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Electricity Smart meter roll-out in the EU, source: European Commission

Az okos mérési projekt célja:
 vizsgálja meg a felhasználók fogadókészségét az okos mérés lehetőségeinek
kihasználására, fogyasztási szokásaik megváltoztatására
 mutassa meg a több közműre kiterjedő egységes okos mérés rendszer
bevezetésének műszaki-technikai lehetőségeit és feltételeit
 vizsgálja meg a több közműves okos mérés rendszer megfelelőségét és
alkalmasságát az egyes mérőktől elvárt szolgáltatások teljesítése
szempontjából

 segítse az okos mérési rendszer működtetésére a villamos energia és a
gázszolgáltatásban már kialakult piaci működéshez legjobban illeszkedő üzleti
modell kiválasztását

 mutassa be az okos mérés bevezetésének és működtetésének várható
költségeit és költségmegtakarításait
 vizsgálja meg az okos mérési rendszerek megfelelőségét az adatvédelem,
adatbiztonság követelményei szempontjából

2 I EDF I lorem ipsum I juin 2012

2011.04.20, MEH VET tervezet

A Smart Synergy Projekt főbb jellemzői
• További résztvevő vállalatok az EDF DHE mellett:
–
–
–
–

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.
Szegedi Vízmű Zrt.
EDF DÉMÁSZ Zrt.(egyetemes szolgáltatói engedélyes)
EDF DÉMÁSZ Partner Kft.(mérő le-, és felszerelést végző
társaság)

• Tervezett mérő darabszámok:
– Elektromos mérő: 3000 (ebből kb. 500 PLC és kb. 2500 GPRS)
– Gáz mérő:
kb. 10-50
– Víz mérő:
kb. 50-100 Társasházak almérőjeként.

• Helyszín: PLC esetén – Szeged, Családi és panelházak is
• Az alábbi kommunikációs technológiák lesznek tesztelve:
– PLC
– 2G/3G (GPRS)

• A gáz- és vízmérők a villamos mérőhöz fognak kapcsolódni
vezetéknélküli M-Bus technológiával.

Projekt Partnereink térképe
Mérő:
Iskrameco
ZPA
Sagemcom

Koncentrátor:
Iskrameco

Head end system:
Iskrameco

Rendszer
eMeter, Energy IP

Rendszer szállító:
IC Zrt., (IBM)

Teszt és Kontroll panel
Teszt mérések:

Okos mérővel felszerelt
fogyasztói panel
- amelyen a mérő, illetve a
mérőhöz kapcsolódó
kereskedelmi aktivitások
által realizálódó
fogyasztásváltozás
elérhető és mérhető.

Teszt
mérések

Kontroll
mérések

12.000

Kontroll mérések:

Negyedórás pontosságú
mérőkkel felszerelt
fogyasztói panel
- amely a teszt panellel
azonos szempontok mentén
szervezett, ezért fogyasztási
referenciául szolgál.

Észak-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Tiszántúl

6.000

18.000

2013.09.04.
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Teszt- és Kontroll Panel felépítése
MÉF

– aránytalan –

ELOSZTÓ

– arányos –

TELEPÜLÉSKATEGÓRIA
– arányos –

Észak-Dunántúl

Dél-Dunántúl

13,9%
17,5%

13,7%

A fogyasztási
kategóriák Teszt
panelbeli és Kontroll
panelbeli elemszámát
optimalizálási eljárással
határoztuk meg.

2013.09.04.

26,1%

14,4%

Tiszántúl

14,4%

Az elosztói területek a
fogyasztási helyek
számának arányában
szerepelnek a panelekben.

