
5v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 6 / 6a k t u á l i s

Az informatika az a terület, ami nélkül ma 
már közüzemi szolgáltatás nem létezhet. 
Ehhez a „belső szolgáltatáshoz” érkeztünk, 
hogy szétnézzünk egy kissé, melyek az 
izgalmas kérdések, mik a problémák, mi az, 
ami előrelépést jelenthet, és mi az, amit a 
bizottság hozzátehet ehhez a munkájával.

Vízmű Panoráma: Tényleg így van, nem létezhetünk informatikai háttér 
nélkül? Mégis melyek azok a folyamatok, területek, ahol ennek híján 
meg sem tudunk moccanni?
Simon Ágnes: Egy érzékletes példával kezdem. Nemrég történt, szervert 
kellett cserélnünk, amit természetesen hétvégére tettünk, de ahhoz, hogy 
hétfőre minden szóljon, péntek délben el kellett kezdenünk a munkát. Át-
tekintve a helyzetet, mi az, amit hálózat nélkül is el tudnak végezni a mun-
katársaim, kiderült, szinte semmit. A cégvezetés ennek megfelelően pén-
tek délben mindenkit hazaküldött. Hirtelen felsorolva informatika nélkül 
nincs számla, nincs ügyfélszolgálat, nem működik az integrált irányítási 
rendszer, nincs könyvelés, nem tudjuk kezelni a pénzügyi folyamatokat, 
nem rögzíthetjük az anyagmozgást, nem tudunk kiadni munkalapokat, 
és nem tud senki sem dolgozni az irodákban, mert mindenki előtt ott a 
gép, de ha nincs hálózat, ezek nem érnek semmit, nem tudunk levelezni. 
Ugyan nem a központi rendszeren lóg, de az informatikai háttér biztosítja 
az ellátórendszerek távműködtetését, a leolvasásokat, az adatok rögzíté-
sét és a térinformatikát is. Egyszerűen fogalmazva működő informatika 
híján lebénul az egész szolgáltatási folyamat.

V. P.: Azért van rá példa, hogy a cégek a számlázást kiadják, sőt hall-
hatunk arról is, hogy luxus az adatokat otthon tárolni, ez olcsóbb vala-
miféle technológiai felhőben, és onnan lehet előrángatni, ha dolgozni 
kell vele.
S. Á.: Lehet, hogy egyszer majd így lesz, de egyelőre az információbiz-
tonságot, a feldolgozhatóságot a „házi” megoldások szolgálják. A nem-
rég kötelezővé tett informatikai rendszeraudit – mely eredetileg a szám-
lázási folyamatra vonatkozik – szintén ezt erősíti.
V. P.: Erről az auditról majd beszéljünk még, de az előző gondolatot ösz-
szegezve ez azt jelenti, hogy az informatika csupán egy belső szolgálta-
tás, mondhatnánk, háttérmunka. Nem érzik úgy, hogy ezzel az informa-
tikusok is háttérbe szorulnak?

S. Á.: Én erről azt gondolom, hogy nem azért fontos valami, hogy meny-
nyi látszik belőle, vagy éppen mennyire lobogtatják akárkik a zászlót, ha-
nem azért, hogy mennyire hiányzik, ha nincs. Jól illenek ide John Lennon 
szavai, aki azt mondta, „Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre 
ott, ahol vagy, de nagyon hiányozz onnan, ahonnan elmentél”.

V. P.: Ez szép, nekem meg az Andrássy-féle kissé kibővített jelmondat 
jut eszembe: „Nem látszani – élni, nem beszélni – tenni!”. De most még-
is beszéljünk azért tovább, hátha ezzel is teszünk valamit. Visszatérve 
a házi megoldásokra, a víziközmű-szolgáltató cégek integrációja azt je-
lentette, hogy a valamilyen formában, állapotban lévő, saját rendszerek-
kel dolgozó szolgáltatók informatikai hátterét, számlázási rendszerét 
is integrálni kellett. Ezen még az állami kézbe vett gázszolgáltató és a 
központi rendszer alá vont hulladékkezelő cégek is elcsúsztak. Milyen 
volt ez a munka nálunk, és hogyan sikerült?
S. Á.: Én elsősorban a saját cégemét ismerem, de elmondásuk szerint 
hasonlót éltek át azok a kollégáim is, akiknél erőteljes volt az integráci-
ós folyamat. Két dolog szükséges hozzá: fej és kéz, vagyis gondolkozni 
kell, de meg is kell csinálni. Ez azt jelentette, hogy még karácsonykor is 
dolgoztunk, hiszen meg kellett oldanunk a felhasználói, illetve az ehhez 
kapcsolódó szolgáltatási adatok kinyerését és bevitelét a mi rendsze-
rünkbe, de ehhez meg kellett ismerni, néhol meg kellett fejteni, hogyan 
is működnek azok a rendszerek. Át kellett alakítani mindent a saját szám-
lázási folyamatainkhoz, a saját programjainkra, és le kellett cserélni az 
infrastruktúrát is. Nálunk 10 települést érintően végeztük el magunk, a 
többihez	be	kellett	vonni	tanácsadó	céget	is.	Mondhatom,	hogy		nálunk	

