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vízmérőleolvasással és 
kivizsgálással kapcsolatos 
követelmények

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víz
mérő leolvasásra vonatkozóan új elvárásokat fo
galmazott meg:
•	 A	 61.§	 (2)	 bekezdése	 szerint	 a	 víziköz

műszolgáltató évente legalább egyszer, de 
a felhasználó kérésére akár negyedévente 
köteles a vízmérők leolvasására. A DRV Zrt. 
ezen előírásnak már korábban is megfelelt, 
tekintettel arra, hogy Társaságunk a lakos
sági állandó felhasználók leolvasását évi 
két, nem lakossági állandó felhasználókét 
évi tizenkét alkalommal végzi. A negyed
éves leolvasással kapcsolatos felhasználói 
igény esetén az érintett felhasználási helye
ket három hónapos ciklusokban olvassa és 
számlázza a DRV Zrt. Ezen előírás így nem 
indukált fejlesztési igényt.

•	 A	 61.§	 (3)	 bekezdése	 ugyanakkor	 előírja	
azt is, hogy a víziközműszolgáltató köteles 
legalább ötnapos időtartam megjelölésé
vel a felhasználó figyelmét felhívni a leolva
sás várható idejére a leolvasás előtti utolsó 

számlában, számla mellékletében vagy 
egyéb módon. A DRV Zrt. a kormányren
delet megjelenését megelőzően ennél bő
vebb időszakot határozott meg számláiban 
a leolvasás várható idejére vonatkozóan. 
Ahhoz, hogy számlánkban rövidebb, ötna
pos intervallum szerepelhessen, a számlá
zási rendszerben (SAP) kellett fejlesztéseket 
elvégezni:
– Korábban köteghez voltak rendelve a le

olvasási időszakok, ennek megfelelően je
lent meg a számlákban a soron következő 
leolvasás időpontja.

– Fejlesztési igény volt, hogy ne köteg, ha
nem leolvasási egység alapján jelenjen 
meg a számlában a leolvasás tervezett 
időszaka.

E módosítást az SAPrendszerben a DRV 
IT szakemberei belső fejlesztéssel valósították 
meg. Mindemellett a leolvasási folyamatot úgy 
kellett átalakítani, hogy leolvasó kollégáink az 
érintett vízmérők leolvasását legalább egy al
kalommal meg tudják kísérelni a feltüntetett 
öt nap egyikén. Ezt követően szigorú számlá
zási ütemtervünk betartásának érdekében két 

a véGreHajtási rendeletBől 
következő inFormatikai 
Fejlesztések a dunántÚli 
reGionális vízmŰ zrt. üGyFél-
szolGálati rendszereiBen

A 2011. évi Víziközmű Törvény végrehajtására vonatkozó 
kormányrendelet alapján a szektorban tevékenykedő 
szolgáltatóknak számos informatikai fejlesztést kellett elvégezniük, 
amelyek elsősorban az ügyfélszolgálatok munkáját támogató 
informatikai rendszerek bővítésével, módosításával járnak. 
A DRV Zrt. informatikai és értékesítési területe komoly 
erőforrásokat fordított a végrehajtási rendelet érdekében 
szükséges IT-fejlesztések elvégzésére. A leginkább hangsúlyos 
jogszabályi követelményeket és a megfeleléshez szükséges 
fejlesz téseket témakörönként mutatjuk be.

mórocz milán
leolvasási és kivizsgálási osztályvezető
molnár tibor
SAP–alkalmazás, üzemeltetés 
és fejlesztési csoportvezető
kellei Gábor
informatikai szakértő
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A leolvasáshoz használt Pidion BIP 6000 ipari PDA



15v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 3 / 6ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

munkanap áll munkatársaink rendelkezésre 
azon ingatlanok felkeresésére, ahol a leolvasás 
első körben nem volt sikeres, és ezért értesítést 
hagytak a második leolvasás napjáról. 
•	 A	 61.	 §	 (5)	 elvárása,	 hogy	 amennyiben	 az	

ismételt leolvasás is eredménytelen, a vízi
közműszolgáltató köteles ötnapos időtar
tam megjelölésével tértivevényes levélben, 
vagy egyéb igazolható módon felhívni a 
felhasználó figyelmét a leolvasás legfeljebb 
két hónapon belüli ismételt elvégzésének 
várható idejére.

