
12 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 6 / 6a  s z o l g á l t a t ó k  s z e m é v e l

történt, amikor a liberalizált energiapiac meg-
nyílt, és az addig rögzített tarifarendszer a feje 
tetejére állt, ezzel jelentős strukturális átala-
kítást generálva a programban. A programot 
folyamatosan kellett fejleszteni, karbantartani 
az évről évre változó piaci körülmények lekö-
vetése érdekében. Ebből talán a legjelentő-
sebb a kereskedői számlák megjelenésén túl 
a KÁT árösszetevő megjelenése a számlákon. 
Az	 eredetileg	 kifejlesztett	 MIR	 rendszer	 alap-
gondolata az volt, hogy a villamos energia 
bevitele után a tarifatáblában rögzített tarifák 
alapján a rendszer kiszámította a számla rész- 
és végösszegeit. Ez folyamatos ellenőrzést biz-
tosított minden egyes számla rögzítése során. 

Egy kis történelem
Az	ALFÖLDVÍZ	Zrt.	már	több	mint	16	éve	hasz-
nál	 MIR	 Energia	 alrendszert.	 Pontosan	 azóta,	
amióta	 a	 Rudas	 &	 Karig	 Műszaki	 Információs	
Rendszerének – mai nevén a GISPÁN© Aqua – 
fejlesztése elkezdődött. A rendszert együtt ter-
veztük	 a	 fejlesztő	 céggel.	 Még	 1997-ben	 kez-
dődött	 a	 MIR	 rendszer	 igényeinek	 felmérése,	
aminek már akkor része volt az Energia alrend-
szer, és 2000 januárjában állt teljes üzembe ez 
a modul is. A kezdeti főbb célkitűzések ma is 
érvényesek:
•	 Nyilvántartást	kell	vezetni	az	energiaellá-

tásban részt vevő 
objektumokról.

•	 Nyilván	kell	tartani	az	
áramszolgáltatói szer-
ződéseket és azok 
fontosabb adatait.

•	 Nyilvántartást	kell	
vezetni a telepek által 
felhasznált energia 
men nyiségéről ener-
gia  hordozók szerinti 
bontásban.

•	 Az	elfogyasztott	
energia díját rá kell 
terhelni a megfelelő 
költséghelyekre.

•	 A	költségeket	fel	kell	
adni	a	LIBRA	vállalat-
irányítási rendszer felé.

Ezek az igények aztán 
még továbbiakkal bő-
vültek. Az első nagy 
továbbfejlesztés akkor 

AZ ENERgETIKAI AuDIT 
TERVEZETT INFORMATIKA
TÁMOgATÁSA AZ
ALFöLDVÍZ ZRT.-NéL

Az energetikai audit 
nagy kihívás minden 
vízmű számára, ezalól 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. sem 
kivétel. Az utóbbi időben 
olyan mértékben megnőtt 
a fogyasztási helyeink 
száma, hogy az audit 
informatikai támogatás 
nélkül megoldhatatlan 
lenne számunkra. Terveink 
szerint többek között ebben 
fog segítséget nyújtani 
a Műszaki Információs 
Rendszer (MIR).
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A számlák ellenőrzése sokféle szempontból végezhető. Ellenőrizhe-
tő, hogy a számlán szereplő számolt és kézzel rögzített adatok helye-
sek-e. A számla mennyiségi adatai összehasonlíthatók az előző szám-
lákéval is, ill. a kereskedői, elosztói és saját leolvasás havi mennyiségei, 
mérőállásai is összevethetők. A teljesítménytúllépések, a meddő felárak, 
a	 különböző	 adótételek	 külön	 kigyűjthetők	 és	 ellenőrizhetők.	 Így	 elle-
nőrizhető a számlafelvitel pontossága is. Amennyiben a számla ponto-
san lett rögzítve, de mégis vannak benne hibák, meg lehet jelölni azokat, 
és a számlareklamációkat is lehet kezelni.

A rendszer az elektronikus úton érkező számlákat is fogadni tudja, 
azok betölthetők a rendszerbe. Ez jelenleg a kereskedői számlák eseté-
ben valósult meg. Ilyenkor az ellenőrzések még fontosabbak, hiszen a 
számlafelvivő emberi kontrollja nincs meg. Későbbiekben cél ennek a 
funkciónak a kiterjesztése az elosztói és egyéb számlákra is. 

