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1. Bevezetés
A víziközmű-üzemeltetők alapvető célja a reálértéken történő folyamatos, 
magas szintű szolgáltatás nyújtása (Szabó, 1999). 2010 óta európai uniós 
szabályozás szerint a vízi közművek működtetésével, azok fenntartásá-
val, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeknek meg kell térülniük 
a szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjban. Hazánkban a Víziközmű 
törvény életbelépésével az árhatósági szerepkör átkerült a Kormányt kép-
viselő Miniszterhez, aki azóta díjmegállapítói felhatalmazásával nem élt. 
A víz- és csatornadíjakból származó pénzügyi források optimális felhasz-
nálása rendkívül nagy jelentőségű a beruházási döntések megalapozott 
meghozatala érdekében. Az egyre sűrűsödő üzemzavarok komoly anyagi 
károkat okoznak, így az anyagi források folyamatos csökkenésének ered-
ményeképpen nemcsak a felújítások és rekonstrukciók maradtak el, ha-
nem azok előkészületei is (hálózat- és hibanyilvántartás, hibastatisztika 
vezetése) (Darabos & Somlyódy, 2007). Mindazonáltal a rekonstrukcióra 
fordítható pénzügyi forrás szűkösségének és a vállalt kockázat mértéké-
nek fényében megfontolt döntések meghozatala szükséges.

2. Célkitűzés
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében 
2014-től évente gördülő fejlesztési terv (GFT) összeállítása kötelező min-
den víziközmű-üzemeltető számára. Fontos megjegyezni, hogy a GFT 
készítésekor a víziközmű-társaságok többsége nem tud megalapozott 
döntést hozni, a rekonstrukciós sorrend kialakításakor főként az üzemel-
tetői tapasztalatokra, illetve a vagyonértékelésre hagyatkoznak. A fele-
lős döntés meghozatalához ezzel ellentétben nélkülözhetetlen például 
a vízellátó rendszer állapotának ismerete, a hibastatisztikák vezetése, az 
üzemeltetési költségek elemzése és a társadalmi és környezeti hatások 
mérlegelése. A megfelelő adatok gyűjtésével és vezetésével biztosítható 
a víziközmű-vagyon naprakész állapot-nyilvántartása, valamint a folya-
matos és költséghatékony üzemeltethetőség.

Célom a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. számára (Pécs város területére) egy 
olyan komplex rekonstrukciós döntéstámogató táblázat (Mátrix) készíté-
se, mely a vállalati vagyongazdálkodási rendszer és a műszaki nyilvántar-
tás szerves részeként működik. A rendelkezésre álló adatokat mérlegelve 
összeállítja a vezetékszakaszok rekonstrukciójának prioritási sorrendjét, 
ezáltal hatékony segítséget nyújt azok tervezésénél. A műszakilag és gaz-
daságilag is megalapozott döntések eredményeként, valamint a Mátrix 
alkalmazásával a rendkívüli rekonstrukciós (olyan nem tervezett felújítás, 
ami a hibaelhárítás azon szintje, melynél a ráfordítás a tervezett rekonst-

rukcióhoz hasonlóan értéknövelő beruházásként kerül könyvelésre) 
keret jelentősen csökkenthető. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. esetében a 
víz- és szennyvízhálózat, valamint a pontszerű létesítmények rekonstruk-
ciójára rendelkezésre álló 1,3 milliárd forintból rendkívüli rekonstrukcióra 
évente kb. 300 millió forint fordítható. A cégnél fellelhető adatokon felül 
számos forrásadat előállítását is célul tűztem ki, így bővítve az értékelő 
Mátrix pontosságát és megbízhatóságát. Az értékelő Mátrix eredményei 
számos felhasználási lehetőséggel bírnak majd. Célja a prioritási sorrend 
meghatározásán felül a szolgáltatási területen lévő víziközmű-rendszer 
fenntarthatóvá tétele, az üzemeltetői költségek csökkentése, a GFT, illet-
ve a tervezések alátámasztása, támogatása és visszaellenőrzése. 

