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A hazai okos mérés pilot 
eddigi tapasztalatai - 

saját nézőpontból

1. Bevezető                                                                                             

Tavaly szeptemberben, amikor értesítést kaptam a hálózati 
engedélyesemtől, hogy mérőórát cserélnek nálam, nagyon 
bizakodtam. Mivel az akkori fogyasztásmérőm hitelesítési 
periódusa nem járt még le (2017-ig szólt a hitelesítés), iz-
gatottan kérdeztem a társasházi szomszédokat, hogy ná-
luk is lesz-e mérőcsere? Mivel mindenki azt mondta, hogy 
náluk nem lesz, már tudtam, „beválogattak” azon 20 000 
mérőpont közé, amely része az első országos méretű okos 
mérési pilot projektnek [1]. Erre szokták mondani, hogy 
„akasztják a hóhért”, de már akkor tudtam, a tapasztalataimat 
meg fogom osztani a szélesebb szakmai közvéleménnyel. 
Mindezt erősítette, amikor 2012 novemberében kaptam a 
hírt a szüleimtől, hogy náluk is mérőcsere lesz, sőt a távhő-
mérést is bevonják, így már szinte adott volt egy cikk váza. 
Nem tudományos, inkább ismeretterjesztő cikknek szánom, 
de természetesen a szakmaiságot nem kívánom elkerülni. 
Fontos leszögezni, hogy a cikkben saját tapasztalataimat, ér-
zéseimet és gondolataimat osztom meg, és ezek semmikép-
pen nem általánosíthatók. Az itt leírtak két helyszín közvetlen 
tapasztalatait foglalják össze sok szubjektivitással, ezért a tel-
jes pilot értékelésére nem alkalmazhatók.
 
2. SzereléSi tapaSztalatok 
fogyaSztói Szemmel                                                                   
 
A mintaprojekt törvényi lehetőségét a Villamos Energia Tör-
vény 177/A §-a [2] teszi lehetővé, úgy hogy azt a Magyar 
Energia Hivatal mint felügyeleti szerv kontrollálja. A fogyasz-
tási mintapontok kiválasztása a lakosság statisztikai úton 
történő leképzésével történt. Ez biztosítja, hogy a pilot ered-
ményei a teljes országra vetítve alkalmazhatók. A pilotban 
kétféle fogyasztó vesz részt. Az egyik csoport, az úgynevezett 
kontroll csoport, amely kap okos fogyasztásmérőt, de mást 
nem. Ezen csoporton vizsgálják, hogy milyen változás látható 
a fogyasztás szerkezetében addicionális adatszolgáltatás nél-
kül. A másik csoportba tartozók internetes felületen kapnak 

A hazai okos mérés országos pilot 2012-ben elkezdődött. 
A véletlen folytán a statisztikai módszerekkel kiválasztott 
20 000 mérési pontba bekerülve szeretném megoszta-
ni az Olvasóval saját tapasztalataimat. A cikk bemutatja, 
hogyan láttam én mint fogyasztó a pilot elindulását. Mi-
lyen tapasztalataim voltak a kiértesítés, a kommuniká-
ció és a felszerelés folyamatában. Milyen előnyöket vagy 
éppen aggályokat érzékeltem „átlagos” fogyasztóként. 

The Hungarian national smart metering pilot began in 2012. 
I'd like to share my own experiences with the 20k statistically 
selected measuring points involved in this pilot. This article 
describes how I, as a household consumer, saw the launch 
of the pilot. What were my experiences of the process of 
notification, communication, and installation. What benefits 
and concerns do the consumers perceive.