a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l

INTERjú SIMON ÁgNESSEL, 
AZ INFORMATIKAI BIZOTTSÁg
ELNöKéVEL, A BÁCSVÍZ ZRT. 
INFORMATIKAI VEZETőjéVEL



6 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 6 / 6

sikerült, és tudomásom szerint nem volt komoly fenn akadás egyetlen 
szolgáltatónál sem.

V. P.: Akkor most térjünk rá a bizottsági munkára. 
S. Á.: A bizottságnak 26 tagja van, az operatív vezetés ötfős, de mindenki 
dolgozik,	a	maga	módján	hozzátesz	valamit	az	eredményekhez.	Minden	
hónapban tartunk bizottsági ülést, ahova minden bizottsági tagot meg-
hívunk. Persze nem tud mindenki minden egyes ülésre eljönni, de a je-
lenlévők száma mindig meghaladta eddig az ötven százalékot.
V. P.: Akkor ez egy szorgalmas bizottság, de mi adja az értelmét a bizott-
ság munkájának?
S. Á.: A legfontosabb, hogy ezeken az üléseken a felvetett problémákkal 
együtt ismerhetjük meg a megoldást is, mert majd minden kérdéskör-
nek van nálunk „specialistája”. Ha szükséges, akkor a probléma felvetőjét 
megjutalmazzuk azzal, hogy ő lehet az ad hoc munkacsoport vezetője, 
mellé jelentkeznek azok, akik a legközelebb állnak valami oknál fogva a 
felvetett kérdéshez. Amikor körbejárták az adott problémát, akkor visz-
szajön a javaslat, a megoldás a bizottság elé, és lehet, még hozzáteszünk 
ezt-azt, és megszülethet egy ajánlás.

V. P.: Csak felsorolásszerűen, mely kérdésekkel foglalkoztak az elmúlt 
időszakban?  
S. Á.: Az okosméréssel, a videokonferenciák lehetőségével, az informati-
kai üzemeltetési szabályzattal, az egységes számlaképpel, annak válto-
zásaival, az informatikai audittal és visszatérően az adatszolgáltatással, 
valamint ezzel összefüggésben a VSZA-val.

V. P.: Nézzük meg jobban a két utóbbit. Úgy tudjuk, a számlázási rend-
szer auditja a maga sürgősségével annak idején nagy „megrázkódtatást” 
jelentett a cégeknek. Önök, akik a bőrükön érezték ennek hatását, mi-
ként élték meg?
S. Á.: Előbb mi is megrettentünk kissé, amikor a víziközmű-szolgáltatás-
ról szóló törvény egyik módosítása kimondta, csak az a cég szolgáltathat, 
amelyik rendelkezik a számlázási rendszer sikeres információbiztonsági 
tanúsításával. Ez azt jelenti, hogy háromévente újra kell tanúsíttatni a 
rendszert, és a közbeeső években felülvizsgálati auditot kell tartani. Az 
auditok három szálon futnak, információbiztonsági szempontból ellenőr-
zik a rendszerek működését fizikai, logikai és adminisztratív vonatkozás-
ban.	Mondhatom,	hogy	a	kezdeti	idegenkedést	követően	az	auditorokkal	
kifejezetten jól tudtunk együttműködni, akik szakszerűen végezték a fel-
adatukat, és ha hiányosságot találtak, a megoldás felé terelték a dolgokat.  