3. A pécsi víziközmű-szolgáltató 
– A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. – bemutatása
A pécsi városi vízi közmű jelenlegi üzemeltetője a Pécs Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata által 2009-ben alapított TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. El-
sődleges feladataként a vállalat Pécs és további 14 környékbeli település 
közel 170 000 lakóját látja el ivóvízzel. A társaság megközelítőleg 850 km 
vízvezetéket üzemeltet. A kiváló minőségű, többségében felszín alatti 
vízbázisokból kitermelt réteg-, valamint karsztvíz a társszolgáltatótól 
(DRV) átvett, parti szűrésű ivóvízzel egészül ki. Ily módon a TETTYE FOR-
RÁSHÁZ Zrt. képes teljes mértékben kielégíteni a jelentkező vízigényeket. 
(TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt., 2019)

3.1. A vízellátó rendszer
A pécsi víziközmű-hálózat egyes részei rendkívüli módon elöregedtek, bi-
zonyos szakaszokon 100 évnél idősebb vezetékeken kell a szolgáltatást 
biztosítani. A várható élettartamuk felett üzemelő vezetékszakaszok jelen-
tősen növelik az ellátási kockázatot, azonban a rekonstrukcióra fordítható 
összeg a kialakult helyzet megváltoztatásához korántsem elegendő. A fel-
újítási munkák költségei, az anyagárak, valamint az élőmunka díjainak fo-
lyamatos és nagymértékű emelkedése tovább nehezíti a helyzetet. A fen-
tiek következményeként a változatlan rekonstrukciós keretből arányosan 
kevesebb pótlási és felújítási munka végezhető el, ezáltal az infrastruktú-
ra-rendszer rohamosan amortizálódik, és fenntarthatatlanná válik jelenlegi 
állapotában. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által üzemeltetett víziközműrend-
szer-elemek kb. 50%-a elavultnak számít, ami a jelenlegi keretfeltételek 
mellett elvégezhető felújítási munkák intenzitása mellett 10 éves idősza-
kon belül akut problémaforrássá válhat. (TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt., 2019)

PONTOZÁSON ALAPULÓ VÍZIKÖZMŰ-
REKONSTRUKCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ 
RENDSZER ÉS ALKALMAZÁSA 
A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.-NÉL
kivonat A magyarországi ivóvízhálózat jelentős része felújításra szorul. A felújításra fordítható pénzügyi keretek 
azonban szűkösek, ezért a szükséges rekonstrukciók egy része minden évben elmarad, ami a hálózati infrastruktúra 
folyamatos állagromlását eredményezi. Ezen okok miatt rendkívül fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásokat opti-
málisan használjuk fel. Mindig a legelhasználódottabb és legnagyobb költséggel üzemelő vezetéket kell rekonstruálni 
(Szabó, 1999). Ennek elvégzéséhez nélkülözhetetlen egy olyan rekonstrukciós döntéstámogató eszköz alkalmazása, 
melynek segítségével a vezetékek prioritási sorrendje megállapítható.

kulcsszavak TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt., rekonstrukció, döntéstámogatás, GFT-támogatás, költségmegtakarítás

SZENDER VERONIKA DÓRA  Nemzeti Közszolgálati Egyetem építőmérnök szakos végzős hallgatója



16 V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 2 0 / 3S Z O L G Á L T A T Ó K  S Z E M É V E L

3.2. Műszaki nyilvántartás
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. nyilvántartó rendszere, a Tettye Műszaki Tá-
mogató Rendszer (TMTR, 1. ábra) elsődlegesen a napi üzemeltetéshez 
szükséges részletezettséggel kezeli a víziközmű-hálózatot. Meg kell 
azonban említeni, hogy a TMTR a 2010-es évek elején létrehozott, egyedi 
fejlesztésű digitális közműnyilvántartó rendszer, ami mára kissé elavult 
technológián és alkalmazásokon alapul. Az adatbázis 
az alfanumerikus adatokat és a geometriát fizikailag 
elkülönülten tárolja, ezáltal divergencia és adatvesztés 
jelentkezhet. A TMTR zárt forráskódú rendszer, ezért a 
bővítése és fejlesztése nem megoldott, ami az avult-
ságának az elsődleges oka. Az objektum-nyilvántartó 
rendszer a vezetékszakasz beazonosításán felül minden 
fontos műszaki, fizikai és környezeti adatot tartalmaz.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. nyilvántartásában az esz-
közök csoportosítva, tárgyieszköz-azonosítóval ellátva szerepelnek. Ez a 
nyilvántartási mód lehetővé teszi az egyes vagyonelemek könnyebb ke-
zelhetőségét. Az egyes tárgyieszköz-csoportokba a következő műszaki 
egységek tartoznak: 

