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Okos m érés

a magyar villamos elosztókn ál
Budapest, 2013. június 4.
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EU szabályozás kényszerít ő erő a tagországokra: 

• CO2 kibocsátás csökkentése 20%-al, Megújuló energiák 

arányának növelése 20%-ra, Energiahatékonysággal 

csökkenteni 20%-al az energiafelhasználást 2020-ra 

• Ahol pozitív gazdasági számítás támasztja alá az okos 

mérés bevezetését, ott az adott fogyasztói kör 80%-át kell 

lefedni 2020-ig

Magyar Energia Hivatal

•Tanulmányt készíttetett okos mérés hazai bevezetésének 

lehetőségeiről,  költség/haszon elemeiről

• Alakult egy ún. „okos mérés” munkacsoport, melynek 

feladata annak a jogszabálytervezetnek a kidolgozása, mely 

biztosítja a pilot lefolytatásának feltételeit

Magyarországi szabályozás- VET, GET

�feljogosít mintaprojekt folytatására

�érintett felhasználók kötelesek együttműködni

�MEH felügyeletével folyik: tájékoztatni, eredményeket és 

értékelést részére át kell adni; 

Kormányrendelet – még nem jelent meg, de a vázlat ismert:

•VET-GET-től eltérő kiértékelési határidőt tartalmaz 

• több fázisban megvalósítandó projekt: technológiai + 

kereskedelmi

• projektmenedzser szerepe a villamos elosztókra hárul

Elosztói Okos mérés 
pilot projektek indítása

Miért?
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Electricity Smart meter roll-out in the EU, source: European Commission 
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A smart metering pilot projekt fő jellemzői

Új technológia
Smart metering egy új technológia, amely alkalmazásánál a 
műszaki szempontok mellett a magyar embereknek, piacnak és 
gazdaságnak való legjobb alkalmazhatóságot is vizsgálni kell

Egyedülálló Európában Európában is egyedülálló, országos lefedettségű, reprezentatív 
statisztikai elemzéssel kombinált pilot projekt

Eszköz az 
energiahatékonyságban

A magyar energia stratégiával összhangban eszköz biztosítása az 
energiahatékonyságot növelő programokhoz

Innováció Innovatív technológiák és új megoldások integrálása a meglévő
hálózati rendszerekbe

Smart grid Smart metering illesztése a jövő hálózati struktúrájába, mint a 
smart grid alkotelemét

Smart home Az új smart metering eszköz megnyithatja a lehetőséget a smart 
home, azaz az automatizált okos otthonok előtt

Döntések támogatása
Ez a projekt átlátható eredményeket szolgáltat, amiket a jövőben 
energiahatékonysági kérdésekben a MEH és a magyar gazdaság 
alkalmazhat
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Milyen egy okos m érő? Miért okos?
> Mert két irányú kommunikációra képes, táv-leolvasható egy 

mérési központból

> Több számlálóval rendelkezik, több tarifa elszámolására 
képes

> Negyedórás adatokat is tud tárolni

> Ügyfelet képes tájékoztatni a saját fogyasztási szokásairól, adatairól interneten vagy egy 

Home- display-el, azaz egy kijelzővel

> A nem fizető fogyasztók egy beépített kapcsolóval ki- és visszakapcsolhatók a központból

> Az Okos mérés a gáz, később a víz és a hő mérését is fogja érinteni

> További igény esetén segíti egy „okos” háztartás kialakítását ill. az okos hálózatok 

megteremtésének alapja.
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Távoli jöv ő az OKOS rendszereké - termelést ől a 
felhasználásig
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Okos m érés mintaprojekt c éljai

• Okos mérési rendszer kialakítása 

• MEH és az iparág folyamatos tájékoztatása

• Felhasználók tájékoztatása, oktatása Okos mérés előnyeiről

• További szolgáltatók (idegen gáz, víz, távhő) bevonása a 

projektbe – több közműves („multiutility”) megoldás

• Több felhasználói szegmens kijelölése

• Pilot alkalmas legyen a technológiák kipróbálására, know-how 

megszerzésére

• Tapasztalat szerzése okos mérés technológiában

• Stratégia kialakítása roll out fázisára, 

innovatív megoldások kutatása
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Kutatási célja
Technológiai kutatás

Fogyasztói viselkedés kutatás

Szolgáltatói együttműködés tesztelése

Résztvevő vállalatok:
Villamos elosztói engedélyesek
Egyetemes szolgáltatói engedélyesek

