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össz-N-határértéket, miközben annak a Duna 
vagy a Tisza a befogadója. 

Egy másik nagy probléma, hogy akiknek 
feladatuk a jogszabály alapján a határértékek 
előírása, azok valószínűleg a lehető legszigo-
rúbb kibocsátási értékeket fogják megadni. 
Ami környezettudatosság szempontjából pél-
daértékű, de nem nézik meg, hogy az adott 
szennyvíztisztító telepet mire tervezték (10-
20-40 éve), illetve meg tudna-e felelni az új 
határértékeknek, vagy egyáltalán indokolja-e 
a befogadó, hogy szigorítsanak a meglévő ki-
bocsátási értékeken. 

Az új szigorúbb határértékek esetén evi-
dens, hogy azoknak beruházás nélkül nem 
képes megfelelni a szennyvíztisztító telep. A 
beruházásra a tulajdonos önkormányzatnak 
forrása nincs, tehát marad az állami tehervise-
lés és az új határértékek tekintetében a türel-
mi időszak kiadása a beruházás végéig. Még 
egyszer felhívom a figyelmet a befogadó víz-
minőségének a vizsgálatára, hogy szükséges-e 
a szigorítás a meglévő kibocsátási értékeken! 

Szerintem ezeket kellene átgondolni, és a 
jogszabályt csak abban az esetben módosíta-
ni, ha már lesz egy keretösszeg, ami alapján a 
szennyvíztisztító telepek üzemeltetői beruhá-
zásokat tudnak végrehajtani a befogadó vízmi-
nőségének javítása érdekében.

szabb vízminőséggel rendelkező felszíni víz-
folyásokon lévő bebocsátókat ellenőrizni. Az 
adott felszíni befogadókon megnézni, hogy ki 
mivel és milyen mennyiséggel terheli a befoga-
dót. Ez alapján kellene – a felszíni víz minősége 
érdekében – a legszigorúbb határértékeket 
előírni az ott lévő, üzemelő kibocsátókra (nem-
csak szennyvíztisztító telepekre, hanem egyéb 
üzemekre is, amelyek terhelik a befogadót). 

Fel kell mérni, milyen technológiai változá-
sok, beruházások szükségesek, hogy az előírt 
határértékeket be lehessen tartani. A beruhá-
zásokat el kell indítani, és folyamatosan moni-
toringozni a befogadót, hogyan változik a víz 
minősége. 

Ha van újabb pénzforrás, akkor a követ-
kező, rossz vízminőséggel rendelkező felszíni 
vizet ugyanígy fel kell mérni, és a szükséges 
átalakításokat, beruházásokat elkezdeni és 
végigvinni. A jogszabálytervezet jó, de sajnos 
vannak benne olyan merev keretek, amik nem 
teszik rugalmassá, ezért mindenkire kötelező 
érvényű. A jogszabálytervezetnek a vázát kel-
lene meghagyni, és úgy meghatározni határ-
értékeket, hogy azok már figyelembe vegyék a 
befogadó vízminőségét. Átgondolandó, hogy 
egy 150 ezer LE kapacitású szennyvíztisztító 
telepnek mindenképpen beruházást kell-e 
végrehajtania, elő kell-e írni számára a 10 mg/l 
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Nagy öröm számunk-
ra, hogy egy jogsza-
bályváltozást úgy 
készítenek elő, hogy az érintetteket meghívják, 
és kikérik a véleményüket. Sok a résztvevő, ter-
mészetesen sok a vélemény, ezekből alakul ki az 
adott szervezet (MaVíz, MASZESZ stb.) javaslata, 
amelyet a jogszabály szakmai előkészítőivel (Dr. 
Rákos Judit, Dr. Clement Adrienn) át tudnak be-
szélni, és ők beépítik a tervezetbe. Minél több 
résztvevőnek próbálnak megfelelni, annál bo-
nyolultabb lesz a rendelet, és megint születik 
egy „magyaros” jogszabály, amit képtelenség 
lesz betartani, illetve ahányan lesznek, annyifé-
leképpen fognak értelmezni. Ezt jó lenne elke-
rülni, illetve a túlszabályozást is, mert az összes 
üzemeltetőre csak felesleges terhet tennénk.

