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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 (%)

Nem megújuló 
hőenergia 
részaránya

Megújuló 
hőenergia 
részaránya

75%

25%
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1. az energiafogyasztás
megoszlása

A BÁCSVÍZ Zrt. energiafogyasztásának dön
tő részét a fosszilis fűtő és tüzelőanyagok, va
lamint a villamos energia teszi ki. Jelen cikkben 
bemutatott adatok az üzemanyag (benzin és 
gázolaj) fogyasztás értékeit nem tartalmazzák. 

2. megújuló energiaforrások 
hasznosítása

Az Európai Uniós cél szerint 2020ra városi 
szinten el kell érni, hogy az energiafelhaszná
lás 20%át megújuló erőforrásból fedezzük, így 
csökkentve a külső – főleg importból származó 
fosszilis energiahordozók – okozta függősé
get. A BÁCSVÍZ Zrt.nél ezt a célt magunkénak 
érezzük, és ennek érdekében a technológia 
nyújtotta lehetőségeket egyre szélesebb kör
ben alkalmazzuk, szem előtt tartva a szolgálta
tás biztonságának megőrzését. Célunk, hogy a 
lehetőségek maximális kihasználásával növel
jük a saját előállítású és természeti megújuló 
energia mennyiség részarányát, ezáltal is csök
kentsük az energiafüggőségünket.

A BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatási területén több 
eltérő, megújuló energiaforrásokon alapuló 
energia termelő rendszert is üzemeltetünk:
•	 biogáz	(szennyvíziszap)
•	 fotoelektromos	energia	(napelem)
•	 geotermikus	energia	(hőszivattyú)
•	 biomassza	(energiafűz)

2.1 Biogáz-előállítás
Cégünk jelenleg két szennyvíztisztító tele

pen üzemeltet fermentáló műtárgyakat, ame
lyek a keletkező szennyvíziszap és a beszállított 
hulladékok rothasztásával biogázt állítanak elő. 
A keletkező biogázt villamosenergiatermelésre 
hasznosítjuk, amelyet teljes egészében fel is hasz
nálunk. A technológia árának csökkenésével egy
re kisebb méretű telepeken is érdemes lesz ki
építeni a fermentációs rendszereket, amelyekkel 
tovább növelhető a telepek önellátási hányada.

2.2 Napelemes
technológia

Az Új Széchenyi Terv fejlesztési pályázat 
keretében 2012ben a BÁCSVÍZ Zrt. központi 
irodaházának tetején egy 15 KW csúcsteljesít
ményű napelemes villamosenergiatermelő 
rendszer telepítése fejeződött be, amivel az első 
évben 16.862 KWh villamos energiát állított elő 
a cég, és ezt saját maga fel is használta. Üzemel
tetési tapasztalatunk alapján mondhatjuk, hogy 
a tájolás megfelelő megválasztása rendkívül 
fontos, mert nem feltétlenül a nyári nagy me
legben a legjobb a rendszerek hatásfoka. Meleg 
időben, a technológiából adódóan kis mérték
ben csökken a hatásfok. Ezért a maximális éves 
hozam érdekében a napelemtáblákat az őszi és 
tavaszi napálláshoz érdemes igazítani, nagyjá
ból 40 fokos szögben.

2.3 Energiatermelés 
hőszivattyúval

2006ban elsőként a kecskeméti I. sz. víz
műtelepen került bevezetésre az a hőszivattyús 
rendszer, amely a kitermelt nyersvízből a hőt 
kinyerve alkalmas az üzemviteli épület hűté
sére és fűtésére. 2010ben két újabb telephe
lyen, TassGudmonfokon és a kiskunfélegyházi 
vízműtelepen került kiépítésre ez a műszaki 
megoldás. A telepeinken 1618°Cos kitermelt 
vízhőmérséklet mellett 4,5 az átlagos mért COP 
(jósági tényező) értéke. Ez azt jelenti, hogy egy 
egységnyi bevitt villamos energia segítségével 
4,5 egységnyi hőt termel a rendszer, amelyet a 
vízből mint primerközegből vesz ki. Ilyen rend
szer kiépítése tervben van a megközelítőleg 
1.500 négyzetméteres központi irodaházi épü
let esetén is, amellyel nagyjából 17.000 m3 föld
gáz kerülne kiváltásra.

2.4 Biomassza
(energiafűz, energianyár)

2010ben pilotprojektként, kétszer öthek
táros területen energiafűz és energianyárültet
vényt telepítettünk. Az volt a célunk, hogy meg
vizsgáljuk, hogy ezek a növények gazdaságosan 
termelhetőeke a környezetünkben lévő talaj és 
éghajlati adottságok mellett. Szerettünk volna 
egy zárt rendszert létrehozni, ahol a környékbeli 
homokos területen szennyvíziszappal javítottuk 
volna a talajok termőképességét. Ez munkát je
lentett volna a térségben élő gazdáknak és meg
oldást a szennyvíziszap hasznosításra, vagyis a 
hulladéknak minősített szennyvíziszapból ener
giát termelnénk. Ahhoz, hogy felelősen partne
reket keressünk ehhez, meg kellett győződnünk 
arról, hogy ez a rendszer gazdaságosan üzemel
tethető. Értékes tapasztalatokat szereztünk, de az 

