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A NYÍRSÉGVIZ Zrt. 1996-ban alakult gazdasági 
társasággá 29 település víziközmű-üzemeltető-
jeként. Azóta a cég működési területe folyama-
tosan bővült, ma már 91 településen végzünk 
víziközmű-szolgáltatást. Az ivóvízhálózat két és 
félszeresére nőtt, a szennyvízhálózat pedig há-
romszorosára (1. ábra).

 Több ezer kilométer hosszú közműhálózat csak 
a nyomvonalak digitalizálásával megelégedő, 
vektoros alapú nyilvántartásokkal már nem ke-
zelhető, szükség van egy adatbázisalapra épülő, 
grafikus megjelenítést is biztosító nyilvántartó 
rendszerre. Az ESRI ArcMAP-rendszere ezen 
igények kielégítésére alkalmas. Mint minden 
közműszolgáltatónál, úgy nálunk is megjelent 
a szakemberhiány, öregszik a fizikai állomány. 
A korszerű térinformatikai rendszerben az a 
tudás, ami szétszórtan az emberek fejében léte-
zik (mint pl. tolózárak, föld alatti és föld feletti 
tűzcsapok, aknák, csomópontok, átemelők stb. 
helye), ebben a rendszerben nem tud elveszni. 
A rendszer segítségével az új munkatársak köny-
nyebben megismerhetik a hozzájuk tartozó te-
rületet. Az elektronikus objektum-nyilvántartás-
ban a változások vezetése sokkal egyszerűbben 
kezelhető, mint a  papíralapú térképeken.

A  S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

A nyirádi ivóvizes üzemirányító alközpont

1. A térinformatika kezdetei
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. a térinformatikai rendszeré-
nek fejlesztését már a 2004. évben a Műszaki 
Információs Rendszer részeként indította el. En-
nek keretében egy Autodesk alapú (Mapguide) 
térinformatikai rendszer került megvalósításra 
MirMap néven. A rendszer a bevezetéskor az 
akkori piacon fellelhető egyik legkorszerűbb 
megoldásnak számított. A térinformatika fej-
lődése viszont igen gyors ütemben elindult a 
rákövetkező években. Az Autodesk is számos 
új termékkel jelent meg a piacon, amit részben 
gazdasági, részben a kialakított integrációs 
kapcsolatok áttelepítésének problémája miatt 
nem követett a NYÍRSÉGVÍZ. A 2012. évre az 
informatikai hátterek fejlődése okán a rendszer 
változáskövetése, az új elemek beintegrálása 
már nem volt megvalósítható, ezért a társaság 
menedzsmentje a rendszer fejlesztése mellett 
döntött. Ennek során az ESRI térinformatikai 
megoldásai mellett döntött a társaság. Az ESRI 
által kínált, már lefejlesztett alkalmazásoknak 
gazdag tárháza van, lehetőség van munkafolya-
matok felhasználó által történő leszervezésére 
és ezekből felhasználható eszközök (widgetek) 
készítésére. Hasznos a webes publikáció szabad 
testreszabásának lehetősége is. A legnagyobb 
előny a változásvezetés megoldottsága, egysze-
rű végrehajtása (a történetiség kezelése). 2013 
elején megtörtént az ArcGIS-alapú térinforma-
tikai rendszer telepítése (server, desktop), és el-
kezdődött az állományok feldolgozása.

2. Az információgyűjtés 
korszerűsítése
Korábban a közműhálózatot papíralapú térké-
peken kezelték, ezáltal mindenki számára nehéz 
volt a hozzáférés. Ahogy fejlődött az informatika, 
úgy ezen a területen is bővültek a lehetőségek. 

A jelenlegi térinformatikai rendszer segítségével 
biztosítani tudjuk a felhasználók és a munka-
társaink számára az információk gyors elérhe-
tőségét. Kiemelten fontos az információgyűjtés 
korszerűsítése és kiterjesztése a mai kornak meg-
felelő fejlett technológiával társaságunk számá-
ra. Ma már törvényi kötelezettség is az elektro-
nikus nyilvántartás, de mi korábban felismertük 
ennek jelentőségét. Sok település esetében a 
szakági állományok digitális formátumban ke-
vésbé vagy egyáltalán nem voltak elérhetőek. A 
papíralapú közműtérképeket szkenneltük, geo-
referáltuk (gumilepedős megoldással hivatalos 
földhivatali térképekre illesztettük rá), majd dig-
italizáltuk. A digitalizálás során a hatályos jogsza-
bályok figyelembevételével alakítottuk ki térin-
formatikai rendszerünket, adattárainkat. A valós 
adatok térbeli megjelenítésére létrehoztunk egy 
egységes adatbázisplatformon alapuló térinfor-
matikai rendszert, amelyhez a belső hálózaton 
keresztül mindenki hozzáfér, akinek a munkájá-
hoz szükség van rá. 