Az én véleményem, hogy fordítva kellene 
megközelíteni a dolgot. 

Legyen meghatározva, hogy 1-3 évre vo-
natkozóan mekkora forrást tud a kormány el-
különíteni a Víz Keretirányelvben rögzítettekre. 
Amennyiben adott a keretösszeg, a meglévő 
tanulmányok alapján érdemes lenne a legrosz-

A nonprofit szervezetek – ilyenek a víziközmű-vállalatok – gazdaságos 
működtethetőségének homlokterében is a költségek kézbentartása áll. 
A cél eléréséhez számos informatikai alkalmazás vált mára általánossá. 
A technológiai folyamatirányítás (SCADA/Supervisory Control And Data 

Equisition) az üzemköltségeket igyekszik optimalizálni, a munkairányítási 
rendszerek (WMS/Work Management System) a munkavégzések haté-
konyságának növelését célozzák. A vállalati vagyongazdálkodást (EAM/
Enterprise Asset Management) az infrastrukturális eszközökön  elvégzendő 
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kivonat A vállalati értelemben vett vagyongazdálkodás olyan informatikai alkalmazás, amely a költségek kézbentar-
tása mentén alakult ki. Vízi közművek esetében a vagyon döntő részét, mintegy kétharmadát a hálózat elemei adják. A 
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esetben csak közvetlen módon állnak rendelkezésre. A hálózat egészét 
tekintve pedig jórészt hiányos adathalmazról beszélhetünk.

A tervezést két lépésben végezzük. A problémás vezetékek megkere-
sése a diagnózis felállításával azonos. A sürgős teendők listáját kockáza-
tértékelés segítségével állítjuk össze. A kockázat értelmezése a biztosítási 
gyakorlatnak felel meg. Az esemény (hálózati meghibásodás) bekövet-

kezésének valószínűsé-
ge és az általa okozott 
hatás (kár) szorzatát, a 
kockázatot minden ve-
zetékszakaszra megha-
tározzuk. Nem a szorzat 
számszerű nagysága 
hordozza az informá-
ciót, hanem a vezeték-
szakaszok kockázati 
értékének egymáshoz 
képest való viszonya, 
aminek alapján kialakul 
a kockázati sorrend.

A második lépésben 
a tervösszeállítására ke-

rül sor. A terápia kijelölésének szakaszában a betegség elhárítását célzó 
technológia megnevezésére kerül sor. Ebben a fázisban konkretizálódnak 
a felmerülő költségek is.

A diagnózis megalapozása és a helyes terápia kiválasztása két további 
informatikai applikáció bekapcsolását igényli. A térinformatikai rendszer 
(GIS / Geographical Information System) a nagy tömegű adat strukturált 
tárolásában és térképi megjelenítésében segít. A hidraulikai hálózatszá-
mítás (NC / Network Calculation) a terápia megfelelőségének ellenőrzésé-
hez elengedhetetlen alkalmazás. 

Az informatikai rendszerek szoros együttműködéséből végül kialakul 
a vagyongazdálkodás üzleti folyamata.  

 Az eljárás több lépésből áll. A hálózat állapotkövetése az értékeléshez 
szükséges adatok előállítását, folyamatos aktualizálását foglalja magában. 
Ez a szakasz jár a legtöbb munkával. A tervezőeszköz központi eleme az 
értékelés, amelynek során a vezetékállomány minden vezetékszakaszá-
nak kockázatát kiszámoljuk. A kockázati érték megállapítása a rendelke-
zésre álló információkból történik. Vannak vezetékszakaszok, amikről töb-
bet tudunk, másokról kevesebb infóval rendelkezünk. A terv összeállítása 
a kockázati sorrend alapján történik. Az alkalmazandó technológia meg-
határozása mellett itt kerül sor a pénzügyi lehetőségekhez való illesztésre 
is. A kivitelezés végrehajtása után rögzítjük az új állapotot. A harmadik 
visszacsatolás az értékelési szabályok pontosítását célozza, aminek során 
a költséghatékonysági vizsgálatokból levont tapasztalatokat építjük be a 
modellbe. A vagyongazdálkodás üzleti folyamatát a visszacsatolások te-
szik komplexszé.     