Haddad Richárd tájékoztatást, valamint egy kutatócég kérdezőbiztosa szemé-
lyesen felkeresi a fogyasztót egy kérdőív kitöltése céljából. 
Erről olvashatunk az EDF DÉMÁSZ honlapján is: [3]  „A felmé-
rés első hulláma a mérők felszerelése után, várhatóan még 
az idén lezajlik. Ezt követően, nagyjából egy évvel később 
ismét megkérdezik az érintett fogyasztókat, és a két felmé-
rés eredményeit összevetve készítenek elemzést arról, hogy 
az okos mérők használata milyen mértékben alakította át a 
fogyasztási szokásokat, és átlagosan mekkora költségmeg-
takarítást értek el vele. Az eredmények ismeretében megha-
tározásra kerülnek majd az országos bevezetés részletei….” 
 
2.1 kiértesítés és szerelés
A fogyasztói értesítő, amelyet kaptam, megegyezett a ha-

gyományos fogyasztásmérő-csere esetén használtakkal. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy az értesítés módja, formá-
ja és szerkezete maradt a régi. A helyszínre egy szerelést és 
egy adminisztrációt végző személy jött ki. Az első kérdé-
sem az volt: „Okos mérőt szerelnek fel?”. Láthatóan a kérdés 
zavarba hozta őket, és egyfajta ijedtség volt leolvasható az 
arcukról. Megkérdezték, van-e esetleg ellenvetésem. Termé-
szetesen nem volt, de a törvény egyértelműen rendelkezik, 
miszerint [2] „A rendszerhasználók az (1) bekezdés szerinti 
mintaprojektek végrehajtásában kötelesek együttműködni, 
és a mintaprojekt műszaki előfeltételeit biztosító mérő fel-
szerelését tűrni”. A szerelők elmondták, volt olyan fogyasztó, 
aki miután megtudta, mit is szeretnének nála üzembe he-
lyezni, megtiltotta a felszerelést. Ezek szerint a hálózati en-
gedélyesek inkább fogyasztóbarát magatartást tanúsítanak. 
A gyanútlan szerelőt kérdeztem az eddigi reakciókról, hogy 
milyen tapasztalatai vannak a mérő és annak beszerelésével 
kapcsolatosan. Elmondta, hogy nem találja bonyolultnak a 
felszerelést.

A szerelés körülbelül 25 percet vett igénybe. A folyamato-
kat tekintve az erősáramú és mechanikai munkák megegyez-
nek a hagyományos mérők szerelésével. A szolgáltatás kiesé-
si ideje sem volt hosszabb egy átlagos mérőcserénél. Ám a 
kommunikáció felélesztése, a rendszerbe való bejelentkezése 
mindenképpen extra időt jelentett. Ez 5-6 percet vett igény-
be, úgy hogy a GSM térerő megfelelő szintű volt. Rossz GSM 
lefedettség (pl. antennaáthelyezés) akár megduplázhatja a 
teljes szerelés idejét. A szerelés során történt adminisztráció-
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1. ábra  Mérő felszerelése mérőszekrénybe
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nak része volt a mérőcserékhez tartozó mérőállások rögzítése, 
természetesen a szereléshez kapcsolódó munkalap kitöltése 
is. Kaptam továbbá egy kétoldalas információs lapot az okos 
mérő funkcionalitásáról és működéséről.

2.2 tájékoztatások
A szereléskor átadott kétoldalas összefoglaló doku-
mentáció tartalmazta a mérő főbb tulajdonságait. Rö-
vid leírásként a mérő kijelzőjéről leolvasható értéke-
ket magyarázta, valamint a távolról lekapcsolható relét. 
Bár részletes elektronikus tájékoztatást nem kapok fogyasz-
tási szokásaimról (mivel a kontroll csoportba kerültem), de 
leolvashatom az A1 és A2 tarifabontás szerinti fogyasztási 
értékeimet.
A jelenlegi egyetemes árak figyelembevétele mellett elvé-
gezve egy egyszerű költségoptimum-számítást, a következő 
egyszerű egyenlőtlenséget írhatjuk fel:

A1ár×(Ecs+Ev)>(A2cs×Ecs)+(A2v×Ev)

ahol
Ecs – A csúcsidőszakban 
          elfogyasztott energia
Ev   – A völgyidőszakban 
          elfogyasztott energia