– vezetékszakaszok: jellemzően azonos anyagú, átmérőjű és leírási kulcsú 
vezetékszakaszok. Továbbá a létesítés időpontja is közel azonos. 

– a vezetékszakaszhoz kapcsolódó vezetékszakaszok és bekötővezeté-
kek: ezek a vezetékek szükségesek a hálózat feladatainak ellátásához 
és működőképességének biztosításához.

– a vezetékszakaszhoz közvetlenül (funkcionálisan) kapcsolódó egyéb 
műszaki objektumok: tűzcsap, közkifolyó, elzáró szerelvények stb.

Egy rekonstrukció alkalmával jellemzően a tárgyi eszközhöz tartozó ösz-
szes objektum cseréje megvalósul.

3.3. Közművagyon
A víziközmű-hálózat állapotfelmérése jó alapot szolgáltat a beruházási 
és rekonstrukciós döntések előkészítéséhez. Az állapotértékelés során 
kapott eredmények meghatározók a rekonstrukciós tervezésben, vagyis 
az állapotértékelés a döntés-előkészítés szerves része. Célja a szolgáltatá-
si költségek csökkentése vagy nagyobb teljesítmény mellett változatlan 
költségszint elérése. (Darabos, 1996)

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § és 75. 
§ értelmében 2012. 07. 15-től minden üzemeltetési szerződés kötelező 
melléklete a vízi közművek vagyonértékelése, mely jó alapja a GFT-nek. 
A törvényi kötelezettségnek eleget téve 2013-ban elkészült a társaság 
által üzemeltetett víziközmű-törzsvagyon közművagyon-értékelési szak-
véleménye (1. táblázat), melyben a vagyonérték tárgyi eszközönként lett 

meghatározva. Pécs város területén hozzávetőleg 1550 db vízhálózati 
tárgyi eszköz található, mely összesen kb. 8155 db vezetékszakaszból 
áll, a leltárba vett szakaszok összesített hossza nagyjából 767 321 méter. 
Az éves pótlási költség (műszaki igény) a közművagyon műszaki szinten 
tartásához szükséges összeg. Az éves elszámolható amortizáció (leírási 
kulcs) a számvitelben a felújítások forrása, ez az összeg áll rendelkezésre 
a felújításokhoz. A vagyonérték pénzügyi szinten tartásához elengedhe-
tetlen minimum az évente elszámolható amortizáció összege, viszont a 
víziközmű-vagyon műszaki szinten tartásához minimum az éves pótlási 
költség összegének megfelelő ráfordítás szükséges. (BDL Környezetvé-
delmi Kft., 2013)

4. A hálózat állapotának komplex értékelése 
A Mátrix összeállításához felhasználtam a rendelkezésemre álló műszaki 
nyilvántartást és a műszaki nyilvántartásra épülő vagyonértékelést, mivel 
megfontolt, felelős döntést csak az egész hálózat ismeretében és értéke-
lése alapján lehet meghozni. A Mátrix kialakításakor csoportokat hatá-
roztam meg, melyeken belül több kategóriát hoztam létre, és jellemzően 
3-4 szempont szerint értékeltem a tárgyi eszközt (2. táblázat). A kategó-
riákat súlyszámmal láttam el, melyet egyedileg, saját mérlegelés alapján 
alakítottam ki. A súlyszámok meghatározásakor lényeges szempont volt, 
hogy az egyes tényezők esetében mennyire pontos és teljes körű adat 
áll rendelkezésre, illetve hogy mennyire fontosak, mekkora mértékben 
jelentenek kockázatot, valamint a rekonstrukció költségét mennyire nö-
velik. A súlyszámok meghatározásánál figyelembe vettem továbbá azt a 
tényt, hogy egyes kategóriák a vezeték rekonstrukciója során általában 
nem változnak (pl.: van-e aszfaltburkolat a vezeték felett). Az egyes kate-
góriákra kapott pontszámok és az azokhoz tartozó súlyszámok szorzata 
összegezve adja a tárgyi eszköz végleges pontszámát.

