciája az emberi erő
forrás hatékonyság növekedésével járt.  (1.  ábra)

Adatainkból kimutatható, hogy a vezeté
kek esetében a Társaság egy szakemberére 
több mint 10 km vezetékhossz jut karbantartá
si feladatként. A szivattyúk esetében a szenny
vízágazatban kiugró szám a 10 db szivattyú/fő, 
ami a hálózatba beépített nagyszámú szenny
vízátemelő berendezés karbantartását jelenti. 
Az irányítástechnikai berendezések karbantar
tása a területileg illetékes villamos csoportok 
feladata. A Társaság saját erőforrásain túl a kar
bantartási feladatok elvégzésére igénybe vesz 
vállalkozásokat is, jellemzően az alaptevékeny
ség ellátásához kapcsolódó gépek javítása és 
szervizelése területén.

Az üzemeltetés során a már bemutatott 
alkalmazott technológiák, berendezések és lé
tesítmények széles tárháza miatt a Társaság el
térő stratégiákat alkalmaz, az alábbiak szerint:
•	 Meghibásodásig	 történő	 üzemeltetés:	 szi

vattyúk, kisgépek, irányítástechnika és adat
átvitel.

•	 Jellemző	 paraméter	 szerinti	 üzemeltetés:	
szennyvíztisztítási technológia, informatikai 
rendszerek, villamosenergiaellátás, hálózati 
nyomásviszonyok.

•	 Tervszerű	 megelőző	 karban
tartás: épületek, építmények, 
csőhálózat rekonstrukció, védte
rületek, vízbázisvédelem, tech
nológiák elhasználódása, gépek.

A meghibásodásig történő 
üzemeltetés esetében a Társaság 
tartalékkészletet biztosít az előre 
nem látható, de várható meghi
básodás lehető legrövidebb idejű 
elhárításához. A tartalékkészlete
ket területi és technológiai elven 
határozza meg. A területi elv ese
tében a szállítási út vonal, míg a 
technológiai elv során a műszaki 
paraméterek megfelelősége ke
rül optimalizálásra. Jellemzően a 
technológiákba épített szivattyúk 
és gépek tartoznak ebbe a körbe, 
amelyek rendszeres leállítása, ki 
és visszaszerelése jelentős több
letköltséget vagy indokolatlan 
szolgáltatáskimaradást okozna.

A jellemző paraméter szerin
ti üzemeltetés során olyan para
métereket mérnek, amelyek 
segítségével a technológiák, be
rendezések működésének állapo
ta meghatározható. A szennyvíz
tisztítási technológia esetében a 
tisztítás hatásfoka ilyen paraméter. 
A nyomás alatti hálózatoknál a 
csővezetékben uralkodó nyomás
viszonyokból, azok változásából, 
valamint áramlásmérésből lehet a 
csőhálózat állapotára következtetni.

A tervszerű megelőző karbantartások rend
szeresen ismétlődő, vagy valamilyen módszer 
alapján meghatározható feladatokat jelentenek. 
A Társaság az ilyen feladatokat a Fenntartási ter
vében, a Beruházási és Felújítási tervében, vala
mint az Ötéves Fejlesztési tervben gyűjti.

A Fenntartási terv az adott évben rend
szeresen ismétlődő karbantartási feladatokat 
rögzíti, amelyek végrehajtása az üzemmérnök
ségek/üzemvezetőségek feladata. A Beruházá
si és Felújítási tervben olyan éves elvégzendő 
feladatok kerülnek rögzítésre, amelyek fejlesz
tési forrásból valósulhatnak meg. A feladatok 
területi, települési, számviteli és ágazati meg
bontásban szerepelnek. A terv az éves Üzleti 
Terv részét képezi, amelyet a Közgyűlés fogad 
el. A tervbe kerülő feladatok meghatározása az 

 1. ábra
A BAKONYKARSZT Zrt. létszáma és az üzemeltetett 
hálózat viszonya
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Szép eredmény és tulajdonosaink hosszú 
távú gondolkodását is tükrözi, hogy 2010ben 
a források mértéke meghaladta az egymilliárd 
forintot, ami a Társaság átlagos árbevételének 
közel 20%a. A források több mint kétharmada 
a közművagyon megújítására irányult, fejleszt
ve, illetve korszerűsítve az üzemelő hálózatokat.