Az adattartalmat úgy alakítottuk ki, hogy 
azok minden szükséges információt tartalmaz-
zanak (objektumazonosító, anyag, átmérő, tele-
pülés, közterületnév, építés éve stb.), és lehető-
séget biztosítsanak a más külső adatforrásokhoz 
történő kapcsolódáshoz. Minél pontosabb, kor-
szerűbb az informatikai rendszer, annál gyor-
sabban és hatékonyabban történhet például a 
hibaelhárítás, a karbantartás és a fejlesztések 
tervezése a későbbiek során. A kezdeti időszak-
ban pluszenergiát igényel a rendszer műkö-
désének megismerése, az alkalmazott rutinok 
átvétele, a rendszer szerkesztési logikájának 
elsajátítása. A rendszer komplexitása folytán és 
funkcionális gazdagságának hasznosítása érde-
kében dolgozóinkat folyamatosan képezzük és 
képezni fogjuk.

INTELLIGENS 
TÉRINFORMATIKA

(KORSZERŰ OBJEKTUM-NYILVÁNTARTÁS, HÁLÓZATREKONSTRUKCIÓ, 
GFT-KÉSZÍTÉS ÉS NYOMON KÖVETÉS, KARBANTARTÁS-ELLENŐRZÉS) 

kivonat Kiemelten fontos az információgyűjtés korszerűsítése és kiterjesztése a fejlett technológia által kínált eszkö-
zök felhasználásával az információk megőrzése és további hasznosítása érdekében. Célunk a napi munkavégzés során 
keletkező adatok, információk hasznosulásának maximalizálása, a gyűjtött adatok minél szélesebb körű felhasználá-
sának megteremtése, visszacsatolása a szolgáltatók felé.

kulcsszavak  adatgyűjtés, objektum-nyilvántartás, adatbázis-struktúra, GFT-tervezés és -támogatás, hibahelyleszúrás, 
rekonstrukciótervezés, mobileszköz

UJHELYI PÁL  NYÍRSÉGVÍZ Zrt., műszaki munkatárs
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3. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
térinformatikai rendszere
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. térinformatikai rendszere 
ESRI-alapokra épült. A megvásárolt rendszer 
számos olyan kész modult, eszközt, alkalmazást 
biztosít a felhasználók számára, mely lehetővé 
teszi, hogy mélyebb programozói ismeretek 
nélkül is összeállíthassák a publikálandó térképi 
állományaikat, és támogatja a webes publiká-
lást is. Természetesen ezen eszközparkhoz szá-
mos ingyenes és kis költséggel megvásárolható 
további eszközök (widget) is elérhetők, ami to-
vábbi felhasználási lehetőséget nyit meg a fel-
használók számára. Mi éltünk e lehetőségekkel, 
és saját igényeinknek megfelelően formáztuk 
meg a használt térinformatikai felületet.

Az intelligens térinformatikai rendszer 
előnyei az egységes adatbázisplatformon tör-
ténő objektum-nyilvántartás, ugyanis ezáltal 
könnyebb az információcsere az objektumazo-
nosító (ID-kapcsolatok) révén. Más modulokkal 
is összekapcsolhatók a műszaki információs 
rendszer moduljai, a FusionR – értékesítési és 
gazdasági információs rendszer moduljai. A tér-
informatikai rendszerrel az objektum-nyilván-
tartás mellett szélesebb körben hasznosítható 
új lehetőségek, módszerek is megnyílnak szá-
munkra, melyek a társaság működési folyama-
taiban hasznosításra kerülnek:
• Hálózatrekonstrukció-tervezésnél nyílt forrás-

kódú térképeket dolgoztunk fel (talajvízszint, 
burkolatfedettség, hibahelyek feldolgozása). 
A tervezést elősegítő adatokkal egészítettük 
ki a közművezetékeket, pl.: kockázati besoro-
lási adatok stb. 

• A napi munkavégzést követően a karbantar-
tás ellenőrzése visszacsatolást ad az üzemek-
nek az éves munkaterv aktuális helyzetéről. A 
szerelvényekről készült fotók segítségével az 
állapotváltozásokat tudjuk nyomon követni 
időtávlatokban (2. ábra).

• Hibaelhárítási és kivitelezési munkák támoga-
tása – hibahelyleszúrások rögzítése a térinfor-
matikai rendszerben (3. ábra).

