
A Fővárosi Vízművek a Cisco eszközeivel olyan optikai hálózatot épített ki termelés-
irányító rendszeréhez, amely a következő 25-30 évben költséghatékonyabbá teszi 
a zavartalan vízellátás biztosítását, és a technológiaváltás eredményeként a további 
fejlesztéseket is megkönnyíti – ez a SCADA-over-IP megoldás nemzetközi összeha-
sonlításban is példaértékűnek számít.

A Budapest és számos környező település vízellátását biztosító Fővárosi Vízművek 
életében az irányítástechnika negyedszázados hagyományokra tekint vissza. A cég 
Szentendrei- és Csepel-szigeten – az északi és a déli vízbázison – működő kútjait és 
szivattyúit a budapesti központtal összekapcsoló rézkábelt 25 éve fektették le. Ez 
az infrastruktúra, beleértve a soros kommunikációt és a távvezérlésre szolgáló PLC-
eszközöket is, mára elavulttá vált, ami a rendelkezésre álló sávszélesség szűkössé-
gében, az adatkommunikáció megbízhatatlanságában is megmutatkozott. Időszerűvé 
vált a hálózatfejlesztés, ami technológiaváltást feltételezett.
– A projekt előkészítése során ugyan mérlegeltük a rádióhullámos és műholdas adat-
átvitel lehetőségét, illetve a rézkábelek megtartását is, de arra a megállapításra jutot-
tunk, hogy a legbiztonságosabb és a leghosszabb távra szóló megoldást egy optikai 
hálózat adja – mondta Fritsch Róbert, a Fővárosi Vízművek IT-igazgatója. – Kútjaink 
árvíznek, villámcsapás veszélyének kitett területeken működnek, és az ilyen környezeti 
hatásokkal, valamint az interferenciával szemben egyaránt az optikai kábel biztosítja 
a legnagyobb védelmet.

Technológiaváltás a termelésirányításban
Miután a Fővárosi Vízművek hálózatfejlesztéséhez az optikai kábelezést választotta, 
a TCP/IP protokoll alkalmazása mellett tette le voksát; ezért az előkészítés következő 
szakaszában azt vizsgálta, hogy a piacon elérhető, korszerű PLC-eszközök közül me-
lyek támogatják ezt a technológiát. 
– Pályáztatás eredményeként az amerikai Allen-Bradley PLC termékcsaládja mellett 
döntöttünk, amelyhez a Cisco kínálatában találtuk meg a megfelelő hálózati eszközö-
ket – folytatta Fritsch Róbert. – Amellett, hogy a legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be, 
a Cisco régi, megbízható technológiai partnerünk, termékeit immár 20 éve megelége-
déssel használjuk irodai hálózatunkban. Másrészt a Cisco és az Allen-Bradley is part-
neri együttműködést alakított ki, ami garantálja számunkra a technológiák, az eszkö-
zök kompatibilitását. Letesztelt, kipróbált megoldást vezethetünk be, amely gyorsabb, 
költséghatékonyabb megvalósítást tesz lehetővé.
A Fővárosi Vízművek minderről a Cisco és az Allen-Bradley által kiépített tesztkörnye-
zet alapján teljes mértékben meggyőződött.
– Emellett a Cisco magyar leányvállalatánál egy tesztlabort is felállítottunk, amelyben 
különböző tesztesetek alapján, például a fizikai kapcsolatot több ponton megszakítva 
is ellenőriztük az eszközök működését, az adatkommunikáció zavartalanságát a háló-
zaton – fűzte hozzá Laskovics János, a Fővárosi Vízművek IT-üzemeltetési vezetője.
A Cisco szakembereivel közösen megtervezett optikai hálózat hibatűrése így olyan ma-
gas, hogy a két vízbázis és a központ közötti adatkapcsolat gyakorlatilag nem eshet ki.