Gáz elosztói engedélyesek

Vízi közmű szolgáltatok
Távhő szolgáltató (csak Budapesten)

Tervezett mérő darabszámok:
Villamos mérő: kb. 20 ezer db
Gáz mérő: kb.   3 ezer db

Víz mérő: kb.   1 ezer db

Távhő mérő:         kb.   1 ezer db 

Proje kt főbb jellemz ői
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Ez a projekt átlátható eredm ényeket szolgáltat, amiket 
a jövőben energiahatékonysági kérdésekben a MEH és 
a magyar gazdaság alkalmazhat

> a vizsgálatnak az a célja, hogy felmérjük, milyen hatással vannak 
az okos mérők – az okos mérőkhöz kapcsolódó új tarifák – a 
fogyasztói szokásokra, a fogyasztás alakulására .

> A felmérés eredményei segítségek nyújtanak a Hivatalnak, a 
magyar kormánynak az okos mérés elterjesztésének megterve-
zéséhez, a bevezetés terjedelmének és időütemezésének 
meghatározásához.  
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Az új okos m érő megnyithatja a lehet őséget a „smart 
home”, azaz az automatizált okos otthonok el őtt

> Az okos m érő felszerelése önmagában nem 
csökkenti a fogyasztást , szükség van a fogyasztó
aktív közreműködésére is

> Az okos m érő – a hozzá kapcsolódó új, „okos”
tarifákkal – segít minket abban, hogy tudatos 
energiafogyasztókká váljunk 

> jövőben megjelennek az olyan intelligens, 
automatizált otthonok amelyekben az okos mérőtől 
érkező információk közvetlenül is vezérlik az arra 
alkalmas háztartási berendezések, eszközök – mint 
pl. a hűtőszekrény, fagyasztó, mosó- és 
mosogatógép – működését. 
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17,5%

13,7%
14,4%

14,4%

13,9%

26,1%

> A vizsgálatba bevont fogyasztási helyek kiválasztása a 
közreműködő közvélemény-kutató cégek gondos előkészítése 
mellett történt. 

> Összesen 550 településen 12 ezer teszt és 8 ezer kontroll 
fogyasztási helyet választottunk ki

Európában is egyedülálló, országos lefedettség ű, 
reprezentatív statisztikai mintán alapuló elemzéssel  
kombinált pilot projekt
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Település szint ű mintavétel (összesen 550 település)

Budapest
Megyei jogú város

Város

Község

Településszintű minta
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Fogyasztói szokások vizsgálatának ütemterve

878 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Mérők felszerelése

Megkérdezések

Értékelés elemzés

Kereskedői ajánlatok

Mérési adatok elemzése

Megkérdezések

Értékelés elemzés

A pilot kiértékelése

Záró jelentés elkészítése

2012 2013 2014Ütemterv
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BESZÁMOLÓ A PROJEKT(EK)RŐL
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E.ON pilot projekt f ő területei
Műszaki célok–

technológiai pilot

Célok
- technológia megismerése
- rendszer összeállítása
- műszaki veszteség mérése
- új hálózati technológiák 

alkalmazása
- saját gázos terület bevonása
Eredmények
- 1576 SMART mérő felszerelve
- A UNIT SMRC rendszer teljes tr. 

körzet éles üzemben.
- Mérési adatok elemzés alatt 

Fogyasztásváltozás mérése
kereskedelmi pilot

Célok: 
- Országosan reprezentatív minta 

alapján megtudni, fogyasztók 
mennyire hajlandóak változtatni 
szokásaikon új eszközökkel és új 
smart tarifával

Eredmények: 
- 8864 SMART mérő felszerelve
- Folyamatban van az IPSOS fogyasztói 

közvélemény kutatás

- Két különböző mérési központ üzembe helyezve
- WEB portál éles üzemben
- Tarifa kalkulátor éles üzemben
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Ügyfél webportál
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A Smart Synergy Projekt f őbb jellemz ői 
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Ügyfél webportál
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Okos m érők a hálózaton
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Ügyfél webportál
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Tapasztalatok 1
• A MEH elvárásaira és a közművek igényeire nincsenek teljesen 
felkészülve a gyártók, a tender kiírásokban leírtakat nem tudták 
maradéktalanul teljesíteni