  
Az állagmutató reciproka
Az állagmutató az adott építmény, létesítmény, tárgyi eszköz, illetve ob-
jektum műszaki állapotát határozza meg egy adott időpontban. Az egyes 
objektumokhoz számított vagy becsült avultsági mutatót kell hozzáren-
delni, melyet százalékos értékben határoznak meg. (BDL Környezetvédel-
mi Kft., 2013) A Mátrixban az avultsági mutatóból számított reciprokérték 
került feltüntetésre, melynek számítása a következő módon történt:

                   Pontszám = 100%-Avultsági mutató
                       10

Fajlagos hibaszám
A hálózat állapotáról – mivel a vezetékek eltakartan, a földbe fektetve mű-
ködnek – csak különböző indikátorparaméterek segítségével lehet képet 

1. ábra: A Tettye Műszaki Támogató Rendszer felülete
(Forrás: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.)

1. táblázat: A Pécs Megyei Jogú Város víziközmű-szolgáltatását ellátó vízi közművek vagyonértékelése 
(Forrás: A (BDL Környezetvédelmi Kft., 2013) adatai alapján szerkesztette: Szender Veronika)
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alkotni. (Tolnai, 2019) A nyomás alatt üzemelő vezetékek meghibásodásait 
a csőtörések, valamint a szolgáltatás zavarai jelzik. (Mészáros, 1983) A TETY-
TYE FORRÁSHÁZ Zrt. közműnyilvántartási rendszerének egyik moduljában 
lekövethető minden műszaki folyamat. Az alrendszerhez tartozó munkala-
pok feldolgozásával jött létre a hibastatisztika, mely a mintegy 10 évre visz-
szamenőleg (2010 óta) rendelkezésre álló dokumentált hibaeseményekre 
támaszkodik. A hibaesemények gyűjtése csak a gerincvezeték-hálózat 
esetében megoldott, hiszen a vezeték rekonstrukciója során nem fontos 
annak ismerete, hogy a bekötés milyen állapotban van, cseréje csőanyag-
tól függően (KPE-csövek kivételével) a gerincvezeték cseréjekor történik. A 
dokumentált hibaesemények tartalmazzák a hiba tényleges okát, így kizár-
hatók például a rongálásból eredő károsodások. A hibaszám fajlagosan lett 
figyelembe véve, és db/km egységben van kifejezve.

Mechanikai többletterhelés (dinamikus hatás)
A vezetékeket érő külső dinamikus hatások javarészt a forgalmi terhe-
lésekből adódnak. A vízhálózati veszteség egyik megjelenési formája, a 
csőtörés és a rejtett szivárgás kiváltó okai között jelentős szerepet játszik a 
forgalmi terhelés, mely anyagminőségtől függően hossz- vagy keresztirá-
nyú repedést idézhet elő. Éppen ezért a dinamikus hatás komoly kockáza-
tot jelent a hálózat elemeinek élettartama szempontjából. Az üzemeltetői 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagy fokú terhelésnek kitett útszaka-
szok alatt fektetett vezetékek élettartama jelentős mértékben csökken. 
Ezzel szemben azok a vezetékek, melyek csak gyalogosforgalomnak van-
nak kitéve, vagy zöld területen húzódnak, hosszabb élettartamúak.

Geotechnikai hatás
A talaj és a talajmozgás hatása káros lehet a vízvezetékekre és létesít-
ményekre. A hálózati elemekben – különösen a csatlakozásoknál – kárt 

okozhat. Egyenlőtlen süllyedésnél a csőben nyírófe-
szültség keletkezik, ami kereszttöréshez vezet. A talaj-
mozgás hatása komoly problémákat okozhat: ahol a 
csőkötések vízzárósága megszűnik, ott szennyeződések 
juthatnak be a hálózatba, vagy nagyobb mennyiségű 
víz folyhat el. 

