
AZ ÚJVIDÉKI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ 
IVÓVÍZHÁLÓZATÁNAK ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI ÉS 
ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZ KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSI 

POTENCIÁLJA 



Az Újvidéki Víziközmű Szolgáltató (Vodovod i kanalizacija Novi 
Sad, ViKNS) ivóvízhálózatán felmértük az energiamegtakarítási 
lehetőségeket és vizsgáltuk, hogy azok gazdaságilag életké-
pesek-e, azaz, hogy a hasznok (megtakarított energia, 
csökkenő karbantartási költségek) meghaladják-e a költsége-
ket (elsősorban az energiatakarékossági intézkedések beruhá-
zási költségét). 

A munka a mérnöki és gazdasági szakértelem 
együttesét igényelte. A projektcsapat kialakította a 
hálózat hidraulikai modelljét, azonosította az ener-
giatakarékossági intézkedéseket, majd szimulálta azo-
kat a hidraulikai modellben, hogy így meg lehessen 
határozni a különböző napszakokban megtakarítható 
villamosenergia mennyiségét. Ezután következtett Szer-
bia villamosenergia-piacának vizsgálata, hogy meg 
tudjuk becsülni a villamos energia jövőbeli értékét, így 
lehetővé téve a megtakarított energia értékének 
számszerűsítését. A forgatókönyvek karbon lábnyomát 
is felmértük. Az energiamegtakarítási forgatókönyvek 
különböző költség- és haszonelemeit pedig egy CBA 
elemzésben vetettük össze. 

A projektet a Nyugat-Balkáni Zöld Központ társfinanszírozta (www.wbgc.hu) és három szervezet szoros 
együttműködésével valósult meg: 

• a ViKNS, mint a projekt kedvezményezettje 
(https://www.vikns.rs/) 

• a REKK az energiapiacok és a közgazdaságtan területén meglévő 
szaktudásával (https://rekk.hu/) 

• a DHI Magyarország pedig a hidraulikai modellépítéssel és üze-
meltetési szakértelmével (https://worldwide.dhigroup.com/hu/) 

Az elemzés fókusza 
Újvidék Szerbia második legnagyobb városa és Vajdaság tartomány székhelye. Lakossága meghaladja a 250 ezret, a szomszédos 
településekkel együtt pedig a közigazgatási régió lakossága mintegy 350 ezer fő. A város a Duna partján fekszik, amely egyben az 
ivóvíz elltás forrása és a tisztított szennyvíz befogadója is. 
A ViKNS biztosítja az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást a városban és annak külterületén egyaránt. A mintegy 350 ezer fős lakos-
ságot 50 ezer csatlakozáson keresztül kb. 1200 km hosszú hálózat látja el. 
 
Újvidéket a Duna egy sík és egy hegyvidéki részre osztja. Míg a hálózat mintegy 70%-a a sík területen található, az ivóvízhálóza-
thoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztás nagy része a hegyvidéki területre esik, erre elsősorban a domborzati viszonyok 

adnak magyarázatot. A hálózatnak ez a része, az úgynevezett Srem terület kínálja a 
legnagyobb energiamegtakarítási potenciált, ezért ezt választottuk az elemzés 
fókuszául. A legnagyobb energiafogyasztó a Liman szivattyútelep (PS Liman), amely a 
tisztított vizet a Srem területén lévő, magasan fekvő Institut tárolóba pumpálja. A PS 
Liman jelenleg éjszaka működik, amikor a legolcsóbb az áram. Ilyenkor kerül a Srem 
területén lévő tározó feltöltésre, ahonnan aztán napközben ellátják a fogyasztókat. 
Az energiamegtakarítás számítása mellett a felhasznált energia mögött álló CO2-
kibocsátást is számszerűsítettük, akárcsak annak a pénzben kifejezhető értékét. Ez 
az energiatakarékossági lépések által biztosított környezeti hasznok mérőszámának 
is tekinthető. 

https://www.vikns.rs/
https://rekk.hu/
https://worldwide.dhigroup.com/hu/


 A hidraulikai modell kidolgozása 
Mivel a projekt előtt nem létezett hidraulikai modell a Srem területre, az első feladat egy ilyen modell kidolgozása 
volt. A hidraulikai modell a tényleges vízellátó rendszer digitális ikertestvérének tekinthető. Képes a rendszer 
teljesítményét a vízáramlás, a nyomás és a 
vízminőségi paraméterek változásain keresztül 
ábrázolni. Az ivóvíz hálózatok általában összetett 
rendszerek (és a Srem területe még össze-
tettebb, mint a legtöbb más rendszeré), össze-
kapcsolt csővezetékekből, tárolótartályokból és 
szivattyúkból állnak. Bármilyen beavatkozás 
kihat a rendszer többi részére is. Ezért elk-
erülhetetlen a valóságot leképező hidraulikai 
modell kidolgozása. 