Az egyenlőtlenséget megoldva 
kiderül, hogy az A2 kéttarifás díj-
szabást akkor éri meg választani, 
ha fogyasztásunk legalább 68%-át 
völgyidőszakban fogyasztjuk el (ko-
molyabb megtakarítás persze 80%-
nál indul). Völgyidőszak hétköznap 
este 10 és reggel 6 között, vala-
mint munkaszüneti napokon van. 
A cikk elkészüléséig (2013. janu-
ár 17.) a szüleimnél nem tudtam 
megtekinteni, hogy az internetes 
felületen milyen tájékoztatást kap-
nak. Elmondásuk szerint a hozzáfé-
rést egy szerződéskötés előzi meg, 
amely még folyamatban van, így 
ezzel kapcsolatban nem tudok ér-
demben nyilatkozni. 

A szüleimnél a 10 emeletes pa-
nelház minden lakásában lecserél-
ték a mérőket okos mérőre. Mivel 
a ház egyedi mérésű távhőszolgál-
tatással felszerelt, így annak mérőit 
is illesztették a rendszerben. A la-
kótelepi lakások villamos fogyasz-
tásmérői egy közös szekrényben 
helyezkednek el (3. ábra), szinten-
ként egymás alatt úgynevezett 
strangot képezve. A mérők az 
erősáramú kábelhálózaton keresz-
tül kommunikálnak a központ felé, 
ezt nevezik PLC-nek (Power Line 
Carrier). A távhőmérők egy másik 
strangban, a fűtési csöveknél van-
nak kialakítva (4. ábra). A két ener-
giamérési rendszer egymás között 
vezeték nélküli technológiával 
(Wireless M-BUS, vezeték nélküli 
M-BUS) kommunikál. 

3. Aggályok                               
 
Annak ellenére, hogy 
örültem a mérőcse-
rének, nyilván mint 
szakemberben felme-
rül a kérdés, mi lesz a 
sorsa annak a mérő-
nek, aminek a hiteles-
ségéből hátra van 5 év 
és műszaki állapotát 
tekintve jónak minő-
síthetjük? Gondolom 
a 10 év működés után 
selejtezésre kerül. Itt kell 
megfelelő gazdasági 
számításokat végezni, 

okos hálózat, okos mérés

3. ábra  Hat lakás okos mérővel 
felszerelve (PLc kommunikációval)

4. ábra  Hőmennyiségmérő

2. ábra  Okos mérő üzembe helyezés előtt (kommunikációs modul 
nélkül)

1. táblázat  Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára (ELMŰ Nyrt.) [4]

Lakossági villamosenergia-díjak 
(Ft/kWh)

Tarifamegjelölés Energiadíj
RHD, és fizetendő 

pénzeszközök
ÁFA (27%)

Bruttó 
áramdíj

A1 kedvezményes árszabás 18, 92 15, 45 8, 88 43, 25

A1 normál árszabás (A1ár) 20, 16 15, 45 9, 22 44, 82

A2 árszabás
csúcsidőszak 
(A2cs)

27, 42 15, 45 11, 18 54, 04

völgyidőszak 
(A2v)

16, 69 15, 45 8, 28 40, 42



Energetikai hírek a világból

hisz ez a régi mérő árának egyharmada, mint bera-
gadt költség jelentkezik az okos mérés üzleti tervében. 
Másik komoly aggályom, hogy a jelenlegi kereskedelmi aján-
latok nem elég motiválóak egy átlagos háztartás számára. A 
teljes fogyasztás közel 80%-ának völgyidőszaki felhasználása 
a legtöbb esetben irreális.
 
