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7. ábra: A karbantartási munka eredményességének ellenőrzését 
szolgáló visszatöltődési görbe (a szerző saját szerkesztése) 8. ábra: A termelt víz megoszlása kutanként 2018. évben (a szerző saját szerkesztése)

Bevezető gondolatok
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 6 megyé-
ben végzi tevékenységét. 378 településen 
több mint 833 ezer ember ivóvízellátását biz-
tosítja, továbbá 211 településen közel 609 
ezer ember számára gondoskodik a szenny-
víz elvezetéséről és tisztításáról.

A feladat ugyanaz, mint máshol: fel-
használóink számára megfelelő minőségű, 
mennyiségű és nyomású ivóvíz folyamatos 
biztosítása; a szennyvízágazatban pedig a 
keletkező szennyvizeknek a lehető leggyor-
sabb, legbiztonságosabb úton és módon a 
szennyvíztisztító telepre juttatása, majd ott 
olyan mértékű megtisztítása, hogy a befo-
gadóba engedve annak öntisztuló képessé-
gét már ne veszélyeztesse, azaz a természeti, 
ökológiai egyensúly ne sérüljön.

Tevékenységeinket egyre szigorodó jog-
szabályi feltételeknek eleget téve és komoly 

kihívást jelentő gazdasági környezetben 
kell végeznünk.

A DRV Zrt. szolgáltatási 
területe 
A kihívásokra adott egyik válasz, mellyel 
szolgáltatásunkat eredményesen végez-
hetjük, a folyamatirányító rendszerek 
(SCADA-rendszerek) megfelelő alkalma-
zása. A cikkben a vállalatunknál alkalma-
zott mindennapos üzemeltetési feladatok, 
valamint a nagy kiterjedésű SCADA-rend-
szerek kapcsolata kerül bemutatásra rö-
viden. Hangsúlyozottan nem szoftver-, 
hanem szervezeti, üzemeltetési-szolgál-
tatási oldalról.

Előzmények, kialakítási és 
működési elvek
Az olyan, földrajzilag is nagy kiterjedésű 

NAGY KITERJEDÉSŰ FOLYAMAT-
IRÁNYÍTÓ (SCADA-) RENDSZEREK A 
GYAKORLATBAN

kivonat Napjaink víziközmű-szolgáltatását, a szolgáltatás kihívásaira adott válaszokat nagymértékben meghatározza 
a folyamatirányítás fejlettsége, kiterjesztettsége, alkalmazási lehetőségeinek kihasználtsága. Az ágazatban lezajlott 
integráció még inkább ebbe az irányba terelheti a döntéshozókat. A mai napig fenntartásokkal fogadják azonban a 
nagy kiterjedésű folyamatirányító rendszerek alkalmazásának bevezetését, fejlesztését. A DRV Zrt. többéves tapasz-
talata alapján azonban nincs mitől félni, sőt, számos aktuális problémára válasz a nagy kiterjedésű folyamatirányító 
rendszer működtetése.

kulcsszavak folyamatirányítás, nagy kiterjedésű rendszerek, üzembiztonság, megbízható működés, DRV SCADA

GORJÁN FERENC  műszaki szolgáltatási vezető, DRV Zrt.

A DRV Zrt. szolgáltatási területe 
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és igen sok települést üzemeltető szervezeteknél, mint amilyen a DRV Zrt. 
is, az eredményes működés érdekében elkerülhetetlen a jelentős mér-
tékű központosítás végrehajtása. Ennek egyik eleme a folyamatirányítás 
is. Amíg ezt nem valósítottuk meg, az alábbiak voltak a főbb jellemzők:

• 11 db üzemirányító központ volt, valamint a szennyvíztisztító telepek;
• 5 db különböző folyamatirányítási rendszer;
• különböző üzemirányítási szemléletek és módszerek;
• a közvetlen adat-összehasonlítás hiánya;
• adat- és üzembiztonság nemmegfelelősége;
• nem volt lehetőség közvetlen adatkapcsolásra más rendszerekkel (pl.: 

MIR). 

A megoldás, mely helyes döntésnek bizonyult, az egységes, integrált 
folyamatirányító rendszer kialakítása volt. Ennek keretein belül a követ-
kezőket hajtottuk végre:
• Szétválasztottuk az ún. diszpécseri tevékenységet üzemirányításra és 

hibafelvételre. Ezt szintén a nagy működési terület és az abból adódó 
többletfeladatok indukálták. Ezáltal egykapussá vált a hibabejelentés, 
észszerűbben, hatékonyabban és abszolút egységesen lehetett és le-
het a hibák rögzítését, továbbítását elvégezni, ami összességben haté-
konyabbá teszi a hibaelhárítást is. Emellett egy időben és egy helyen 
rendelkezésre állnak az aktuális adatok és információk a témában a 
teljes működési területről. Ez a döntés növelte az üzembiztonságot is, 
hisz az üzemirányító diszpécser most már „csak” a rendszer üzemfel-
ügyeletével és -irányításával kellett hogy foglalkozzon.

