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Bevezető

Magyarországon az elmúlt időszakban jelentős fejlődés zajlott 
le. Az ország elmúlt 20 év során néhány nagyon nehéz dön-
tést hozott, melyek átformálták a gazdaság szerkezetét, 
kiváltották a leginkább elavult infrastruktúra egy részét és 
javították az emberek életminőségét. Magyarország ma  
a gyártóipar egyik jelentős központja, ahol megtalálhatók  
a világ legkorszerűbb technológiáival felszerelt autóüzemei. 
Magyarország az üzleti vállalkozások versenyképes helyszíné-
vé vált, de a gazdasági versenyképességet befolyásoló szabá-
lyok változnak, méghozzá rohamléptekkel. A digitalizáció 
gyorsan írja át, hogy miként maradhatnak versenyképesek  
az egyes ágazatok, a városok és az emberek a következő  
10 évben. A kormányok és városok – ha meg akarják tartani 
az élvonalbeli vállalatokat – nem várhatják ki ölbe tett kézzel, 
hogyan megy végbe máshol a digitalizáció.

A Smart Hungary 2025 célja, hogy egyesítse a Siemens, más 
vezető magyar vállalatok, valamint a tudományos élet és az 
épített környezet aktív szereplőinek elképzeléseit, azt vizsgál-

va, hol és miként lehet maximális mértékben kihasználni  
a digitalizációban rejlő lehetőségeket valódi, megvalósítható 
projektek segítségével.

Ezek az ötletek kiinduló pontot jelentenek az országos, városi 
és helyi vezetők számára ahhoz, hogy olyan összehangolt  
és áttekinthető ütemtervet dolgozzanak ki az ország számára 
az infrastruktúra, otthonok és üzleti vállalkozások digitalizá
ció jára, amely a legígéretesebb beruházási területeket céloz-
za meg.

A városok kulcsfontosságúak Magyarország digitális átalaku-
lásában. Világszerte sok városban megkezdődött az infra-
struktúra digitalizációja, melynek számos mozgatórugója 
közül a gazdasági a legfontosabb. A digitális technológia 
lehetővé teszi a városi szolgáltatások költséghatékony 
kiterjesztését, típus és elérés tekintetében egyaránt.  
A digitalizáció fokozza a városi közlekedés, az épületek és 
energiahálózatok hatékonyságát; ez pedig a szükséges ener-

giamennyiség csökkenését, tisztább levegőt és alacsonyabb 
épületüzemeltetési költségeket eredményezhet, lehetőséget 
teremt a helyi energiatermelés fellendítésére és a hálózat 
rugalmasságának fokozására.

Magyarország fővárosa, Budapest, ahol az ország teljes 
népességének közel egyharmada él, már elindult a digi
talizáció útján. A Smart Budapest már most összekapcsol 
néhány, a városon átívelő, helyi érdekű és fejlesztésű digitális 
kezdeményezést. Budapesten a digitalizáció segíthet a helyi 
infrastruktúrára a növekedés miatt nehezedő terhek kezelé
sében. 

Számos globális autógyártó cég hozott létre telephelyeket 
Budapesten kívül; az itt megvalósuló digitális projektek 
jelentősen bővíthetik a kisebb városokban a munkalehetősé-
geket és segíthetik az ország régióinak kiegyensúlyozott 
növekedését célzó kormányzati intézkedéseket. A Magyar
országon működő, nagy nemzetközi gyártó cégek már most  

is digitalizálják folyamataikat, de az őket alkatrészekkel és 
anyaggal ellátó kis és középvállalkozásoknak is meg kell 
kezdeniük a digitális átállást, ha lépést akarnak tartani ügyfe-
leikkel. Magyarország számára ennek megvalósulási módja 
kulcskérdés abban, hogy gyártási központként megőrzie 
globális pozícióját, feljebb kerüle a gazdasági értékláncban, 
valamint bővítie a vállalati K+F tevékenységek és a kiemelten 
értéknövelt szolgáltatások körét.

A Smart Budapest 2025 az első lépés Magyarország digi
talizációs stratégiájának kialakításában. A dokumentumban 
vázolt elképzelések és koncepciók a Siemens jelenleg zajló 
digitális átalakulással kapcsolatos ismeretein alapulnak, 
kiegészülve más vállalkozásoktól és szervezetektől származó 
ötletekkel.
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A világ még sohasem volt ennyire összekapcsolt.  
A gázturbináktól a vonatszerelvényekig,  
a gyártásig és az orvosi képalkotó berendezésekig 
fizikai világunk digitális dimenziókat ölt. 

A fizikai és virtuális világnak a növekvő 
konvergenciája korlátlan lehetőségeket kínál –  
a társadalom szinte minden területén. 

A digitális ugrás – nagyobb hatékonyság a valós 
és virtuális világ összevonásával.
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Az új termékeket és gyártási folyamatokat 
virtuálisan megtervezik, szimulálják és optimali-
zálják, még a fizikai megvalósítás előtt

DIGITÁLIS IKREK ÉS SZIMULÁCIÓ:
A szélturbinákhoz hasonló komplex rendszerek az 
adatelemzés, a nagy teljesítményű számítástechni-
ka és a fejlett, intelligens algoritmusok révén 
megtanulhatják, miként váljanak hatékonyabbá. 

ÖNTANULÓ SZOFTVER:
A felhőkarcolóktól a gázturbinákig és a forgalom
vezérlő központokig a Siemens világszerte mintegy 
300 000 rendszert felügyel és ellenőriz, biztonságos 
kapcsolaton keresztül.

INNOVATÍV SZERVíZ KONCEPCIÓK:

A PLM szoftver és  
az automatizáció akár  
50%kal gyorsítja  
a piacra jutást

Az öntanuló szoftver 90% 
pontossággal tudja előre 
jelezni a megújuló forrá-
sokból származó kimenő 
elektromos teljesítményt 
egy 72 órás időszakra. 

Az okos hálózati technológiák 
révén a megújuló energiaforrá-
sok hálózatba integrálása akár  
40%kal kisebb költséggel 
megvalósítható. 

A TIA portál a mér
nöki költségeket akár 
30%kal csökkenti.

Az intelligens építészeti technoló-
giák akár 40%kal csökkenthetik 
az energiaköltségeket. 

Az okos forgalomvezérlő rend-
szerek akár 20%kal csökkentik  
a torlódások és balesetek  
számát, valamit a kibocsátást.

A szoftver átlagosan 
77%kal gyorsítja fel  
a szív CT vizsgálatok 
eredményeinek 
jelentését. 

Az okos adatkezelő rendszerek képesek  
a laboratóriumi vizsgálatok során előfor
duló hibák 73%os csökkentésére. 

A Siemens Ambergi digitáis üzemében a termékek 
közlik a gépekkel a következő gyártási lépések 
adatait, ami a lehető legalacsonyabb, 0,0012 
százalékos hibarátát eredményezi.

HÁLÓZATBA KAPCSOLT RENDSZEREK: 

A digitális technológiák sok szektorban lehetővé teszik a teljesítmény javítását.

Csak fejlett szoftverrel, berendezésekkel és felhasználói szakértelemmel (know-how) rendelkező cégek képesek  
a teljesítmény javítására a teljes értékláncban, önmaguk és ügyfeleik hasznára.

Tervezés és szerkesztés: nagyobb 
termelékenység és gyorsabb piacra jutás 

Termelés és üzemeltetés: a hatékonyság és 
rugalmasság új szintjei 

Karbantartás és szerviz: rövidebb állásidő  
az előrejelző és előíró analitika révén 

A gyártás jövője 

Okos infrastruktúra

Hálózatba kapcsolt energia

Egészségügyi Informatika

Digitalizáció

A digitalizáció olyan folyamat, amely a tevékenységeket, 
információkat és eredményeket szerkeszthető, elemezhető és 
megosztható adattá alakítja át. Az eszközök növekvő száma 
lehetővé teszi a felhasználók számára a különféle folyamatok 
nyomon követését az Interneten vagy a felhőben. Ezt  
a trendet példázzák többek között az aktivitásmérő karpán-
tok, az üzemek páratartalmát figyelő érzékelők és a házak, 
amelyek „megtanulják” lakóik életmódjának megfelelően 
beállítani a hőmérsékletet és a világítást. Ezt a fejlődést 
követve valószerűnek tűnik, hogy végül minden tárgynak lesz 
egy internet címe, teljesen újszerű kölcsönhatások lehetősé-
gét tárva fel ezekkel a „dolgokkal” kapcsolatban.

Ezzel együtt az okostelefonoknál és az aktivitásmérő karpán-
toknál a gyárak, forgalmi és közüzemi hálózatok sokkal 
összetettebbek. Ezek mindegyike összefonódó fizikai és 
virtuális hálózatokból áll, és gyakran kritikus infrastruktúrákat 
is tartalmaz. A városok és a különböző szervezetek hasznosí-
tani akarják a digitalizáció és az integrált adatok előnyeit. 
Ezért a Siemens a Dolgok Internete (IoT) koncepcióját kiter-
jesztette az ipari alkalmazásokra, azaz olyan rendszerekre, 
melyek digitálisak, egymással kommunikálnak és képesek 

önálló működésre. A Siemens jövőképe szerint miután  
az ökoszisztéma kialakul, annak elemeit jövőbeni, de a mai 
interneten használtakhoz hasonló szabványos protokollokat 
és nyelveket alkalmazó web technológiák segítségével fogják 
irányítani.

A valós világ és az adatok virtuális világának összekapcso-
lása számos előnyt kínál. Az infrastruktúrakezelő szerveze-
tek képessé válnak arra, hogy bármikor összegyűjtsék és 
részletesen elemezzék a rendszer és elemeinek aktuális 
állapotára vonatkozó adatokat. Ez pedig óriási megtakarítási 
lehetőségeket eredményez a prediktív (előrejelző) karbantar-
tás révén és jelentősen elősegíti a rendszerek optimalizálását. 
A világhálós környezet mai technológiáit használva a rendsze-
reket sok esetben gyorsabban és gazdaságosabban lehet 
megvalósítani és üzembe helyezni. Egy rendszer intelligenciá-
ja szükség szerint szétosztható fizikai komponensek és a 
felhőben levő virtuális rendszerek között, ami nagyobb 
hibatűrő képességet és az ügyféladatok fokozottabb védelmét 
eredményezi. Végül a digitális környezet előbb felvázolt 
átalakulásával könnyebb lesz új funkciókkal bővíteni a rend-
szereket és rendszerszoftvereket működés közben frissíteni, 

hasonlóan ahhoz, ahogy okostelefonok és egyéb eszközök 
alkalmazásokon (appokon) át frissíthetők. 