A számlák egy másik fajta ellenőrzését a saját mérőleolvasások 
rögzítése adja. Amellett, hogy ezek az adatok pontosabb képet feste-
nek az energiafogyasztásról, a számlák adatai mellett megjelenítve sok 
pontatlanságra is fényt deríthetnek. Természetesen ehhez a mérőcserék 
pontos követésére is szükség van, de ez sem hiányzik a rendszerből. Je-
lenleg	a	saját	mérőállások	rögzítése	megoldott	egy	ALFÖLDVÍZ	Zrt.	által	
fejlesztett	programmal.	 Ez	az	adatcsomag	kerül	 integrálásra	az	új	MIR	
rendszerbe.

 Amennyiben eltérés volt a számlázott és a számított nettó végösszeg 
között, a hiba azonnal látszott, és meg lehetett tenni a szükséges intéz-
kedéseket. 2000-ben a havi energiaszámlák mennyisége 420 volt, míg 
2016-ban 3100 db lett. Ennek okai a 2013-as, 2014-es évek integrációs 
folyamatai, valamint a KEOP- és egyéb forrásokra támaszkodó beruházá-
sok kapcsán megvalósult fogyasztási helyek számbeli növekedései vol-
tak. Ebből kifolyólag egyre inkább szükségessé vált a számlák szoftveres 
bevitele a rendszerbe, azok ellenőrzése, statisztikai jellegű kimutatások 
készítése. Ezek a változások és az energetikai audit készítésének igénye 
generálták	a	MIR	rendszer	teljes	körű	fejlesztését.	Kézenfekvő	volt,	hogy	
a mindkét, sok tekintetben összefüggő igényt a program egyben kezel-
je. A fejlesztési követelmények ennek fényében lettek megfogalmazva. 
Jelen cikk megírásakor a fejlesztés első ütemének tesztelése van folya-
matban, ami magában foglalja a törzsadatok, a számlafelvitel, a szám-
lák importálása-ellenőrzése, a lekérdezések, a költségfelosztások és a 
LIBRA	rendszerbe	való	feladás	programrészek	fejlesztését.	A	következő	
ütemben a saját leolvasások rögzítése, kezelése, prognosztizált adatok, 
trendgörbék készítése, illetve az almérővel felszerelt fogyasztási helyek 
nyilvántartása, a továbbszámlázás előkészítése feladatrészek várnak 
megoldásra.

Mire is lesz jó az új Energia alrendszer
Az alrendszer elsődleges feladata az energiafogyasztás kontrollja, a 
költségek számítása és ellenőrzése, illetve felosztása a gazdasági rend-
szerben meghatározott költséghelyekre, valamint természetesen ezek 
feladása a vállalatirányítási rendszer felé. A fogyasztási és költségadatok 
elemzése	–	más	alrendszerek	(pl.	Termelés,	Labor,	Munkalap)	adataival	
közösen – szintén nélkülözhetetlen funkció lesz a rendszerben.

A nyilvántartás természetesen energiahordozók szerint szétválaszt-
ható, ami nem csak villamos energia és földgáz lehet, hanem tetszőleges. 
Az energiaszolgáltatók szintén tételesen szerepelnek a rendszer adatai 
között. Az egyes díjszabások, tarifák adó jellegű (energiaadó, áfa stb.) 
egységárait idősorosan, historikusan tartalmazza a rendszer, így bármi-
kor ellenőrizhetők a költségek évekre visszamenőleg is.

A fogyasztási helyek a közműnyilvántartási és felmérőcsoport által 
karbantartott műszakiobjektum-nyilvántartásban már egyébként is sze-
replő telephelyekhez és egyéb műszaki objektumokhoz kapcsolódnak. 
A szerződések és szerződött mennyiségek szintén historikusan találha-
tók meg a rendszerben.

Rögzíteni lehet a szolgáltatótól kapott számlacsomagokat és azok 
fogyasztási helyenként részletezett adatait is, tetszőlegesen sok adat-
tal. A számláról célszerűen rögzítésre kerülnek nemcsak az alapadatok, 
hanem egyéb számolt mennyiségek is. A számlák gyors felvitele után 
külön munkafázisban lehet a felvitt adatokat ellenőrizni. Ez azért hasz-
nos, mert a számlafelvitel nagyon gyors lehet, és leválasztható az adatok 
kiértékeléséről, ami később tetszőleges részletességgel történhet meg.
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adatot rögzíteni lehet benne, aminek 
köze lehet az energiafelhasználáshoz.