munkák megtervezése érdekében működtetjük. Ez utóbbi esetben nem a 
felmerülő költségek csökkentéséről van szó, sokkal inkább arról, hogy meg-
találjuk azokat az eszközöket, amelyek felújítása, rekonstrukciója indokolt-
tá vált. A költségek csökkentése abban áll, hogy valóban beteg eszközök 
meggyógyítására kerül sor. Rövid távú gondolkodásban a leghatékonyabb 
költségcsökkentés az el nem végzett munka, azonban a halaszthatatlan és 
indokolt állagjavító munkák elvégzése nem lehet vita tárgya.

A beruházástervezés független feladat, az a vállalati erőforrás-gazdál-
kodási tervezés (ERP / Enterprise Resource Planning) része. Vagyongaz-
dálkodási tevékenységünk akkor lesz jó, ha az beágyazott az SAP-prog-
ramcsomag által lefedett, szélesebb értelemben vett üzleti, közgazdasági 
folyamatokba.

A vállalati vagyont infrastruktúrára és működtetői vagyonra (az 1. áb-
rán támogató tevékenység) szokás felosztani. Az infrastruktúrát a digitális 
szakági térképeken vonalas létesítményekként (hálózat) és pontszerű lé-
tesítményekként (technológiai létesítmények) tartjuk nyilván. A vagyone-
lemek értékaránya markáns különbséget mutat. 

A hálózat teszi ki az inf-
rastrukturális vagyon jelen-
tős részét, emiatt a hálózati 
vagyonnal történő gazdál-
kodás kiemelt fontosságú. 
Az egyes vagyonelemek ál-
lapotának felmérése a tech-
nológiai létesítményekben 
szemrevételezéssel történ-
het, míg a hálózat szemtől 

elzártan működik. A hálózat állapotáról csak különböző indikátorparaméte-
rek segítségével lehet képet alkotni, olykor meglehetősen homályos képet.

Borbély Samu műegyetemi matematikaprofesszor találó definíciója 
szerint: „A mérnök az az ember, aki adott feladatot adott feltételek mel-
lett adott határidőre megold. A hangsúly itt a megoldáson van, amihez 
a feladat pontos megfogalmazása az első lépés. A vagyongazdálkodás 
megvalósításához egy olyan tervezőeszköz megalkotására van szükség, 
amely hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a hálózatokkal kapcsolatos te-
endőinket kellő megalapozottsággal határozhassuk meg. 

Volt időszak, amikor a hálózatra vonatkozó beruházási terveket alulról 
jövő kezdeményezések alapján állították össze. A területek által javasol-
tak sokszor az érdekérvényesítő képességük révén nyertek fontosságot. A 

„hangerő” vezérelte feladat-összeállítás sok esetben a vállalati szempont-
ból fontos, de szerényebb argumentálású eseteket figyelmen kívül hagyta. 
Továbblépésnek bizonyult a központi tervösszeállítás, amely kezdetben 
eseményvezérelt módon működött. Fontosságot ekkor azok a vezetékek 
kaptak, amelyeknek a meghibásodási darabszáma magas volt. A kivá-
lasztásnak ez a módja nem volt képes kiválasztani azokat a vezetékeket, 
amelyek állapota elérte a rekonstrukcióérettséget. Hibaszám hiányában 
azonban nem feleltek meg a beválogatási szempontoknak. 

Muhlbauer: Pipeline Risk Management Manual című könyve az egyes 
vezetékszakaszok viselt kockázatának kiszámolását javasolja. A beruházá-
si tervek összeállításakor a nagyobb kockázatú vezetékek kerülnek első-
ként tervbe. 