3.1 távoli lekapcsolás
Az okos mérők egyik alapfunkciója a távolról történő kapcsol-
hatóság. Ez a funkció biztosítja a szolgáltató (esetleg kereske-
dő) részére, hogy kintlevőség esetén korlátozza a fogyasztót. 
Ez természetesen alapja lehet egy előre fizetős rendszer ki-
alakításának is. A lekapcsolási parancs a központból érkezik, 
és az okos mérő a benne található relével megszakítja a fo-
gyasztói ellátást. A visszakapcsoláshoz már fogyasztói közre-
működés kell. A parancs ugyanúgy a központból érkezik, de 
a relé bekapcsolását már a fogyasztó kell hogy engedélyezze. 
Ennek fő oka az életvédelem.

Sajnálatos módon az én mérőm visszakapcsolást engedé-
lyező gombja a mérőszekrény szolgáltatói plombájával el van 
zárva. Így ez a funkció nem használható, és a jövőben ennek 
használatához a mérőszekrény átalakítása szükséges, amely-
nek költségének viselése még nem tisztázott.

Az Energia Hivatal felfogásában [5] az okos hálózatok „inno-
vatív termékeket és szolgáltatásokat alkalmaznak, együtt 
intelligens ellenőrzéssel, irányítással, kommunikációval és 
öngyógyító technológiákkal abból a célból, hogy … lehetővé 
tegyék a fogyasztók részvételét a rendszer működésének opti-
malizálásában, valamint több információt és lehetőséget biztosí-
tanak a fogyasztók részére a szolgáltatások igénybevételére”. 
További cél, hogy csökkenjen a villamosenergia-rendszer 
környezetre gyakorolt hatása, fejlődjön a rendszer megbíz-
hatósága, javuljon a szolgáltatás minősége és biztonsága.  
A két pilot helyszín alapján eddig inkább mérőkorszerűsítés 
volt érzékelhető. Reménykedem, hogy a pilot folyamatában 
a szolgáltatók mindinkább közelítenek a fenti célok eléréséhez.
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5. ábra  Középen az okos mérő mérőszekrénybe szerelve

Haddad Richárd
MEE Okos Hálózat, Okos Mérés (OHM) 
Munkabizottság,  titkár
MEE-tag
haddad.richard@prolan.hu 

Lektor: dr. Raisz dávid, egyetemi docens – BME VET

német szélerőműenergia-export
Németország villamos energia átviteli hálózata négy egymás-
tól független szegmensből áll, mindegyik külön rendszerirá-
nyítóval rendelkezik. Ezen szegmensek nevei: az 50 Hertz, a 
Tennen, az Amprion és az EnBW.

A kiépített szélerő-
mű-kapacitás Német-
országban a 2010. év 
végén 26 670 MW volt. 
Németország keleti 
felén az 50 Hertz rend-
szerben a szélerőmű-
kapacitás 11 040 MW, 
a teljes németországi 
szélerőmű-kapacitás 
41%-a. Az ábra mutatja 
az 50 Hertz tartomány 
villamosteljesítmény-

exportját a különböző német és szomszédos országok reláci-
óiba. Az 50 Hertz rendszer exportja 2009-ben 6 500 MW volt, 
amíg 2013-ban az export várhatóan 11 700 MW lesz.

Forrás: Der Spiegel/2013. Jan. 18.

épülő atomerőművek szerte a világban
A mellékelt ábra szem-
lélteti, hogy Kínában, 
Oroszországban, Indiá-
ban, az Amerikai Egye-
sült Államokban, Dél-
Koreában és egyéb he-
lyein a világnak jelenleg 
hány atomerőművet 
építenek.  (A vízszintes 
tengelyen a darabszá-
mok találhatók). Az in-
formáció 2013. januári, 
tehát egész friss! 

Bár a világ számos 
országában leállították az új atomerőművek építését, egyes 
országokban döntöttek a meglévő erőművek idő előtti bezá-
rásáról, de az is látható, hogy a világ megosztott az atomerő-
művek használatával, annak veszélyességével kapcsolatban.  

Forrás: Bloomberg hírügynökség

Dr. Bencze János


