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hogy passzív állapotban biofilmet képez maga kö-
rül, amivel szemben a megszokott fertőtlenítőszerek 
hatástalanok. Ilyen esetben már a baktérium megje-
lenését követően célszerű fizikai tisztítást (szivacsos 
mosatást) is végezni a hálózaton. Bár ez a módszer 
kisebb átmérőjű folytonos, sima falú (pl.: KPE) hálóza-
tok esetében már bizonyítottan hatásos, nagyobb át-
mérőnél és olyan csővezetékben, ahol a baktérium „el 
tud bújni” (pl. tokok illesztésénél), sajnos lényegesen 
kisebb a hatékonysága. Pseudomonas megjelenése 

esetén a Soproni Vízmű protokollja szerint két egymást követő negatív víz-
minta után szabad csak a megépített vízvezetéket az üzemelő hálózattal 
összekötni. Mire ezt az állapotot elértük, összesen 43 db mintavételezés 
történt, mindegyiket megelőzte a hálózat mosatása, fertőtlenítése. A fer-
tőtlenítőszerek közül a „Dinox 03” nevű, klór-dioxid-tartalmú fertőtlení-
tőszer bizonyult hatásosnak. A sikeres fertőtlenítés és a negatív vízminta 
után 2017 augusztusában történt meg a megépült hálózat üzembe helye-
zése. Az azóta eltelt időszakban átadtuk a főnyomóvezeték újabb átépí-
tett, mintegy 2 km-es szakaszát, amivel szépen lassan közeledünk ahhoz 
a célhoz, amit 10 évvel ezelőtt kitűztünk magunk elé. A kivitelezés során 
a nehézségeket, kudarcokat leküzdve rengeteg tapasztalatot szereztünk. 

Ezeket a tapasztalatokat próbáltam meg átadni, abban bízva, 
hogy a leírtak hozzásegítenek másokat is az elkövetkezendő 
kivitelezések sikeréhez. Végezetül ki kell emelnem azt a kitartó 
lelkesedést, szakmai elhivatottságot, ami – a kudarcok ellenére 

– a projekt minden résztvevőjét (tervező, kivitelező, beszállítók, 
üzemeltető) jellemezte. Mindenki partnerként dolgozott egy 
olyan cél érdekében, ami Sopron és a környező települések ví-
zellátásának elkövetkezendő évtizedeit alapvetően meghatá-
rozza. Ennek a partneri viszonynak köszönhető, hogy minden 
nehézségen úrrá tudtunk lenni, és sikeres projektként tekin-
tünk vissza a kivitelezésre.

Felhasznált irodalom
     A szerkesztőségben megtekinthető.

1. üzemeltetési hatékonyság növelése
a. napi üzemeltetési gyakorlatok javítása – üzemirányítási feladat 

(még hatékonyabb gépkombinációk, átemelők üzemének össze-
hangolása);

b. stratégiai optimalizálások – ellátásbiztonsági tartalékok kockáza-
talapú újragondolása (feszültség alatti tartalék transzformátorok, 
víztartalékok stb.);

Összetettebb csomópont esetében a felszínen 
történő készre szerelés után célszerű egy előzetes 
nyomáspróbát is tartani. Amennyiben lehetséges, a 
végleges nyomáspróba alatt a kötéseknél nyitva kell 
hagyni a munkaárkot ellenőrzés céljából. A nyomás-
próbával kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy ha 
a korábbi gyakorlatnak megfelelően csak 24 óráig 
tartott volna a nyomáspróba, nem derült volna ki a 
tömítetlenség. A nagy átmérőjű, és így nagy térfo-
gatú hálózatok esetében ajánlott legalább 3 napig 
nyomás alatt tartani a rendszert. Amennyiben a nyomáscsökkenés há-
rom nap után is a megengedhető értéken belül marad, a nyomáspróbát 
megfelelőnek lehet értékelni. 

A csomópontok átszerelésekor sajnos nem tudtuk kizárni, hogy egy 
extrém felhőszakadás következtében a munkaárkot feltöltő esővíz a cső-
vezetékbe jusson. Hiába történt meg a vezeték azonnali átmosása, terv 
szerinti fertőtlenítése, a vízminta-vételezés során kiderült, hogy a vezeték 
jelentősen elfertőződött Pseudomonas aeruginosa baktériummal. A kivi-
telező azonnal megkezdte az ismételt fertőtlenítést, kipróbálva a fellelhe-
tő fertőtlenítőszerek mindegyikét (hipó, Sanosil, Panox, ipari hipó, Dinox 
03). A hálózat fertőtlenítését nehezítette a baktérium azon tulajdonsága, 

Az elmúlt évek csökkenő energiaárai ismét emelkedőben vannak. A 
gazdaság egészét pedig egyre komolyabban átszövi az Európai Unió 
energiagazdálkodási irányelvein alapuló jogszabályi környezet. A vízi-
közmű-üzemeltetés energiafogyasztása pedig költségszinten is jelentős 
minden érintett vízműnél. Az elsődleges kérdés a hagyományos „mitől is 
javul az energiahatékonyság”? Sokéves (150) tapasztalatunk, hogy jelen-
leg a következő irányok lehetnek mérvadóak:

ENERGIAGAZDÁLKODÁS NAPJAINKBAN 
– VÍZMŰVES SZEMMEL

10. ábra: 30 mm csapadék 2 óra alatt… 
és a következménye

11. ábra: Egy adag fertőtlenítőszer… 
a 43-ból

12. ábra: Baktériumszám a vízminta-
vételezések során

kivonat Az energiagazdálkodás szerepe felértékelődött az elmúlt években gazdasági érdek-
ből és az EU elvárásai alapján is. A víziközmű-szektor lehetőségei és erőforrásai korlátozottak, 
az elvárások sokrétűek. A cél, hogy megtaláljuk, hogyan lehetünk nyertesei a változásoknak.
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2. veszteségcsökkentés – a veszteségek energetikai alapú megközelíté-
se (nem számlázott víz, fojtások a hálózaton, meddő energia stb.);

3. karbantartások – a klasszikus TMK;
4. beruházások – még hatékonyabb rendszerek beépítése, folyamatos 

rekonstrukció.

A sorrend tudatosan került így kialakításra. A felsorolás elejétől kezdve a 
szükséges anyagierőforrás-igény egyre növekszik, ám cserébe nagyobb 
gazdasági eredménnyel is kecsegtet. A befagyasztott vízdíjak és az egyre 
növekvő költségek mellett feltétlen reflex, hogy a fenti (leegyszerűsített) 
felsorolás elemeit a 4. ponttól kezdve felfelé elkezdjük megkérdőjelezni, 
aminek oka az erőforrások (gazdasági, humán) hiánya. Legvégső esetben 
az energiagazdálkodás lehetőségei az 1. pontban kimerülnek, a többi 
csupán külső, pl. pályázati forrásból valósítható meg. Az energiagazdál-
kodás sikeressége tehát a cég gazdálkodásának sikerességével tud össz-
hangban lenni.

Az utóbbi években sorra megjelenő jogszabályok, módosítások és 
rendeletek lényegesen átalakították az energiagazdálkodás fogalmi kö-
rébe tartozó tevékenységeket. Kiváltképpen a 2015. évi LVII. törvény az 
energiahatékonyságról és a 122/2015 (V. 26.) kormányrendelet az ener-
giahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról. Továbbá elengedhetet-
len megemlíteni azt, ami a víziközmű-szektor mindennapjait átszövi, a 
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról. 

Minek is kell megfelelnünk? Először is, minden körülmények között, 
például a befagyasztott díjak mellett is el kell látnunk az alaptevékeny-
ségünket. Tehát a szolgáltatás az első. Ezek után meg kell felelni az uniós 
direktívákból hozzánk is lecsorgó és ránk rótt kötelezettségeknek nagy-
vállalatnak minősített gazdasági szereplőként. 

Energetikai viszonylatban ezek teljesítésére két fő ösvény bejárását 
tették lehetővé a jogszabályalkotók. Van olyan társaság, amely vállalja, 
hogy négyévente elvégeztet egy teljes körű energetikai auditot. Egyér-
telmű előnyként szól e lehetőség mellett, hogy jóval egyszerűbb egy pá-
lyázatot meghirdetni, kiválasztani a nyertest és várni a határidőre való 
teljesítést. De azt ne felejtsük el, hogy az adatokat ugyanúgy nekünk mint 
megrendelőnek kell szolgáltatni, ami jelentős humán erőforrást vesz 
igénybe, és ez legnagyobbrészt a helyi energiagazdálkodási kompetenci-
ával rendelkezőket érinti. Itt fontos megjegyezni, hogy erőforrásnak jelen 
piaci körülmények között szűkében állunk. Egyre nehezebb megfelelő 
képzettségű és végzettségű munkatársakat találni a szférában. Ha pedig 
már a nehézségeknél tartunk, akkor igencsak küzdelmes feladat olyan 
vállalkozót találni, aki egy energetikai audit során nem az épületenerge-
tikára fekteti a hangsúlyt, ami, valljuk be őszintén, ebben a szolgáltatási 
körben nem a legnagyobb potenciál. Hiszen egy víziközmű-szolgáltató 
legnagyobb költsége energia tekintetében a technológiai folyamatokra 
megy el, tehát a potenciált is itt kell megtalálni, és a feltárt lehetőségeket 
kiaknázni. 

Az energetikai auditálást végző szervezetek vízi közműves kom-
petenciái változóak, és általában az elvégzett munka szakmai tartalma 
egyedi megállapodás részét képzi, azonkívül, hogy a leadandó jelentés 
a hivatal számára minimumtartalommal is elegendő. Továbbá a vállalat 
energiagazdálkodásának lehetőségei (pl. források rendelkezésre állása) 
determinálja a kötelező energetikaiaudit-jelentés mélységét is: nagyobb 
erőforrás-igényű átvizsgálásnak akkor van a törvényi kötelezettség tel-
jesítésén túl gyakorlati értelme is, ha a feltárt lehetőségeket ki is tudjuk 
aknázni.