2. ábra
Elfogyasztott összes villamos energia mennyi-
sége (2012-ben 14.065 MWh) és annak megosz-
lása vásárolt, illetve termelt mennyiségre (%)

Megújuló 
hőenergia 
részaránya

Nem megújuló 
hőenergia 
részaránya

79%

21%

3. ábra
Energiaforrások részaránya 2012-ben

Megújuló 
hőenergia
részaránya

Nem megújuló 
hőenergia 
részaránya

62%

38%

Gáztartály, Kecskemét
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4. előttünk álló kihívások, 
lehetőségek

Az eddig megvalósított – az energiafelhasz
nálást csökkentő és a saját termelést növelő 

– projektek, bevezetett műszaki megoldások le
hetőség szerinti továbbfejlesztése mellett újabb 
feladatokat tűztünk ki magunk elé.

4.1 Járműhajtóanyagok 
és alternatív hajtások

Városon belül a kisebb haszonjárműveink 
egy része napi 6070 kmes távolságot jár be, 
egyegy alkalommal rövid, néhány kilométeres 
szakaszokban. A belső égésű motorokat nagy

ígért magas hozamok elmaradtak, nem sikerült 
igazolni a rendszer gazdaságosságát.

A BÁCSVÍZ Zrt. energiapolitikájának fontos 
irányelve a megújuló energiaforrások egyre 
növekvő hányadának alkalmazása mellett az, 
hogy a „legolcsóbb energia az el nem fogyasz
tott energia”.

3.1 Villamos energia
A villamosenergiaracionalizálási program 

keretén belül továbbkeressük azokat a techno
lógiai megoldásokat, valamint üzemirányítási 
módszereket, amelyek az előző évek eredmé
nyeire alapozva megfelelően növelik az ener
giahatékonyságot. A kecskeméti víztermelési 
üzemnél pilotprojektet indítunk a térvilágítás 
energiai felhasználásának csökkentésére haté
kony, energiatakarékos indukciós izzók alkal
mazásával.

A szennyvízelvezetés területén is pilotpro
jekt indult 2011ben, amely olyan vezérlést kí
nál, ami által az elvezetés 1520%kal kevesebb 
energiával megoldható. A szennyvízelvezetés 
vezérlő technológiája esetében az energiafel
használás, a meddő energiafelhasználás, de 
még a karbantartói kiszállások száma és költ
sége is csökkent. Ezek alapján a gazdaságosság 
figyelembe vételével a nagyobb átemelőktől a 
kisebbek felé haladva folytatódik a rendszerek 
kiépítése, fejlesztése.

3.2 Fosszilis energia
A BÁCSVÍZ Zrt. földgázfelhasználása év

ről évre csökken, köszönhető részben annak, 
hogy a hőszigetelések felújításával, nyílászárók 
cseréjével kevesebb a hőszükséglet. A gazda
ságtalan központi kazánházat, amely óriási 
veszteségű távhővezetéken osztotta szét a 
hőenergiát, 2006ban leváltottuk az öt cellára 
osztott, a munkavégzés jellegéhez leginkább 
igazodó egyedi fűtési rendszerre. A korszerű 
kondenzációs kazánok beépítésével és a nagy 
belmagasságú szerelőcsarnokba infra, úgyne
vezett fekete sugárzókat elhelyezve a felhasz
nált energia hatékonysága növekedett. A folya
matos fejlesztéseknek köszönhetően 2009től 
2012ig tartó időszakban 32%kal csökkent a 
földgázfelhasználás. 2010ben az eddigi leg
nagyobb hőszigetelési projekt valósult meg: 
ez a kecskeméti központi irodaházat érintette, 
amelynek eredményeként a hőenergiameg
takarítás közel 20%os. Így már célszerű és 
gazdaságos újabb lépést tenni a fűtéstechni
ka területén, ezért zajlik a tervezés a konden
zációs kazánok és a folyadékhűtő rendszerek 
hőszivattyús rendszerrel történő kiváltásával 
kapcsolatban. Amikor megvalósításra kerül, 17 
ezer köbméterrel kevesebb földgázt használ 
majd a komplexum.

mértékben terheli, hogy hidegen kell járniuk. A 
villamos hajtások esetén a villanymotorok sok
kal jobban bírják az indítással járó stresszt, és 
ilyen kicsi, napi távolságok esetén az energia
tárolás is megoldott. Ennek a technológiának a 
vizsgálata is napirenden van Társaságunknál.