• Egységesítettük a folyamatirányító szoftvert, melynek legnagyobb elő-
nye, hogy bárhonnan hozzáférhető (megfelelő jogosultságok esetén).

• Létrehoztunk 4 db ivóvizes és 14 db szennyvizes alközpontot, valamint 
egy főközpontot. Ezzel lefedtük a teljes szolgáltatási területet. Az ivóvízá-
gazat esetén a központokat a legnagyobb víztermelési és -tisztítási mű-
vekben alakítottuk ki, mert műszakilag, technológiailag és létszámop-
timum szerint is így a leghatékonyabb. A szennyvízágazatnál ugyanez 
a helyzet, csak a szennyvíztisztító telepekre vonatkoztatva. Szennyvizes 
alközpontból azért van 14 db, mert értelemszerűen, és ellentétben az 
ivóvízzel, itt annyira nem elválasztható egy adott szennyvíztisztító és a 
hozzá tartozó gyűjtőhálózat, csatornázási rendszer. Egy-egy üzemirá-
nyító alközpontból a fentiek miatt több vízmű és szennyvíztisztító telep 
operatív üzemirányítása és -felügyelete történik napi 24 órában, továb-
bá az ezt a feladatot ellátó vízműgépész/csatornaműgépész besegít 
minden olyan technológiai munkafolyamatba (pl.: klórfejtés), melynek 
biztonságos végrehajtásához a telepi feladatok ellátásáért felelős víz-
műgépész/csatornaműgépész egy személyben nem elegendő.

Az üzemirányító központ, melynek feladatait jelenleg a műszaki 
üzemviteli osztály meghatározott munkatársai látják el, összetettebb, 
komplexebb feladatokat végez. Ezek a teljesség igénye nélkül:
• az alközpontokban folyó üzemirányítási tevékenység összehangolása;
• optimális vezérlési és szabályozási paraméterek meghatározása;
• nyomon követések, ellenőrzések;
• éjszakai minimumfogyasztások, infiltráció és egyéb paraméterek 

elemzése.

Informatikai szempontból az ivóvízágazatban GPRS-, míg a szennyvízá-
gazatban URH- és GPRS-kommunikációt alkalmazunk. A kommunikációs 
ciklusidő 3–5 perc. Tapasztalataink szerint rendben és megbízhatóan mű-
ködnek. A kivételeket megfelelő üzemmenetrendek és vonatkozó mun-
kautasítások formájában kezeljük annak érdekében, hogy a szolgáltatás 
ilyen szempontból is folyamatos maradjon. Az alközponti és főközponti 
szerverek egyaránt redundáns kiépítésűek. Az informatikai főközpont-
ban valósul meg a más rendszerekkel történő adatkapcsolat is.

Egy ivóvizes alközponthoz kb. 100-200 db, 1 db szennyvizes alköz-
ponthoz pedig 100-150 db PLC közvetlen felügyelete tartozik.

Nagy kiterjedésű SCADA-rendszerek, 
túl az üzemirányításon…
Figyelembe véve napjaink víziközmű-szolgáltatásának minden körülmé-
nyét, kijelenthető, hogy a nagy kiterjedésű SCADA-rendszerek bevezetése, 
alkalmazása, alkalmazásának fejlesztése és kiterjesztése alapvető üzemel-
tetői érdek. Már régen nem csak arról van szó, hogy automatizáljuk a rend-
szereinket, és ezeket távolról felügyeljük és irányítsuk.

A nyirádi ivóvizes üzemirányító alközpont

Elemzésekhez használt néhány ábra

A SCADA-rendszer felépítése

SCADA-térkép, összefoglaló és részletes folyamatábra
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Társaságunk ezt is felismerve a fontos stratégiai célkitűzések elérésé-
nek egyik eszközeként is használja. Mindezek az alábbiakban mutatkoz-
nak meg:
• A SCADA-rendszerek kiterjesztésével, az automatizáltság növelésével 

nemcsak az üzembiztonság nő a folyamatos monitorozás és a gyors 
beavatkozási lehetőség következtében, de (helyes munkaszervezés 
mellett) jelentősen csökkenthetők a gépjárműfutások, a készenléti 
idők, valamint a bérköltség is. 

• Az üzemmenetrendek folyamatos elemzésével optimalizálhatók a 
vegyszer- és energiaköltségek is.