Környezeti hatás
A világörökségi, műemléki, valamint a természeti érté-
ket felölelő területeken húzódó vezetékek rekonstrukci-
ójakor a terület rehabilitációja jelentős többletköltséget 
okoz a víziközmű-üzemeltetőnek. Ezért ezen vezetékek 
állapotára fokozott figyelmet kell fordítani, mivel egy 
hibaesemény (csőtörés) alkalmával a környezetben oko-
zott kár jelentős mértékű lehet.

Társadalmi hatás
A vízhálózaton végzett munkák a legtöbb esetben 
forgalomkorlátozással járnak. Akár nyílt árkos, akár ki-
takarás nélküli rekonstrukcióról legyen szó, a forgalom 
korlátozásának hatása nem elhanyagolható. Ezen hatás 
alapjául Pécs város tömegközlekedése szolgált, mivel 
az autóbusz-útvonalak jellemzően a város legforgalma-
sabb és a mindennapi tevékenységeket leginkább érin-
tő gyűjtőpontjain át vezetnek. Másik szempont a nagy 
fajlagos fogyasztást kiszolgáló vezetékek üzemből való 
kiesése, ami sok felhasználónál vízhiányt okoz.

Hibahelyek lokalizálhatósága, reakcióidő
Csőtörések nemcsak a városban, közterületeken fordulhatnak elő, ha-
nem a városi közműalagút-folyosókban (KAF), illetve külterületen is. A vá-
rosban fektetett vezetékeken bekövetkező egy-egy esetleges csőtörésre 
viszonylag gyorsan fény derül, míg a KAF-ban, illetve a külterületen jelen-
tős mennyiségű víz is elfolyhat, mire a hibát észreveszik. A hibahely gyors 
lokalizálhatósága fontos a veszteségek minimalizálása szempontjából. 

Fajlagos költségelemzés
A rekonstrukciótervezésnek az egyik alapvető célja az üzemeltetési költ-
ség csökkentése, ami a magas költséggel üzemeltethető szakaszok felújí-
tásával érhető el. Abban az esetben, ha megállapítható a tárgyi eszközön 
realizálódó bevétel és a tárgyi eszköz fenntartásának, üzemeltetésének 
költsége, egyértelművé válik, hogy az adott eszköz hasznot hoz, vagy 
veszteséges. Veszteséges tárgyi eszköz esetében átépítés vagy üzemből 
való kivonás szükséges. Ehhez a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-nél elérhető 
adatok közül a vezetékszakaszokra eső hibaelhárítási költségeket vettem 
figyelembe.

Technológiától független tényezők
A becsült kivitelezési költségeket a technológiától független tényezők 
(pl.: díszburkolat, aszfalt útburkolat, víztelenítés) jelentős mértékben nö-
velhetik, ezért fontos annak ismerete, hogy mely objektumok érintettek 
ilyen szempontokkal.

Technológiával összefüggő tényezők
Az egyéb környezeti tényezőktől független paraméterek mérlegeléséhez 
szükséges a rekonstrukció tervezett technológiájának ismerete, mivel a 
technológiától függően a rekonstrukciós költség igen magas lehet. A ki-
takarás nélküli vezetéképítés társadalmi hatása nagyon kedvező, a forga-

2. táblázat: Értékelési MÁTRIX felépítése (Forrás: saját szerkesztésű táblázat)
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lomkorlátozás és a rekonstrukció időtartama csupán a töredéke a hagyo-
mányos technológiáénak. A gyors átfutási idő mellett előnyként említhető 
még az útpálya védelme, illetve a társközművek sérülésének elkerülése.

A talaj fejtési osztálya
A kivitelezési költségek tekintetében elengedhetetlen a talajok különbö-
ző fejtési osztályba sorolásának ismerete. Minél nehezebb egy talajtípus 
kézi vagy gépi erővel történő fejtése, annál nagyobb kiadással kell szá-
molni, hiszen a keményebb talajtípusok esetében egyedül a gépi kiter-
melés költségei elfogadhatók. A városban több vezeték közműalagút-fo-
lyosóban található, ezért ezeknél a vezetékeknél nincs talajkitermelés, az 
üzemeltető számára ezen vezetékek felújítása igen kedvező.