Másik opcióként választhatjuk az ISO 50001 Energiagazdálkodási 
Irányítási Rendszer bevezetését, működtetését és folyamatos fejlesztését. 
Természetesen a munka java része itt is nálunk jelentkezik, viszont ami-

nek hosszú távon alapvetően jellemeznie kell a gondolkodásunkat, hogy 
csakis nyertesei lehetünk a rendszer kialakításának. Ez nem azt jelenti, 
hogy aki nem így dönt, az rosszul teszi, mert minden eset egyedi. Például 
egy olyan helyen, ahol nincs felső vezetői támogatás, vagy, tegyük fel, 
az energetikusi munkacsapat csupán egy-két főt tesz ki, ott nem célra-
vezető ebben a megoldásban gondolkodni. A hosszú távú előny kulcs-
fogalma a folyamatosság. Amikor elkészíttetünk egy energetikai auditot, 
legyen az akármilyen minőségű és részletes, akkor egy adott pillanatban 
készült képet kaptunk a vállalatról, a tevékenységünkről, a berendezések 
állapotáról és minden, ezekhez köthető energiafolyamról. Az energiagaz-
dálkodási rendszer üzemeltetése során ezzel ellentétben egy folyamatos 
adathalmazhoz juthatunk, tehát folyamatokat tudunk végigkísérni, ezál-
tal alkalmazkodva a külső és belső tényezők előírásainak és elvárásainak 
halmazához. Előzőeken kívül még a következő előnyöket érdemes meg-
említeni a rendszer bevezetése mellett, melyek abból gyökereznek, hogy 
a kialakítás során kiépül egy belső szabályozott környezet:

– hatékonyabb kommunikáció
– nyomonkövethetőség – szakadásmentesség
– célok és előirányzatok pontos meghatározása
– energiagazdálkodás felértékelődése
– benchmarking
– szemléletformálás
– szervezett és felelősségi körökkel meghatalmazott energiagazdálko-

dási munkacsoport

Ezek viszont csak közvetett módon befolyásolják az energiagazdál-
kodásunkat, talán egy bonyolult matematikai modell felállításával szám-
szerű értéket lehetne hozzárendelni. De biztosan csak az jelenthető ki, 
hogy ha megfelelően, azaz alkalmazva a szabványkívánalmakat működ-
tetjük rendszerünket, akkor a rendelkezésre álló anyagi és humán erő-
források még hatékonyabban lesznek, felhasználva, elkerülve a pazarlást 
és a rossz döntéseket. Szintén kötelezettségünk energetikai szakreferen-
sünkkel együttműködve a cég energiahatékonyságát vizsgálni, riportálni. 
Az erőforrás-gazdálkodásunk jobbá tétele érdekében pedig lehetősé-
günk van arra, hogy szakreferensünk szerződését több évre pályáztassuk 
meg, mert így nem szükséges évről évre a kezdeti adatokat a partnernek 
átadni. Illetve nagyon jó opció lehet egy olyan szerződés, ahol a szak-
referens támogatást nyújt az ISO 50001 Energiagazdálkodási Irányítási 
Rendszerünk menedzselésére is. 

A Fővárosi Vízművek először az energetikai audit lehetőségére fóku-
szált, azonban 2015 év végén még nem volt teljesen kiforrott ez a fajta 
audittevékenység, a megfelelő kompetenciákkal rendelkező auditáló 
cégek leterheltek voltak. Az elkészült auditjelentéssel a törvényi feltéte-
leknek eleget tettünk, de a tartalmi oldalából kevés javaslat hasznosulha-
tott – ráadásul az adatszolgáltatás és -egyeztetés jelentős erőforrásokat 
igényelt. 2019-ben ezért cégünk EgIR bevezetésén dolgozik. A cikk meg-
jelenésekor az elindulás időszakát éljük, ezért több a várakozásunk, mint 
a tényleges tapasztalat. De kitartunk amellett, hogy a rendszer elméleti 
előnyeit kiaknázva fejlesszük energiagazdálkodásunkat. 

Az energiagazdálkodás felértékelődése jelenleg világtendencia. A 
nyomást tovább erősítik azok a törvényi kötelezettségek, amelyek a 
belső veszteségeink feltárására és csökkentésére sarkallnak, és a haté-
konyságnövelést mint megtakarítási potenciált értelmezik. A szektorunk 
sajátossága, hogy a közművagyon tulajdonosa és üzemeltetője gyakran 
eltérő, így az üzemeltetőnek „kapóra jöhet” a hatékonyságnövelés külső 
kényszere a forrásszerzéshez. 

Jelen írásunk célja nem az egyértelmű pártfoglalás, csupán saját ta-
pasztalatok megosztása és biztatás az együttműködésre.


