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Változó üzleti folyamatok



  

Miről van szó?

• Definíció: A Smart metering egy tág, többféle tartalommal használt 
kifejezés. Az európai irodalomban leginkább az Automated Meter 
Management (AMM) vagy Automated Meter Reading (AMR) 
kifejezések, míg az amerikaiban az Advanced Metering Infrastructure 
(AMI) kifejezések találhatók. A hazai irodalomban egyelőre leginkább 
az „intelligens” és „okos” kifejezések szerepelnek, a Hivatal részéről az 
„okos mérés” használatát javasoljuk. 

• Elvárások
– A villamosenergia-rendszer részéről: fogyasztói közreműködés a 

szabályozásban és tartalék-tartásban
– Nagyfogyasztók szerződéssel (menetrend, terheléscsökkentés)
– Kisfogyasztók közvetlenül (fogyasztás-optimalizálás), és/vagy közvetve 

(körvezérlés) 
– A fogyasztók részéről: csökkenjenek a költségek (kapjon információt 

fogyasztásának optimalizálásához) 
– Az elosztók és kereskedők részéről: a fogyasztásmérésen túl számos 

hasznos funkció
– Integrált szolgáltatások
– A vezetékes energiaellátás mérési infrastruktúrájának többcélú használata



  

EU jogi háttér

• Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK Irányelv 13. cikk szerint a 
fogyasztónak információt kell kapnia az önszabályozáshoz a tényleges 
fogyasztás alapján történő számlázás révén; rendelkezésére kell 
bocsátani az alábbi információkat:

– a tényleges energiafogyasztás és a tényleges aktuális árak;
– a fogyasztó aktuális energiafogyasztásának és az előző év ugyanezen 

időszakában mért fogyasztásnak az összehasonlítása, lehetőleg grafikus 
formában;

– amikor csak lehetséges, és hasznos, egy átlagos normalizált vagy 
viszonyítási alapként figyelembe vett, ugyanazon felhasználói kategóriába 
tartozó energia-felhasználóval történő összehasonlítás;

– a fogyasztói szervezetek, energiaügynökségek vagy egyéb hasonló szervek 
kapcsolatfelvételhez szükséges adatai. 

• A villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális 
beruházások védelmét célzó intézkedésekről szóló 2005/89/EK Irányelv 
5. cikk a kínálat és a kereslet egyensúlyának fenntartásának 
kötelezettségéről.



  

Egyéb EU dokumentumok

• Javaslat a 2003/54/EK irányelv módosításáról (3. energia csomag).;
• A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI 

PARLAMENTNEK A földgáz és a villamos energia belső piacának 
jövőbeni lehetőségeiről,

• ERGEG dokumentumok (különösen a „Smart Metering with a Focus on 
Electricity Regulation” és a „Supplier Switching Process Best Practice 
Proposition”,

• Survey of Regulatory and Technological Developments Concerning Smart 
Metering in the European Union Electricity Market (Florence School of 
Regulation)

• Az EU DG Research által végeztetett okos hálózatok fejlesztésére 
irányuló munka (FP 5-7 Smart Grid) jelenleg folyamatban van

http://www.smartgrids.eu/



  

Magyar jogi háttér a vezetékes energiaellátás területén

• A VET 170. § (1) 19. pontja szerint a Kormánynak rendeletben kell 
meghatározni „az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az 
energetikai szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK irányelv 13. cikkében 
meghatározott elektronikus fogyasztásmérők felhasználóknál való 
felszerelésére vonatkozó szabályokat”.

• A GET 100. § (4) bekezdése szerint: „A fogyasztásmérő berendezések 
felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, időszakos hitelesítése, 
valamint a 100 m3/óra névleges mérőteljesítmény feletti mérők 
távadóval történő ellátása és a jeltovábbításhoz szükséges 
telemechanikai rendszer kiépítése és működtetése - egyéb 
megállapodás hiányában - a földgázszállító és a földgázelosztó 
kötelezettsége.”

• A TSZT 43 - 48. §, az 57. § (2) és (3) bekezdése, továbbá a 
távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. 
törvény 13. és 14. §.-ai rendelkeznek a távhő mérésének és 
elszámolásának előírásairól.



  

A kérdés jelentősége Magyarországon (villamosenergia-ipar)

Típus Db Újraelőállítási eszköz 
érték [MrdFt]

Speciális 
fogyasztásmérő

11912 ~1,7

1f 5734140 ~51,6

3f 1600802 ~24

3f + távleolvasott 28588 ~4,8

Mindösszesen 7375442 ~82,1

10-14 éves élettartam (átlagosan)

Az összes elosztói eszközérték ~ 3,86 %

(2007. december 31-ei állapot szerint)



  

A hazai helyzet – áttekintés a villamosenergia-iparból

• A DÉMÁSZ látszik leginkább eltökéltnek az okos mérés bevezetésére. 
Tanulmányt készíttetett a BMF EKI-vel, pilot-projektet tervez 2008-10 
között, a tényleges kiépítés kezdetét 2010-re jelzi. Várja az EDF 
központ döntését.