Magyarország már elindult a digitalizáció felé vezető úton.  
Az ide települt nemzetközi autógyártó cégek élvonalbeli 
digitális techológiát hoztak magukkal, a helyi vállalatoknak 
pedig át kell hidalniuk ezt a jelentős tudásbeli szakadékot.

A magyarországi Industry 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 
keretében olyan kezdeményezések révén kívánják áthidalni 
ezt a szakadékot, melyek elősegítik az ipar és az egyetemi 
kutatóközpontok együttműködését. A platform célja az, hogy 
segítse a kisebb vállalkozásokat a most zajló negyedik, digitá-
lis ipari forradalom által megkövetelt átalakulásban, új ala-
pokra helyezve a helyi termelést és logisztikai rendszereket.  
A Siemens Magyarország és más vezető ipari cégek részesei 
ennek a kezdeményezésnek.

A digitalizáció több lépésben történik:

Villamosítás – az okos infrastruktúra alapja a villamosítás.  
A villamosítás révén az energetikai rendszerek pontosabban 

szabályozhatók, ez utat nyit az automatizációnak. Fontos 
eredmény, hogy az infrastruktúra villamosítása lehetőséget 
teremt „tisztább” (környezetbarát) energiahálózat vagy meg-
újuló energiák használatára.

Automatizálás – az automatizálást követően az infrastruktu-
rális és ipari folyamatok közvetlen vezérlés nélkül működhet-
nek. Az automatizálás több szektorban növeli a sebességet,  
a hatékonyságot és gyakran a pontosságot is.

 
Digitalizáció – a digitalizáció az a folyamat, amely a tevé-
kenységeket, információt és eredményeket adattá alakítja.  
Az okos városoknak okos adatok alapján kell működniük, azaz 
a különféle szervezetek által generált adatok dzsungeléből ki 
kell válogatniuk az értékes információkat. A jövőben a sikeres 
szervezetek kulcsfontosságú kritériuma lesz a megfelelő 
adatok megszerzésének és összeállításának képessége. 
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Adatelemzés 
Az adatelemzés súlypontja eltolódik a leíróból az előíró 
jellegű felé, vagyis a néhány évvel ezelőtt hibajelentéseket 
vagy más, általános jelentéseket előállítani képes rendszerek 
ma már képesek előre jelezni ugyanezeket a hibákat, akár úgy 
módosíthatják a működést, hogy a hibák elő se forduljanak. 
Az adatelemzés fejlődési görbéje a leíró (deskriptív) elemzés-
től indult, ahol a felkínált diagnosztikai eszközök megmagya-
rázzák, miért történt valami, majd előrejelző (prediktív) 
jellegű lett, most pedig az előíró (preskriptív) tevékenységek 
jellemzik.

Adatplatformok és integráció – a városokban és vezető 
ágazatokban 
A digitális jövőben az okos városok vagy sikeres üzleti 
vállalkozások titka a rendszerek optimalizálását és  
a kívánt hatékonyságot lehetővé tevő adatok gyűjtésé-
nek, integrációjának és megosztásának képessége lesz. 
Ma még nem felmérhető a digitalizáció összes előnye, de  
a lehetőségek óriásiak. Az adatintegrációval és az okos város-
okkal kapcsolatos legfontosabb kérdések közé tartozik a 
digi talizáció megvalósulási módja, a rendszerek biztonsága, 
az adatok tulajdonjoga (adatgazda szerepkört) és a rendsze-
rek átjárhatósága (interoperabilitása).

A Siemens, mint az iparág vezető szoftver és technológia 
szállítója, kifejlesztette a MindSphere felhőalapú integrációs 
platformot, amit használhatnak városok, ágazatok, infrastruk-
túrakezelő cégek és minden olyan szervezet, ami költséghaté-
konyan szeretné integrálni és felhasználni azt a hatalmas 
mennyiségű adatot, ami a vállalaton belülről, vagy a számta-
lan, hozzá állampolgárként, ügyfélként vagy beszállítóként 
kapcsolódó másik szervezet egyikétől származik.

MindSphere – a Siemens felhő alapú, nyílt IoT (Dolgok 
Internete) operációs rendszere 
A MindSphererel a Siemens egy költséghatékony, méretez
hető felhő platformot kínál az alkalmazások fejlesztéséhez 
Platform, mint Szolgáltatás (PaaS) formájában. A Dolgok 
Internetéhez tervezett nyílt operációs rendszerként a platform 
a nagy mennyiségű termelési adat rögzítésével és elemzésé-
vel lehetővé teszi az üzemek hatékonyságának növelését.  
A MindSphere szilárd alapot biztosít a Siemens vagy 
valamely külső fél által nyújtott alkalmazásoknak és adat 
alapú szolgáltatásoknak, például az előrejelző karbantartás, 
az energiaadatok kezelése és az erőforrás optimalizálás 
területén.

A MindSphere lehetőséget kínál digitális szolgáltatások 
azonnali fejlesztésére, telepítésére és futtatására, valamint 
alkalmazások vagy akár új üzleti modellek létrehozására. 
Költséghatékony adattárhely (hosting) platformként az alábbi 
jellemzőket egyesíti magában:

 ¡ Vállalati határokon átívelő titkosított és gyors adat
feldolgozás

 ¡ Nagy mennyiségű adat biztonságos és globális tárolása
 ¡ Elemzési eredmények megjelenítése

 ¡ Az eszközök összekapcsolhatósága, függetlenül a gyártótól
 ¡ Határtalan lehetőségek harmadik fél alkalmazásfejlesztők 
számára üzletspecifikus alkalmazások létrehozására

Gépgyártó cégek számára nyújtott előnyök 
 ¡ A szervizelés hatékonyságának növelése és kisebb jótállási 
költségek

 ¡ Kiegészítő szolgáltatások kínálata (pl. rendelkezésre állás)
 ¡ Új üzleti modellek lehetővé tétele
 ¡ A termék továbbfejlesztése a K+F területhez küldött vissza-
jelzés révén

Üzemeltetők számára nyújtott előnyök
 ¡ Hosszabb üzemidő (hasznos idő) és az eszközök nagyobb 
rendelkezésre állása

 ¡ Eszközoptimalizálás
 ¡ Hatékony karbantartás

Alkalmazás-fejlesztők számára nyújtott előnyök 
 ¡ Saját alkalmazások gyors fejlesztése a nyílt alkalmazás 
programozási interfésznek (API) köszönhetően

 ¡ Méretezhető fejlesztési környezet
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Okos 
Infrastruktúra 

Terv 2025

Ma általában azt feltételezzük, hogy a legsikeresebb városok 
kidolgoztak egymást erősítő infrastruktúra és gazdasági 
stratégiákat, melyek segítik a regionális és országos célok 
elérését. A városi vezetőknek mindenképpen vannak a saját 
településükre vonatkozó törekvéseik és céljaik, azonban ritka 
a jól átgondolt és az adott város gazdasági célkitűzéseit is 
támogató infrastruktúra terv. Még ritkább az összehangolt,  
a helyi üzleti vállalkozásokkal és főbb érdekelt felekkel közö-
sen kialakított városi stratégia. A Siemens ezt a gyakorlatot 
kérdőjelezi meg és aktívan keresi a kapcsolatot lehetséges 
partnerekkel az állami és magánszférában, hogy – Budapest-
nél messzebb tekintve – az okos városokat középpontba 
állító infrastruktúra stratégiát alakítson ki Magyarország 
egésze számára. 

Az infrastruktúra és a versenyképesség gazdasági össze-
függései
Az infrastruktúra és a gazdasági versenyképesség között 
fennálló kapcsolat már bizonyított. Minden gazdaság ereje  
a rendelkezésére álló emberi tőke termelékenységén és  
a természeti erőforrásokhoz való hozzáférésén alapszik. Egy 
olyan világban, ahol a tőke és a munkaerő a leghatékonyab-
ban működő piacra áramlik, a korszerű, megbízható és csúcs-
technológiát alkalmazó infrastruktúra elsődleges kritérium 
egy város versenyképességének megőrzésében. A legfonto-
sabb szempont pedig az, hogy az infrastruktúra az egyik 
olyan szektor, ahol a kormányzati befolyás leginkább érvénye-
síthető mind országos, mind helyi szinten. A kormányzatnak 
gyakran kell finanszíroznia ezeket a projekteket, vagy biztosí-
tani a szükséges földterületet, illetve engedélyeket. A szállítás 
általában a magánszektor feladata, ehhez viszont ismerniük 
kell az infrastruktúra stratégiát, mivel így szakértelmükkel 

hozzájárulhatnak a tárgyalások sikeréhez, és már a tervezés 
kora fázisaiban kiküszöbölhetők potenciálisan költséges 
problémák.

A gazdaságban fontos szempont, hogy az infrastruktúra 
projekteknek pozitív kihatása lehet más területekre, például  
a közegészségügyre, és környezeti hatásuk ugyancsak kedve-
ző lehet. Rövid távon az infrastruktúra beruházás kiváló 
munkahelyteremtő eszköz, különféle képzettségű dolgozók 
számára. Az infrastruktúrába történő beruházás hatékony 
kormányzati eszköz a 2009ben globálisan tapasztalthoz 
hasonló gazdasági visszaesés ellensúlyozására. Hosszú távon 
az infrastruktúra beruházás költségcsökkentő és értéknövelő 
hatású, kedvező a környezetre nézve.