•	 Tekintettel	 arra,	 hogy	 a	 DRV	 Zrt.	 esetében	
éves szinten ez akár 50.000 db tértivevényes 
küldemény előállítását jelentheti, informa
tikai fejlesztések alkalmazásával meg kell 
teremteni annak a lehetőségét, hogy mind 
az értesítők, mind a tértivevények, valamint a 
folyamat nyomon követése, dokumentációja 
a lehető legkevesebb emberi beavatkozás
sal, automatizáltan történhessen.

•	 A	61.	§	(4-5)	bekezdés	előírja	továbbá,	hogy	
a felhasználók részére biztosítani kell a leol
vasás időpont egyeztetésének lehetőségét, 
és igény esetén szélsőséges időkeretek kö
zött, akár 7.0020.00 óra intervallumban is 
az ügyfelek rendelkezésére kell állni.

•	 A	 DRV	 Zrt.	 leolvasási	 tevékenységét	 jelen

leg 59 fős állomány végzi több mint négy
száz településen. A leolvasások száma éves 
szinten meghaladja a hatszázezret. A Társa
ság egykapus ügyfélszolgálatot működtet. 
Ahhoz, hogy ekkora terület, létszám és fel
adatmennyiség esetén a koordináció és az 
erőforrásmenedzsment központosítottan, 
ha  tékonyan megoldható legyen, jelentős 
in formatikai fejlesztésekre van szükség. A 
fel használók által kért időpontban történő 
rendelkezésre álláshoz tizennégy fős kivizs
gáló csoportunkat is bevontuk a leolvasási 
feladatok végzésébe. A dinamikus feladatki

adás lehetőségének érdekében őket is tere
pi mobileszközzel (PDA) szereltük fel. Infor
matikai oldalon ez olyan fejlesztéseket kíván 
meg, amelyek során a közelmúltban beve
zetett új, a mérőleolvasási folyamatot támo
gató informatikai rendszert (SUPMELOR) 
módo sítanunk kell, illetve összekapcsol
nunk a korábban saját fejlesztésben készült 
kivizsgáló programmal. Így a leolvasó rend
szer a felhasználóval egyeztetett időpont 
esetén a megadott dátumra küldi ki a leolva
sási rendelést a leolvasói PDAkészülékre.

•	 A	61.§	(9)	bekezdés	szerint	a	leolvasás	alkal
mával észlelt, az azt megelőző tizenkét havi 
átlagfogyasztást a víziközműszolgáltató 
üzletszabályzatában meghatározott mérté
ket meghaladó fogyasztásról a leolvasással 
egyidejűleg igazolható módon tájékoztatni 
kell a felhasználót.

•	 Ennek	 biztosításához	 szintén	 informatikai	
fejlesztés szükséges, amelynek köszönhe
tőn a PDA leolvasást támogató alkalmazása 
(SUPMELOR PDAkliens) jelez munkatár
sunknak a többletfogyasztásról. A leolva
sott mérőállás rögzítését pedig csak akkor 
teszi lehetővé a rendszer, ha a tájékoztatás 
tényét a felhasználó a PDA képernyőjén 
aláírásával igazolta.

•	 A	SUP-MELOR	PDA-alkalmazás	felületére	az	
SAP átad korábbi mérőállásokat, amelyek 
alapján az képes kiugró fogyasztást szá
molni. A leolvasást megelőző tizenkét havi 
átlagfogyasztást kell tudni számítani, és a 
leolvasott mérőállás függvényében meg
határozni a fogyasztás mértékét.