Budapest
Megyei jogú város
Város
Község

Elosztói területen belül
arányos településtípus
szerinti rétegzést
alkalmaztunk.
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Milyen eredményeink vannak a mérő
szerelés területén?
1. Teszt panel - GSM
 1727 / 1727 ügyfél.
 2400 / 2400 db mérő

100 %

2. Kontrol panel - GSM
 800 / 800 mérő

 346 / 346 smart mérővel

4. Multi utility
100 %

 Tesztmérő vizsgálatok

 4 / 50 pc gas meters
 50 / 50 pc water meters

3. PLC mérős – HV kutatás
 499 / 500 db mérő

99 %

5. VIP ügyfelek
 50 / 200 ügyfél

Tapasztalatok:
• Leolvasási hatékonyság GSM 97-99 % és PLC 96-98 % között
• PLC mérők könnyen installálhatóak
• A PLC koncentrátorhoz legjobban az azonos mérő típus
illeszthető
• A mérők 4 %-hoz külső GSM antenna is szükséges
• A mérő szerelés során fogyasztóink minimális ellenállása
tapasztalható
• A mérő + adapter + head end + rendszer + SAP kapcsolat
működő képes egyensúlyát nehéz megteremteni
• A víz és gázmérő illesztése nem egyszerű

További feladatok
• A víz és gázmérők leolvasásának biztosítása
• Kereskedelmi ajánlat adás folyamatának
átvezetése
• Ügyfél igények átvezetése a rendszereken
• Fogyasztási adatok gyűjtése, elemzése
• A fogyasztás változási tapasztalatok elemzése
• Smart szolgáltatások bevezetésének
előkészítése:
– Távoli kikapcsolás, teljesítményvezérlés
– Előrefizetős funkciók
– Feszültség és áram adatok gyűjtése

Ügyfél webportál

 Jellemzők:
 A/5 formátum
 Írkafűzött

 8 oldal
 4+4 color
 Célcsoport
 Tesztcsoport
 Önkéntes (kiv. Iparági)
 Időzítés
 2013. március

Ügyfél tarifa ajánlat

Időzítés: 2013 augusztus 21-től

16 - Smart metering Synergy project -

A villany és a víz gyakorlatilag minden háztartásban megtalálható, és a gáz is
elterjedt. Ebből adódóan ezek azok a közművek, amelyeket az Okos mérő
szolgáltatással elsősorban lefedni érdemes.

Közművekkel való ellátottság
Adatok %-ban

Gáz

Távhő

79

20

Villany

100

Víz

98

Bázis: Teljes minta (800)
Q1. Az alábbi közművek közül mi található meg a háztartásukban?

2010.02
17

Okosmérés ismertsége
Hallott róla
E.ON Észak-Dunántúl

2

50

48

31
42

58

ÉMÁSZ

44

51

NT/NV

Észak-Dunántúl

Dél-Dunántúl

4

E.ON Tiszántúl

53

ELMŰ

55

41

4

EDF DÉMÁSZ

55

42

3

47

50

Közepes fogyasztók

Nem hallott róla

NT/NV

69

E.ON Dél-Dunántúl

Nagy fogyaztók

Hallott róla

Nem hallott róla

47

48

Kis fogyasztók

45
0%

20%

40%

60%

2

49

3

53

2
80%

Tiszántúl

100%

Az Teszt paneltagok 48 százaléka hallott már az okosmérésről.
Az EDF DÉMÁSZ, az ELMŰ valamint az E.ON Tiszántúli fogyasztói valamivel magasabb arányban halottak már
az okosmérésről (53-55 százalék). A legkisebb arányban az E.ON észak-dunántúli fogyasztói hallottak erről
(31 százalék). A nagyfogyasztók valamivel nagyobb arányban hallottak már az okosmérésről mint a
kisfogyasztók (50 százalék vs. 45 százalék).

2013.09.04.
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Az emberek nem gondolják a saját fogyasztásukat
pazarlónak.
Saját fogyasztás
Pazarló
2%
Takarékos
35%

Átlagos
63%

Családos (3+)
30-49 éves
Internetezik

Egyedülálló
50+
Bázis: Teljes minta (800)

Q13. Milyennek írná le a saját fogyasztását?