A tisztább energiaforrásokba, az épületek energiahatékonysá-
gába, a tömegközlekedésbe és az intermodális teherszállítás-

ba való beruházások előnyösek a környezet szempontjából. 
Az európai nagyvárosokban az épületek és a közlekedés 
jellemzően a károsanyagkibocsátás 90–95%áért felelős. 
Mivel Magyarországon a gyártóipar jelenléte jelentős, ezért 
valószínű, hogy magasabb az ehhez a szektorhoz köthető 
széndioxid kibocsátás mértéke. Ez azt jelenti, hogy a szén 
dioxid kibocsátás országos csökkentéséhez már kezdettől 
fogva szükséges a magánszektor elkötelezettsége. A régi 
épületek utólagos modernizálása és a tömegközlekedési 
rendszerek korszerűsítése jelentősen hozzájárulhat az ener-
giafelhasználás és a károsanyagkibocsátás csökkentéséhez. 
Megfelelő tervezés esetén számos energetikai, közlekedési és 
építészeti beruházás másodlagos eredménye lehet a csapa-
dékmennyiséget, az áradásokat és a hőmérsékletet érintő, 
várható változásokkal szembeni növekvő rugalmasság. 
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A Siemens és  
a magánszektor 

bevonása

A Siemens büszke arra, hogy már 130 éve jelen van Ma-
gyarországon, a cég biztosított járműveket Budapest leg
első metróvonalához, és az ország elektromos gerincháló-
zatának 70%a Siemens technológiát alkalmaz. A Siemens 
3000 fős, erős magyar csapata által előállított termékek 
70%a exportra készül, ezzel erősítve Magyarország fontos 
európai kereskedelmi központpozícióját. A frissen digitali-
zálódó világban az is döntő fontosságú, hogy a Siemens 
Magyarországon, Budapesten alakítja ki leginnovatívabb 
csoportja, a Next47 egyik bázisát. Ez a szoftvermérnökök-
ből álló csoport világviszonylatban élen jár a digitális tech-
nológiák fejlesztésében, ide értve a világ egyik első elektro-
mos repülőgépét is.

A Siemens magyarországi gyárai az anyagokat és alkat
részeket helyi kis és középvállalkozásoktól szerzik be.  
A Siemens a digitalizációból adódó lehetőségek kihasz-
nálásával a teljes értéklánc mentén növelni szeretné  
a termelékenységet.

 A helyi légköri és széndioxid kibocsátás egy jelentős részét 
a magánszektor termeli, és bármilyen, a gyártás kibocsátá-
sát és energiaigényét csökkenteni szándékozó kormányzati 

intézkedésnek pozitív módon kell megszólítania a magán-
szektort. Az ipar digitalizációjára kidolgozott stratégia 
segítheti mind gazdasági, mind környezetvédelmi célok 
megvalósítását. A Siemens globálisan törekszik arra, hogy 
2030ig megvalósuljon a karbonsemlegesség és már 
2020ra 50%kal csökkenjen a CO

2
 kibocsátás.

A Smart Hungary 2025 jövőkép ugyanebben a közösségi 
szellemben készül. A Siemens reméli, hogy Magyarország 
kihasználja a digitalizációból adódó lehetőségeket és  
a beruházásból származó előnyök nemcsak Budapesten, 
hanem vidéki városainkban is érezhetőek lesznek, ország-
szerte elősegítve az erősebb és széleskörű gazdasági növe-
kedést.

E digitalizációs projektek megvalósításához szükséges 
technológiák és szakértelem köre meghaladja a Siemens 
szolgáltatásainak határait. A projektek végrehajtása megkí-
vánja a magánszektor, a közszféra, az egyetemek, a helyi 
szervezetek és megfelelő vezetők bevonását. A Smart 
Hungary 2025 egy szélesebb, szektoron belüli párbeszéd 
kezdete.

A Siemens klímasemleges lesz 2030-ra 

 ¡ A CO
2
 kibocsátás 50 százalékos csökkentése már 

2020-ra 

 ¡ 100 millió eurós beruházás az energiahatékonyság 
növelésébe

 ¡ A várható éves megtakarítás 20 millió euró 

A Siemens célja, hogy a világ első olyan jelentős iparvál-
lalata legyen, amely 2030ra megvalósítja a nettó zéró 
széndioxid kibocsátást. A Siemens mintegy 100 millió 
eurót ruház be a következő három évben termelő létesít-
ményei és épületei energiafogyasztásának csökkentésé-
be. A Siemens azt reméli, hogy éves energiaköltségét 20 
millió euróval csökkentheti az innovatív technológiákba 
– például épületek és termelési folyamatok energiagaz-
dálkodási és automatizálási rendszereibe, és a gyártás 
energiahatékony hajtórendszereibe – történő beruházás 
révén. Ezekhez az erőfeszítésekhez hozzájárulnak azok a 
folyamatos digitalizációs beruházások, amiket a Siemens 
gyártó létesítményeivel kapcsolatban már eddig is meg-

valósított a termelékenység növelése, a gyártott termé-
kek minőségének javítása, valamint az energiafelhaszná-
lás és a pazarlás csökkentése érdekében.

A fenti célok elérése érdekében A Siemens a következő 
három kulcsfontosságú intézkedést hajtja végre: egyrészt 
az energiaköltségek optimalizálása érdekében elosztott 
energia rendszereket használ a termelő létesítményeiben 
és irodaépületeiben. Márészta cég teljes gépjármű 
flottájánál szisztematikusan alacsony károsanyagkibo-
csátású kocsikat használ, és az eMobility koncepcióit 
alkalmazza. Harmadrészt pedig a tiszta (nem szennyező) 
energiaösszetétel irányába tereli a cég energiafelhasz-
nálását, egyre több olyan energiaforrást vesz igénybe, 
ahol a széndioxid kibocsátás kicsi vagy zéró – ilyenek 
például a földgáz és a szélenergia.

„A kisebb széndioxid kibocsátás nem csak azt jelenti, 
hogy felelős társadalmi szereplőtől elvárható módon 
cselekszünk, de üzletileg is előnyös” – jelentette ki Joe 
Kaeser, a Siemens AG elnökvezérigazgatója.
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A Smart Hungary 
2025 jövőkép 

kialakítása

Magyarország 2025 
Magyarország drámai változásokon ment keresztül  
az elmúlt 25 évben. Jelentős gazdasági növekedést ért el, 
korszerűsítette infrastruktúrája nagy részét, valamint beru-
házások révén az oktatási és kulturális lehetőségek széles 
skáláját tette elérhetővé az emberek számára. Magyaror-
szág kereskedelmi mérlege pozitív, a közlekedést pedig jó 
közúti, vasúti és légi hálózatok segítik. Az ország virtuális 
összekapcsolhatósága nő és az alapok megvannak ahhoz, 
hogy jelentős szoftverközponttá váljon. A DHL 2016os 
globális integrációs (világgazdaságba beágyazottságot 
jelző) mutatója Magyarországot 140 ország közül a 12ik 
helyre sorolja. A mutató egy ország viszonylagos összekap-
csolhatóságát (integrálhatóságát) jelzi olyan fő paramét
erek alapján, mint kereskedelem, információ, tőke és em
berek.

Magyarország sikeresen épített korábbi gyártóbázisára, 
mivel nyitott volt a nemzetközi vállalatok irányában,  
továbbra is megfelelően kezelte és támogatta a helyi  
cégeket és beruházott egyetemeibe. 

Ennek eredményeként a magyar gazdaság a következőkkel 
jellemezhető:

Magasan képzett munkaerő – a népesség számához 
viszonyítva Magyarországon igen nagy a magasan kvalifi-
kált munkavállalók aránya. A magasan képzett alkalmazot-
tak rendelkezésre állása a fő oka annak, hogy az elmúlt 
években több, csúcstechnológiát képviselő gyártó cég 
települt az országba. Az ezekben az emberekben rejlő 
potenciált kihasználva Magyarország megkezdheti gyártás 
infrastruktúrájának átfogó digitalizációját Budapesten és 
egyéb jelentősebb városokban.

Csúcstechnológiájú gyártóbázis – Magyarország számos 
nemzetközi vállalat gyártóbázisa, ami a magasan képzett 
munkaerőnek, földrajzi helyzetének és a versenyképes 
költségalapnak köszönhető. Magyarország sikeresen von-
zott ide autógyártásra specializálódott cégeket. Ma Győr ad 
otthont a 11 500 dolgozót foglalkoztató Audi üzemnek, míg 
Kecskeméten egy nagy Mercedes Benz autógyár létesült.
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Főbb kihívások 
A többi országhoz hasonlóan Magyarországnak is olyan 
kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek meghatározzák  
a nemzeti politika bizonyos szempontjait. Magyarország-
nak meg kell találnia a helyét az egyre nagyobb mérték-
ben digitalizálódó világban, fenn kell tartania a gyártás 
területén elért előnyét, javítania kell környezetvédelmi 
teljesítményét és további gazdasági növekedést kell 
elérnie.

Az országban a gyártásból realizált kereskedelmi hasznot 
(többletet) bizonyos mértékben semlegesíti a villamos és 
hőenergia importtól való jelentős függőség. Ma az összes 
energia közel 74%a importból származik. Az ország lakásál-
lományának túlnyomó részét sűrűn lakott többlakásos 
lakóépületek teszik ki, melyek közül sok a 60as, 70es és 
80as években épült és számos városközpontban még 
megtalálhatók a 19. századból származó történelmi épüle-
tek. A lakásállomány nagy része korszerűsítésre szorul,  
a többlakásos épületek sok lakója pedig még most sem 
tudja szabályozni otthonában a fűtést a téli hónapokban. 
Bár Budapesten megjelentek új mobilitási alkalmazások,  
a városok közti közlekedés továbbra is kihívást jelent, és  
az ország más városait összekötő útvonal sokszor szüksé-
gessé teszi Budapest érintését. A Magyarországot jelenleg 
érintő főbb infrastrukturális kihívások:

Energiafüggőség – Magyarország nagymértékben függ  
az importált energiától. Földgázt importál hő és elektro-
mos energia előállítása céljából, és további áramimportra is 
szorul más országokból. Magyarország nem rendelkezik sok 
természeti energiaforrással, és nincsenek egyszerűen igény-
be vehető megújuló víz és napenergia felhasználási lehető-
ségek. Az ország elektromos energiájának jelentős hánya-
dát nukleáris erőmű termeli. A magyar kormány 
enge  dé  lyezte új nukleáris energiatermelő kapacitás építé-
sét, ami nagyjából az elavuló erőművek meglevő kapacitá-
sát fogja kiváltani. Így az új beruházás nem fogja megoldani 
az energiafüggőség problémáját.