•	 Amennyiben	 a	 fogyasztás	 meghatározott	
átlagot meghaladó mértékű, a kliensalkal
mazásban a leolvasott mérőállás elmenté
sét aláíráshoz vagy értesítő szám rögzítésé
hez kell kötni.

•	 Az	 aláírás	 felett	 a	 következő	 szöveget	 kell	

megjeleníteni a PDA képernyőjén: „Igazo
lom, hogy átlag feletti fogyasztásról a tájé
koztatást megkaptam.”

•	 A	 67.	 §	 (5)	 bekezdése	 rögzíti,	 hogy	 ameny
nyiben a felhasználási helyen történő mun
kavégzés esetén a víziközműszolgáltató 
házi ivóvízhálózat meghibásodását észleli, a 
felhasználót köteles haladéktalanul szóban, 
majd tizenöt napon belül írásban tájékoz
tatni. Informatikai fejlesztést követően szin
tén a PDA képernyőjén történt felhasználói 
aláírással válik lehetővé a tájékoztatás doku
mentálása.

•	 Amennyiben	 a	 leolvasó	„meghibásodás	 fo
gyasztói oldalon” megjegyzést választ le a 
SUPMELOR PDAkliens felületén, úgy a mé
rőállás mentését aláíráshoz vagy értesítő 
szám beírásához kell kötnie a rendszernek.

•	 Az	aláírás	 fölött	a	következő	feliratnak	kell	
megjelennie: „Igazolom, hogy a házi veze
tékhálózat feltételezhető meghibásodásá
ról a tájékoztatást megkaptam.”

•	 A	 67.§	 (6)	 bekezdése	 azt	 írja	 elő,	 hogy	 a	
víziközműszolgáltató a felhasználó beje
lentésének közlésétől számított öt napon 
belül köteles a helyszíni ellenőrzést elvé
gezni.

•	 A	 kivizsgálási	 folyamat	 mobilinformatikai	
támogatására új rendszer kerül fejlesztés
re (SUPMELOR rendszer bővítése, kiter
jesztése), amelynek révén a leolvasáshoz 
hasonlóan e funkció is PDAeszközök se
gítségével valósul meg. A felhasználási 
helyen mobil eszközzel kell megoldani a 
jegyzőkönyvnyomtatást. Az új rendszer 
együttműködik majd a központi kivizs
gálói alkalmazással, ezáltal a rendszerek 
naprakészebbek lesznek, az adminisztráci
ós terhek csökkennek, a korábbi manuális 
feladatok pedig automatizálásra kerülnek, 
így az ügyfélkommunikáció gyorsul és a 
folyamat hatékonyabbá válik.

mérőcserével kapcsolatos
változások
A fogyasztónak biztosítani kell a csere le

hetőségét munkanapokon 20 óráig, ezért a 
Mérőcsere program felhasználói interfészének 
módosítása szükséges a három napszak/nap 
megjelenítése érdekében. Ezt a három nap
szakmegkülönböztetést az mérőcserét végző 
kollégák útitervén is fel kell tüntetni.

A kormányrendelet értelmében a fogyasztó 
figyelmét fel kell hívni arra, hogy lehetősége 
van a csere elvégzésének időpontját leegyez
tetni, és a csere elvégzését munkanapokon 20 
óráig kérheti. Ezért a normál kiértesítő és a térti
vevényes kiértesítő szövegét módosítani kell.