A	 Munkalap	 és	 karbantartás	 al-
rendszerben rögzíthetjük a munkagé-
peink üzemóráit és a gépjárműveink 
által megtett kilométereket, tervez-
hetjük a karbantartásokat és a beru-
házásokat, és követhetjük az audit 
által érintett tervek megvalósulását.

Az Adatok elemzéséhez az Ener-
gia alrendszer maga is tartalmaz le-
kérdezési lehetőségeket, illetve az 
adatok külső céleszközökkel (Pivot, 
BI)	 is	 könnyen	 elemezhetők,	 akár	
több alrendszert átívelő elemzések is 

lehetségesek.	A	közeljövőben	tervezzük	a	vállalati	szintű	BI	rendszerünk	
bevezetését, amelynek fontos feladata lesz az energiafogyasztással kap-
csolatos adatok hatékony és részletes elemzése is.

A GISPÁN© Aqua azonban nemcsak az audit elvégzését segítheti, 
hanem az energiairányítási rendszer bevezetését is támogathatja.

Mint	 ahogy	 manapság	 már	 egyetlen	
műszaki rendszer vagy alrendszer sem 
lehet teljes a vállalatirányítási rendszerrel 
való kapcsolat nélkül, ez az Energia alrend-
szerrel is így van. A költségek felosztása is a 
rendszer feladata. Ennek érdekében a prog-
ram hozzáfér a vállalatirányítási rendszer 
költséghelyeket nyilvántartó adataihoz 
(természetesen csak olvasási jogosultság-
gal), figyelembe tudja venni a költséghe-
lyek összefüggéseit, illetve automatikusan 
felosztja a költségeket az előre beállított 
költséghelyekre, és fel tudja adni azokat a 
LIBRA	rendszerbe.

Rendkívül fontos képessége az alrend-
szernek a „lekérdezések és kimutatások” modul. Ennek egy nagyon hasz-
nos lehetősége, hogy nemcsak a rögzített adatok alapján tud dolgozni 
a program, hanem prognosztizálni is képes. A rögzített adatok alapján 
például előre tudja vetíteni, hogy az év végéig mekkora fogyasztás, illet-
ve költségek várhatók.

Az adatok a legtöbb helyen expor-
tálhatók is, ily módon más elemzőprog-
ramokkal, pl. az Excel-kimutatást készítő 
eszközzel (Pivot) különböző szisztéma 
szerint kimutatásokat készíthetünk.

A GISPÁN© Aqua több moduljához 
is	 létezik	 már	 BI	 (Business	 Intelligence,	
adatelemző) megoldás. Ez a folyamat-
ban lévő fejlesztésben jelenleg nem 
szerepel, de tervbe vettük, hogy a jövő 
évben egy ilyen rendszerrel fogjuk bőví-
teni cégünk informatikai arzenálját.

A GISPÁN© Aqua további fontos jel-
lemzője, hogy teljes körű térinformatikai 
támogatást nyújt a szakmai alrendsze-
rek számára. Az adatok alapján a későb-
biekben adott lesz a lehetőség temati-
kus térképek készítésére is.

Az energetikai audit 
támogatása
Az energetikai audit támogatásának 
eszköze valójában nem csak az Ener-
gia alrendszer lehet, hanem az egész 
 GISPÁN© Aqua rendszer szinte az összes 
alrendszerével együtt.

Az Energia alrendszer elvégzi a fo-
gyasztási helyek és az azokra megkötött szerződések nyilvántartását, 
támogatja a számlák és a saját mérőleolvasások gyors rögzítését, és au-
tomatizálja a rögzített számlák adatainak ellenőrzését.

A	Műszaki	objektum	nyilvántartás	nyilvántartja	az	audithoz	szüksé-
ges összes objektumot (épületek, technológiai objektumok, munkagé-
pek és gépjárművek), a különböző objektumokat hierarchiába rendezi, 
lehetővé téve ezáltal az adatok strukturált elemzését.

A Termelés alrendszer tartalmazza a termelt/átemelt stb. vízmennyi-
ségeket, amelyek az „energiafogyasztási mérleg” másik oldalán helyezked-
nek el. Átvehet adatokat a folyamatirányító rendszertől (FIR), hogy gyor-
sabb lehessen az adatgyűjtés, és minden egyéb szükséges mennyiségi 
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