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GDF SUEZ Cégcsoport: Tevékenység 
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A GDF SUEZ a világ legnagyobb közüzemi szolgáltatója 
50 országban van jelen több mint 138.000 dolgozóval, Európa-szerte 14 országban 

 

A GDF SUEZ tevékenysége a teljes energialáncot lefedi  

 Villamos energia 

 A világ első számú független villamosenergia-termelője és első számú nem atomenergia 
termelője 

 Földgáz és LNG 

 Európa első számú földgázbeszerzője és átviteli- és  
 elosztóhálózata 
 18 LNG tartályhajóból álló flotta 

 Energetikai és környezetvédelmi szolgáltatások 

 Európa első számú szolgáltatója az energiahatékonysági  
    és a környezetvédelmi szolgáltatások terén 
 Világszerte186 távhő- és távhűtési hálózatot üzemeltet 

Főbb projektek világszerte 
 USA – Cameron LNG terminál megépítése, FERC export engedély  

 Abu-Dhabi – Villamos- és vízenergia-befektetés 1.5 Mrd USD értékben - meglévő víz- és áramerőművek 

megvásárlása és újak építése  

 Indonézia – LNG import terminál építése Észak-Jáván 

 Kína – együttműködési szándéknyilatkozat a GrDF és a Beijing Gas és Shanghai Gas Csoport között 

 Energiahatékonysághoz kapcsolódó tevékenységek: A GDF SUEZ világelső ezen a területen,  

    és az energiaszolgáltatások üzletágában 90 000 munkavállalót foglalkoztat - Ez az üzletág Európában jelentősen 

fejlődni fog 



GDF SUEZ Energy Europe: kiemelkedő régiós jelenlét  

 A GDF SUEZ Energy Europe szerteágazó energia-előállítási tevékenységet folytat 

Európa szerte 

 Villamosenergia-előállítás és -szállítás, földgázelosztás és -tárolás, értékesítés, kereskedelmi és 
portfólió menedzsment 

 Jelenlét 14 országban:  

 Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Spanyolország, Portugália, Olaszország, 
Görögország, Németország, Ausztria, Románia, Csehország, Lengyelország és Magyarország 

 Főbb projektek a régióban: 

 Lengyelország: a világ legnagyobb biomassza erőműve Polianec-ben;  71 MW-os szélerőmű építés 

 Románia: 48 MW-os Baragan szélerőmű építése  

 A francia kormány a GDF SUEZ-t választotta két szélenergia-projekt megvalósítására (500-500 MW 
Normandiában és a Noirmoutier szigeteken) -  2021-re 1.6 millió embernek nyújt megújuló villamos-
energiát 

 Napenergia: a GDF SUEZ megnyerte a Francia Energiaszabályozó Bizottság (CRE)  több mint 50 
MWc-t tartalmazó tenderét 
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Csoportszintű célok 

Stratégiai irányvonalak: 

Optimalizálás és integráció az európai piacokon 

Beruházások a gyorsan növekedő piacokon: Ázsia, Közel-Kelet, Latin 
Amerika 

 

Megújuló energiák kimagasló hasznosítása:  

A megújuló energiák részarányának a 2009-es szinthez képest 50%-os 
növelése 2015-re 

 

Egyenlő bánásmód:  

2015-re a vezető beosztásúak 25%-a nő legyen 
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A GDF SUEZ Magyarországon 
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A GDF SUEZ Magyarországon 

A GDF SUEZ és annak jogelődje 1995 óta van jelen Magyarországon 

 

Társaságok: 

GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 

Szabadpiaci földgáz-értékesítés országos szinten, az engedélyes társaságok 

irányítását és a támogató tevékenységeket látja el 

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.  

Földgáz egyetemes szolgáltató 6 megyében 

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.  

Földgázelosztási tevékenység 6 megyében 
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GDF SUEZ Magyarországon* 
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 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 

(földgázelosztás): 

 6 megye, 773 ezer szállítási pont 

 1,3 mrd m3 eloszott gáz 

 GDF SUEZ Energia Magyarország 

Zrt. (egyetemes szolgáltatás): 

 707 település, 754 ezer ügyfél 

 684 M m3 értékesített gáz 

 GDF SUEZ Energia Holding 

Hungary Zrt. (szabadpiaci 

földgázkereskedelem): 

 Országos ügyfélhálózat 

 379 M m3 értékesített gáz 

 

 Több mint 20 éves 
tapasztalat 

 Két töltőállomás (Szeged, 
Győr) 

 Hosszú távú együttműködés 
Volánnal 

 Országos hálózat fejlesztése 
zajlik 

 Távhőtermelés 
(Százhalombatta)  