A hidraulikai modellt a DHI által kifejlesztett MIKE+ programban építettük fel, a ViKNS által szolgáltatott hálózati 
adatok felhasználásával. Ehhez a folyamathoz sokféle adatra volt szükség: hálózati GIS, a szivattyúk és tárolótartályok 
műszaki jellemzői, áramlásmérések, nyomás, vízfogyasztás, energiafelhasználási adatok stb. Az adatszolgáltatást a 
kérdéses adatok tisztázása érdekében interjúkkal egészítettük ki. Az adatok egy része hibás volt vagy hiányzott, ezért 
azokat meg kellett becsülni és/vagy módosítani kellett. Az úgynevezett “first run” modellt ezután iteratív módon fi-
nomítottuk. A modellt először a hálózat hidraulikai alapú energiaauditjának elvégzéséhez szükséges forgatókönyvek 
előzetes tervezéséhez használtuk. Az első eredmények azt mutatták, hogy a Srem hálózaton belül a legnagyobb 
energiamegtakarítási potenciált a PS Liman szivattyútelep cseréje vagy módosított üzemeltetése kínálja. A for-
gatókönyveket ezért ezekre a lehetőségekre szabtuk. 

Villamosenergia-ár előrejelzések 
A villamosenergia-árak előrejelzésére a REKK európai villamosenergia-piaci 
modelljét (EPMM) használtuk. A modell 38 ország, köztük Szerbia több mint 
3000 erőművi egységének működését foglalja magában. A modell 
egyidejűleg optimalizálja a hét mind a 168 óráját és meghatározza az egyes 
modellezett erőművi egységek termelési szintjét. A piaci modell legfon-
tosabb kimenetei az egyes piacok nagykereskedelmi árai minden egyes 
modellezett órában, a piacok közötti áramlások, valamint az egyes 
erőművi egységek termelése és CO2-kibocsátása. A modell a vizsgált 
időszak (2021 és 2045 közötti 25 év) minden egyes órájára megadja a szer-
biai nagykereskedelmi villamosenergia-árakat. 
Bár a nagykereskedelmi árak nem azonosak a kiskereskedelmi (végfelhasználói) árakkal, a ViKNS által fizetett vil-
lamosenergia-számlák energiaár-összetevőjének becslésére jól használhatók. A nagykereskedelmi árak elmozdulásai 
így megjelennek a ViKNS által viselt energiaköltségekben is. 
Az óránkénti árakból minden évre számíthatók az éves és havi átlagárak, valamint a tipikus napi árgörbe illetve 
egy adott időszak (pl. nappal/éjszaka) átlagára. Ez utóbbi segíthet meghatározni a hidraulikai rendszer költségopti-
malizált üzemidejét a különböző évekre, ezért ez is fontos visszajelzés a hidraulikai modellezéssel kidolgozott ener-
giatakarékossági forgatókönyvek véglegesítéséhez. 

A villamosenergia-piaci modellezés eredményei azt mutatják, hogy 2020-hoz képest az átlagos éves villamosen-
ergia-ár Szerbiában 2025-ig mintegy 60%-kal emelkedik, az azt következő 20 évben viszont csak mérsékelten. 
Ugyanakkor a téli és a nyári árak közötti 
különbség növekedni fog: a téli árak meredeken 
emelkednek, míg a nyári árak kezdetben nőnek, 
majd később csökkennek az új, nagyobb fotovol-
taikus termelőkapacitásoknak köszönhetően. 
Ugyanezen okból kifolyólag a nappali árak kisebb 
mértékben fognak emelkedni, mint az éjszakai 
árak. Jelenleg a nappali áram drágább, mint az 
éjszakai, de ez 2025 után megváltozik, ami 
hatással lesz a PS Liman működési ütemtervére. 