A távvezetékek (pipeline) azonban merőben különböznek a víziköz-
mű-hálózatoktól (network). Távvezetékek általában egy projekt keretében 
épülnek meg. A városi víz- és csatornahálózatok ezzel szemben hosszú 
évek során nyerték el a kiépítettségüket. A vezetékállományuk a kor-, át-
mérő- és anyagösszetétel szempontjából többnyire rendkívül heterogén. 
A talajba fektetett vezetékek állapotáról, a talajviszonyokról és a környe-
zeti hatásokról beszerezhető információk rendkívül bizonytalanok, és sok 

1. ábra: A vízi közművek vagyonértékaránya

2. ábra: A kockázat definíciója

3. ábra: A vagyongazdálkodás folyamata
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sának okozói. A hibajavítások nem tervezhetőek, a beruházások igen. A 
városüzemeltetésben van helye olyan gondolkozásnak, amely a közterü-
leti rend megzavarásának minimalizálást célozza. 

A döntéshozók arra is kíváncsiak, hogy a tervezett beavatkozásoknak 
mi lesz a hatásuk. A pénz elköltésének mi a számszerűsíthető eredménye: 
milyen mértékben változik meg a hálózat kockázati szintje akkor, ha a 
ráfordításokra sor kerül, azaz a pénzt elköltenénk. A kérdést nem utólag, 
hanem előre kell tudni megválaszolni. Ehhez tervezés megkezdése előtt a 
következő számítást kell elvégezni: 

A vezetékhossz extenzív mennyiség. Segítségével súlyozva a kockáza-
ti értékeket a hálózatra vonatkozó egyetlen számértéket kapunk eredmé-
nyül. Összeállítjuk az operatív tervet, és anélkül hogy egyetlen kapavágást 
is tennénk, egy duplikált állományba visszaírjuk a leendő új állapot para-
métereit. Újra elvégezzük a kockázatiszint-számítást. Az „előtte és utána” 
értékek különbsége indoklásul szolgál a döntéshozók felé.  

A hálózati rekonstrukció tervezése időigényes, fáradságos munka. A 
modell működtetése hozzáértést igényel, és korlátozottan ugyan, de van-
nak szubjektív elemei. Az összetettség magában hordozza, hogy a nem 
bennfentesek azt átláthatatlannak tekintsék. Ez a bonyolultság más ter-
mészetű kockázatot is jelenthet. Semmiképpen sem szabad megengedni, 
hogy a tervezőeszköz „zsíros projektek tudományos indoklásául” szolgáljon. 

A csövek élettartamát kereken 100 évre teszik. Nemzetközileg is elfo-
gadottan a rekonstrukció mértékeként az 1% körüli érték volna a kívána-
tos. Ez azonban csak néhány gazdagabb társadalomban valósul meg. Jó 
és elfogadható rátának számít a 0,5% körüli érték. Sajnos gyakori eset a 
0,1%-os hányad is. Ez utóbbi esetben felelős vagyongazdálkodásról alig 
lehet beszélni, és felesleges a tervezőeszköz, a modell kiépítése. 

Vállalatok esetében az üzleti tervezés ugyanúgy történik, mint a ház-
tartásokban, azzal a különbséggel, hogy vállalatok esetében némiképp 
nagyobb a bonyolultság. Az egyik oldalon számba vesszük a bevételeket. 
A víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díj és a vízfogyasztás szorzata adja 
meg azt az összeget, amit el lehet költeni. A másik oldalon jelentkeznek 
a kötelező költségek, beleértve a meglehetősen magas adóterheket. Ha 
használjuk a WC-t, a fizetendő áfa 54%. A környezetterhelési díj is adóként 
kerül behajtásra,  bűntudatot keltve a fogyasztóban, miközben az össze-
gyűjtött szennyvízből hasznos termékek sora állítható elő. Az ágazatot a 
vezetékadó is duplán terheli. A rezsicsökkentés gyakorlatilag csak az árak 
befagyasztásaként jelentkezett. Az erősen vitatható különadók csak az ál-
lam pénzéhségét szolgálják. Az adókat és árakat megszabó kormányzat 
ezen magatartása idővel az elmaradó rekonstrukciós munkák akkumulá-
lódása miatt üzemeltethetőségi problémához vezet. 