A földgáz nagyon fontos Magyarországnak, mivel ezt hasz-
nálják villamos áram és hőtermelésre a lakások és üzleti 
vállalkozások számára. Az ország ugyan rendelkezik egy 
egyedülálló természeti erőforrással geotermikus energia 
formájában, de gyakran még a jó geotermikus lehetősége-
ket mutató területeken sem elég magas a felszínhez közeli 
hőmérséklet költséghatékony áramtermeléshez, csak hő-
energia termelésére alkalmas. Járulékos elemek alkalmazá-
sával javítani lehetne egy geotermikus rendszerben  
a hőenergia minőségét, de részletes elemzés szükséges 
annak meghatározásához, mennyire lennének megvalósít-
hatóak és használhatóak a geotermikus energiába történő 
jövőbeni beruházások.

Üzembe helyeztek ugyan valamennyi szárazföldi szélener-
gia kapacitást, de ez a piaci szegmens nem nőtt jelentős 
mértékben. A legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező 
megújuló energiaforrások a helyi agrárszektorból származó 
biomassza és a bio tüzelőanyagok. Ezek együtt a szükséges 
teljes energiamennyiség mintegy 8%át teszik ki.

Az egy főre eső GDP növelése – a magyar jövedelmi 
szintek jelentősen nőttek az elmúlt 15 év során, azonban 
csak a középmagyarországi régióban haladták meg  
a jövedelmek az uniós átlagot. Ennek előnye, hogy Magyar-
ország igen versenyképes áron működő gyártóbázis 
maradt. Mindazonáltal az alacsonyabb adóalap korlátozza 
az állami szektor beruházásait az olyan régiókban, mint 
például ÉszakMagyarország, ahol a gazdasági mutatók 
jóval elmaradnak az Unió átlagtól.

Kutatás és fejlesztés – a helyi tudásanyag célzott kutatás 
és fejlesztés révén történő bővítése igen magasan képzett, 
globálisan versenyképes munkaerőt kíván, akár közpénzből, 
akár magántőkéből finanszírozzák ezen tevékenységeket. 
Ahhoz, hogy a kiváló gyártási teljesítményből vezető sze-
repre tegyenek szert a K+F tevékenységek területén, speci-
ális tudással rendelkező szakértőkre és a helyi egyetemi 
kutatóközpontokkal kiépített szoros kapcsolatokra van 
szükség.

A növekedés kiegyensúlyozása – a Hungary 2025 jövőkép 
Budapesten túltekintve más városokban is meg szeretné 
találni a növekedési lehetőségeket. Jelenleg Budapest 
közigazgatási határain belül mintegy 1,7 millió ember él, 
míg a tágabb fővárosi körzet lakosainak száma körülbelül 
3,3 millió. Budapesten jelentős a népesség koncentrációja. 
A népességszámot tekintve második legnagyobb magyar 
város, Debrecen csak alig több mint 200 000 embernek ad 
otthont. Noha Budapest Európa egyik legsűrűbben lakott 
települése, a magyarok továbbra is ide vágyakoznak, és az 
ország többi városának keményebben kell dolgoznia azért, 
hogy megtartsák legtehetségesebb polgáraikat.

A gazdasági növekedés, a helyi erősségek és a gazdasá-
gi diverzifikáció összefüggései – a feldolgozóipar, neve-
zetesen az élelmiszer és italgyártás, valamint a gyáripar 
járul hozzá legnagyobb mértékben Magyarország gazdasági 
teljesítményéhez, így ezek a magyar gazdaság fontos 
célszektorai. Az ország számára kihívást jelent az, hogyan 
folytassa a gyártás támogatását, egyúttal növelje a munka-
helyek számát, hogy a korábbinál több ember számára 
kínáljon lehetőséget. Az autógyártó cégekkel létesíthető 
gazdaságpolitikai kapcsolatok felismerése és a K+F érték-
láncon való előrelépés ösztönzése valódi lehetőség.
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Idősödő népesség – több európai szomszédjához hasonló-
an Magyarországon is öregszik a népesség és a rendelke-
zésre álló munkaerő viszonylagos csökkenése várható. Az 
országnak módot kell találnia arra, hogy az elkövetkezendő 
években több ember számára biztosítsa a kulcsfontosságú 
szolgáltatásokat. Ez az a terület, ahol a technológia szere-
pet játszhat a szolgáltatások költséghatékony nyújtásában.

Magyarország kormánya több elsődleges célt tűzött ki az 
Országos Energia és Szállítási Stratégiák és az S3 Innovációs 
Stratégia alapján. A célok az infrastruktúra és közlekedés 
(szállítás) villamosítására, valamint az Európai Unió szén 
dioxid kibocsátással és a megújuló energiák arányának 
növelésével kapcsolatos főbb elvárásainak teljesítésére 
helyezik a hangsúlyt. A Smart Hungary 2025 projektnek fel 
kell használnia a digitalizációval kapcsolatos beruházásokat 
a kormány támogatására ezen célok költséghatékony eléré-
sében. A Smart Hungary 2025 fontos célkitűzése a felvázolt 
célok megvalósításához szükséges projekt és beruházás 
típusok létrehozása, megfelelő stratégia és projekt alapú 
ütemterv kidolgozásával. Ennek az ütemtervnek túl kell 

tekinteni a kormányzati célokon, mivel az országos gazda-
ságpolitika tartalmaz egyéb, konkrét célhoz látszólag nem 
köthető törekvéseket is. Ezek a törekvések:

 ¡ Az energiafüggetlenség fokozása;

 ¡ A GDP növelése;

 ¡ A gazdasági és fizikai növekedés kiegyensúlyozása;

 ¡ Magyarország gyártószektorának támogatása.

E célok pozitív hatásúak, mivel energiát takarítanak meg, új 
technológiát alkalmaznak és hasznosak a környezet számá-
ra. Mindazonáltal ezek a célok közvetlenül nem kapcsolód-
nak ahhoz, hogy Magyarország a jövőben miként javítja 
tovább lakóinak életminőségét, kapcsolja össze szorosab-
ban városait és egyensúlyozza ki a városi növekedést, emeli 
európai szintre az egy főre eső GDP értékét és nyújt reális 
lehetőségeket a helyi, magyar vállalkozások számára.

A Magyarország számára felvázolt jövőkép megkívánja, 
hogy építsen a kezdeti projektek eredményeire, majd a 
hasznot visszaforgassa az érintett városokba, így kamatos-
tul hasznosítva a befektetett értéket. Ez a kiadvány kiemel 
olyan lehetséges kulcsprojekteket az energetikai, építészeti 
és közlekedési szektorban, melyek a meglévő adottságokra 
az okos technológiákkal kiegészítve érdemes építeni.

Kulcsfontosságú szektorok 
Ez a kiadvány az energia, építészet és közlekedésinfrastruk-
túra szektor kulcsfontosságú projektjeit helyezi középpont-
ba. Új projekt ötleteket vázol fel és információt nyújt  
a villamosítás és a digitalizáció jelentőségéről ezekben  
a szektorokban. A bemutatott elgondolásokat más lényeges 
célkitűzések vonatkozásában is mérlegelni kell; ezeket 
Magyarország egész területén a kormányzati, közcélú és 
magánszektor szereplői fogalmazták meg, beleértve  
a következő igényeket:

 ¡ Nagyobb energiafüggetlenség

 ¡ Életminőség javítása

 ¡ Kiegyensúlyozott gazdasági  
növekedés támogatása

 ¡ Helyi gyártóbázis támogatása.
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A Smart 
Hungary 

városközpontú 
vizsgálata,

kulcsszektorok 
szerint

A világ digitális átalakulása óriási ütemben zajlik. Ma már 
Budapesten számos közlekedési alkalmazás segíti az embe-
rek mozgását a városban, és a helyi gyártók is használják  
a legfejlettebb digitális technológiák némelyikét. Budapest 
és az élvonalbeli gyártó cégek azonban nem tükrözik  
az ország egészét. Mint minden országban, a digitalizáció 
itt is gyerekcipőben jár, a városok pedig gyakran előrero-
hannak. Az Európai Unió megkívánja a nagy sebességű 
internet hozzáférést, Magyarország pedig a nemzeti erőssé-
gek és a fő K+F célok figyelembe vételével alakítja ki saját 
innovációs stratégiáját. Az ország azonban rendelkezik egy 
egyedülálló – középeurópai szomszédjaira nem jellemző– 
erősséggel, ez pedig a magasan képzett szoftvermérnökök 
nagy száma. A Siemens büszke arra, hogy 1000 szoftver-
mérnököt alkalmaz helyi vállalati technológiai csoportjá-
ban, és ez a csoport dolgozta ki a cég leginnovatívabb 
megoldásainak egy részét.

Az okos városok fejlesztése országszerte elindult olyan 
helyi, alulról jövő kezdeményezések formájában, mint  
a Smart City Budapest és a Smart City Győr, illetve a Nem-

zeti Innovációs Hivatal „intelligens specializációt szolgáló 
kutatási és innovációs stratégiájának” (S3) keretében. Az S3 
stratégia kiinduló pontjaként meghatározza, hol zajlik 
Magyarország jelenlegi kutatási és innovációs tevékenysé-
ge, és ezekre a területekre az innováció növekedésének 
bázisaként épít. Az S3 stratégia alábbi két diagramja bemu-
tatja egyrészt azt, hogy a magyar gazdaságban melyik 
területek növelik leginkább a helyi bruttó hozzáadott érté-
ket (BHÉ), másrészt, hogy hol tapasztalható a legjobb 
együttműködés a magánszektor és az egyetemi kutatási 
projektek között.