A DRV újonnan fejlesztett, leolvasást támogató szoftverének (MELOR) PDA képernyő felületei
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Az ÜFM042013v1 Ivóvíz ólomkifogásolt
ságának megszüntetése, illetve fogyasztói 
kommunikációja érdekében a hatályos belső 
szabályozás alapján szükséges módosítás: a 
cserekarton adattartalmát bővíteni, az adatokat 
rögzíteni és riportálni szükséges. Fenti köve
telmények teljesülése a DRV mérőcsere prog
ramjának módosításával, továbbfejlesztésével 
valósul meg.

korlátozással kapcsolatos 
követelmény

A tértivevényes korlátozási felszólításon – la
kossági felhasználó esetében – a teljes követelést 

tételesen, jogcímenként, eredeti befizetési ha
táridejükkel együtt fel kell tüntetni. A korlátozás 
tervezett időpontjának öt munkanapot kell meg
jelölni. A „Korlátozások módja” listát bővíteni kell, 
egyéb, a kezelhetőséget és a munkák tervezését 
segítő fejlesztést kell végrehajtani.

Az SAPrendszerből a Korlátozás program 
felé küldött adatok körét bővíteni kell a felszólí
tóazonosítóval annak érdekében, hogy a szük
séges időpontegyeztetés megtörténte után 
visszaadhassa az SAPrendszer felé az egyes 
felszólítókhoz – jelen esetben korlátozási érte
sítőkhöz – rendelt, a felhasználóval egyeztetett 
korlátozási időpontot. Így SAPoldalon rendel

kezésre áll a szükséges információ ahhoz, hogy 
az értesítőkön az egyeztetett időpont feltünte
tésre kerüljön. SAPoldalon ehhez módosítani 
kell a felszólítási folyamatban a korlátozási ér
tesítések létrehozásának folyamatát, továbbá 
annak nyomtatványát (ügyelve a dátum megje
lenítésére).

Az energiahatékonyság folyamatos javítá
sa érdekében a Műszaki Információs Rendszer 
(MIR) Energiamoduljának segítségével gyűjtjük 
a mérőeszközökből származó adatokat, tároljuk 
és elemezzük azokat. A mérőeszközök jelentős 
része beépített, ezek jeleit PLCk segítségével 
gyűjtjük és az adatátviteli rendszer segítségével 
juttatjuk el a MIRbe, ugyanakkor hordozható 
eszközparkunk segítségével eseti, célzott mé
rési folyamatokat is elvégzünk. A mért adatok 
alapján határozzuk meg a fejlesztési irányokat, 
illetve tárjuk fel azokat a pontokat, ahol az ener
giafogyasztás racionalizálása érdekében műsza
ki vagy üzemeltetési beavatkozásra van szükség.

A 48 településen szolgáltató BÁCSVÍZ Zrt. ez irá
nyú törekvéseit egy projektszervezet, a Megúju
ló Energiaforrás Team fogja össze. Az eddig elért 
eredményeket és az előttük álló feladatokat a 
szakmai csoport két tagja, Németh László ener
getikus, valamint Temesvári Péter fejlesztési és 
térinformatikai osztályvezető mutatja be.

A 100%ban közösségi (önkormányzati és 
állami) tulajdonú BÁCSVÍZ Zrt.nél fontos cél
kitűzésünk, hogy a jogszabályi előírásoknak 
megfelelve, a fogyasztók számára magas szintű 
szolgáltatást tudjunk nyújtani, miközben szem 
előtt tartjuk a költséghatékony működést és a 
környezet védelmét.

az enerGiaFelHasználás 
HatékonysáGának növelése 
és meGÚjuló enerGiaForrások 
Használata a BáCsvíz zrt.-nél

A víziközmű-ágazatban az üzemeltetési 
költségek lefaragásának egyik
leghatékonyabb módja az energia-
fogyasztás csökkentése, illetve az 
energiaszükséglet – minél nagyobb 
részarányának – saját forrásból történő 
kielégítése.

németh láSzló
energetikus
temeSvári Péter
fejlesztési és térinformatikai osztályvezető
BÁCSVÍZ Zrt.

1. ábra
Elfogyasztott összes hőenergia mennyisége 
(2012-ben 3452 MWh) és annak megoszlása 
vásárolt, illetve termelt mennyiségre (%)
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