– Számos előnyt várunk attól, hogy a Fővárosi Vízműveknél alkalmazott irányítástech-
nika ezen az új, Cisco-eszközökre épülő, optikai hálózaton fog kommunikálni – fogal-
mazott Fritsch Róbert. – A rézalapú hálózaton a PLC-eszközökkel például csak egy-
irányú kapcsolatot tudtunk tartani, adatokat hoztunk fel róluk a központba, de távoli 
menedzselésükre, a szoftverek frissítésére, cseréjére nem nyílt lehetőség. Az optikai 
hálózat nagyobb sávszélessége és a TCP/IP protokollra való áttérés ezt a korlátot 
megszünteti. További előny, hogy a biztonságtechnikai berendezéseket, beléptető és 
riasztórendszereket is erre a hálózatra kapcsolhatjuk. Korábban ezek is rézvezetéken 
kommunikáltak, ami behatárolta a lehetőségeket, és a megbízhatóságuk is kívánni-
valót hagyott maga után. Az optikai hálózatra viszont kamerákat csatlakoztathatunk, 
ezzel magasabb szintre emelhetjük a kutak fizikai védelmét is.
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SCADA-over-IP
Termelésirányítást megvalósító SCADA hálózatának megújításához a Fővárosi Vízmű-
vek 130 kilométer kiterjedésű optikai hálózati infrastruktúrát épít északi és déli vízbázi-
sa, valamint budapesti főközpontjai között.
– Optikai hálózatunk kialakítását tekintve duplikált, a kutakról és gépházakból érkező 
jelek három budapesti főközpontunkba érkeznek, amelyek Cisco hálózati eszközökön, 
redundáns kapcsolatokon keresztül kommunikálnak egymással – fejtette ki Fritsch Ró-
bert. – Itt bérelt vonalakat és mikrohullámú kapcsolatokat is használunk. A szigeteken 
pedig, ahol a SCADA hálózatot építjük, gyűrűket alakítunk ki, ezek biztosítják, hogy az 
adatkommunikáció még egy kábelszakadás esetén is zavartalan maradjon. 
– A Cisco szakembereivel közösen olyan hálózati eszközöket választottunk, amelyek 
ipari környezetbe telepíthetők, így önmagukban is nagyobb megbízhatóságot adnak – 
például dupla betáppal rendelkeznek –, de a hálózat fontos csomópontjain magukat az 
eszközöket is redundáns módon helyezzük el – mondta Laskovics János. – A gerinc-
hálózatot a Cisco Metro Ethernet 3400-as termékcsaládjából alakítjuk ki, míg a kutak-
ba, ahol az eszközök intenzív párabehatásnak és hőmérséklet-ingadozásnak vannak 
kitéve, Cisco Industrial Ethernet 3000 kapcsolókat telepítünk, amelyek extrém körül-
mények között is megbízhatóan működnek. Az eszközök konfigurálására, ellenőrzésé-
re és távoli felügyeletére a CiscoWorks LMS modulját használjuk.
A SCADA hálózat a Fővárosi Vízművek 1300 alkalmazottat kiszolgáló irodai háló-
zatától fizikailag is különálló infrastruktúrát alkot. Néhány pontján azonban kisebb 
irodai környezetet is kiszolgál, ezek logikailag elkülönítve, VLAN-ként kerülnek 
a gerinchálózatra, amely alapvetően az ipari és a biztonságtechnikai eszközök 
kommunikációját szolgálja.
– A SCADA rendszerek korán elterjedtek az iparban és a közműveknél, így ezek a há-
lózatok ma még jellemzően soros kommunikációt használnak – emelte ki Fritsch Ró-
bert. – Ezért TCP/IP alapú SCADA hálózatunk, amelyet a nagy megbízhatóságú Cisco-
eszközökre támaszkodva építhetünk ki, technológiai értelemben nagy előrelépést je-
lent számunkra, és nemzetközi összehasonlításban is újdonságszámba megy.

hálózat hosszú távra
A Fővárosi Vízművek víztermelésének 70 százalékát a Szentendrei-szigeten működő 
kutak adják. Ott 2011 végére az optikai hálózat kétharmad része készült el, és a mun-
kálatok 2012-ben fejeződnek be. A Csepel-szigeten, ahol a víztisztítómű is található, 
2013–2014-ben folytatódik majd a hálózatépítés.