 A villamosenergia-ár előrejelzések mellett a 2021-2045 közötti időszak minden egyes 
órájára modelleztük az egy MWh-ra jutó átlagos CO2-kibocsátást is. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a Szerbiában termelt áram szén-dioxid-intenzitása 2025-től kezdve 
erőteljesen csökken. Feltételezések szerint Szerbia az elkövetkező években csatlakozik az 
EU ETS rendszeréhez és minden szerb villamosenergia-termelőnek fizetnie kell majd a CO2-
kibocsátásáért. Ez versenyhátrányt jelent a fosszilis alapú termelők számára, különösen a 
szén és lignit tüzelésű, valamint a régebbi, kevésbé hatékony blokkokkal rendelkező 
erőművek üzemeltetőinek, így ezek a szennyezőbb erőművek kevesebbet fognak működni. 
A fotovoltaikus villamosenergia-termelés szintén jelentős hatással van a teljes villamosen-
ergia-termelés CO2-intenzitására. A nap azon óráiban, amikor a napenergia rendelkezésre 
áll (főként reggel 8 és este 6 óra között), az egységnyi termelt villamos energiára jutó ki-
bocsátás sokkal alacsonyabb, mint az éjszakai órákban, amikor több fosszilis erőműre van 
szükség a kereslet kielégítéséhez. Az elemzés ezeket az eredményeket is figyelembe veszi. 

Modellezett energiamegtakarítási forgatókönyvek 
A vizsgált energiamegtakarítás forgatókönyveit a kezdeti hidraulikai eredmények és a villamosenergia-ár 
előrejelzések, nevezetesen az alacsony és magas árú napszakok eltolódásának kombinálásával dolgoztuk ki. A ré-
szletes elemzéshez 4 forgatókönyvet határoztunk meg: 

1. Alapműködés (forgatókönyv neve: ALAP): a jelenlegi Jugoturbina DH58-35 szivattyút műszaki módosítások 
nélkül használják tovább. A szivattyút naponta 7 órán keresztül, a kapacitások határán működtetik, ami 
kavitációs problémákat okoz, amelyek rendszeres rekonstrukciót igényelnek és viszonylag rossz az üze-
meltetés energiahatékonysági profilja is.  

2. Szivattyúcsere (forgatókönyv neve: CSERE): A Jugoturbina szivattyút egy korszerűbb, energiahatékonyabb 
szivattyúra cserélik. A modellezéshez egy KSB Omega C szivattyút választottunk, amely megfelel a ViKNS 
műszaki követelményeinek. Ezt a szivattyút is napi 7 órán keresztül egyenletesen használják. 

3. Kiegészítő “by-pass” szivattyú (forgatókönyv neve: BYPASS+FQM): A Jugoturbina szivattyú továbbra is 
üzemben marad, de egy kiegészítő szivattyút is üzembe helyeznek, hogy tehermentesítse a kapacitások 
határán történő működésből adódó terhelést. Mivel a legnagyobb terhelést a segédszivattyú viseli, a Ju-
goturbina-szivattyú alacsonyabb kapacitással működhet, de ehhez frekvenciaszabályozásra van szükség, 
ezért egy frekvenciamodulátort (FQM) is be kell építeni. A szivattyúzás napi 7 órán keresztül történik. 

4. Frekvenciamoduláció (forgatókönyv neve: FQM 9 ÓRA): E forgatókönyv szerint a Jugoturbina szivattyú 7 
helyett 9 órán keresztül lesz használatban, ami csökkenti a kavitációs problémákat és növeli az ener-
giahatékonyságot, mivel a berendezés nem lesz túlterhelt. Ehhez egy frekvenciamodulátorra van szükség, 
az üzemórák egy része pedig a napon belüli energiapiaci völgyidőszakon kívülre eshet, ami magasabb 
óránkénti villamosenergia-költségeket eredményez.  

A fenti forgatókönyvek mindegyikére két időszakot futtattunk: éjszakai és nap-
pali üzemmódot. Bizonyos időszakok esetén, különösen a korai években az 
éjszakai menetrendnek van értelme, mivel ebben az esetben a villamos ener-
gia olcsóbb, mint nappal. A későbbi években azonban a nappali üzemmód 
alacsonyabb villamosenergia-költségeket eredményez. Az elemzés 2021-től 
2045-ig tart és minden évben, minden forgatókönyv esetén a napközbeni 
üzemidő kiválasztása a költségminimalizálási megközelítés alapján történt, 
azaz a szivattyú megszakítás nélkül abban a 7 vagy 9 órás időszakban üzemel, 
melyeben az átlagos óránkénti villamosenergia árak a legalacsonyabbak.  