V. P.: Azt gondoljuk, hogy nagyon különböző lehetett ez a munka tartal-
mában, hiszen a cégek informatikai háttere valószínűleg nagyon külön-
bözik egymástól. Tudva ezt is, mit hozott ez az audit a cégeknek?
S. Á.: Biztos,	hogy	nem	vagyunk	egyformák,	és	az	is	biztos,	hogy	mindig	
mindenen lehet javítani, amit tökéletesítésnek is nevezhetünk. Az audit 
elsősorban és mindenkinek egy tükörképet jelentett. Voltak cégek, ahol 
szép volt ez a tükörkép, és volt, ahol kevésbé, de nem a tükör hibájából. 
Az audit azt hozta, hogy voltak dolgok, amikben megerősítést kaptunk, 
igen, jól csináljuk, és voltak, amiket hamar ki lehetett és ki is kellett ja-
vítani. Persze voltak, illetve vannak olyan feladatok, amelyek hosszabb 
távra szólnak. Az audit hozta változtatások azt jelentették, hogy min-
denhol fejlődött az informatikai rendszer, illetve annak működése, és 
előrelépés történt mindenhol, egyben közelebb kerültek a cégek – egy 
magasabb színvonalon – egymáshoz is.

V. P.: Két kérdés jut eszünkbe ehhez kapcsolódóan. Nyilvánvaló, hogy 

az audit valamiféle képességet tár fel és céloz javítani, aminek egyik 
oldala maga az eszközrendszer hardverrel, szoftverrel. Kellett cserélni 
berendezéseket, szoftvereket?
S. Á.: Igen, ez egy olyan kényszer volt, ami miatt biztos fájt egy-két cégnél 
a vezetők feje, de kénytelenek voltak beszerezni, és ezzel előreléptünk.

V. P.: A másik, ami a képességet meghatározza, az a rendszerek mű-
ködtetése. Hol áll a mi informatikusaink képessége, tudása a többi 
 közüzemi szolgáltatóhoz képest?
S. A.: Erről nincs pontos képem, de nem hiszem, hogy hátul lennénk, 
mert például az egységes számlaképre való átállásban az elsők között 
volt az ágazatunk, de a már emlegetett integrációból fakadó átállásokat 
is sikeresen oldottuk meg.

V. P.: Akkor az informatikusok ágazaton és cégen belüli megbecsültsé-
ge is jó lehet.
S. Á.: Inkább azt mondom, javuló. Az informatika elég sokáig a kollé-
gák,	a	többi	szakember	szemében	valami	ködös	idegen	dolog	volt.	Mára	
azonban annyira átszőtte az életünket és a munkánkat, hogy mindenki 
látja, megkerülhetetlenül fontos, hogy jól működjön. És ez rajtunk, in-
formatikusokon múlik.

V. P.: Akkor biztos megbecsülik önöket anyagilag is. Azt hallani, hogy 
a szabadpiacon az informatikusok keresnek a legtöbbet. Nem okoz ez 
szívó hatást? Meg tudják tartani a jó munkatársakat?
S. Á.: Én sem értem, teljesen miért, de azt látom, hogy nincs túl nagy 
mozgás, aminek nem a magas vízműves jövedelem lehet az oka, sokkal 
inkább az elhivatottság. Ez azonban csak azoknál működik, akik már itt 
vannak. A nagy gondot az utánpótlás jelenti. Nehéz új szakembert ide-
hozni, és a fiatalok sem tolonganak.

V. P.: Most térjünk rá a legkeményebb kérdésre, az adatszolgáltatásra. 
Lépten-nyomon azt halljuk, ez rengeteg munkával jár, nehézkes, és ál-
landóan változik a módja. Hogyan néz most ki?
S. Á.:	Inkább	kezdjük	az	elején.	A	MEKH	felé	történő	adatszolgáltatásról	
beszéljünk, mert az adatszolgáltatások sorában ez a legnagyobb súlyú 
feladat. A kezdetekben a rendszeres adatszolgáltatás egy internetes 
felületen történt, ahol a cégeknél ülő felelősök közvetlenül tölthették 
ki a táblázatokat. Ennek voltak előnyei, azonban nem társult hozzá ta-
núsítvány, valójában nem volt biztosított, hogy hol és ki tölti ki. Ezért 
2014-ben bevezették az ügyfélkapus belépést, adatbevallási űrlapot kel-
lett készíteni és ehhez hozzácsatolni a kitöltött Excel-táblákat. 2015-ben 
azonban ezen is változtattak, bevezették a KAR-t, az ún. Közműadat-be-
fogadási Rendszert. Az adatszolgáltató számítógépére kellett telepíteni 
egy szoftvert, ami szervezeti digitális tanúsítványt is adott, de emellett 
az adatszolgáltatás strukturált volt. 