• Az E.ON helyzete különleges abból a szempontból, hogy ők évekkel 
ezelőtt az RKV alkalmazása mellett döntöttek, ennek kiépítése 
Németországban és itt is folyamatban van jelentős invesztíciókkal, 
nálunk különösen a DÉDÁSZ területén. Véleményük szerint a közvetlen 
terhelés vezérlés területén az RKV előnyösebb (gyorsabb és 
megbízhatóbb), de nem vitatják az okos mérés előnyeit sem. Várják a 
német E.ON döntését. Mindazonáltal elindították egy pilot-projekt 
előkészítését a TITÁSZ-nál, a BME-VET közreműködésével.

• Az ELMŰ és az ÉMÁSZ szintén foglalkozik az okos mérés kérdésével, 
szintén a BMF EKI-vel készíttettek tanulmányt. Várják az RWE 
döntését.

• Az MVM elindított egy olyan távközlési pilot projektet, amely elsősorban 
a méréstechnikához is köthető adatátviteli technológia tesztelésére 
irányul.



  

A Hivatal pályázata

• A villamos energia és a földgáz okos mérésére vonatkozó 
kormányrendelet előkészítését a Hivatal végzi. A kormányrendelet és az 
okos mérés magyarországi bevezetésének előkészítése érdekében a 
Hivatal pályázat útján kiválasztandó szakértővel tanulmányt készíttet

– A kérdésben sajnos folyamatos kormányzati koordináció szükséges, mert az 
eltérő minisztériumi megközelítések (KHEM, IRM) miatt a jogalkotási 
kötelezettségek értelmezése és azok elképzelt ütemezése nehezen 
illeszthető a szakmai kihívásokkal.

• A tanulmány kidolgozására irányuló projektet a Hivatal gondozza a 
Világbank Energy Sector Management Assistance Program 
(ESMAP) társfinanszírozásával. A Világbank ESMAP annak tudomásul 
vételével biztosít támogatást, hogy a tanulmány eredményei szélesebb 
körben rendelkezésre fognak állni

• A Hivatal a pályázati felhívást a közeljövőben meghirdeti.
– A Világbank végső jóváhagyását várjuk, a közbeszerzési dokumentumok 

kidolgozása befejeződött.



  

A pályázat nyertesének feladatai

• Az okos mérés magyarországi bevezetési lehetőségének és 
feltételeinek vizsgálata, valamint javaslat kidolgozása a 
magyarországi bevezetés jogszabályi kereteinek megteremtésére, 
a bevezetés módjára és ütemezésére;

• A szélesebb körben alkalmazható (nem kifejezetten magyar 
specifikus) eredmények feldolgozása a Világbank részére.



  

Feladatok a villamos energia és földgáz szakterületeken

• A terjedelmes – elsősorban európai – okos mérés szakirodalom, az elvi 
és gyakorlati megoldások és tapasztalatok feldolgozása; figyelemmel az 
okos energia-hálózatok 

• A magyar nemzeti piaci- és szabályozási körülmények vizsgálata;
• A jelenleg működő hazai mérési rendszerek felmérése, a hálózat-

üzemeltetők szándékainak megismerése;
• Javaslat (változatok) kidolgozása az okos mérés funkcióira és 

követelményeire, beleértve a szabványosítás, az integrált mérés és a 
későbbi fejlesztés követelményét is;

• Az okos mérés bevezetése feltételeinek vizsgálata, a várható 
következmények bemutatása; hatáselemzés; költség/haszon elemzés; 
javaslat a bevezetés ütemezésére;

• Workshop szervezése a Hivatal irányításával az iparági szereplők és 
szakértők bevonásával, az észrevételek feldolgozása.



  

Feladatok a távhő szakterületen

• A kapcsolt termelés esetében a termelt, illetve kiadott (értékesített) 
villamos energia mérése mellett a termelt és/vagy kiadott (értékesített) 
hőenergia mérése lehetőségeinek vizsgálata;

• A távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti átadási ponton történő 
mérés lehetősége, szinkronban az előző ponttal;

• A kommunális intézmények távhő ellátásának mérési lehetősége;
• A lakossági fogyasztói hőközpontok hőmennyiség mérési lehetőségei;
• Az okos mérés alkalmazása lehetőségének vizsgálata.