Más közművek beruházásai
A városüzemeltetési cégek adatszolgáltatása alapján az azonos felújítási 
területen végzendő munkákat közös együttműködéssel ütemezik. A tár-
sközművek tervezett beruházásainak ismerete fontos lehet, mivel a felújí-
tások kapcsán jelentős költséghatékonyság érhető el az útburkolat közös 
kivitelezésű bontásával-helyreállításával, illetve környezet-helyreállítási 
munkálatokkal. A költséghatékonyságon kívül az épített környezetben 
bekövetkező utólagos károkozás kockázata és a társadalmi hatás is mi-
nimalizálható.

Víziközmű-rendszerek összefüggéseinek vizsgálata
A Mátrix összeállítása során a költséghatékony megvalósítás érdekében 
vizsgáltam a víz és szennyvíz szakág közösen kivitelezhető felújítási igé-
nyeit a két víziközmű-rendszer rekonstrukciós tervének összevetésével 
az ellátási területre vonatkozóan. A felbontási és helyreállítási munkák 
az együttes munkavégzésből adódóan jelentős költségmegtakarítást 
eredményeznek. A víz- és szennyvíz-üzemeltetők egy cégen belül dol-
goznak, így a műszaki folyamat a tervezéstől a kivitelezésig gördüléke-
nyen bonyolítható le.

Ellátásbiztonság
Az ivóvízellátás folytonossága szempontjából nagyobb biztonságot 
nyújtanak a körvezetékes hálózatok. A nagyobb üzembiztonság mellett 
kiegyenlítettebb nyomásviszonyok érhetők el, továbbá egy esetleges 
csőtörés alkalmával minimalizálni lehet azon fogyasztók számát, akik 
az elhárítás időtartamára kiesnek a szolgáltatásból. Az ágvezetékek leg-
nagyobb hátránya, hogy egyes hibaelhárítási, rekonstrukciós és egyéb 
munkálatok alkalmával egy-egy utca vagy akár kisebb városrész marad-
hat ivóvíz nélkül. Az ágvezetékek mellett a fővezetékek üzemeltetése is 
kockázatot hordoz. Ezek jellemzően távvezetékek, melyek egy-egy tá-
rozót vagy városrészt látnak el ivóvízzel. A kockázatot többek között az 
jelenti, hogy a szolgáltatásból való kiesésük egyes esetekben akár egy 
teljes városrész ivóvízellátását veszélyeztetheti.

A szolgáltatás minősége
A szolgáltatás minősége nem befolyásolja közvetlenül a rekonstrukciót, 
azonban egyes esetekben a szolgáltatás minőségi követelményei szük-
ségessé tehetik egy vezeték felújítását (a fogyasztónál a víz minőségi 
paraméterei, szaga, íze, nyomása nem elégíti ki a követelményeket). A 
csővezetékben az extrém alacsony vízsebesség hatására nagyon magas 
tartózkodási idő alakulhat ki, ami a víz minőségét rontja. A nem meg-
felelő hálózati nyomások a fogyasztók elégedetlenségét eredményezik. 
Mindezen problémák a hálózati csővezeték felülvizsgálatát és cseréjét in-
dokolhatják, és fontos lehet mérlegelni az átmérőcsökkentés  lehetőségét 
a jobb vízminőség elérése érdekében. 

