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PROJEKT INFORMÁCIÓS LAP 

VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSOK ÉS DÍJSZABÁS 
 

AZ ASTEC MODELL TERVEZÉSI HASZNÁLATA 
 

KIHÍVÁSOK A VÍZIKÖZMŰ ÁGAZATBAN 

A közép-kelet-európai víziközművek szabályozási, gazdálkodási és intézményi környezete 
jelentős változáson ment keresztül az elmúlt években. A térség víziközművei új kihívásokkal, 
problémákkal szembesülnek: 

> változnak a környezetvédelmi jogszabályok, így például a kibocsátási határértékek, 
vízterhelési díjak és büntetések; 

> átalakulnak a díjszabással kapcsolatos eljárások, a díjak szerkezetére és mértékére 
vonatkozó előírások és elvárások; 

> a víz- és szennyvíz-szolgáltatások piaca is jelentős változáson megy keresztül, pl. 
változik a fogyasztás szezonalitása, jelentős közületi fogyasztók váltanak telephelyet. 

Mindeközben a korábban megszokott központi és helyi beruházási és működési támogatások 
több országban megszűntek vagy jelentősen lecsökkentek. A jelenleg elérhető hazai és 
nemzetközi támogatások a korábbiaknál gyakran szigorúbb és a víziközművek működésére 
erőteljesebben kiható követelményrendszerrel párosulnak. Ezzel párhuzamosan az eszközök 
tulajdonjoga, csakúgy, mint a szolgáltatási kötelezettség egyre inkább helyben jelenik meg. 
Több országban lehetőség nyílt a magántőke szerepvállalására, a privát szereplők elsősorban 
működtetik, de van, ahol birtokolják is az eszközöket. A működési környezet tehát jelentős 
változáson ment keresztül, lépéskényszerbe hozva a víziközművek tulajdonosait és vezetőit 
egyaránt. 

 

AZ ASTEC SZEREPE 

A víziközművek az újonnan jelentkező kihívásokra és megnyíló lehetőségekre különféle 
stratégiák tervezésével és megvalósításával válaszolnak. Sajnos sok cégnél hiányoznak a 
stratégiák hatásainak előrejelzéséhez szükséges adatok és eszközök. Ezért fejlesztettük ki az 
ASTEC (Accounts Simulation for Tariffs and Effluent Charges) modellt. Az ASTEC egy olyan 
angol nyelvű, Excel alapú modell, amelyik képes egy víziközmű beruházásai, költség-
szerkezete, fogyasztói jellegzetességei és a díjak közötti összefüggések vizsgálatára. 
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AZ ASTEC SZERKEZETE 

A modell logikai alapegysége a vállalat ügyfélköre. A fogyasztókat a modell felhasználója 
csoportokba sorolja azok jellegzetességei alapján (pl. háztartások, közületek; havi fogyasztás 
nagysága; az igénybe vett szolgáltatás; díjak nagysága) és megadja minden egyes csoport 
leglényegesebb tulajdonságait: a csatlakozások számát, az éves átlagos vízfogyasztást és 
szennyvíz kibocsátást, a díjak szintjét vagy éppen a keresleti árrugalmasságot. A vállalat 
díjakból származó bevételeit a megadott inputok alapján a modell automatikusan kiszámítja. 
Egyéb bevételeket, mint például a beruházási támogatásokat vagy a kiegészítő tevékenységek 
árbevételét szintén meg lehet adni inputként. 

A költségadatok a szolgáltatás (víz / szennyvíz) és a költség típusa (a szolgáltatott 
mennyiséggel változó vagy attól független) szerint kerülnek megadásra. A vízterhelési díjakat 
külön költség-kategóriaként lehet a modellbe vinni. Az ASTEC modell lehetővé teszi, hogy a 
felhasználó minden egyes költségelemet megosszon a fogyasztói csoportok között és erre a 
célra különböző algoritmusokat biztosít. Ezáltal a modell nem csupán a költségek szintjét fogja 
tudni számolni, hanem az egyes fogyasztói csoportokra háruló költségek nagyságát is. Mivel az 
ASTEC minden fogyasztói csoportra (ill. kérés esetén több csoportra együttesen is) nyilván 
tartja a bevételeket és a szolgáltatás költségeit, kérni lehet a költségfedező díjak számítását is.  

 

AZ ASTEC HASZNÁLATA 

Amellett, hogy a felhasználó választhat a szolgáltatási díjak megadása vagy költségfedező díjak 
modellel történő számítása között, az ASTEC különféle díjstruktúrák alkalmazását teszi 
lehetővé, így például a változó díj mellett alapdíj is bevezethető. Miközben a modell az új díjakat 
meghatározza, folyamatosan újraszámolja a fogyasztás új szintjét is, ahogy az ügyfelek a díjak 
változására a fogyasztás változtatásával reagálnak. 

A fentiek lehetővé teszik a víziközmű működési szabályaiban és fejlesztési stratégiájában 
bekövetkező változások fizikai (pl. hálózati veszteség) és pénzügyi hatásainak 
nyomonkövetését. Vizsgálni lehet például a közületi és lakossági fogyasztók közötti 
keresztfinanszírozás csökkentését; modellezni lehet, hogy miként hatna a díjakra egy új 
beruházás támogatással illetve anélkül; vagy éppen meghatározható, hogy egy frissen 
bevezetett vízterhelési díjra mi a leginkább költséghatékony válasz a víziközmű részéről. 

Az elmúlt három évben az ASTEC modellt hét közép-európai ország egy-egy víziközműve 
használta különféle beruházási alternatívák és díjstruktúra változtatások hatásainak 
vizsgálatára. Ezek között szerepelt két új szennyvíz-tisztító telep létesítése is. A modell 
használatával kapcsolatos tapasztalatokat a szerzők több, angol nyelvű jelentésben foglalták 
össze, melyek letölthetők a projekt lent megadott honlapjáról.  

 

AZ ASTEC ÁRA 

Az ASTEC modellt Glenn Morris és Kis András fejlesztette ki a UNDP/GEF Danube Regional 
Project (DRP) keretében.  A modell ingyenes, használatáért sem a projekt, sem a szerzők nem 
kérnek díjat. Az egyetlen követelmény lényegében egy modern számítógép és az Excel szoftver 
megléte. 
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Ezzel együtt az ASTEC megfelelő és hatékony használatához a tapasztalatok szerint számottevő 
idő és odafigyelés szükséges. Ideális esetben a modellt használó szakértők, víziközmű 
alkalmazottak beszélnek angolul, jártasak az Excel használatában és átlátják a legalapvetőbb 
pénzügyi és közgazdasági összefüggéseket. Miközben létezik az ASTEC-hez egy angol nyelvű 
felhasználói útmutató és a modellben is megjegyzések, magyarázatok segítik az eligazodást, a 
modell használatának kezdetekor vagy komplikáltabb problémák modellezésekor tanácsos lehet 
a modell használatában jártas szakértők vagy más víziközművek e téren tapasztalat 
szakembereinek bevonása is. Az ASTEC legjelentősebb költsége ugyanis vélhetően a helytelen 
használatból vagy az eredmények félreértéséből fakadó rossz döntés lehet. 

További angol nyelvű információk találhatók a projekt honlapján:  

www.undp-drp.org/drp/themes_municipal-ws-ww.html  

http://www.undp-drp.org/drp/activities_1-6_-7_tariffs_and_charges.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

www.icpdr.org 

www.undp-drp.org  


