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Dinamikusan alkalmazkodó, „élő” 
infrastruktúra pro-aktív üzemirányítással

Hálózati kihívás

• A hálózat struktúrájának módosítása – Smart Grid
• A rendszer kiegyensúlyozása – Smart üzemirányítás
• Méréstechnika – Smart Metering

Az infrastruktúra és a használat 
statikus koncepciója 



A hálózat struktúrájának módosítása 
Smart Grid*

> A Smart Grid megvalósulásához a megújuló- és kis 
mennyiségű decentralizált termelés befogadására képes 
hálózati kapacitást és struktúrát kell létrehozni

> A hagyományos hálózatkapacitását és a szolgáltatás 
minőségét (további) kommunikációs, mérő-, 
üzemirányító- ész szabályozó rendszerek beépítésével 

A Smart Grid evolúciója

> Az intelligens hálózat 
megvalósítása fokozatosan, 
hosszabb időtávon elképzelhető
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üzemirányító- ész szabályozó rendszerek beépítésével 
lehet javítani

> Az automatizálás és az IT technológia széles körű 
alkalmazása alapvető feltétele az energiaáramlások 
hatékony szabályozásának

> A Smart Grid új csatlakozás esetén magában rejti a valós 
időben  történő üzemeltetés, kétoldalú  kommunikáció és 
a fogyasztás intelligens optimalizálásának lehetőségét

> A hálózatépítési – és fejlesztési 
terveket és a mérési stratégiát úgy 
kell kialakítani, hogy figyelembe 
vegyük a jövő hálózati igényeit

> A tervezéskor nem a jelenlegi 
helyzet konzerválását, hanem a 
fejlődés elősegítését kell szem 
előtt tartani

*A Smart Grid olyan hálózat, mely költséghatékonyan integrálja az azt igénybevevőket – termelőket, fogyasztókat, és azokat, akik mind 
termelők és fogyasztók - , a gazdaságilag hatékony, fenntartható, alacsony veszteségű, jó minőségű  és biztonságos áramszolgáltatás 
biztosítása érdekében (EU-KOM: Smart Grid Mandate M/490)



A rendszer kiegyensúlyozása  
Smart üzemirányítás

> A Smart Grid üzemirányítása kihívást rejt magában

> megújuló források integrálása miatt a termelés mennyisége és 
volumene kiszámíthatatlan, - nehezen tervezhető

> rendszerirányításnak meg kell birkózni a decentralizált termelés 
kiegyensúlyozásával

Szivattyús tározós erőmű

1

ELMŰ – ÉMÁSZ  2012.10.02. 6. OLDAL

kiegyensúlyozásával

> segítséget nyújthat a virtuális erőművek kialakítása, melyek sok kis 
termelőt tömörítenek, saját tároló megoldva

> fölösleges villamos energia hasznosítására és a termeléskiesés miatt 
fellépő hiány kiegyensúlyozására tároló megoldások:

– szivattyús tározós erőművek
– sűrített levegős tároló megoldások
– akkumulátorok …..stb.

> üzemirányítási feladatok dinamikus ellátását segítik a kommunikációs 
kapcsolattal rendelkező, távirányítható eszközök

> fogyasztói magatartás megváltozása hozzájárulhat a csúcsterhelések 
simításához. 

Virtuális erőmű



Méréstechnika - Smart Metering

> Okos mérőóra: elektronikus eszköz, 
mely  energiafogyasztást mér a 
hagyományosnál több információt 
nyújtva:

> Adattovábbítás → elektronikus 
kommunikáció 

> Kétirányú kommunikáció a 
fogyasztó és a szolgáltató 
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fogyasztó és a szolgáltató 
között

> Energiahatékonyság ösztönző a 
háztartásokban

> A régi, elszigetelt és statikus 
mérőkészülékek leváltása új aktív 
készülékekre az energiapiaci verseny 
fokozása szempontjából kiemelten fontos

> Az okos mérőórák bevezetése lépés a 
Smart Grid bevezetése felé

> A bevezetés szabályozásának 
kidolgozása és gazdasági hatáselemzése 
folyamatban



Smart Metering multi-utility pilot projekt

> A Főváros meghatározó közműszolgáltatói (ELMŰ Hálózati Kft., FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft., FŐTÁV Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt.) elindították közös okos 
mérés mintaprojektjüket

> A projekt az Európai Unió tagországaiban egyedülállóan, 4 különböző közmű (villamos 
energia, földgáz, távhő, víz) mérőinek integrációját valósítja meg

> Max. 2000 villamos energia, 1000-1000 földgáz és víz, max. 500 távhő okos mérőóra 

Áram

Gáz
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> Max. 2000 villamos energia, 1000-1000 földgáz és víz, max. 500 távhő okos mérőóra 
kerül felszerelésre 2013-ig

> Különböző fogyasztói típusok és kategóriák részvétele Budapest és környéke ellátási 
területén

> Projekt előkészítése 2011. októbertől, hivatalos projektindító 2012. június 27-én