• A folyamatirányító rendszerek alkalmassá tehetők számos olyan funk-
ció futtatására, mely bemenő alapadatát vagy akár döntés-előkészítő 
információját képezi több fontos, minden üzemeltetőt érintő stratégi-
ai cél elérését célzó intézkedés meghatározásának. A DRV Zrt. két ilyen 

funkciót is használ, illetve folyamatosan fejleszt. Az egyik a vízveszte-
ség-csökkentéshez járul hozzá zónavízmérlegekkel és az éjszakai mini-
mumértékek automatikus meghatározásával, a másik pedig ugyanez a 
szennyvízágazatban, és az infiltrációcsökkentéshez való hozzájárulást 
célozza.

• Fontos kapocs a műszaki információs rendszerrel való adatkapcsolatok 
megvalósítása, mely támogatja a modellezéssel megoldható feladatokat, 
a megalapozott hálózatrekonstrukciót, de még a munkaszervezést is.

Korunk technológiai fejlettségének és színvonalának hála ma már bizton-
ságosak az adatátviteli módok, eszközök, adattárolások, szinkronizálások; 
egyszóval nagy kiterjedésű SCADA-rendszereket is lehet üzembiztosan 
működtetni, a folyamatirányításon túlmutató kihívásokat hatékonyan 
megoldani.

1. Bevezető
A VKSZTV2 kapcsán végre ténylegesen is közösségi tulajdonban kerül-
tek a nemzeti vagyon részét képező vízi közműveket alkotó építmények, 
létesítmények, berendezések és eszközök. Választott képviselőinken ke-
resztül mi gyakoroljuk ezek felett az ellenőrzést, azonban felelősek is va-
gyunk ezek állagának, működőképességének hosszú távú megőrzéséért 
is! Ez az elv megjelenik Magyarország Alaptörvényének 38. cikkelyében:
(1) Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nem-

zeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a kö-

zös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, vala-

mint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. 

Tekintettel arra, hogy a magyar társadalom többségének nincs meg a 
felkészültsége ezen vagyontárgyak valódi értékének felismeréséhez, 
ezért azoknak a szakembereknek, akik képzettségüknél és elhivatottsá-
guknál fogva a leginkább tisztában vannak a víziközmű-vagyon értéké-
vel és a társadalom fenntartásában betöltött szerepével, mindent meg 
kell tenniük, hogy biztosítsák a nemzeti vagyon ezen részének hosszú 
távú megőrzését, fejlesztését és működtetését. Erre a legmegfelelőbb 
mód véleményünk szerint a tudatos, szakmailag megalapozott vagyon-
gazdálkodás alkalmazása.

2. Mi is az a „vagyongazdálkodás”?
Sokan és sokszor használjuk előszeretettel a divatossá váló kifejezést anél-
kül, hogy tájékozódtunk volna, vajon mások szerint mit is jelent. Esetleg 
vannak-e már előzményei más szakmákban ennek a fogalomnak?

A válasz az ilyen kérdésekre, mint általában, most is, hogy IGEN, 
vannak előzmények. Ezek közül tekintsük át a következő nemzetközi 
szabványokat: MSZ ISO 55000:2015 – Vagyongazdálkodás – Áttekintés, 
alapelvek és terminológia

„Ez a nemzetközi szabvány áttekintést ad a vagyongazdálkodásról és a va-

gyongazdálkodási rendszerekről (vagyis az eszközök kezelésére vonatko-

zó irányítási rendszerekről).”

„A nemzetközi együttműködés ezeknek a szabványoknak a kidolgozása 

során olyan közös gyakorlatokat tárt fel, amelyeket az eszközök, illetve 

szervezetek legszélesebb körére lehet alkalmazni, a kultúrák legszélesebb 

körében.”

Célcsoportok
• akik keresik, hogy hogyan tudnák növelni az eszközök alkalmazásának 

hatékonyságát;
• akik részt vesznek a vagyongazdálkodási folyamatok tervezésében és 

ellenőrzésében;
• akik részt vesznek a vagyongazdálkodási rendszer létrehozásában, 

működtetésében és fejlesztésében.

Fő fejezetek:
1. Vagyongazdálkodás
 a. Általános áttekintés
 b. A vagyongazdálkodás előnyei
 c.  Eszközök

MÉRNÖKI MEGKÖZELÍTÉSŰ 
VAGYONGAZDÁLKODÁS
kivonat A vagyongazdálkodás a nemzetközi gyakorlatban elterjedt tevékenység, ezért érdemes tájékozódni és az 
eredményeket honosítani és hasznosítani. A cikket ennek a gondolatnak a szellemében állítottam össze, azzal a nem 
titkolt céllal, hogy a korszerű informatikai rendszerekben rejlő szinergiák lehetőségére felhívjam eközben a figyelmet.

kulcsszavak vagyongazdálkodás, térinformatika, GFT, szinergia1
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