Költség-haszon elemzés (CBA) 
Egy energiatakarékossági beruházás során különböző költségek és hasznok merülnek fel: 
• A beruházási költségek a beruházás kezdetén jelentkeznek 
• A technológia jövőbeli fenntartási költségei a beruházások következtében a jelenlegihez képest 

megváltozhatnak  
• A villamos energia felhasználás csökkenése haszonnak minősül 
 
Miután az összes vizsgált forgatókönyvre vonatkozóan megbecsültük ezeket a tételeket, kiszámítjuk a jelenértéküket, 
az összes jövőbeli értéket a jelenlegi értékre diszkontálva. Ehhez egységes diszkontrátát használunk minden költség- 
és haszonelemre. Miután kiszámítottuk az összes tétel jelenértékét, összeadhatjuk őket és megnézhetjük, hogy a ter-
vezett beruházás nettó hasznot eredményez-e, azaz, hogy az összes haszon meghaladja-e az összes költséget. 



 

Az alapforgatókönyvhöz (ALAP) képest minden további forgatókönyv egy új technológia telepítését igényli. Ezekre a 
technológiákra különböző beszállítóktól árajánlatokat szereztünk be.  Míg az alapforgatókönyv esetén nincs szükség 
új beruházásra, az eredeti szivattyú elöregedett és belátható időn belül felújításra szorul, ennek a költségét a 
VIKNS szakértőivel közösen becsültük meg. A "BYPASS + FQM" és a "FQM 9 óra" forgatókönyvek esetében arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a jelenlegi Jugoturbina szivattyút nem érnék ugyanolyan mértékű kavitációs prob-
lémák, mint az alapforgatókönyv esetén, ezáltal nem lenne szükség ugyanolyan mértékű rekonstrukciós 
tevékenységre sem. 
Az alapforgatókönyv éves karbantartási költségeit a VIKNS által az elmúlt évek műszaki és elektromos karbantartási 
költségeiről és alkatrészcseréjéről vezetett nyilvántartások alapján becsültük meg. Az összes többi forgatókönyv 
esetében azt feltételeztük, hogy a karbantartási költségek a korszerűbb technológiák és a lassabb elhasználódás 
miatt alacsonyabbak lesznek. 
A beruházási és karbantartási költségekre vonatkozó feltételezéseket az alábbi táblázat tartalmazza. A piros szín-
nel jelölt számokat a fő feltételezések érzékenységvizsgálatához / stressz-tesztjéhez használtuk. 

Forgatókönyv 
Beruházási költség 
a telepítéssel együtt 

Fenntartási költség 
(becsült átlag) 

Alap 
Újjáépítési költség  6-10 
év alatt, kb. 50,000 EUR 

(25,000 EUR) 

6,000 EUR/év 
(4,000 EUR/év) 

Csere 
Kb. 75,000 EUR 
(150,000 EUR) 

2,000 EUR/év 

Bypass + FQM 
Kb. 34,000 EUR 

(70,000 EUR) 
4,000 EUR/év 

FQM 9 óra 
Kb. 20,000 EUR 

(40,000 EUR) 
4,000 EUR/év 

A forgatókönyvek villamosenergia-költségei úgy számíthatóak, 
hogy az év minden egyes órájára modellezett villamosenergia-
felhasználást megszorozzuk az ugyanarra az órára előrejelzett 
árral. Az alapforgatókönyvhöz képest a különbség az alac-
sonyabb energiafelhasználásból eredő költségmegtakarítás, 
amint azt az ábra szemlélteti. A forgatókönyvtől és az évtől 
függően az éves megtakarítás értéke 7 és 26 ezer euró közé 
esik. 
A gazdaságossági elemzéshez használt diszkontlábat a szerb 
hitelfelvételi konstrukciók alapján határoztuk meg, miután 
megvizsgáltuk mind a kereskedelmi banki hitelek,mind a zöld 
beruházások kedvezményes állami finanszírozásának 
lehetőségeit.  