> Jelenleg az IT rendszerek átalakítása és kiépítése zajlik, 2012. őszén megkezdődik az 
okos mérők felszerelése

> Projekteredmények 2013-ban, a projekt a Magyar Energia Hivatal felügyeletével, 
eredmények felhasználása a hazai okos mérés döntések előkészítésében

Víz

Távhő



E-mobility 
A jövő közlekedése
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A jövő közlekedése
E-Mobility

Klímabarát mobilitás:

> az e-mobilitás csökkenti a CO2-kibocsátást

> minimalizálja a városok szmog- és zajterhelését

> alternatíva a megújuló energiatermelés átmeneti tárolására

> jelentős szerep a klímavédelem és a Smart Grid kialakításában 
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> jelentős szerep a klímavédelem és a Smart Grid kialakításában 

A 2011-es évben energiahatékonysági tevékenységünk részeként tovább 
építettük és fejlesztettük Elektromos Mobilitás Programunkat, melynek 
keretén belül a 2010-ben az ELMŰ Váci úti székháza előtt felállított első 
fővárosi nyilvános elektromos autótöltő-állomás után számos további 
töltőállomást létesítettünk!

Célunk, hogy a következő években megalapozzunk egy olyan korszakalkotó 
változást Magyarországon, amely a XXI. század technológiára épülve 

forradalmasíthatja a hazai közlekedési szokásokat



Közterületi töltőpontok Budapesten

Bajcsy-Zsilinszk út 15/b Kábel team Kft.

Lánchíd utca 5.
(Clark Ádám tér)

Észak-Budai Kft.

Fő utca 44-50. GA Magyarország

1

2
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Istenhegyi út 1-3. SAG Magyarország Kft.

Grand Hotel Margitsziget ELMŰ

Oktogon 2. ELMŰ

Váci út 72-74. ELMŰ
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Töltés indítás okostelefon alkalmazással

Töltés indítás lehetséges

> Apple iPhone okostelefonnal

> Android rendszert használó telefonnal

2
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> Az alkalmazások használatához szerződést kell kötni az ELMŰ 
ügyfélszolgálatán, ahol a szükséges hozzáférési adatokat személyre szólóan 
biztosítjuk.

Az szükséges alkalmazás letölthető 
az alkalmazásboltokból



Kontrollált feltöltés

Nem kontrollált 
feltöltés

Hosszú távon az E-mobilitás hozzájárulhat a magyar 
energiarendszer hatékonyságának növeléséhez is

> Hozzájárulhat a villamos-
energia-rendszer 
szabályozási problémáinak 
megoldásához (villamos-
energia-tárolás)

> Az optimalizált feltöltés 

Az elektromos autók és a hálózat kölcsönhatása egyre 
komplexebb, ahogy növekszik az elektromos járművek 

száma
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Elektromos autók 
elterjedtsége

Id
ő

Forrás: IFHT, RWTH Aachen (ISI09 alapján)

Aktív terhelésme-
nedzsment, Töltés 

megújuló energiával

Energiatárolás, rend-
szerszintű szolgálta-

tások (kétirányú)

Az E-mobilitással kapcsolatos rendszerek kiépítése és működtetése során megfelelő 
tervezésre van szükség a potenciális előnyök későbbi kiaknázása érdekében

> Az optimalizált feltöltés 
növeli a hálózat stabilitását 
és megbízhatóságát 
(készenlét / tárolás)

> Megújuló alapú ellátás 
esetén elérhetővé válik a 
teljes zéró-kibocsátás 



Smart Home 
Az okos otthon
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Az okos otthon
Smart Home

> Intelligens távfelügyeleti rendszer, mely internet-
hozzáféréssel bárhol, bármikor elérhető

> Távolról szabályozhatóak az elektromos, 
illetve épületenergetikai berendezések

– Előre programozható fűtés és hűtés

Napkollektor
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– Előre programozható fűtés és hűtés

– Automatikus árnyékolás és szellőztetés

– Fokozatmentesen változó fényviszonyok, 
mozgásérzékelős világítás

– Vezérelt konnektorok

> A virtuális Smart Home lakó – jelenlétszimulátor

> Az egyedi igényeknek megfelelő és 
dinamikusan alakítható csomagok

Szellőztetés, légkondicionálás

Hőszigetelés

Konyhai eszközök

Hőszivattyú

Standby

Elektromos fűtés

Vízmelegítés

Világítás



Ügyfeleinket hatékonyabb energia-
felhasználásra ösztönözzük

> Energiatakarékossági program

– Bemutatóterem

– Energetikai audit szolgáltatás

– Fizibusz Oktató Roadshow és Országos 
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– Fizibusz Oktató Roadshow és Országos 
Energia-takarékossági Roadshow

> Fenntartható fejlődés

– Geo Tarifa hőszivattyús fűtés támogatására

– Zöld Tarifa kizárólag megújuló 
energiaforrásokból termelt villamos energiával

– Smart Home csomag

> Elektromos Mobilitás Program 

> Több-közműves Intelligens Mérés