– A Fővárosi Vízművek eddigi, közel 150 éves történetében mindig hosszú távra terve-
zett, és új SCADA hálózatunkat is a jövőnek építjük; az optikai gerinc esetében 20–30 
éves élettartammal számolunk – mondta Fritsch Róbert. – Az új technológiára való 
átállás szemléletmódbeli váltást is szükségessé tett, amelyre a SCADA hálózattal dol-
gozó mérnökeinket is felkészítettük.
A vízellátást monitorozó mérőeszközök szintén a SCADA hálózatba küldik az ada-
tokat, és a Cisco-technológiával most kiépülő hálózatunk ezek fogadására már 
alkalmas lesz.
– A Fővárosi Vízművek így a jövőben egységes képet, folyamatos és részletes rálátást 
nyerhet a víztermelésről és -ellátásról, ami könnyebbé teszi a kritikus közműszolgálta-
tás megbízható, biztonságos működtetését, valamint az optimalizálás, a fenntartha-
tóság és a hibamegelőzés, a költséghatékonyság lehetőségeit is növeli – emelte ki 
Fritsch Róbert.
A SCADA hálózat megújítása szerteágazó szaktudást igényelt a PLC-programozástól 
a földmunkákig, ezért fontos kérdés volt, hogy ki irányítsa a beruházás megvalósítását. 
– A Fővárosi Vízművek úgy határozott, hogy a projektmenedzsmentet házon belül tart-
ja, és minden beszerzésre külön pályázatot ír ki – mondta Fritsch Róbert. – Ezt a szab-
ványos TCP/IP technológia és a Cisco-eszközök alkalmazása teszi lehetővé, mivel 
a megfelelő szaktudással rendelkező cégek széles köréből választhatunk beszállítókat. 
A verseny alacsonyabb árakat hoz – a projekt jelenlegi szakaszában a tervezett szint-
hez képest 20 százalékkal alacsonyabbak a kivitelezés költségei. Üzemeltetési osztá-
lyunkon a telekommunikációs csoport 4 tagja szintén felkészült Cisco-technológiából, 
a PLC-kel kapcsolatos karbantartási munkát Üzemfenntartási Osztályunk végzi. A pro-
jekt beruházási és műszaki oldalon egyaránt olyan értékes tudással gyarapít bennün-
ket, amelynek birtokában a Fővárosi Vízművek a jövőben is minden körülmények kö-
zött biztosítani tudja a biztonságos vízellátást.

A Fővárosi Vízművek zrt.-ről
A Fővárosi Vízművek törekvése, 
hogy hosszú távon kiváló minősé-
gű ivóvizet szolgáltasson kedvező 
áron. A társaság szerint ehhez a jó 
környezeti, hidrogeológiai adott-
ságok mellett a magas színvonalú, 
műszakilag fenntartható üzemel-
tetés biztosítása, a környezet- és 
vízbázisvédelmi tevékenység to-
vábbfejlesztése is elengedhetetlen, 
amit a vállalat társadalmi felelős-
ségvállalásának további erősítése 
mellett kíván elérni.
Az intézményes vízellátás Pest-Bu-
da területén 1868-ban indult az ide-
iglenes pesti vízmű üzembe helye-
zésével. A közművállalat 1994-től 
Fővárosi Vízművek Részvénytársa-
ság néven működik, részvényeinek 
tulajdonosa Budapest Főváros Ön-
kormányzata, valamint a Budaörsi, 
a Budakeszi, a Halásztelki, a Sziget-
monostori és a Szigetszentmiklósi 
Önkormányzat. A tulajdonosok köre 
1997-ben a Lyonnaise des Eaux 
(francia) és az RWE Aqua GmbH 
(német) befektetőkből álló kon-
zorciummal bővült, amely 25 évre 
megkapta a Fővárosi Vízművek Zrt. 
irányítási jogát.