A Smart Hungary 2025 a kormány jelenlegi céljaira kíván 
építeni, meghatározva azokat a lehetséges tevékenységeket 
és projekteket, amelyek révén nagyobb lendülettel és 
mértékben indulhat meg a helyi gazdaság növekedéséhez 
stratégiailag még inkább kapcsolódó infrastruktúra kiépíté-
se. Számtalan módja van annak, hogy megfelelő tervezés 
eredményeként ez az infrastruktúra hatékonyabban szolgál-
ja a kormány legfontosabb céljait és a fejlődést.

Valamennyi elképzelés központjában olyan tervnek kell 
állnia, ami a tevékenységeket és azok hasznát az ország 
teljes területén osztja szét és a célzott tevékenységek 
egymásra épülő hálózatát hozza létre.

A feldolgozó iparágakból származik messze a legnagyobb 
bruttó hozzáadott érték (BHÉ), és úgy tűnik, egyúttal ez az 
a szektor, ahol a nagyobb az átfedés az ipari magánvállalko-
zások és a magyar felsőoktatási intézmények között. Az S3 
az okos innováció nemzeti prioritásait mutatja, az alábbiak-
ra helyezve a hangsúlyt:

 ¡ Egészséges társadalom és jólét

 ¡ Fejlett technológia a járműiparban és a gépipar más 
területein

 ¡ Tiszta és megújuló energia

 ¡ Fenntartható környezet

 ¡ Egészséges, helyi élelmiszer

 ¡ Agráripar

 ¡ Információs és kommunikációs technológia

 ¡ Befogadó és fenntartható társadalom
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Budapest főbb statisztikai adatai

Közlekedési mód szerinti megoszlás

Népsűrűség
3350/km2

Budapest lakossága
1,76 millió

legnagyobb város  
az EUban

9.A magyarországi 

lakosság 17%-
ának az otthona

45% 35% 18% 2%
Tömegközlekedés Személygépkocsi Gyalogos Kerékpáros

A városok
szerepe

A főváros: Budapest 
Népsűrűség, jólét és infrastruktúra szempontjából Budapest  
az első helyen áll az országban. Budapest és a tágabb fővárosi 
körzet lakosainak száma közel 3,3 millió, ami nagyjából az 
ország népességének egyharmada. Budapest Magyarország 
közúti és vasúti hálózatának központja. Ugyancsak itt fejlesztik 
és alkalmazzák az élvonalbeli technológiákat. A KözépEurópai 
Egyetem (CEU) éppen most nyitotta meg hightech, teljesen 
automatizált épületét. A 4es metróvonal világszinten is élvonal-
beli mobilitási technológiákat alkalmaz.

A közlekedés minősége alapvetően jó, a levegőminőség 
pedig az EU határértékeken belül van, a PM10 (szálló por) 
szintek kivételével. Budapest az egész országból vonzza  
az új lakosokat. A digitalizáció, különösen a közlekedés 
területén, lehetőséget nyújt új, növekvő körzetek bevonásá-
ra a tömegközlekedésbe; az elektronikus közigazgatás pedig 
felgyorsíthatja az önkormányzati eljárásokat és széleskörű 
tájékoztatást nyújt a lakosság számára.

Jelentős pénzügyi beruházások nélkül milyen valós lehetősége-
ket teremt a digitalizáció a városok számára az infrastruktúra és 
a kínált szolgáltatások körének bővítésére? Bár minden város jó 
eséllyel a saját érdekeinek leginkább megfelelő területekre 
fókuszál, a közlekedési jegyrendszer és más, hasonló rendsze-
rek integrálása ezzel a helyközi utazás könnyítésével kézzelfog-
ható előnyökkel jár. Az alábbiakban a magyar városok néhány 
fő statisztikai adata mellett több ötlet kerül bemutatásra, arról, 
hogy a város vezetői hogyan hasznosíthatják a digitális techno-
lógiákat.

A Smart Hungary 2025nek minden magyar várost be kell 
vonnia, mivel ezek alkotják a nemzeti digitális stratégia gerin-
cét. Az alábbi, városokkal foglalkozó rész az ország jelentősebb 
városainak erősségeit emeli ki és lehetséges városspecifikus 
projektekre tesz javaslatot.

Az összes magyar várost és falut felölelő, átfogó megközelítés 
szükségessé tenné egy nagykapacitású digitális hálózat létre
hozását, a közlekedésirányítási rendszerek korszerűsítését,  
az épületek energiateljesítményét szabályozó szabványok 
szigorítását, valamint több automatizációs megoldás alkalmazá-
sát, főként a kereskedelmi épületekben.
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Népsűrűség
738/km2

Győr lakossága
129 568

Népsűrűség
963/km2

Pécs lakossága
145 347

Népsűrűség
756/km2

Miskolc lakossága
158 101

Győr

Az Audi Győrt választotta motorgyártó és autóösszeszere-
lő üzemének helyszínéül. Az összes Audi motor több mint 
90%át itt gyártják, az alkalmazottak száma pedig megha-
ladja a 11 500 főt.

Pécs

A város Magyarország déli mezőgazdasági körzetének 
központjában található. Az M6 autópálya jó összeköttetést 
biztosít Pécs és Budapest között.

Smart Hungary2025 – Győr

Az Audi üzemében a helyi gyártás egyik fő szempontja 
már most az automatizáció; a digitális technológiák 
oktatása a helyi kisebb termelő vállalkozások számára 
fejlesztheti az ott dolgozók szaktudását és bővítheti  
a kisipari gyártóbázist.

Smart Hungary 2025 – Pécs

A valós idejű járatinformáció és hasonló technológiák 
megjelenhetnének a jelenleg tervezett új villamos
vonalon. A villamos utastájékoztatási rendszerét össze 
lehetne kapcsolni a buszjáratokkal, ami még több 
utast vonzhatna a helyi tömegközlekedésbe.

Miskolc

Ez a város az 1960as évek óta Magyarország nehézipari 
bázisa. Miskolcon a közelmúltban megnőtt az álláslehetősé-
gek száma, mivel több nemzetközi iparvállalat ide telepítet-
te gyártó kapacitását.

Smart Hungary 2025 – Miskolc

A helyi ipari szereplők digitalizációval kapcsolatos 
oktatása és a megfelelő képességek megszerzésére 
tett erőfeszítéseik támogatása valódi prioritás 
lehetne.

Népsűrűség
338/km2

Kecskemét lakossága
111 724

Kecskemét

Kecskemét ipari múltú város, ma pedig itt található a 
Daimler AG gyártelepe. Az üzem 800 millió eurós beruházás 
keretében létesült és 3000 munkahelyet teremtett a régió-
ban. A város elnyert egy EU finanszírozási versenypályáza-
tot, a támogatást pedig új trolibusz vonalak kiépítésére, 
valamint történelmi központjának sétáló övezetté való 
átalakítására fordította.

Smart Hungary 2025 – Kecskemét

Kecskemét kis és középvállalkozásai, különösen azok, 
amelyek üzleti kapcsolatban állnak a Daimler céggel, 
esetleg profitálhatnának a digitális ipari technológiák-
ra vonatkozó ismeretek bővítéséből, és létrehozhat-
nák a digitális ipar helyi szakértői bázisát.
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Népsűrűség
612/km2

Szeged lakossága
162 621

Népsűrűség
442/km2

Debrecen lakossága
203 059

Szeged

Szeged Magyarország harmadik legnagyobb városa, és itt 
van az ország leghíresebb egyeteme. Az akadémiai kutató 
és oktató gárda létszáma eléri a 2 300 főt, a hallgatók 
száma pedig a 25 000t. Szeged Magyarország élelmiszer-
ipari központja is. A kiterjedt tömegközlekedési hálózat  
42 autóbusz, 4 villamos és 5 trolibuszvonalból áll.

Smart Hungary 2025 – Szeged

Az élelmiszer és italgyártásba történő beruházás 
országos prioritás, és Szegeden helyi kezdeményezés-
sel támogatni lehetne a digitális technológiák alkal-
mazását a szektorban.

Szeged is kiváló helyszín lehetne valós idejű járatin-
formációkat szolgáltatására a helyi közlekedési háló-
zatban. A diákok létrehozhatnának egy helyi energia 
és digitális átviteli hálózatot bemutató projektet is.

Debrecen

A lakosok számát tekintve ez Magyarország második vá-
rosa. Budapest után Debrecenben található az ország máso-
dik legnagyobb repülőtere. Debrecen az ország keleti 
régiójának kereskedelmi központja, ugyanakkor a nemzet-
közi vállalatoknak is regionális központja. A városban négy 
ipari park található, ezek egyikének az egyetem a tulajdo-
nosa; egy új ipari park pedig jelenleg épül. 
A helyi tömegközlekedés céljára autóbuszokat és villamoso-
kat használnak. A nemrég elkészült M35 autópályán Buda-
pest két órán belül elérhető.

Smart Hungary 2025 – Debrecen 

Kiemelt terület lehetne a helyi közlekedési vonalak 
digitalizációja, hogy azokon valós idejű információ 
álljon rendelkezésre, valamint a csatlakozás a helyi 
digitális ismeretek bővítését célzó egyetemi progra-
mokhoz.
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Gépesítés –  
víz- és gőzenergia

1.

Tömegtermelés

2. 3.

Számítógépesítés  
és automatizáció

4.

Kiberfizikai  
rendszerek

Okos ipar

Magyarország Európa egyik jelentős termelési helyszíne,  
a gyáripar lényeges tényező az ország tartós gazdasági növe-
kedése szempontjából. A digitalizáció olyan mértékben 
formálja át az iparágat, hogy erre az okos/digitális üzemek 
által fémjelzett új, negyedik ipari forradalomra új kifeje-
zéssel Industry 4.0 néven hivatkoznak.

A digitalizáció összes előnyének kihasználásához a vállalkozá-
soknak először is adataik teljes körű integrációját kell megva-
lósítaniuk. Ez ipari szoftver és automatizációs integrációt,  
a kommunikációs hálózatok kibővítését, az automatizálás 
területén a biztonság növelését és üzletspecifikus ipari 
szolgáltatások használatát teszi szükségessé. A saját és 
beszállítói üzleti folyamatait digitálisan sikeresen integráló 
vállalatok képesek teljes értékláncuk digitális leképezésére.