• A külföldi megoldások nem másolhatók át egy az egyben a hazai 
viszonyokra

• A gyártók folyamatosan fejlesztik a termékeiket, még nem kiforrottak

• Leolvasási hatékonyság GSM 98-100 % és PLC 90-98 % között 

• PLC-s mérőkkel vegyesek a tapasztalatok, szállító függő

• A PLC koncentrátorhoz legjobban az azonos mérő típus illeszthető, a 
szabványosítás és csereszabatosság megteremtése fontos feladat

• A mérők 4 %-hoz külső GSM antenna is szükséges 

• A mérő szerelés során fogyasztóink minimális ellenállása 
tapasztalható

•A víz és gázmérő illesztése nem egyszerű
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Tapasztalatok 2

• A mérő + adapter + head end + rendszer + SAP kapcsolat működő
képes egyensúlyát nehéz megteremteni 

• A B tarifás mérők problémája nem megoldott

• Központi terhelésvezérlésre (HKV/RKV) jelenleg nem alkalmas

• Az előrefizetős funkció megvalósítható, de kevésbé
felhasználóbarát módon
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Elosztói modell jellemz ői

> Nincs új szereplő

> nem változnak az ügyfélkapcsolatok

> nem változnak a piaci folyamatok

> egyértelmű marad a felelősség a hálózati veszteség alakulásáért

> a felhasználónak műszaki ügyekben egyetlen partnere van, aki 
teljes kompetenciával rendelkezik

> legkisebb költséggel bevezethető
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A független adatk özpont modell jellemz ői:

> új szereplők belépése

> a mérési felelősség nem változik

> a piaci folyamatok megváltoznak, összetettebbé válnak 

> a mérési/elszámolási adatok kommunikációja egyetlen csatornán 
keresztül történik  (ott jelent előnyt, ahol sok – esetleg több száz –
elosztó működik)

> egyéb adatok tekintetében megmarad a kereskedő / elosztó
közvetlen adatcsere

> az adatközpont megduplázódik
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Független m érési adat felel ős modell 
jellemz ői:
> új piaci szereplők belépése 

> mérési felelősség megoszlik

> az ügyfélkapcsolatok megváltoznak

> a piaci folyamatok megváltoznak, összetettebbé válnak (pl. 
kereskedő váltás)

> a mérési felelősség megoszlása miatt a hálózati veszteségért való
felelősség nem egyértelmű

> az adatcsere folyamatok bonyolultabbá válnak

> mérőből kiolvasott adat ≠ elszámolási adat !
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Leolvas ás – elszámolás – számlázás 
folyamat lépései

Leolvasó rendszer

Mérő
leolvasás/
kiolvasás

Leolvasási 
adatok 

ellenőrzése

Ellenőrzött 
leolvasási 

adatok

Elosztó számlázási rendszere

Összeg/különbség 
képzés, 

korrekciók

Elszá-
molási
adatok

RHD 
számlázás

RHD 
számla

Keresked ő számlázási rendszere

Energia 
számlázás

Energia 
számla
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Előzetesen érkezett k érdések
• A pilot projektek tapasztalatai alapján a megvalósított rendszerelemek mely részeit 

javasolják a továbblépés szempontjából hatékonynak, és továbbfejlesztésre 

alkalmasnak? Milyen gyakorlati eredmények állnak rendelkezésre pozitív és negatív 

vonatkozásban?

• Mely költségtípusoknál várják a költségmegtakarítást.

• Milyen tematikájú szerződést kötnek a rendszerirányítóval az intelligens hálózat 

megvalósítására

• Milyen többletszolgáltatási lehetőségeket vizsgáltak meg, amikre az OM 

adatátviteli rendszere alkalmas (pl. tűz vagy betörés riasztás, betegfelügyelet, 

távolról indítható és kikapcsolható külön szolgáltatások, mint pl. fűtés. konyhai 

eszközök, bekapcsolva felejtett vasaló, csapadékfüggő kertlocsoló működtetése, 

stb. Ezek lehetséges profitja hogyan segíthetné az OM projektek gyorsabb 

bevezetését és megtérülését?

• Milyen tapasztalatai vannak a Hálózati Elosztóknak az okos mérés pilot program 

alapján? 

• Mik a további tervezett lépések?

• Milyen és mekkora projektek futnak, mikorra várható azok kiértékelése?
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Kösz önjük a figyelmet!


