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Az EDF csoport a világban
Az EDF csoport  a világ egyik legnagyobb energetikai vállalata 

65 md € árbevétel
4 kontinens 20 országban több mint 37,9 millió ügyfél (900.000 Magyarországon)
160.000 alkalmazott (1700 Magyarországon)
45 md € beruházás az utóbbi 3 évben (pl. Lengyelországban 2 md €)
Nukleáris energiában világelső: 75 GW beépített kapacitás

Vietnam



15 éve Magyarországon
Villamos energia elosztás az ország 1/6-án
Budapest távhőigényének 2/3-át állítja elő
Beruházások: 12-13 md Ft/év, 85%-ban

hazai beszállítóktól
Az EDF DÉMÁSZ 15-ből 10 alkalommal

nyerte el a Magyar Energiafogyasztók Díját

Az EDF csoport Magyarországon

Villamosenergia elosztás
Egyetemes szolgáltatás
Villamosenergia- és gázkereskedelem
Hálózatépítés

Villamosenergia termelés
Távhő- és melegvíz  értékesítés



A villamos energia ár összetevői
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Árváltozások az elmúlt évtizedben (%, KSH)

Az időszak GDP növekedése : 23,8%



Energia költség csökkentés beruházásokkal

• Erőművi beruházások
• CO2 felmentés
• Olcsóbb primer források: 

forrásdiverzifikáció, új 
gázszerződés

Energia 
termelés 

fejlesztése

• Épület energetika (Zöld Energia • Épület energetika (Zöld 
Beruházási Rendszer)

• Kampány: „Legyen Ön is tudatos 
energiafogyasztó”

Energia 
felhasználás 

javítása

• Smart metering, home, grid, 
• Több tarifás mérés
• Terhelési görbe kisimítása

Hatékonyabb 
hálózatok és 
optimálisabb 

terhelés



Milyen egy okos mérő? 
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, Ügyfelet képes tájékoztatni a saját fogyasztási szokásairól, 
adatatóiról egy Home- display-el, azaz egy kijelzővel
A nem fizető fogyasztók egy beépített kapcsolóval ki- és 
visszakapcsolhatók a központból
Az Okos mérés a villany gáz, és a víz mérését is fogja 
érinteni
További igény esetén segíti egy „okos” háztartás 
kialakítását ill. az okos hálózatok megteremtésének alapja.



Az új okos mérő megnyithatja a lehetőséget a 
„smart home”, azaz az automatizált okos 
otthonok előtt

Az okos mérő felszerelése önmagában nem 
csökkenti a fogyasztást, szükség van a fogyasztó 
aktív közreműködésére is

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

A jövőben megjelennek az olyan intelligens, 
automatizált otthonok amelyekben az okos mérőtől 
érkező információk közvetlenül is vezérlik az arra 
alkalmas háztartási berendezéseket, eszközöket –
mint pl. a hűtőszekrény, fagyasztó, mosó- és 
mosogatógép – működését. 



Távoli jövő  az OKOS rendszereké  - termeléstől a 
felhasználásig



EU szabályozás kényszerítő erő a 

Kormányzatokra: 

• 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 a

Smart Metering bevezetését ott a fogyasztók 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

Miért foglalkozunk az okos méréssel?

kell lefedni 2020-ig

Magyarországi szabályozás- VET, GET, Vizi közmű

�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 

•mérőoperátor (projektmenedzser) szerepe az elosztóra 

hárul

Elosztói Okos mérés 
pilot projektek indítása a

• fogyasztói viselkedés  és
• technológiai kutatására   



Okos mérés mintaprojektek céljai

Okos mérési rendszer kialakítása 
MEH és az iparág folyamatos tájékoztatása
Felhasználók tájékoztatása, oktatása Okos mérés 
előnyeiről
További szolgáltatók (pl. gáz, víz stb.) bevonása a 
projektbe – multiutility megoldásprojektbe – 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



Európában is egyedülálló, 
országos lefedettségű, 
reprezentatív statisztikai mintavétel
(összesen 550, DÉMÁSZ területen 52 település)

17,5%

13,7%
14,4%

14,4%

13,9%
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