Az ipar digitalizációja a következőket foglalja magába:

 ¡ A piacra jutási idő csökkentése  
A gyorsan változó fogyasztói igények miatt a gyártóknak 
gyorsabban kell piacra vinni termékeiket, a termékek 
növekvő komplexitása ellenére. A nagyvállalat vezető 
pozíciója eltűnhet a gyorsabb, rugalmasabb versenytársak 
megjelenésével.

 ¡ A rugalmasság növelése  
A fogyasztók tömegcikkek áráért szeretnének egyedi 
termékekhez jutni. Ebből kifolyólag a gyártásnak rugalma-
sabbnak kell lennie, mint valaha.

 ¡ A minőség javítása 
A fogyasztók a magas minőséget az interneten megosztva 
dicsérik, a gyenge minőséget ugyanígy elmarasztalják.  
A kiváló termékminőség biztosítása és a jogi követelmények 
kielégítése érdekében a vállalatoknak zárt minőségbiztosí-
tási eljárásokat kell bevezetniük, és elvárás a termékek 
nyomon követhetősége.

 ¡ Az energiahatékonyság növelése 
Manapság nem csak a terméknek kell fenntarthatónak  
és környezetbarátnak lennie, az energiahatékonyság a 
gyártás és termelés területén is versenyelőnnyé válik.

 ¡ A biztonság garantálása  
Egy további általános követelmény a biztonság. A digi
talizáció növeli a termelőüzemek sebezhetőségét számító-
gépes támadások (kibertámadások) esetén, ez növeli  
a megfelelő biztonsági intézkedések iránti igényt.

A digitális gyártásban a következő fontos területeken alkal-
maznak szoftver megoldást: központi adatplatform a teljes 
értéklánc digitális támogatására a diszkrét gyártás során; 
okos ipari kommunikációs hálózatok, melyek a termelési 

modulokon belüli egyszerű adatcsere és az üzemviteli adatok 
gyűjtése alapjául szolgálnak; és hatékony védelem a biztonsá-
gi kockázatok ellen a digitális üzemekben – mivel egyre több 
rendszer hálózatba kapcsolt. 

Ipar 4.0

Next47

Nemzeti 
Technológiai 

Platform

 

Intelligens 
ipar

Digitális iker

1010101010
1010101010
1010101010

1010101010
1010101010
1010101010

Önszervező  
üzemek
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A digitalizáció kulcsfontosságú az ágazatban a teljes érték-
lánc mentén, amely kiterjed a következőkre:

Tervezés és konstrukció – gyorsabb piacra jutás 

 ¡ Digitális ikrek és szimuláció – az új termékeket és gyártási 
folyamatokat virtuálisan megtervezik, szimulálják és optimali-
zálják, még a fizikai megvalósítás előtt.

Termelés és üzemeltetés – hatékonyság és rugalmasság

 ¡ Hálózatba kapcsolt rendszerek, digitális üzemek – egy digitá-
lis üzem esetén a termékek közlik a gépekkel a következő 
gyártási lépéseket, ami a lehető legkisebb hibaarányt ered-
ményezi.

 ¡ Öntanuló szoftver – a komplex rendszerek az adatelemzés,  
a nagy teljesítményű számítástechnikai eszközök és a speciá-
lis, intelligens algoritmusok révén megtanulhatják, miként 
váljanak hatékonyabbá. 

Karbantartás és javítás – az előrejelző (prediktív) és előíró 
(preskriptív) intézkedések miatt csökkenő állásidők

 ¡ Rendszerek globális felügyelete és ellenőrzése biztonságos 
összeköttetésen keresztül.

A gyártóipar digitalizációja általános érdeklődésre számot tartó 
téma – az alábbiakban körvonalazzuk az ágazat jövőbeni 
működésének néhány aspektusát.

Adatvezérelt gyártás 
A jövőben gépek, rendszerek és érzékelők világszerte kommuni-
kálnak és információt osztanak meg egymással. Ez lehetővé 
teszi a vállalatok termelési hatékonyságának jelentős növelését, 
és a nagyobb rugalmasság lehetővé teszi, hogy a gyártást  
a piaci igényekhez igazítsák.

Virtuális gyártás 
A PLM (termék életciklus menedzsment) segítségével a termé-
keket virtuálisan létrehozzák és alaposan tesztelik, még mielőtt 

a valóságban akár egyetlen csavart is meghúznának. Ezzel  
a technológiával a termékek akár 50 százalékkal gyorsab-
ban piacra tudnak jutni, a PLM nélküli termeléssel legalább 
azonos minőségben; ezt a digitális ikerrel történő szimuláció 
teszi lehetővé. A digitális iker a termék virtuális képe, amelybe 
az egyedi komponensek különféle terveit lehet beilleszteni, 
majd letesztelni a teljes fejlesztési lánc mentén. Ezt a megköze-
lítést használták a Mars Curiosity Rover űrszonda leszállásának 
szimulálására 2012ben. A leszállást 8000szer tesztelték  
a Siemens PLM szoftverével.

Önszervező üzemek 
Az információs technológia, a telekommunikáció és a gyártás-
technológia összeolvadásával a termelési eszközök autonómiája 
növekszik; az okos üzemek fejlődési irányát azonban lehetetlen 

Pilkington, Egyesült Királyság

A Siemens és a Pilkington műszaki csoportja egy sor 
alapos energiahatékonysági vizsgálatot és átvilágítást 
végzett a vállalatnak az Egyesült Királyság különböző 
részein található gyártó telephelyein. Tíz energiagazdálko-
dási projektet valósítottak meg, közte új meghajtó tech-
nológiák és automatikus vezérlő rendszerek telepítését 
egy skót gyártelepen, szivattyúrendszerek korszerűsítését, 
valamint egy nagyszabású programot intelligens világítási 
megoldás üzembe helyezésére a cég jelentős raktározási 
telephelyein.

Az innovatív, testre szabott beruházás finanszírozási 
csomag és a kockázatmegosztás révén a Siemensszel 
létesített stratégiai partnerség lehetővé tette a Pilkington 
számára, hogy a meglevő készpénztartalékok felhasználá-
sa, a napi likviditás veszélyeztetése, sőt, hagyományos 
banki finanszírozás igénybe vétele nélkül valósítsa meg 
ezt – az energiafogyasztás csökkentését célzó – beruhá-
zást. Ez a gyártó létesítménynél alkalmazott, holisztikus 
megközelítés várhatóan csökkenti az energiaköltségeket, 
és ezzel a Pilington számára 3 év alatt 1 millió font megta-
karítást eredményez.

pontosan megjósolni. Egy lehetséges forgatókönyv a következő: 
a jövő üzemében a gépek nagy mértékben önszervezőek 
lesznek, a szállítási láncok automatikusan összeállnak, a meg-
rendelések közvetlenül gyártási információvá válnak és  
a termelési folyamatba áramlanak. Mindazonáltal az emberek 
az Industry 4.0 világában is nélkülözhetetlenek marad-
nak, mint a folyamatokat és eljárásokat előre eltervező, 
és a gépeknek ezt az információt közvetítő szoftvert 
elkészítő, kreatív vezetők és gondolkodók.

Teljes automatizálás 
A Siemensnek a bajorországi Ambergben létesített, ipari folya-
matok szabályozására specializálódott üzemét már ma is a 
vállalat legkorszerűbb gyártelepének tartják világszerte. Ebben 
az üzemben egymással kommunikálnak a termékek és a gépek, 
ezzel lehetővé téve, hogy maguk a termékek vezéreljék előállí-
tásukat. Ennek egyik eredményeként az üzem az utóbbi 20 év 
során nyolcszorosára növelte termelési volumenét ugyanabban 
a gyártótérben és csupán kissé módosult létszámú munkaerő-
vel. Az emberek és a gépek ma nyolcszor termelékenyebbek, 
mint 20 évvel ezelőtt.

A gépeknek az ellátási láncban felfelé (upstream) és lefelé 
(downstream) irányuló folyamatait digitalizáló és rugalmassá 
tevő megoldások ma is elérhetőek, főleg az alkatrész és anyag-
mozgatás terén. A gépek egymással és magasabb szintű rend-
szerekkel történő összekapcsolódása is rohamosan fejlődik. 
Például, lehetőség van az erőforrások és termelési adatok 
központi kezelésére. A nagy előnyt itt az életciklus menedzs-
ment és gyártástámogató (MES) rendszerek összekapcsolható-
sága jelenti, a még nagyobb termelékenység érdekében. Ez 
költségelőnyöket biztosít a beszerzés és üzemeltetés során. Így 
a megrendelési adatok a vállalaton belül mindenütt rendelke-
zésre állnak, lehetővé téve az optimális termelési stratégiák 
kidolgozását oly módon, hogy a megrendeléseket a szervezet 
különféle termelési helyszíneihez rendelik hozzá. Az anyagkész-
letek, a logisztikai folyamatok és a rendelkezésre álló eszközök 
azonnal láthatók, és hatékonyan koordinálhatók lesznek.

Noha fontos fejlesztési cél az automatizálás és az ipari kommu-
nikáció területén a gépek egyszerű, „csatlakozz és gyárts (plug

andproduce)” elven működő hozzáadása egy termelési lánchoz 
a gyártási környezetben (egy külső eszköz és a számítógép USB 
csatlakoztatásához hasonlóan), ez még messze van a realitás-
tól. Ezt követően a gépeknek képesnek kell lenniük arra, hogy 
azonosítsák magukat és csatlakozzanak a hálózathoz, ezzel 
gyorsabbá és hatékonyabbá téve a gyártósor szükséges módosí-
tásait.

Okos gyártás a Smart Hungary 2025 projekt keretében

A Smart Hungary 2025 projekt új területekre és az ország 
újabb részeire terjeszti ki a digitalizációt. Mind a Nemzeti 
Technológiai Platform, mind az IRINYI Terv célkitűzése a 
magyar ipar valamennyi szegmensének digitalizációja és 
korszerűsítése. Ehhez olyan kezdeményezésekre van szük-
ség, amelyek valamennyi ipari szektorban támogatják  
a kis és középvállalkozásokat.