2010.02
19

Háztartási tevékenységek gyakorisága
0%

20%

40%

60%

Észak-Dunántúl

94

Porszívózás

87

Vasalás

Dél-Dunántúl

83

Mikrohullámú sütőt használat

73

Hajat szárítás, formázás
Elektromos kávéfőzőt,
vízforralót használat

Tiszántúl

48
28

Elektromos sütő használat

16

Mosogatógép használat

Kenyérsütő gépet használat

100%

96

Mosás mosógéppel

Elektromos főzőlap használat

80%

14

Tevékenységet végző háztartások aránya

8

A Teszt panelba tartozó háztartások 96 százalékában szoktak árammal, azaz mosógéppel mosni. A háztartások
94 százalékában szoktak porszívót használni, illetve 87 százalékában elektromos vasalóval vasalni. A háztartások
83 százaléka használ mikrohullámú sütőt.

2013.09.04.
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Multimédiás eszközök használatának elterjedtsége
0%

20%

40%

100%
Észak-Dunántúl

85

Mobiltelefon feltöltés

Dél-Dunántúl

69

Rádió vagy zenehallgatás
Számítógép-használat
konnektorból

Tiszántúl

56

Multimédiás eszközök (pl:xbox)
használata

Laptop-használat, illetve használat
utáni feltöltése

80%

97

Tévénézés

Bármilyen egyéb akkumulátor
feltöltés

60%

38
32

Tevékenységet végző
háztartások aránya

29

A Teszt panelba tartozó háztartások 97 százalékában szoktak televíziót nézni és 85 százalékukban mobiltelefon
akkumulátort feltölteni. A Tesztpanelba tartozó háztartások több mint kétharmadában szoktak rádiót hallgatni,
több mint a felében (56%) használnak számítógépet konnektorból, 29 százalékukban pedig laptopot.

2013.09.04.
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Ventilátor használata és a klimatizáció
Elterjedtsége
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Észak-Dunántúl

27

Ventillátort használat nyáron

Tevékenységet végzők aránya

9

Klímát használat nyáron

Dél-Dunántúl

Az áramfogyasztás percepciója
Kiugróan nagy
áramfogyasztás

Ventillátort használat nyáron

Nagy
áramfogyasztás

4

Klímát használat nyáron
Bázis: Az adott tevékenységet
végzők

Közepes
áramfogyasztás

12

40

18
0%

Kis
áramfogyasztás

Nagyon kicsi
áramfogyasztás

30

35
20%

Tiszántúl

12

33
40%

60%

NT/NV

9
80%

2

41
100%

A Teszt panelba tartozó háztartások 27 százalékában használnak nyáron ventillátort és 9 százalékában
használnak klímát.
A klímát használók 53 százaléka úgy véli, hogy klímát használni nagy vagy kiugróan nagy áramfogyasztással jár.

2013.09.04.
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A takarékoskodás elsődleges módjai azok a megoldások, ahol nem szükséges az addicionális
beruházás, hanem egyszerű „praktikákkal” lehet pénzt megtakarítani. A magukat
takarékosnak mondó fogyasztók leginkább a fűtésben különböznek az átlagosan fogyasztóktól.

Takarékoskodás módja

Teljes minta

Adatok %-ban

Takarékos
80

Mindig kikapcsolom a használt gépet ha nem használom

83

55

A lakást a pont megfelelő hőmérsékletre fűtöm/fűtjük

60

Zuhanyozunk inkább fürdés helyett

51

48

Fogmosás, borotválkozás közben nem folyatjuk a vizet

50

48

A lakást nem fűtjük teljesen, amíg nem vagyunk otthon

48

Energiatakarékos izzókat használunk

37

29

46

Sig!

46
36
32
Sig!

24

26

27

30

30

24

Szigetelve van a lakásunk

50

38

29

Fával tüzelünk

52

39

35

Nem fűtünk a lakásban azokban a helyiségekben,
ahol nem tartózkodunk
Mosógépben, mosogatógépben
nem használunk fél programot

Sig!

47

37

A nyílászárókat mindig jól becsukjuk

78
54

54

46

Energiatakarékos háztartási gépeket használunk

Átlagos

25

21

26

Éjszakai áramot használok, ha tehetem

16

14

17

Nem csak kikapcsolom, teljesen áramtalanítom is
(Stand by üzemmód, elosztót is kikapcsolom)

16

16

16

A kisgyerekek ugyanazon fürdővízben fürdenek

Bázis:

5

4

(705)

5

(277)

(419)

Sig!: Szignifikáns különbség a Takarékos és az Átlagos értékek között.
95% konfidencia szinten
Q15. Hogyan szokott takarékoskodni?

