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A közműszolgáltatók, így az E.ON-válla-
latcsoport esetében is folyamatosan jelen 
van a szabálytalan vételezés miatt kelet-
kező, nem műszaki jellegű hálózatveszte-
ség csökkentése. A szabálytalan vételezé-
sek felderítése pedig a „barbár módszerek” 
csökkenésével, megszűnésével egyre kifi-
nomultabb és precízebb előkészítést és 
helyszíni feltérképezést igényel.

A szabálytalan vételezés felderítése 
az ellenőrzési tevékenység indulásakor 
könnyen megvalósítható volt, mert az al-
kalmazott módszerek általában szemmel 
láthatóak voltak. Ilyenkor a mérőhelyi 
tevékenységek során tett bejelentések 
gyakoriak voltak, és egy-egy célzott okta-
tással ezen bejelentések hatásfoka jelen-
tősen javítható volt. 

A felderítések hatására azonban az 
elkövetők újabb és újabb módszereket 
alkalmaznak, arra törekedve, hogy ezek 
szemrevételezés során ne vagy csak nagyon nehezen legyenek észreve-
hetőek. A szabálytalan vételezések felderítése folyamatos verseny a be-
avatkozást és a felderítést végzők között. 

Az E.ON esetében – a sorellenőrzések és a néhány szempontot al-
kalmazó, Excelben történő szűrések hatékonyságának csökkenése miatt 

– 2013-tól elindult a szabálytalan vételezés feltárását elősegítő adatbányá-
szati tevékenység alkalmazására történő felkészülés. Az adatbányászat be-
vezetésének célja elsősorban az volt, hogy a szakértői tudás, tapasztalat 
kiegészítésre kerüljön korszerű matematikai módszerek, szempontok be-
vonásával, aminek hatására az ellenőrzések hatékonysága, felderítése javul.

A bevezetés 3 jól elkülöníthető szakaszra bontható:
1. A szervezetnek az adatelemzésben, modellezésben nincs jártassága;
2. A szervezet képes standardizált lekérdezések alapján kifejlesztett mate-

matikai modellek üzemeltetésére, futtatására;
3. A szervezet képes a rendelkezésre álló adathalmaz kezelésére és új mo-

dellek építésére.

Az egyes szakaszok természetesen egy-
másra épülnek, mert ahogy az adate-
lemzőknek meg kell érteniük az üzleti 
problémákat, úgy a  szakértőknek is is-
merniük kell azokat a szakkifejezéseket 
és összefüggéseket, amikkel a közös 
munkát támogatni  tudják.

Az első szakaszban az E.ON esetében 
azt az utat választottuk, hogy a szakértők 
részt vettek adatbányászattal, modelle-
zéssel kapcsolatos képzésen, de a model-
lezéshez szükséges szoftver- és hardver-
környezetet és a modellező szaktudást 
külső partner bevonásával végeztük. 

Az együttműködési keretek kialakí-
tása és a gyors sikerek elérése érdekében 
meghatároztunk egy ~10.000 ügyfélből 
álló mintakörzetet. A munka során kiala-
kult a közös nyelv, és hamarosan elké-
szültek az első, adatelemzésen alapuló 
kockázati listák.

Az első pilotszakasz sikere alapján a 
következő szakaszokban újabb fókusz-
területek kerültek meghatározásra, és 

elindult a vállalkozóval közös munka. Ebben a szakaszban az ügyfélkört 
bővítettük, és az elemzés alapjául egy ~260.000 ügyfélből álló szegmens 
szolgált. Az ügyfélszám növelésén túl kibővítésre került az elemzésbe be-
vont jellemzők köre is. 

Az adatok előállításához az SAP- és BW-rendszerekben rendelkezésre 
álló standard lekérdezéseket használtuk, de a növekvő elemszám miatt az 
adatok előállítása elhúzódott, a riportok esetenként megszakadtak, futás-
idejük jelentősen megnőtt. 

Az elkészült riportok strukturálása és értelmezése során kiderült, hogy 
a rendelkezésre álló adatok hiányosak és sok esetben nem aktuálisak. 