 Energiahatékonysági 
beruházások - COTHEC 

 Épületgépészet – COFELY 

 Villamosipari kivitelezés – 
Fabricom 

 

 

 

 ENERGETIKA ÉS 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI 

SZOLGÁLTATÁSOK 

CNG FÖLDGÁZ 

 
900 alkalmazott 

Közel 1000 beszállító 

200 milliárd forint árbevétel (nem konszolidált) 

* 2013-as adatok 



GDF SUEZ Magyarországon 
IT integráció 

9 

Presentation Title 



Gartner CIO Agenda 2014 és a GDF SUEZ Magyarország 

Rugalmas informatikai környezet 

 A szerverek erőforrás alapú felhőszolgáltatásban 

 Levelezés: Office 365 publikus felhőszolgáltatásában 

 Publikus cloud megoldás: Lync használat 

 Vállalati közösségi média: Yammer 

Üzleti szolgáltatások területén innovatív megoldások 

az ügyfeleknek 

 QR kóddal ellátott számlák 

 Elektronikus fizetési csatornák 

 Digitális számla, hangrögzítési és térkép archívumok  

  Okos mérők a különböző szegmensekben….. 

  



GDF SUEZ Magyarország 
Okos mérők – Pilot projekt 
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Gáz és áram okos mérés: hasonlóság és különbség 

Az áram- és gáz okos mérők megoldást jelentenek a védendő 

fogyasztók kedvezményeinek kezelésére 

 

Gyakorlati alkalmazás:  

Távolról történő irányítás (kikapcsolás, mennyiségi feltöltés) 

Biztonsági mérőfelügyelet (határérték figyelés, szabotázs riasztás) 

 

Gazdasági előnyök: hasonlóság és különbség   

Felhasználó nyomon követheti vételezését és tervezhetővé teheti az 

energiaköltségeket áram esetén (több tarifa), de gáz esetén egy tarifa 

létezik → energiaköltségek nem válnak kezelhetőbbé  

De gázmérő esetén is van olyan megoldás, amivel gazdaságosabbá 

lehet tenni az energiafogyasztást : gázfogyasztás szabályozása  
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Méréstechnikai előzmények 

 Stabil alapokon nyugvó mérési adatgyűjtés 1999 óta 

 Nagyfogyasztói mérőrendszerek korszerűsítése 

 Kétirányú kommunikáció 

 Napi rendszerfelügyeleti jelentés küldése a központnak 

 

Széles gázteljesítmény tartományhoz nagypontosságú mérésére alkalmas  

gázmérő és GSM adattovábbító 
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Gázmérés adatbázisa 

(archívum) 
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Gázmérő rendszerek és távadatküldő eszközök 
 

Mérésadatgyűjtő központi szerver 

(felügyeleti rendszer) 

Adatfeldolgozás 

Számlázás, tájékoztatás (webnomál) 

Kommunikáció GSM-GPRS 

Távadatgyűjtés folyamata 

5. 
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FMG4 

FMG4 

FMG4 

FTB-C 
koncentrátor 

 

Adatgyűjtő szerver 

1. RF jelátvitel 

2. GPRS 
jelátvitel 

Lakossági fogyasztók távleolvasása:  

Téti rendszer leírása 2009 
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Lakossági fogyasztók távleolvasása: 2009  

Fiorentini Hungary-val megvalósított projekt Tét városban 

Jellemzők 

 Egyszerű és gyors telepítés 

 Társaságunk meglévő mérésadatgyűjtő központi rendszeréhez csatlakozik 

 A meglévő lakossági bel- és kültéri gázmérőkhöz illeszthető (jellemzően MGMT 

és ELSTER mérőkhöz) 

 Az elemenergia élettartama azonos vagy hosszabb, mint a gázmérő hitelesítési 

időtartama 

 Az egyedi mérési adatokat koncentrátorok gyűjtik és továbbítják a központi 

szerverbe a tesztidőszak alatt napi gyakorisággal 

Kommunikáció 

 Mérő és koncentrátor között RF 

 Koncentrátor és adatközpont között GPRS 

 

16 6.  