2010.02
23

Átrendezni szándékolt tevékenységek
Háztartási
tevékenységek
Hétköznap éjszaka
Mérsékeltebb áthelyezési
hajlandóság
• Programozható
készülékek használata:
mosógép, mosogatógép,
kenyérsütő gép

Teljes hétvége
Nagyobb mértékű
áthelyezési hajlandóság.
Jelenleg is igen aktív
időszak.
•Mosás, vasalás,
porszívózás, hajszárítás
•Kenyérsütő gép használat

2013.09.04.

Multimédiás
eszközök
Hétköznap éjszaka
Rugalmatlanok ezen
tevékenységekkel
kapcsolatba.
Kizárólag akkumlátorok és
ezzel működő eszközök
feltöltése.

Teljes hétvége
Rugalmatlanok ezen
tevékenységekkel
kapcsolatba.
Kizárólag akkumlátorok és
ezzel működő eszközök
feltöltése.

Hobby és kert körüli
tevékenységek
Hétköznap éjszaka

Áthelyezésre
alkalmatlan időszak

Észak-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Tiszántúl

Teljes hétvége

Kifejezetten vonzó
időszak bármilyen ide
sorolható tevékenység
végzéséhez

24

Takarékoskodás

Budapesten és a megyei jogú városokban: energiatakarékos
izzókkal, eszközökkel, vízzel spórolnak nagyobb arányban.
A kisebb településeken a fűtéssel való spórolás gyakoribb.

50 felett takarékosabbak az emberek, nagyobb szükségük
van rá valószínűleg a limitált jövedelem miatt.
60 felett alacsonyabb az energiatakarékos eszközök és a
szigetelés aránya
Limitált büdzsé miatt kérdéses lehet az Okosmérő
fogadtatása köztük.
Minél nagyobb a család, annál inkább takarékoskodnak. 3 fő
felett már gyakoribb a szigetelés, a vízzel, árammal való
intenzív takarékoskodás. Ez a szegmens lehet az Okosmérő
egyik első célcsoportja

2010.02
25

Milyen mértékű megtakarítást vár el
a fogyasztás időbeli átrendezéstől
Észak-Dunántúl

100%

6%
23%

80%

14%

40%

23%
20%

1%

2%

300 Ft

400 Ft

0%

5%
500 Ft

6%

1000 Ft

Dél-Dunántúl

Tiszántúl

20%

60%

NT/NV

2000 Ft felett

2000 Ft

1500 Ft
Bázis: Akik éjszakára vagy hétvégére
helyeznének át bármilyen tevékenységet

600 Ft

A Teszt paneltagok 14 százaléka vár el 1000 forintnál alacsonyabb megtakarítást, azért, hogy egyes
áramfogyasztással járó tevékenységeit a kedvezményes árú időszakba áthelyezze. A Teszt paneltagok 23
százaléka 1000 forintos, további 34 százaléka 1500 – 2000 forintos, míg 23 százaléka 2000 forint feletti havi
megtakarítást várna el.

2013.09.04.
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Kinyilvánított nyitottság
a fogyasztási szokások átrendezésére
Észak-Dunántúl

A megkérdezettek 56 %-a
nyitott a tevékenységei
időben való áthelyezésére

A megkérdezettek 42%-a
zárkózik el a tevékenységei
időben való áthelyezésétől

• Nagyfogyasztók
• Nem fővárosiak
• Fiatalabb korcsoportba tartozók
• Magasabban iskolázottabbak

• Kisfogyasztók
• Budapestiek
• Idősebb korcsoportba tartozók
• Alacsonyabban iskolázottak

Dél-Dunántúl

Tiszántúl

Az elvárt megtakarítás
mértéke a
többség számára
1000 felett van:
37%: 1000 -1500 forint
43%: 1500 forint felett

2013.09.04.

27

Napjaink tendenciái

Forrás: Demokrata 2013.09 hó

Köszönöm a figyelmet!
istvan.nagy@edf.hu