  

Minimális funkcionális követelmények

• Az okos mérés lehetséges funkcióit számos forrás különbözőképpen 
fogalmazzák meg. 

• Az ERGEG „Smart Metering with a Focus on Electricity Regulation” 
tanulmányában a következő minimális funkciókat jelöli meg:

– Mérő távleolvasás
– Terhelés profil adatok
– A fogyasztó hozzáférése az igényelt mérési adatokhoz
– Harmadik felek hozzáférése az igényelt mérési adatokhoz
– Változó idő-függő felhasználás tarifáinak biztosítása
– Mérő táv-menedzsment
– Ár-jelzés a fogyasztó részére.



  

Befektetések megtérülése

• Az egyes költségelemek elfogadhatóságának megítélése, a 
befektetések megtérülés számításának ellenőrzése, a megtérítés 
forrásainak meghatározása a regulátor egyik legfontosabb és 
legnehezebb feladata. 

• Elvileg azon költségelemek megtérítése, amelyek a fogyasztó hasznát 
eredményezik, a fogyasztót terhelik, de az ezáltal okozott fogyasztói 
díjemelkedésnek legalább egyensúlyban kell lennie a fogyasztónál 
jelentkező haszonnal. 

• Számos olyan költségelem van, amely a hálózat-, mérés- vagy energia- 
szolgáltatónál eredményez hasznot. Ez utóbbiakat nyilván 
költségcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.

• A megtérítésre elfogadott költségek fogyasztókra terhelésének módja is 
különböző. 

– Az olasz villamos rendszerben a mérési tarifa elkülönül a hálózati tarifától, 
csak a kisfeszültségű fogyasztóknál veszik figyelembe, és csak azok a 
DSO-k kapják, amelyek már alkalmazzák az okos mérést. Más 
országokban, például Írországban a hálózat-használati díjat növelik az 
elfogadott költség megtérítéséhez szükséges mértékben.



  

Műszaki szempontok

• Az okos mérés rendszer minden fogyasztó számára azonos funkciókat 
és eredményt biztosítson,

• A minimum követelményeket nem készülék, hanem rendszer szinten 
kell teljesíteni, úgy, hogy azok függetlenek legyenek a szolgáltató által 
alkalmazott architektúrától, vagy a készülék szállítójának ajánlásaitól, 
és ezáltal összeférhetőek legyenek más, különböző megoldásokkal,

• Az okos mérési rendszereket eredmény szinten kell értékelni, nem 
pedig architektúra vagy méretek szintjén,

• Az okos mérés biztosítsa az együttműködést különböző felépítésű 
rendszerek, különböző rendszerhasználók és különböző 
alkalmazások között.



  

Összegzés

• Az energia megtakarítással összefüggő energiapolitikai eszközök 
egyike a méréstechnika fejlesztése,

• A Hivatal széleskörű egyeztetéseket tart szükségesnek, amelyek 
szükségszerű kompromisszumokat igényelnek minden szereplőtől,

• A kérdés nem dönthető el azzal a megközelítéssel, hogy a gazdag 
országok kiváltsága a korszerű méréstechnika bevezetése,

• Az egyeztetésekhez kellő idő szükséges, de ehhez pontos határidőket 
kell kitűzni,

• Nyilvános konzultációs folyamat szükséges.



  

Köszönöm a figyelmüket!

Dr. Grabner Péter
osztályvezető
grabnerp@eh.gov.hu 

www.eh.gov.hu



  

Általános feltételek (1)

• Az okos mérés elve nem új (nagyfogyasztóknál már alkalmaznak 
hasonlót), de kiterjesztése az összes fogyasztóra az elv 
továbbfejlesztését, új módszerek, technológiák, alkalmazások 
bevezetését követeli. 

• Világszerte számos módszert, megoldást fejlesztenek, 
alkalmaznak,  azonban az okos mérés rendszerek bevezetésének és 
használatának nincs kialakult, bevált módja, nincs egyértelműen 
követhető példa sem; a tapasztalatok többsége különböző, vagy éppen 
egymásnak ellentmondó. A fejlődés forradalmi.

• Az ERGEG azt javasolja, hogy az okos mérések alkalmazásának 
kérdését nemzeti körülmények között vizsgálják, figyelembe véve a 
nemzeti piac sajátosságait és a szabályozási környezetet. A piaci 
modelltől függetlenül meg kell határozni az okos mérésre vonatkozó 
követelményeket és műszaki szabványokat, hogy a fogyasztók részére 
legalább a minimális szolgáltatást, illetve a hálózat-szolgáltatók részére 
a befektetési kockázat csökkentését biztosítsák. 
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