5. A Módszertan tesztelése 
a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-nél
A víziközmű-törvénynek eleget téve a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. minden 
évben elkészíti – saját stratégia alapján – a GFT felújítási és pótlási terveit. 
Rekonstrukciós döntéstámogatási rendszer hiányában üzemeltetői ta-
pasztalatok és preferenciák döntötték el a felújítandó vagyonelemek sor-
rendjét. Az általam létrehozott több szempontú, minden elérhető ada-
tot mérlegelő Mátrixszal előállított prioritási sorrendet összevetettem a 
korábbi üzemeltetési tapasztalatokon alapuló, a 2020–2034-es időszakra 
készített GFT-ben meghatározott sorrenddel. A két sorrend összehasonlí-
tásának eredménye alapján kijelenthető, hogy a listák között csak kisebb 
egyezés mutatható ki. Az eltérés főként a figyelembe vett szempontok 
számával magyarázható. A GFT esetében javarészt üzemeltetői tapaszta-
latok alapján mindössze néhány szempontot mérlegeltek. Ezzel szemben 
én a lista összeállításához számos, a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. nyilvántar-
tásában vezetett és több külső forrásból előállított adatot felhasználtam, 
melyek szakirodalmi források alapján egytől egyig igazoltan összefüg-
gésbe hozhatók a rekonstrukció szükségszerűségével. A következőkben 
néhány példán keresztül alátámasztom a Mátrixban kialakult prioritási 
sorrendet (3. táblázat), mely igazolja a módszer gyakorlati alkalmazha-
tóságát.

A vizsgálat eredményeként kapott lista legelején szereplő vezetékek 
életkora jellemzően már meghaladta a beépítéskor tervezett élettartamot, 
egyes esetekben nagyon közel jár hozzá. A sorrenden jól megfigyelhetők 
a vezetékek állapotának változásai: míg a sor elején többnyire öreg, avult 
vezetékek találhatók, addig a sor végére érve fokozatosan jobb és jobb ál-
lapotú eszközök szerepelnek. A fajlagos hibaszámot vizsgálva megállapít-
ható, hogy itt is a kritikus vezetékek kerültek az élre. Érdekes megfigyelés, 
hogy az említett eszközök többsége KAF-ban van fektetve, ezek a veze-
tékek rendszerint az élettartamukat már meghaladták, és számos hibával 
üzemelnek. A szennyvízelvezetés és egyéb társközművek rekonstrukciói-
nak egyidejűsége és az ebből adódó költségmegtakarítás szintén a lista 
elején szereplő eszközöknél jelentkezik. A társközművekkel történő közös 
kivitelezés azonban abban az esetben is megfontolandó, ha az adott veze-
ték egyéb szempontok következtében a Mátrixban hátrébb szorult. 

6. Következtetések, javaslatok
A Mátrixban lévő adatok és prioritások alapján a rövid távú, a középtávú 
és a hosszú távú rekonstrukciós tervek egyaránt elkészíthetők. A követ-
kező pontokban az értékelési Mátrix alkalmazásával kapcsolatos észrevé-
teleimet és javaslataimat fogalmazom meg.

3. táblázat: Példák a Mátrixban kialakult sorrendre
(Forrás: saját szerkesztésű táblázat)
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A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-nek nincs hosszú távú üzemeltetésikölt-
ség-elemzése. A rendelkezésemre álló 4 éves adatsor annak rövid időin-
tervalluma miatt nem tekinthető reprezentatív forrásnak, azonban ettől 
függetlenül felhasználásra került, mivel nélkülözhetetlen alapadat a re-
konstrukciótervezéshez. 

Az üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási költségek tételes veze-
tése és gyűjtése révén a hálózat állapotáról részletesebb képet kapunk, 
és ennek köszönhetően tovább pontosítható az értékelési táblázat. Ja-
vaslatom, hogy a társaság a jövőben gyűjtse az említett adatokat, és in-
tegrálja azokat a Mátrixba.

Az értékelési Mátrix összeállításához a 2013-ban készült vagyonér-
tékelés került felhasználásra. Ebből következik, hogy egyetlen eszköz ál-
lagmutatója, továbbá vagyonértéke és pótlási költsége sem nevezhető 
aktuálisnak. A 2013 óta eltelt időszakban felújított vezetékek egy részét 

– mivel azok új eszközazonosítót kaptak, és a vagyonérték-felmérésben 
sem szerepelnek – nem tartalmazza a Mátrix. Ezek a vezetékek csak a 
következő vagyonértékelés elvégzése után kerülhetnek a rendszerbe. A 
végeredmény tekintetében ez a „hiba” elhanyagolható, hiszen a felújítás 
során ezek az eszközök optimális állapotba kerültek. Javaslom a vagyon-
értékelés elkészítésének időbeni sűrítését, a jogszabályban előírt maxi-
mum 10 év helyett érdemes lehet 2-3 évente elvégezni a nyilvántartott 
eszközök értékelését.