4. közmű-rekonstrukciós 
megelőző karbantartások

A meglevő és üzemeltetett víziközműva
gyon korszerűbb anyaggal történő újraépíté
sét értjük közműrekonstrukció alatt. Fentieken 
túl az ivóvízhálózati rekonstrukciós megelőző 
karbantartási stratégiát kívánom bemutatni, 
ugyanis a szennyvízhálózatok esetében a stra
tégia azonos. Az elvégzendő rekonstrukciós 
munkákat a gerincvezetéki hibastatisztikák 
alapján határozzák meg az ismertetett módon. 

•	 Hatékonysági	számítás:	a	villamos	energia	
a Társaság legjellemzőbb állandó költsége, 
ezért jelentős szolgáltatási díjképző elem. 
A villamosenergiafelhasználás optimali
zálása, illetve csökkentése – hatékonyabb 
berendezések, eszközök alkalmazásával 

– elsődleges fejlesztési feladat a Társaság 
számára;

•	 Külső	 igények:	 társ-közműszolgáltató,	 illet
ve az önkormányzatok által végrehajtott 
beruházások (például útépítés) esetén a 
Társaság vizsgálja az érintett terület víziköz
műállapotát, és szükség esetén lépéseket 
tesz annak érdekében, hogy az újonnan 
megvalósuló beruházás állagát a meglevő 
létesítmények ne veszélyeztessék.

Az igények rangsorolását az előzőekben 
ismertetett csoportok szerint végzik. A víziköz
műlétesítmények esetében a hibaszámok, vil
lamossági és irányítástechnikai berendezések, 
illetve hálózatok esetében a költséghatékony
ság, vízbázisvédelem esetében a vízminőség 
sérülékenysége alapján. A csoportok szerinti 
rangsorból a fejlesztési források alapján ke
rülnek kiválasztásra a feladatok. A fejlesztési 
forrásokat felosztják közmű és működtető 
vagyonra, ahol utóbbi a Társaság üzemeltetési 
eszközállománya.

Az éves fejlesztési forrás az alábbiakból adódik:
•	 Amortizáció;
•	 Fejlesztési	 díjhányad:	 a	 tulajdonos	 által	

meghatározott mértékű, a díjba épített fej
lesztésre fordítható többletforrás;

•	 Közműfejlesztési	 hozzájárulás:	 közület	 ré
szére létesítendő új vízbekötés esetén fize
tendő hozzájárulás;

•	 Nyereségből	 visszaforgatott	 forrás:	 a	 Tár
saság eredményes működése esetén a 
közgyűlés által a fejlesztésekre fordítható 
nyereséghányad, amely az elmúlt években 
teljes mértékben visszaforgatásra került;

•	 Átadott	 pénzeszközök:	 egy	 konkrét	 cél	
megvalósítására a tulajdonos által átadott 
forrás.

A fejlesztési források a víziközművagyon, 
illetve a díjba épített fejlesztési díjhányad 
alapján településenként eltérőek, amelyeket 
a Társaság nyilvántart és a tulajdonosok felé 
elszámol. A Társaság szindikátusi szerződése 
alapján ötéves időközökben elszámolást készít 
a tulajdonosok felé az elvégzett fejlesztések
ről, amelynek alapját és programtervét ennek 
megfelelően az Ötéves Fejlesztési terv tartal
mazza, amelynek összeállítása és formátuma 
hasonló az éves tervhez.

A kijelölt feladatokat az éves Üzle
ti Terv keretében hajtják végre. Az 
alkalmazott stratégia eredménye
it az átlagéletkor, a hibastatisztika, 
a rekonstrukciós hányad és háló
zati veszteség vizsgálata alapján 
lehet meghatározni.

Az elmúlt évszázad ivóvízháló
zatainak létesítése során többféle 
technológiával és anyagból készült 
csövet alkalmaztak, amelyek közül 
több mint 40%os arányt képez az 
azbesztcement (ac.) csővezeték. Az 
ac. anyagú csővezeték illesztése 
többségében simplex, valamint Gi
baultkötésekkel készült. Mindkét 
kötésben gumi tömítőgyűrű végzi 
a vízzáró tömítést, ami idővel – a 
gumi természetes öregedése miatt 

– elveszíti tömítő képességét, így 
a csövek kötéseinél szivárgások, 
idővel csőtörések keletkeznek. A 
PVC anyagú (25%) csővezeték ese
tében a tokos kötések gumigyű

rűinek elöregedése, valamint a csőanyag idővel 
gyengülő mechanikai ellenálló képessége okoz 
csőtörést. Az öntöttvas csöveknél (2%) ugyan
csak a tokos kötések okoznak problémát több 
évtized után. Az acélcsövek alkalmazásánál a 
csőfal külső és/vagy belső korróziója a jelentős 
problémaforrás (6%).