4.2 Energiatárolás, H2-technológia
Akár a járműtechnikában, akár az időszakos, 

időjárástól függő energiatermelésben lényeges 
kér dés a tárolás szükségessége és mikéntje. A 
mai, alföldi domborzati viszonyok között is 
használható technológiák igen drágák és ener
giaveszteséggel járnak, így ha lehet, az azonnali 

Hőszivattyú, Kecskemét I.-es telep

1. táblázat
A BÁCSVÍZ Zrt. és egyes működési területeinek megújuló energia részaránya, 
valamint a vállalat gázfelhasználásának alakulása

BÁCSVÍZ teljes működési területe

Vásárolt villamos energia,
2012

Megújulóból nyert energia,
2012

Összes villamos-
energia-igény Megújuló részaránya

11.152 MWh 2.913 MWh 14.065 MWh 21%

Kecskemét szennyvíztisztító telep komposztáló nélkül, 2012 

Vásárolt villamos energia
2012

Megújulóból nyert energia
2012

Összes villamos-
energia-igény Megújuló részaránya

509 MWh 2.501 MWh 3.010 MWh 83%

Kiskunfélegyháza szennyvíztisztító telep, 2012  

Vásárolt villamos energia, 
2012

Megújulóból nyert energia, 
2012

Összes villamos-
energia-igény Megújuló részaránya

667 MWh 395 MWh 1.062 MWh 37%

A BÁCSVÍZ Zrt. földgázfogyasztásának alakulása  

2009 2010 2011 2012

233.952 m3 235.029 m3 204.113 m3 185.629 m3
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felhasználásra kell törekedni. Vannak azonban 
fejlesztés alatt álló eszközök és eljárások, ame
lyekre érdemes odafigyelni az egyszerűségük, 
hozzáférhetőségük és kedvezőbb áruk miatt. 

4.3 Okos mérés
Magyarország is kötelezettséget vállalt arra, 

hogy kiépíti „Okos mérés” rendszerét. A kismé
retű, időszakos villamosenergiatermelés növe
kedése egyre bonyolultabbá teszi az országos 
szintű rendszerirányítást. A rendkívül költséges 
tárolókapacitások túlzott kiépítése helyett szük
séges a mérés és szabályozás megfelelő szintű 
kiépítése. Fentiek szellemében a fogyasztásmé

san kiépített mérőrendszert figyelve az energia
felhasználásokat 58%kal is lehet csökkenteni a 
kiépítés előtti műszaki színvonalhoz viszonyítva 
csupán beruházást nem igénylő, a szokások 
megváltoztatásán alapuló intézkedésekkel.

5. megújuló energiaforrások team
Felismerve a megújuló energiaforrások 

használatának fontosságát, cégünknél meg
alakult a Megújuló Energiaforrások Team (MET) 
elnevezésű projektszervezet. A Team tagjai 
között a Fejlesztési és Térinformatikai osztály 
szakemberei mellett a vízszolgáltatási és a csa
tornaszolgáltatási ágazat munkatársai is kép
viselik magukat. A lelkes és elhivatott csoport 
feladata a kapcsolódó technológiák, műszaki 
megoldások megismerése, konkrét stratégia 
és tervek elkészítése, valamint a CSRprogram 
keretében a megújuló energiaforrások háztar
tásokban is jól alkalmazható technikai megol
dásairól a lehető legtöbb információval ellátni 
fogyasztóinkat és munkatársainkat. Azon felül, 
hogy egy cégen belüli „szakmai műhelyként” 
működünk, igyekszünk a szolgáltatási terüle
tünkön megrendezett, a megújuló energiafor
rásokat megismertető, népszerűsítő rendez
vényeken előadóként, kiállítóként megjelenni, 
illetve az elektronikus és a nyomtatott médiu
mokban szakcikkeket publikálni.

Összhangban az Európai Unió klímacso
magjának részeként zöld utat kapott Megújuló 
Energia Irányelvvel, a jövőben tovább kívánjuk 
növelni a megújuló energiaforrások részará
nyát az energiaigény kielégítésében. Megfelelő 
pályázati források esetén további napelemes 
kiserőművek telepítése, használati melegvíz 
előállítására alkalmas napkollektorok beszerzé
se, illetve újabb hőszivattyúk beszerzése reális 
célkitűzés. Nagyobb energiatartalmú növényi 
alapú élelmiszerhulladékok befogadása esetén 
a biogáztermelés további növelése lehetséges, 
technológiai okokból azonban véleményünk 
szerint nagyságrendi előrelépés ezen a terüle
ten már csak új telephelyek bevonásával való
sítható meg.

A fentiek mellett továbbra is célkitűzésünk 
az energiafelhasználás csökkentése és egy kor
szerű energiamenedzsment rendszer kiépítése.

rőinket egységes rendszerben kezeljük és a fo
lyamatirányító számítógépek segítségével rög
zítjük, monitorozzuk, emellett optimalizáljuk 
fogyasztási szokásainkat. A továbblépés egyik 
fontos lépcsőfoka, hogy a mérési pontok gyara
pításán túl – az eddig alkalmazott MIR Energia
modullal szerzett egy évtizednyi tapasztalatot 
felhasználva – egy minden telephelyet magába 
foglaló, korszerű energiamenedzsmentrend
szert vezessünk be.

Célunk, hogy a gyűjtött adatokat még ha
tékonyabban tudjuk elemezni, illetve hogy a 
riportkészítést automatizálttá tegyük. Tanulmá
nyok támasztják ugyanis alá, hogy az optimáli

Napelem, Kecskemét Irodaház

Rothasztó tornyok, Kecskemét