V. P.: Miért kell, hogy strukturált legyen?
S. Á.: A rendszerben való adatközlés és -kezelés a jobb feldolgozható-
ságot	 jelenti,	 de	 egyben	 ez	 a	MaVíz	 igénye	 is,	 hiszen	 nálunk	 is	 szük-
séges az adatgyűjtés. Ezt szolgálná a VSZA (Víziközmű-szolgáltatási 
Adatbank). Azért is vettünk részt keményen a KAR tesztelésében, mert 
a VSZA adatbank a KAR rendszerbe küldött strukturált adatokra épült 
volna, és így egyszeri adatszolgáltatással ki lehetett volna szolgálni a 
két rendszert. 

V. P.: Úgy hallottuk, ellehetetlenült az az elképzelés, hogy a strukturált 
MEKH-es adatszolgáltatás képezze a VSZA alapját, hiszen idén megint 
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megváltozott az előírás, és e-mail-ben küldött adattáblákat kell kitölteni, 
majd postázni. Merrefelé tart a hivatali adatszolgáltatás, és milyen adat-
szolgáltatás lesz a MaVíz-nél?
S. Á.: Egyikben sem az informatikusok az illetékesek, mi „csak” a munkát 
végezzük	el.	Lehet,	hogy	a	MEKH-nél	visszatérnek	a	KAR-hoz,	de	 jöhet	
egy új megoldás is. 

A	MaVíz-et	 illetően	azt	gondolom,	hogy	amíg	a	MEKH-nél	ez	a	kér-
dés nem dől el, kénytelenek vagyunk az eddigi általános és a benchmar-
king alapú adatgyűjtést folytatni.
V. P.: Most már csak röviden kérdezzük: hol tartanak a vízművek az e- 
ügyfélszolgálatok működtetésében és az e-számla bevezetésében?
S. Á.: Van, aki előrébb, van, aki hátrébb. Egyik sem kötelező, így van olyan 
cég, ahol nincs e-számla és az e-ügyfélszolgálat is gyerekcipőben jár. Az 
e-számlánál vonakodás érzékelhető felhasználói oldalról, hiszen azt lát-
juk, ahol ez már működik, a kezdeti felfutás után nem tud növekedni, 
több felhasználói hajlandóság kéne hozzá. Ezért is ösztönözzük a belé-
péseket	mi	 itt	a	BÁCSVÍZ-nél	 is	 fürdőbelépővel,	számlakedvezménnyel.	
Biztos	vagyok	benne,	hogy	előbb-utóbb	eljutunk	oda,	hogy	az	e-számla	
lesz a meghatározó, mert errefelé tart a világ. Az e-ügyfélszolgálatnál 
a folyószámla-kivonathoz való felhasználói hozzáférés még közel sem 
általános. Egyelőre kielégítő megoldást nyújt az is, ha a felhasználó hoz-
záfér ahhoz, hogy melyik számla alapján mennyivel tartozik, és átutalást 
tud indítani az e-ügyfélszolgálat weboldaláról. Ez azért jó a felhaszná-
lónak, mert a megoldással a számla kiegyenlítését kényelmesen, a ka-
rosszékéből indíthatja, nekünk meg azért jobb a csekkes beszedésnél, 

mert olcsóbb és jobban feldolgozható, mint egy banki oldalról indított 
átutalás a felhasználó által megadott adatokkal.

V. P.: Utolsó kérdésként, milyennek látja a Vízmű Panorámát, mitől le-
hetne jobb?
S. Á.:	 Látom,	 sokat	változott,	dinamikusabb	 lett,	 és	az	ágazatról,	 a	Ma-
Víz-ről, a mi életünkről szól, arról, hogy mi történik, történhet velünk. 
Biztos	vagyok	benne,	többen	olvassák,	közéjük	tartozom	én	is.	Azt	is	jó-
nak tartom, hogy elektronikusan is rögtön hozzáférhető, és hogy meg-
jelenéskor	sok	helyre	kimegy	az	erről	szóló	e-mail.	Még	jobb	volna,	ha	
ebben az e-mailben megjelenhetne a tartalomjegyzék, ami alapján lát-
nánk,	mit	olvashatunk	a	lapban.	Így	biztos,	hogy	ráklikkelünk,	ha	érdekel	
bennünket egy-egy téma.
V. P.: Köszönjük az interjút és a jó tanácsot is. Meg fogjuk szívlelni.
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