Kártyás előrefizetős rendszer: 2010-2014  

Jogszabályi háttér 

 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról 65. § (2) A szociálisan rászoruló 

fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illethetik meg: 

 a) részletfizetés, 

 b) fizetési haladék, 

 c) előre fizető mérő 

 

Kártyás mérő bevezetése 2010-ben közös iparági döntés eredménye 

 

Tapasztalatok: 

 

A XX. század eleji előrefizetős mérők késői elektronizált változata   

Ami újdonság az egyben a nehézség is, az a kártya használat   

Nem megfelelő a gázmérővel bonthatatlanul összeépített elektronikus 

egység 

Mérési eredmények nem nyerhetők ki a rendszerből 

Használatának korlátai könnyen beláthatók 
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GDF SUEZ – EDF DÉMÁSZ SMART projekt: 2013 
 
  
Okos gázmérők felszerelése az EDF DÉMÁSZ által kijelölt közös 

áram és földgáz fogyasztóknál 2013-ban 

Gázmérő - árammérő kommunikáció 
 Gázmérő és árammérő kapcsolata vezetékes vagy RF 

 A gázmérés eredményeit az árammérő továbbítja  

 Az árammérő PLC vagy GPRS rendszerű kapcsolatban van a központi 

adatszerverrel 

 Adatszerver utasításait az árammérő továbbítja a gázmérőnek 

 

Tapasztalatok 

 

Túl hosszú a kommunikációs láncolat, számottevő a bizonytalanság 

A gázmérő kommunikációja függ az árammérőtől 

Két független energia szolgáltatás kényszerű összekapcsolódása 

Árammérő meghibásodása magával rántja a gázmérőt is 
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SMART projektek a GDF SUEZ-nél 

Döntés egy új irány mellett 

 

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelsztó Zrt. , Elster GMBH és Fiorentini Hungary 

Kft. három oldalú fejlesztési megállapodása 

Új fogyasztóbarát SMART technológia kifejlesztése 

Cél a gázértékesítés XXI. századi módszerének megalkotása      

2014 a PRE PAY DIFFERENTLY  (PPD) születési éve 
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PPD: előfizetéses rendszer 2014 

PPD – Pre Pay Differently okos energia management rendszer 

ELSTER gázmérők + Fiorentini adatküldők = PPD rendszer 

Kétirányú GPRS kommunikáció és felügyelet (nem kártyás rendszer) 

Okos gázmérés megoldása 

Gázfogyasztás szabályozása 

A védendő fogyasztók előrefizetős rendszere 

Előre történő földgázvásárlás lehetősége 

A PPD rendszert kimagasló érdeklődés övezi  
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https://www.google.hu/url?q=http://www.elstermetering.hu/&sa=U&ei=pvBDU83LMKHiywPyvILQBw&ved=0CCQQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEY-tTjtaGlt0orbKSf6p8JpXd_qg


I. generációs PPD mérők  
 
 Elster BK-G Encoder mérő család MBus vezetékes verzió 

 Optó-elektronikus számkerék leolvasás 

 Tömszelencés számkerékhajtás 

 Mbus vezetékes modul 

 Beépített szelep 

 FTB minie MBus-GPRS kommunikációs egység 

 Mbus kommunikációs mérővel 

 Advanced Encryption Standard (AES) adattitkosítás 

 APN autentikáció 

 Szelep vezérlés 

 Vezetékes összeköttetés a mérővel 

 PPD rendszer illesztő szoftver 

 Secure Sockets Layer SSL  titkosítási protokol 

 SAP kapcsolat 
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II. generációs PPD mérők - ÚJ 

 FTB minie MBus-GPRS beépített 

kommunikációs egység 

 Egybeépítve mérővel 

 Rendkívül gyors kommunikáció 

 Még hosszabb telepélettartam  

 Elster BK-G Encoder mérő család 

MBus 

 Optó-elektronikus számkerék leolvasás 

 Tömszelencés számkerékhajtás 

 Új szelepmegoldás 

 PPD rendszer illesztő szoftver 

 Secure Sockets Layer SSL  titkosítási 

protokoll 

 SAP kapcsolat 
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GDF SUEZ PPD mintaprojekt tapasztalatai  

Előnyök 

Védendő fogyasztóknak nyújtandó kedvezmény biztosítható 

Előfinanszírozás a felhasználó részéről 

Kintlévőség csökkentése (lakószövetkezetek, önkormányzatok 

fogyasztóinak eltűnése)  

Kikapcsolás-visszakapcsolás egyszerűsödhet, automatizálódhat 

Nem kell kártyás feltöltés 

Átutalással is fizethető és feltölthető a rendszer 

Új termék kifejlesztésének lehetősége 

Biztonsági mérőfelügyelet (határérték figyelés, szabotázs, riasztás) 

On-line rendszer 

 

Fejlesztés alatt 

Automatikus IT kapcsolat a PPD és az SAP ügyfélrendszer között 

Kézi könyvelés a két rendszer között 
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Köszönöm a figyelmet! 
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