A Srem területének éves tervezett villamosenergia-
költségmegtakarítása az egyes forgatókönyvekben az alaphelyzethez 

képest (EUR, ÁFA nélkül): 

Úgy döntöttünk, hogy két kamatlábat tesztelnünk: 1% és 3%. Ez utóbbi valószínűleg a diszkontráták ésszerű tarto-
mányának felső határa, ezért ha a költség-haszon elemzés 3%-os kamatláb mellett is nettó hasznot hoz, akkor 
valószínűleg jó döntés a beruházás megvalósítása. 
Minden forgatókönyv esetében összeadtuk az összes költség- és haszonelem jelenértékét, majd ezeket az ered-
ményeket összehasonlítottuk az alapforgatókönyv jelenértékével, hogy lássuk, az energiatakarékossági intézkedések 
bármelyikének végrehajtása pozitív pénzügyi megtérülést eredményezne-e. Az eredmények azt mutatják, hogy 
mindhárom energiatakarékossági intézkedés az 1%-os és a 3%-os diszkontráta mellett is vonzó pénzügyi szem-
pontból, a legtöbb haszon az energiaköltségek megtakarításához kapcsolódik, de a karbantartási költségek meg-
takarítása is jelentős. 
Az alkalmazott diszkontrátától és az érzékenységvizsgálat feltételezéseitől függően a nettó haszon jelenértéke a 
szivattyúcsere (CSERE) esetén 303 és 550 ezer euró közé esik, a Bypass+FQM esetében a 260 és 445 ezer eurós 

tartományba, az FQM 9 órás forgatókönyvben pedig 253 és 409 ezer euró sávba. 
Más szóval ennyi hasznot hozna az intézkedés a kapcsolódó beruházási költségen túl. 
Az energiatakarékossági beruházások megtérülési ideje szcenáriótól függően 2,2 és 
6,3 év közé esik. Ez utóbbi a legkevésbé vonzó feltételeket, a magasabb kamatlába-
kat és a stresszteszt kevésbé előnyös számait tükrözi. 
A fenti megállapítások alapján bátran ajánlhatjuk a javasolt energiatakarékossági in-
tézkedések bármelyikének végrehajtását. 



 A megtakarított CO2-kibocsátás értéke 
A szén-dioxid-kibocsátás megtakarításának értékét is kiszámítjuk, de ez nem szerepel a CBA-ban, mivel az ilyen 
típusú előnyöket a ViKNS nem tudja könnyen bevételekké vagy költségcsökkentéssé alakítani. A szén-dioxid-
megtakarítás értéke azonban fontos információ 
lehet a beruházás külső támogatói vagy a 
kormányzati döntéshozók számára. Az ábra az 
energiamegtakarítási forgatókönyvek szén-
dioxid-kibocsátás-megtakarítását mutatja az 
alaphelyzethez képest (tonna/év). 
 
A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének értéké-
vel kapcsolatban jelentős szakirodalom áll rendel-
kezésre. Ezt a kibocsátások által okozott, az 
éghajlatváltozással összefüggő károk alapján le-
het megbecsülni és a különböző kutatóműhelyek 
által becsült értékek erősen szórnak. Alternatí-
vaként használhatjuk az európai ki-
bocsátáskereskedelmi piacról származó CO2 -
kibocsátási egységek piaci árát is, ami jelenleg körülbelül 50 EUR/tonna CO2. Bár ez az érték folyamatosan változik, 
mivel a kereslet és a kínálat változik, kézzelfoghatóbb, mint a kár alapú számok, amelyek inkább elméleti jellegűek és 
a forrástól függően szélsőséges értékeket vehetnek fel. Ezért az 50 EUR/tonna értéket választottuk, és számításaink 
azt mutatják, hogy a 25 éves időszakra vonatkozóan a megtakarított CO2-kibocsátás értéke 110 és 130 ezer EUR 
között mozog, ami a forgatókönyvek beruházási költségével megegyező vagy azt meghaladó érték. Ez azt jelenti, 
hogy a VIKNS-nél megvalósuló energiatakarékossági beruházások még a költség-haszon elemzés nettó hasznának 
figyelembevétele nélkül is vonzóak a társadalom számára. Más szóval, a szerb kormány vagy egy környezetvédelmi 
programokat támogató ország/szervezet fontolóra vehetné, hogy fizessen érte, pusztán a megfelelő CO2-
kibocsátáscsökkentés miatt. 
 
A teljes angol nyelvű jelentés a REKK honlapján érhető el:  www.rekk.hu  
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