A Tettye rendszeréhez hasonló, hagyományos digitális közműnyil-
vántartások nem tárolják a hibaesemények pontos helyét, és általában 
nem jön létre hibahelyobjektum sem. Ennek eredményeképpen a hibas-
tatisztika összeállítása összetett kutatómunka eredménye volt. A fajlagos 
hibaszám a felújítás egyik fontos alapja, a visszamenőleg hosszabb távú 
és könnyebben feldolgozható adat pontosabb eredményt ad a döntéstá-
mogatásban. Éppen ezért további javaslatom, hogy a társaság fordítson 
fokozottabb figyelmet a fentebb említett hibaadatok vezetésére, illetve 
vezessen pontosabb és jobban kezelhető, valamint teljes körű adatbázist 
(hiba pontos helye, jellege, alkalmazott eljárás, anyagok és ráfordított 
költségek stb.).

A rekonstrukciós döntéstámogatás fent bemutatott módszertana 
specifikusan a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-re szabott. Az ott elérhető ada-
tokra, információkra és gyakorlatra épül, de a műszaki folyamatokban 
még nem jelenik meg. 

Javaslom a módszertan gyakorlatba való átültetését, amire kiváló 
alkalmat teremt az egyébként fejlesztés alatt álló új térinformatikai rend-
szer. Továbbá mivel minden szolgáltatónak van hosszú távú felújítási és 
pótlási terve, így mindegyiknek szüksége lehet rekonstrukciós döntéstá-
mogatásra. Javaslom ezért valamennyi közműszolgáltatónak a módszer 
megismerését, testreszabását és alkalmazását.

A többi közműszolgáltatónak (áram- és gázszolgáltató, távhőszolgál-
tató, távközlés, csapadékvíz-elvezetés, városüzemeltetési szempontból 
az önkormányzat is) nincs törvényi kötelezettsége hosszú távú felújítási 
terv készítésére, emiatt az ő 1-2 éves felújítási tervük a víziközmű-ágazat 
hosszú távú terveiben csak rövid távon vehető figyelembe. A szolgálta-
tóknál még nehezebben kezelhetők az önkormányzatok igényei, ahol a 
pénzügyi lehetőségeken kívül politikai döntések is befolyásolhatják a fej-
lesztési, felújítási terveket, amikhez viszont a víziközmű-szolgáltatónak 
kötelességük rugalmasan alkalmazkodni. 

A táblázat folyamatos frissítésre szorul, illetve a hiányzó vagy bizony-
talan adatok gyűjtésével pontosítandó. A jövőbeni új igények kielégíté-
se érdekében az értékelési Mátrixot új szempontokkal célszerű bővíteni. 
Vizsgálható további szempont lehet például a vízminőség, a társadalmi 
és gazdasági változások követése, a potenciális vízigény-növekedés vagy 
további -csökkenés és a vízbeszerzés alakulása.

7. Összefoglalás
A hálózati rekonstrukció tervezésére világszerte, elsősorban a fejlett 
országokban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. A megannyi már lé-
tező módszer és az azokra épülő szoftverek, programcsomagok nagy 
része egyedül a jól szabályozott, korszerű informatikai infrastruktúrával 
ellátott régiókban alkalmazható. Itt a meghibásodásokhoz fűzhető ada-
tokat többnyire magas színvonalon gyűjtik és rendezik, ami a nagy tö-
megben jelentkező rekonstrukciós igények rangsorolásakor hatékony és 
finanszírozható ütemezést eredményez. Ezen módszerek és szoftverek 
közvetlen adaptálása Magyarországon nem lehetséges a hazai informa-
tikai infrastruktúra és az alapvető információk hiányosságaiból kifolyó-
lag. Az említett módszerekhez képest azonban az általam kidolgozott 
Mátrix minimális adatigényű, gyorsan előállítható, és műszakilag, illetve 
gazdaságilag egyaránt alátámasztott prioritási sorrendet ad, melynek al-
kalmazásával a rendelkezésre álló pénzügyi forrást célravezetően lehet 
felhasználni.
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