Lehet az eszközállomány alulértékeltségével, jelenértékével is érvelni. 
Ehhez tudni érdemes, hogy ezek a jellemzők nagyon nehezen számsze-
rűsíthetők. A közgazdaságtanhoz tartozó fogalmak azonban inkább csak 
maszatolásra alkalmasak, amikor a feladatmegoldás az egyedüli elvárha-
tó magatartás. A felelősen gondolkozó hálózati mérnökök vallják, hogy a 
némileg 0,5% feletti, de inkább 1% körüli hálózati rekonstrukciós mérték 
mellett a hálózatok üzeme hosszú távon garantálható. Ezt a 4 éves ciklu-
sokban gondolkodó politikának is be kellene látnia, amikor rezsicsökken-
tést vizionál.

Irodalomjegyzék elérhető a szerkesztőség címén.

A vezetékszakaszok viselt kockázatának kiszámolása a folyamatban 
egy lényegi elem, amely többféle módon történhet. A pontozásos eljárás 
súlyszámok egyszerű összegzésén alapszik. A számoló algoritmus nem 
bonyolult, azonban az értékelési szempontokhoz rendelt súlyszámok 
erősen szubjektív jegyeket hordoznak. Egy sokparaméteres értékelési 
rendszer kialakításakor erősen megkérdőjeleződik a pontozásos módszer 
objektivitása. A bemeneti adatok bizonytalansága és gyakori hiánya elő-
térbe helyezi más módszerek alkalmazását. Ilyen lehetőség a fuzzy algo-
ritmusok használata, amely a tipikusan bizonytalan bemeneti adatokkal 
rendelkező feladatok megoldására való.  

A Fővárosi Vízművek MatLab / Simulink / Fuzzy-toolbox programcso-
mag segítségével alkotott modellt. Az eljárás gyakorlati használhatósá-
gának tesztelése 150 ismert, annak idején nagy port kavart csőtörés ada-
tainak felhasználásával történt. A pilot projekten végrehajtott értékelés 
azokat az eseteket hozta a kockázati lista elejére, amelyek valóban em-
lékezetesek voltak. Azóta is használják a tervezőeszközt, amelynek mate-
matikai modellje időközben átesett a szerzett tapasztalatok beépítésén. 

 A törvényszerűségek megfogalmazása a tapasztalatokra épül. Ezek a ta-
pasztalatok azonban a vezeték életciklusát alapul véve egy-egy ember 
vonatkozásában csak szűk időkeretben állnak rendelkezésre. A csövek 
élettartamának nagyságrendje 100 év, bizonyos csőanyagok esetén több, 
némelyiküknél kevesebb. Ebből egy csőhálózati mérnök – ha az életének 
teljes munkaaktivitását tekintjük – mintegy 30 évet „lát” csupán. Az utóbbi 
években megfigyelhető a sokféle kihívásnak eleget tevő munkavállalási 
irányzat, amely ezt a nem túl tág intervallumot tovább szűkíti. Sőt meg-
figyelhető az üzemeltetői tapasztalat „kikopása” is a közművállalatoknál. 

A vezetékek kockázatát a kockázati síkon ábrázolva pontsorozatot ka-
punk. Ezen a síkon az azonos kockázatú pontok mértani helye hiperbola.

Ez a sávos tulajdonság 
teszi lehetővé, hogy az ope-
ratív beruházási terv mellett a 
közép- és hosszú távú tervek 
összeállítása is könnyen meg-
történhessen. A kockázat ún. 
intenzív mennyiség. Ha ez-
zel a változóval céltérképet 
rajzolunk, akkor támpontot 
kaphatunk a területelvű 
háló rekonstrukció megterve-
zé sére is. Általában igaz a 
megállapítás: a közművek a 
közterületi rend megzavará-5. ábra: A kockázati sík sávos tulajdonsága

4. ábra: A térinformatikai környezet