Rongált mérő

Beavatkozás
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Ezen adatok felhasználhatósága, értékelése a szakmai konzultációk során 
került meghatározásra. Az adatelemzés „melléktermékeként” az adatpon-
tosítással, adatminőséggel foglalkozó területek számára megfogalmaztuk 
a visszajelzéseket és javaslatokat az adattisztítás elindítására.

Ez a szakasz az elemzésbe bevont adatok körét megsokszorozta, ami-
nek köszönhetően tovább lehetett finomítani a szabálytalan vételezés 
szempontjából kockázatos vagy eseten-
ként kiemelt kockázatú ügyfélkört. 

A felbővített adatkör alapján a ta-
nuló algoritmus a modellezés során 
több, korábban nem használt adatot is 
beépített a kockázati lista megfelelő pri-
orizálásába. Ilyen volt például az ügyfél-
kapcsolati adatok (személyes, telefonos 
vagy elektronikus csatorna) köre vagy a 
fogyasztási adatok több évre visszame-
nő tendenciája. A lenti képen egy ezen 
elemzés alapján felderített étterem bel-
ső tere látható, ahol egy szép falburkolat 
mögött méretlen vételezés történt, de 
szakembereinknek köszönhetően nem 
maradt felderítetlenül.

Ebben a kibővített ügyfélkörben is 
jól sikerült az ügyfélkör priorizálása.

Ezt követően a külső környezetben 
jól működő modellek átültetése volt a fő 
fókusz, hogy az időközben sikeresen tel-
jesítő modellek külső támogatás nélkül 
is futtathatók legyenek, és ezzel a fejlő-
dés második szintjére léptünk. 

Az elkészült modellek belső környe-
zetben történő futtatásához nélkülöz-
hetetlen volt az elemzés elkészítéséhez 
szükséges inputadatok rendszeres és 
azonos tartalmú biztosítása, így elindí-
tottuk az adat- előállítás standardizálását. 

Ez egy hosszú és rögös út, mely során a különböző IT-rendszerből kiér-
kező adatokat azonos formátumra kell formálni, tisztítani és összekap-
csolni is szükséges. 

Ebben a szakaszban a modell E.ON-os belső környezetbe történő 
integrálása mellett indítottunk több, kisebb szegmensre vonatkozó 
modellezést. Ezek célja, hogy kiderüljön, a szakmai kör által tapasztalt 

„megérzések” adatelemzéssel igazolhatók, illetve megvalósíthatók-e. 
Ezen miniprojektek változó eredménnyel zárultak. 

Készítettünk több olyan elemzést, amely a helyszíni ellenőrzés 
után visszamérve nem hozott eredményt, így leállítottuk azokat. Ebben 
a szakaszban két körre sikerült olyan fenntartható modellt kialakítani, 
amit a mai is napig rendszeresen futtatunk. 

A harmadik fázist egy vezetői elhatá-
rozás indukálta, mert a vezetők felismer-
ték az adatelemzés fontosságát a jövőre 
nézve, és elkötelezték magukat a belső 
adatelemzési kompetencia kialakítása 
mellett, melynek biztosítása érdekében 
létrehozásra került egy önálló adatelem-
zési csoport. 

A belső csoport úgy került kialakítás-
ra, hogy tartalmazzon SAP-szakértőket, 
adatbázis-építőket és adatelemzőket 
egyaránt.

A csapat elsődleges fókusza az ada-
telemzésen alapuló eredményes ellenőr-
zési listák biztosítása, de emellett más 
üzleti területek is jelentkeztek, hogy 
adatelemzéssel támogassák a tevékeny-
ségüket.

A szabálytalan vételezések mértéke, 
a műszaki meghibásodások és folya-
mati hibák számossága az elmúlt közel 
20 év ellenőrzési tevékenységének és 
a preventív akcióknak a hatására elért 
egy olyan szintet, ahol már az egysze-
rű szűrések és összefüggések feltárása 
nem hoz megfelelő hatékonyságot, így 
a tevékenység a bejelentések kezelése 
mellett az adatelemzési tevékenységre 
építve tud csak sikereket elérni. 

Vendéglő faburkolattal és faburkolat nélkül

Fogyasztásmérő megfúrása

„Lopótök” alkalmazása