Egy sikeres vállalkozás mércéje továbbra is a kimeneti 
termék és az egységköltség. A kormányok és a városok 
számára az egységnyi termék előállításához köthető 
energiaszükséglet és károsanyagkibocsátás is fontos 
tényező.

Számosfejlesztés végrehajtható egy üzemben, ami nem 
digitális, hanem árérték arány és levegőminőség tekinte-
tében „okos”. Az energiahatékonyság növelése és az 
üzemvitel fejlesztése érdekében korszerűsíteni lehet  
a motorokat, meghajtó egységeket és frekvenciaszabály-
zókat. Az iparág teljes spektrumát tekintve sok lehetőség 
adódik arra, hogy fenntartsuk a gyártó létesítmények 
versenyképességét és hatékonyságát. A Smart Hungary 
2025ből fakadó tevékenység lehet például:

 ¡ Bemutató projektek kiválasztott kis és közép
vállalatoknál

 ¡ Digitális szakismeretek oktatása (gyártási fókusszal)

 ¡ Nagyarányú, energiahatékonyságot célzó utólagos 
korszerűsítési programok
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Elosztott energiarendszerek (DES)

Az energiahelyzet globális átalakuláson megy keresztül, mivel  
a megújuló energiaforrások szerepe nő és több energiát termel-
nek decentralizált rendszerekben, megújuló energiaforrásokkal. 
Energiaigényünket tekintve a villamosenergia aránya nő, és 
gyorsan változnak az elektromos energia előállításának, elosztá-
sának, sőt, értékesítésének módjai is. A digitalizáció része ennek 
a változásnak: megváltoztatja, hogyan és hol termeljük az 
energiát, az aktuális technológiai és gazdaságpolitikai trendek 
pedig a helyi elosztott energiahálózatok és a magától regenerá-
lódó átviteli hálózatok térnyerését támogatják. A hagyományo-
san centralizált és monopolizált, vagy korlátozott piaci verse-
nyen alapuló energiaelőállítási és –szállítási modellt felváltja 
egy változatosabb, dinamikusabb és egyben komplexebb 
rendszer, több szereplővel, többrétegű energia és információ-
áramlással és pénzügyi folyamatokkal.

Az elmúlt években Európa nagy részén csökkent az egy főre eső 
elektromos energiafelhasználás. Ugyanakkor az elektromos 
energia iránti igény nőni fog, ha a magyarok a zöldebb jármű-
vek mellett döntenek és az elektromos autók általánossá vál-
nak, valamint ha a háztartások egy része átáll gázfűtésről 
elektromos fűtésre.

Ma Magyarország összes energiafogyasztása körülbelül 1000 PJ, 
ennek 74%át importból fedezik. Ez fedi le a járművek üzem-
anyag fogyasztását, valamint a hő és áramtermeléshez szüksé-
ges földgázt. A villamos energiának csak 40%a származik 
importból.

Okos energia

A jövőbeni energiaigények kielégítéséhez Magyarországon az új 
nukleáris erőműtelepekkel együtt is a villamos energia termelés 
további növelésére lesz szükség.

Az energiafüggetlenség eléréséhez új projektekre és elképzelé-
sekre van szükség; ez különösen fontos, amennyiben Magyaror-
szág az EU megújuló és hőenergiával kapcsolatos célkitűzéseit 
a helyi megújuló energia termelésével kívánja elérni 

Az energia-függetlenség eléréséhez az összes erőmű 
hatékonyságát növelni kell. A digitalizáció ebben kulcsszere-
pet játszik. Az energiatermelés legjobb kihasználásához a helyi 
hálózatnak rugalmasan kell kezelni a kétirányú energiafolyamo-
kat és a kimaradásokat. A teljes rendszernek és a benne végre-
hajtott valamennyi műveletnek mindig teljesen megbízhatónak 
és biztonságosnak kell lennie. Ugyanakkor az új kapacitások 
bevonása, a meglévő berendezések korszerűsítése és a hálózat 
működésének optimalizálása is szükséges ahhoz, hogy az egész 
infrastruktúrát kellően felkészítsük a jövő kihívásaira.

A megújuló energia integrációja a jelenlegi hálózatokba új 
problémákat vet fel, mivel nő az energia előállítás és felhaszná-
lás helye közötti távolság, szükséges a megújuló forrásokból 
származó energia költséghatékony betáplálása a hálózatba, és 
ingadozó az energiaigény. Emiatt elengedhetetlen az országos 
energiaátviteli hálózat digitalizációja.

Elosztott energiarendszerek 
Az elosztott energiarendszerek (DES) szakkifejezés magában 
foglalja az energia előállítására, tárolására, felügyeletére és 
szabályozására szolgáló technológiák különböző elemeit.  
A koncepció szerint a villamos és hőenergia termelhető és 
kezelhető egy mikrohálózathoz hasonló kisebb rendszeren 
belül, a helyi hálózati csatlakozások száma pedig korlátozott.  
A DES rendkívül egyedi igényekhez igazítható, és a felhasználók 
számos probléma megoldására alkalmazhatják, ide értve a 
költségcsökkentést, az energiahatékonyság és elllátási bizton-
ság növelését és a széndioxid kibocsátás csökkentését. 

A DES kategóriák az energiatermelés, kombinált hő és áramter-
melés, energiatárolás és az elosztott energiagazdálkodási 
rendszereket foglalják magukba. A DES lefedi az elektromos, 
hő és hűtési energia formájában megjelenő energiafajtákat.  
A fenti ábra a különféle felhasználási eseteket, valamint az 
energiatermelés és tárolás típusait mutatja be, melyek részét 
képezhetik egy DES hálózatnak.

Az energiatermelés és igény optimalizált egyensúlya (pl. 
igényre reagálás, mikrohálózatok, virtuális erőművek) segíti az 
teljes áramfogyasztás csökkentését, akár az eszközök közvetlen 
szabályozásával, akár úgy, hogy speciális tarifák kínálatával 
befolyásolja a fogyasztói viselkedést. Ennek következtében 
kevésbé van szükség költséges csúcsüzem erőművekre.  
A decentralizált, egymással összekapcsolt áramfejlesztő egysé-
gek lehetővé teszik a jobb szabályozást és az áramellátás ponto-
sabb tervezését. Az „okos” információtechnológiák és a gazda-

sági mechanizmusok alkalmazása csökkenti az üzemeltetési 
költségeket, garantálja a megbízhatóságot és segíti az előrelát-
hatóságot. A DES rendszeren belül az elektromos terhelés 
kiegyensúlyozását lehetővé tevő technológiák a virtuális erő-
művek, az igényre reagáló technológiák és az épületek energia-
gazdálkodási rendszerei.

A DES megoldások világszerte alkalmazhatók gyártó létesítmé-
nyek, irodaépületek, városi lakóövezetek és vidéki közösségek 
esetén egyaránt. A számok magukért beszélnek. A szokásos 
üzleti gyakorlathoz viszonyítva az üzemeltetési költségek 
8–28%os csökkenése és 3–7 éves megtérülés (ROI) is elérhető. 
A CO

2
 kibocsátás hasonló mértékben csökkenthető.

Okos és magától regenerálódó hálózatok 
Néhány évvel ezelőttig az elektromos energia hálózatokat szigo-
rú hierarchia szerint szervezték. Mára ezek a rendszerek decent-
ralizálódtak. A fotovoltaikus (napelemes) berendezések és más 
megújuló energiaforrások betáplálása a hálózatba ingadozó és 
szabályozatlan, a fogyasztókra és nem a generátorokra jellemző 
feszültségszinteken történik. Ez a legrosszabb esetben instabillá 
teheti a hálózatot. A kihívást jelentő feladat az energia minősé-
gének és áramlásának fenntartása az átviteli hálózatban, 
egy idejűleg integrálva megújuló, elosztott energiatermelő  
rendszereket és vasúti energiahálózatokat (amennyiben villa-
mos vasúti rendszerek is részét képezik a helyi energiaigény 
mixnek).

 

Okos  
energia

Napelemek 
(PV)

Elektromos  
autók töltése
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energia  
tárolás
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Az okos hálózatok tovább csökkenthetik az átviteli vesztesége-
ket és jelentősen mérsékelhetik az áramfogyasztást az villamos 
energia áramlás és felhasználás jobb felismerése révén. A hibák 
megelőzése szempontjából létfontosságú az okos hálózat 
képessége az energia áramlás elterelésére a problémás pontok-
ról. Szélsőséges időjárási körülmények vagy egyéb események 
következtében még egy jól kiegyensúlyozott hálózatban is 
előfordulhatnak hibák. Tényleges hibaesemények esetén  
az alállomások távfelügyelete és vezérlése a gyors helyreállítást 
tehet lehetővé ; egy technológiai lépést, a hiba automatikus 
izolálását és a szolgáltatás helyreállítását hozzáadva viszont – 
ahol a hibákat egy automatizált rendszer hárítja el – az okos 
hálózat magától regenerálódó hálózattá változik.

Alállomások távfelügyelete és vezérlése  
A távvezérlési technológia segítségével a hibák és zavarok 
észlelése és behatárolása gyorsabb. A hibák és kiesések 
izolálása, valamint a szolgáltatás helyreállításának irányítása 
távolból, a vezérlő központból is lehetséges. A távfelügyelet 
és vezérlés révén a vezérlőközpont közvetlenül a helyszínre, 
az érintett hálózati szegmenshez irányíthatja a karbantartó 
személyzetet. Mindez csökkenti a hálózat üzemeltetési költ

ségeit, és védi az üzemeltetőket az áramszünettel járó bírsá-
goktól.

Ehhez kommunikációs kapcsolattal rendelkező távvezérlő 
berendezésekre (RTU) és az okos hálózat állapotát megfigyelő 
eszközökre van szükség. Az így együttműködő egységek 
ellenőrzik a hálózat aktuális állapotát, a fő elektromos muta-
tók mérésével, mint például a feszültség, áramerősség  
és frekvencia. Az eszközök megbízhatóan észlelik a földelt, 
szigetelt vagy kompenzált elosztó hálózatok hibáit, és  
a hibával vagy kieséssel kapcsolatos információkat elküldik  
a helyi vagy központi vezérlőközpontokba. A vezérlőközpon-
tok pedig kiadják a megfelelő parancsokat az RTUk számára, 
és ennek megfelelően kapcsolják az elsődleges kezelőberen-
dezéseket, például a szekunder elosztóhálózati szinten levő 
alállomások szakaszoló kapcsolóit.