• Gördülő fejlesztési terv (GFT) készítése és 
nyomon követése. Jövőbeni feladatok térké-
pi előkészítése, a skiccek és Google Map-os 
térképek kiváltása egy egységes térképpel, 
melyet a térinformatikai rendszerben tudnak 

készíteni munkatársaink. A 
2017. évben megvalósult 
fejlesztések, valamint a 
költségek és az anyagfel-
használás ellenőrzésére is 
lehetőség van (4. ábra). A 
2018. év nyomon követése 
során az üzemek havi vagy 
negyedéves jelentésben 
visszacsatolnak az elvég-
zett feladatokról.
• Információgyűjtés széles 
körű platformra helyezése, 

változásvezetés webes megjelenítő felületen 
történő megteremtése aktív rétegek létreho-
zásával (sze relvények, nyomvona lak ábrázolá-
si lehetősége adatbázisba történő mentéssel). 
Az így végrehajtott módosítások a módosítást 
követően közbenső beavatkozás nélkül min-
den felhasználó számára elérhetők.

• A térképi adatok pontosítását régebben csak 
a mérnöki iroda munkatársai végezték, 2-3 

fő. A térképi adatok ponto-
sítása ma már két szinten 
kerül megvalósításra. Az 
első szint a geometria 
pontosítása, amit geodé-
zi ai bemérések során vé-
gezünk. A nyíltárkos be-
méréseket a korlátozott 
erőforrások miatt az új 
hálózatok építése, rekonst-
rukciós munkák, nagyobb 
volumenű  hibaelhárítások, 
bekötések cseréje  során 

végezzük  geodéziai pontosságot biztosító 
mérőműszerekkel. Ennek el végzésére jog-
szabály is kötelez (E-közmű-rend elet). Ezen 
túlmenően geodéziai pontossággal történő 
felmérést ott végzünk, ahol nem volt semmi-

lyen dokumentáció, pl. 1-1 
utca közműhálózatáról a 
térszínen elérhető objek-
tumok felmérésével. Teljes 
települések közműveinek 
komplex felmérését csak 
ad hoc jelleggel tudtuk 
elvégezni. A jelenlegi ka-
pacitások és napi feladatok 
mellett évente 1-2 kisebb 
település felmérésére van 
lehetőség.  

A második szint az in-
formációtartalom teljessé 
tételét szolgálja. Ebben 
a körben megelégszünk 
kisebb geodéziai pontos-
sággal (1–5 m). Ezt a fajta 

pontosítást a munkavállalók szélesebb körének 
bevonásával tudjuk végezni.
Ahogy fentebb már említettem, van egy elle-
nőrzési csoportunk, mely folyamatosan végzi a 
szerelvények állapotfelmérését. A felmérés so-
rán a kollégánk a telefonjával, MapCam funkció 
segítségével fotódokumentációt készít az adott 
szerelvényről. A fotókhoz a telefonkészülék mé-
terpontosságú koordinátát rendel hozzá. Az ES-
RI-rendszerben lehetőség van a fotók közvetlen 
térbeli elhelyezkedést megtartó felolvasására, 
publikálására. Az így rendszerbe illesztett képek 
segítségével ma szerelvények meglétét tudjuk 
ellenőrizni, elhelyezkedésük pontosságát, le-
író adataik érvényességét tudjuk pontosítani. 
Például egy szerelvényaknában a tolózárak he-
lyét, milyenségét tudjuk a fotók segítségével 
ellenőrizni, helyreigazítani. A feldolgozást és az 
ezek alapján történő pontosítást szűkebb kör-
ben a mérnöki iroda végzi.

A területeken történő napi munkavégzés 
során is rengeteg információ kerül felszínre 

2. ábra: A karbantartások ellenőrzése és nyomon követése

3. ábra: Hibahely leszúrása a térinformatikai rendszerben

4. ábra: A 2017. évben megvalósult fejlesztések ellenőrzése
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 például hibaelhárítások alkalmával. A térinforma-
tikai rendszerbe lehetőséget teremtettünk, hogy a 
web es felületet használók is tudjanak módosításo-
kat elvégezni. Ez a webes aktív felület a szerkesztő 
vastagkliensel közel azonos funkcionalitás mellett 
biztosítja a változások grafikus megjelenítését és 
attribútum adatainak felvitelét. 

Az adatbázis platform révén ezen változások 
minden felhasználó számára azonnal hozzáférhe-
tők és validáliás után az éles állományba történő 
átemelése a rendszer által hatékonyan támogatott.  