A problémaforrásokra tekintettel a Társa
ság közel harminc évvel ezelőtt – az országban 
elsők között – új technológia, a KPE anyagú ve
zetékrendszer alkalmazása mellett döntött. Az 
addig alkalmazott technológiákkal szemben a 
KPE anyagú hálózat nagy előnye, hogy homo
gén kötés és csőhálózat alakítható ki a csőanyag 
elektrofúziós vagy tompa hegesztésével, így az 
említett csőkötési hibalehetőségek száma jelen
tősen csökkenthető.

Az így képzett rekonstrukciós hányad (meg
határozása: rekonstrukció hossza/gerincvezeték 

 2. ábra
A hálózatrekonstrukciók változása
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3. ábra
A bekötési felújítások és hibák számának alakulása
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ivóvízhálózatok kismértékű elöregedő tendenciát mutatnak, annak ellenére, hogy a 
Társaság 2012ig az éves átlagos árbevételének közel 20%át fordította fejlesztésre. Az 
elöregedő tendencia ellenére a Társaság a rekonstrukciók tekintetében az országos át
lagot meghaladó, sőt több esetben az uniós átlagot is túllépő eredményeket ért el. A 
közműrekonstrukciós stratégia alkalmazásának eredménye, hogy a hálózatok örege
dési üteme jelentősen lelassult.

hossza) változása megítélésünk szerint szemléletes és ko
moly eredményt mutat. A magyarországi (0,3%), valamint az 
európai átlag (1,0%) mellé büszkén illeszthetjük a mi adata
inkat, amelyek egyértelműen igazolják, hogy a Társaság év
tizedes erőfeszítéseinek következtében rendre az országos 
átlag felett teljesít, sőt több esetben még az európai átlagot 
is meghaladja, ahogy azt a 2. ábra is szemlélteti.

A stratégia keretén belül a Társaság nagy hangsúlyt fek
tet arra, hogy az ivóvízhálózati rekonstrukciókkal egy idő
ben a gerincvezetékről lecsatlakozó bekötések is minden 
esetben felújításra kerüljenek.

A Társaság vízértékesítése az utóbbi években folya
matosan csökken, egyrészt a lakosság víztakarékossága, 
másrészt a közületi fogyasztók válság hatására történő ter
melésvisszaesése miatt. A csökkenő értékesítés csökkenő 
víztermelést jelent, ugyanakkor az állandó hibaszám miatt 
elfolyt vízmennyiség a víztermelés csökkenési üteméhez vi
szonyítva kevésbé csökken, így a hálózati veszteség meny
nyisége százalékos értékben kifejezve időben sajnos növe
kedést mutat.

4. következtetések
Úgy ítéljük meg, hogy rekonstrukciós stratégiánk az 

elmúlt időszakban sikeres volt. A beruházások, fejlesztések 
nemcsak a ránk bízott közművagyon értékét növelték, de 
ezzel együtt nőtt az ellátás színvonala, biztonsága is. A há
lózati veszteségek terén is sikeresnek tekinthető a sziszte
matikus közműfejlesztés, amivel nemcsak a költségek csök
kennek, hanem a kevesebb vízkitermelés által a természeti 
erőforrások kíméletének elve is megvalósul.

A BAKONYKARSZT Zrt. – mint Veszprém megye legna
gyobb víziközműszolgáltatója – nagy hangsúlyt fektet a 
szolgáltatási biztonság fenntartására, ezért működési és 
karbantartási stratégiáját is ennek megfelelően alakította ki. 
A vízmű többféle karbantartási stratégiája közül a közműre
konstrukciós megelőző karbantartási stratégia az ivóvíz és 
szennyvízcsatornahálózatok tervszerű megújítását célozza. 
A szennyvízhálózatoknál több évtizeddel korábban létesült 

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 

elAdásrA Kínál 
raktári készleten lévő anyagokat. 

Az anyagok részletes listája az alábbi linken tekinthető meg.
http://vizmuvek.hu/eszkoznyilvantarto/

Kapcsolat felvételi lehetőség: 
esze.tamas@erdivizmuvek.hu 

Mobil: 0620 5521551
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