4. Jövőbeni feladatok
A térinformatikai rendszer üzemeltetésével kapcso-
latban az elkövetkező évek egyik legfontosabb fel-
adata az adattartalmak pontosítása, a nyilvántartás 
és a valóság összhangjának megteremtése. Ez a je-
lenlegi kapacitások mellett hosszú távú projektnek 
tekinthető. A rendszerrel szemben támasztott másik nagy kihívás a funk-
cionalitások bővítésével megteremteni a társaság valamennyi munkavál-
lalója számára a napi munkavégzéshez hatékony támogatást. 

Ezen cél érdekében az alábbi funkcionális fejlesztési irányok kerültek 
megfogalmazásra: 
• Teljes körű objektum-nyilvántartás térképi megjelenítése (gépek, mű-

tárgyak, berendezések több mélységi szintet megjelenítő térképeinek 
előállítása) 

• Gazdasági adatok, információk térképi megjelení-
tése (tematikus térképek, statisztikai elemzések / 
ESRI-Insights)

• Fogyasztásihely-ellenőrzések térképi megjelení-
tése, elemzési lehetősége

• Merőcsere-tervezés támogatása
• Térinformatikai támogatás terepen történő bizto-

sítása (mobileszközök, tabletek) (5. ábra)
• Rendszerintegráció teljesebbé tétele, kétirányú 

adatkapcsolatok megvalósítása a műszaki infor-
mációs rendszer elemeivel (térinformatikai felüle-
ten felvett hibahelyből munkalap-generálás)

• GFT-tervezés támogatása – például a csatornahá-
lózat rekonstrukciótervezéséhez kamerás csator-
nafelmérések térképi megjelenítése, csatornami-
nősítések tematikus ábrázolása, költs égvetések 
meghatározása

5. Összegzés
Összegzésként elmondható, hogy a szakemberhiány, a tapasztalat, a he-
lyismeret, illetve az emberi tudás egy komoly térinformatikai rendszerrel 
részben pótolható. A térinformatikai rendszerben az információgyűjtés 
könnyebb és rugalmasabb, a változások átvezetése korszerűbb. Ezzel a 
modern eszközzel biztosítani tudjuk a szükséges háttértámogatást és 
a tervezést. Feladat a jövőben is lesz, hiszen a közműhálózatot most és 
a jövőben is üzemeltetni kell. Az embereknek ivóvizet kell biztosítani a 
megélhetéshez, a keletkezett szennyvizet pedig elvezetni és tisztítani kell.

5. ábra: Térinformatikai rendszer 
mobileszközön

1. Összefoglaló
Célunk a teljes ellátási terület vízhálózatára üzemállapot-vizsgálatra al-
kalmas hidraulikai modell felépítése és használata. A modell alkalmas 
a felújítási tervek csőhálózati méretezésének alátámasztására, ellenőr-
zésére is.

A hidraulikai elemzés lehetőségének hiányában elesünk egy rendkí-
vül hatékony eszköz támogató segítségétől. A felújítások tervezéséhez 
hidraulikai számítások szükségesek, ezek hiányában a hálózat optima-
lizációja nem valósul meg, ami a felújítás kivitelezésében és a további 
üzemeltetésben is jelentős többletköltséget okoz.

2. Rövid bemutatkozás
a. A Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett vízellátó 
rendszer 
Ivóvíz szakágban Pécsett és további 14 településen szolgáltatunk, össze-
sen mintegy 850 km vezetéken keresztül. A vízellátás 1 víziközmű-rend-
szer, gyakorlatilag egy összefüggő hálózat. A vízbeszerzés jellegzetes-
sége a felszín alatti 2 vízgyűjtő terület, amit a Tettye-forrás mint magas 
karszt egészít ki, ezenkívül a DRV-től is veszünk át vizet. A többirányú és 

-hozamú, valamint különböző vízminőségű betáplálás jelentősen befo-
lyásolja az üzemrendeket.

VÍZHÁLÓZATOK 
HIDRAULIKAI MODELLEZÉSE
HIDRAULIKAI MODELL FELÉPÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

kivonat Korunk vízszolgáltatásának elengedhetetlen mérnöki segédeszköze a vízhálózatok modellezése. Jelen cikk-
ben a hidraulikai modell felépítését és alkalmazását mutatjuk be annak a Tettye Forrásház Zrt.-nél történő alkalmazá-
sán keresztül. A vízhálózatok üzemszimulációs elemzése rendkívül hatékony eszköz lehet mind a gördülő fejlesztési 
tervek (ill. mindennemű fejlesztési terv) alátámasztására és műszaki tartalmának meghatározására, mind a hálózatü-
zemeltetés támogatására. 

kulcsszavak vagyonfelmérés, vagyonértékelés, rekonstrukciótervezés, GFT, hálózatüzemeltetés, üzemállapot-számítás, 
hálózatoptimalizáció

NOVOTNY BÁLINT  Tettye Forrásház Zrt.