A hálózati hibák és kiesések mindig komoly kihívást jelente-
nek a vezérlőközpont személyzete számára. Ilyen helyzetek-
ben sok feladatot kell egyidejűleg végrehajtaniuk annak 
érdekében, hogy az áramellátás gyorsan helyreálljon a háló-
zat hibamentes szegmenseiben. Ehhez szükséges, hogy  

a központ személyzete összegyűjtse és elemezze az összes 
szükséges információt, meghatározza és elindítsa a megfelelő 
ellenintézkedéseket, behatárolja a hibát vagy kiesést, helyre-
állítsa a szolgáltatást, tájékoztassa és koordinálja az üzemelte-
tő személyzetet és a javítások befejezését követően visszaál-
lítsa a normál hálózati működést.

Az öngyógyító hálózati megoldások automatikusan elvég-
zik a szükséges kapcsolást, behatárolják a hibát vagy 
kiesést, majd önállóan helyreállítják az áramellátást, így 
lehetővé teszik a személyzet számára, hogy a szükséges 
javításokra összpontosítsa figyelmét, és koordinálja a 
munkát. Továbbá, ezekkel a megoldásokkal egy percen belül 
visszaállítható az ipari létesítmények és számítógépes adat-
központokhoz hasonló, kritikus fontosságú fogyasztók áram-
ellátása.

Okos elosztó-transzformátor  
Az elosztótranszformátor az okos hálózat egy kritikus fontos-
ságú alkotóeleme, amelynek önállóan és együttműködő 
módon kell végrehajtania a szabályozási műveleteket a helyi 
körzetekben előforduló feszültségingadozások kiegyenlítése 

érdekében. Ehhez azonban saját intelligenciával és kommuni-
kációs képességgel kell rendelkeznie – más szavakkal legyen 
„okos” és hálózatba kapcsolt.

Az okos elosztótranszformátort már használják éles üzemben 
a kisfeszültségű hálózat feszültségszabályozására, így kulcs-
fontosságú része az okos szekunder alállomási csomópont 
(ISSN) néven ismert jövőbeni rendszernek. Számítástechnikai 
teljesítményének és opcionális kommunikációs kapcsolatának 
köszönhetően az ISSN sokkal többre lesz képes, mint a meg-
felelő feszültség biztosítása a háztartások számára. Az ISSN  
a jövőben lehetővé teszi, hogy az energiaátviteli hálózat  
az infrastruktúra nagyarányú bővítése nélkül is megbirkózzék 
további betáplálásokkal vagy terhelésekkel.

Azonban az elosztótranszformátornak az elektromos hálózat 
más komponenseire is szüksége van – ilyenek például  
a mérő berendezések, épületek elosztó rendszerei, foto
voltaikus (napelemes) rendszerek, elektromos autók. Ezeket 
is fel kell szerelni érzékelőkkel, helyi intelligenciával, és 
képessé kell tenni őket a kommunikációra.
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Okos energia a Hungary 2025 projekt keretében

Az Okos Energia Hungary 2025 azt jelenti majd, hogy a 
hálózatfejlesztés előnyeit kihasználva elosztott energia-
rendszereket terveznek és valósítanak meg. Az ország-
nak azonban pótolnia kell egy olyan energiatermelési 
kapacitáshiányt, amihez egy „okos” szoftver önmagában 
nem elégséges, beruházásra lesz szükség az energiater-
melési technológiákban.

Az ilyen beruházások mértéke és költsége viszont mérsé-
kelhető a korábbinál intelligensebb hálózati szabályozás-
sal, a kombinált ciklusú gázturbinákhoz hasonló, hatéko-
nyabb áramfejlesztő technológiákkal, a helyi 
geo termikus energia fokozott,

fűtés célú felhasználásával, valamint az általános ener-
giafogyasztást csökkentő intézkedésekkel az épületek-
ben, az ipar és közlekedés területén.

Geotermikus hő – Magyarországon a geotermikus hő 
valós kereskedelmi lehetőség  
Jelenleg az országban a Bőny Hőelosztó Központ geoter-
mikus energia felhasználásával biztosítja a fűtést 24 266 
háztartás és 1046 egyéb felhasználó számára kereske-
delmi alapon; a helyi Audi autógyártó üzem is innen 
kapja az összes szükséges hőmennyiség 60%át.  
A geotermikus erőműtelep hőtermelő kapacitása 52MW 
(1100–1200 terajoule), és 100 °C – 105 °C. hőmérsék-
letre képes felhevíteni a vizet. A költségek körülbelül 
10,2 milliárd forintot tesznek ki.

Villamos energia tárolás – az energia tárolásának 
képessége központi kérdés egy elosztott energiarendszer 
vagy egy okos energiahálózat létrehozásában Az energia 
– főként a villamos energia – tárolása gyorsan fejlődik, 
és az akkumulátorok egyre hosszabb ideig képesek 
tárolni az elektromos energiát. A hálózati szintű akku-
mulátoros energiatárolás révén a hálózatüzemeltető 
társaságok a korábbinál jobban tudják biztosítani az 

elektromos áram minőségét a teljes hálózatban, míg  
az épületekre kifejlesztett akkumulátoros technológiák  
a napenergiát hasznosító, tetőre szerelt fényelemekkel 
kombinálva lehetővé teszik, hogy az épületek üzemelte-
tői gazdaságosan állítsanak elő elektromos energiát 
megújuló forrásból, ami ezután eltárolható, és szükség 
szerint felhasználható.

Kereskedelmi napelem farmok – A napenergia haszno-
sítása mára Magyarországon is növekvő léptékben való-
sul meg. A következő öt éven belül a napenergián alapu-
ló villamosenergia termelés jelentős növekedése 
vár ható. A Mátrai Erőmű esetében a napelemes energia-
termelést széntüzelésű áramfejlesztő berendezéssel 
párosították, ahol a megkeményedett szénhulladékból 
egy vastag talajréteggel fedett dombot formáltak. Erre 
helyezték rá a napelemeket, melyek villamosenergia 
termelő kapacitása 16 MW.

Elektromos autók töltése – az elektromos autótöltő 
állomások országos hálózatának kiépítése központi 
kérdés, a kormány célkitűzésének teljesítésében, mely 
szerint 2020ig 50 000 elektromos gépkocsinak kell 
üzemelnie a magyarországi utakon.

A valamennyi magyar várost lefedő töltőhálózat üzembe 
állítása kritikus fontosságú az ilyen technológiák iránti 
bizalom megteremtése érdekében. A Siemens olaszor-
szági Energiagazdálkodási Kompetencia Központjában 
fejlesztik az informatikai háttértámogatásra szolgáló 
(backend) szoftvert.

Kombinált ciklusú gázturbinák (CCG) utólagos moder-
nizálása – a meglévő magyarországi földgáztüzelésű 
villamosenergia termelő erőművek hatékonysága jelen-
tősen növelhető a gázturbinák kombinált ciklusúra 
történő korszerűsítése révén, melyek a hulladékhőt 
hasznosítva további elektromos energiát termelnek.  
A hatékonyság akár 40%kal is javítható.
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A digitalizáció megváltoztatja mozgásunkat a városokon 
belül, és elvárásainkat a közlekedési szolgáltatásokkal – egyé-
ni és tömegközlekedéssel – szemben. A digitalizáció révén  
a városi tájékozódást segítő alkalmazások jönnek létre, csök-
kennek a közlekedési szolgáltatások üzemeltetési költségei, 
és növekszik a közösségi és magánszolgáltatások rendelke-
zésre állása. Az új közlekedési alkalmazások révén másképp 
utazunk a kiindulási és célterület között ( „első és utolsó 
mérföld”), és elmosódik a közösségi és egyéni közlekedés 
közti határvonal. Ezek mindennapos, nyilvánvaló változások, 
de a digitalizáció emellett azt is jelentősen befolyásolja, 
miként tartják karban a tömegközlekedési vállalatok jármű-
flottájukat, javítják a forgalom áramlását a városokban, 
mimódon szedik a parkolási díjakat, és hogyan biztosítanak 
elsőbbséget a sürgősségi járműveknek a főbb útkeresztező-
déseknél. A digitalizáció azt is átformálja, hogyan, hol és 
mikor közlekedünk városainkban és a városok között.

A digitális vagy okos közlekedés a meglevő közlekedési 
infrastruktúra összes változatának és teljes kapacitásának 
kihasználását, új területen új szolgáltatások költséghatékony 
bevezetését, a meglévő szolgáltatások színvonalának emelé-
sét, és az utazások kényelmének és biztonságának a növelé-
sét jelenti. A közlekedési szektorban gyorsan megvalósul  
a villamosítás, automatizálás és digitalizáció három technoló-
giai fázisa, hiszen jelenleg folyik a vasúti és autóbusz közle-
kedés, sőt újabban a gépkocsik villamosítása, megjelentek  
a vezető nélküli metrószerelvények, és digitális fizetési módo-

kat kezdenek bevezetni a jegyvásárlás és parkolás esetén.  
A digitalizáció fő előnyei:

 ¡ A vasúti kapacitás 30%os növelése – a jelzéstechnika 
digitalizciója révén csökkenthető a szerelvények közti 
távolság, és nőhet a meglevő vasútvonalak potenciális 
kapacitása 

 ¡ 20%kal nagyobb közúti forgalomsűrűség

 ¡ Az összes közlekedési forma jobb kihasználása, valamint 
integrált járatinformációs és utastájékoztatási alkalmazások 

 ¡ Üzemeltetési költségek csökkenése

 ¡ Jobb felhasználói élmény

A digitalizáció befolyásolja a közlekedés valamennyi aspektu-
sát. Az alábbiakban felvázolunk néhány módot arra, miként 
befolyásolja a digitalizáció a vasutat, a közutakat, a közleke-
dési eszközök kiválasztását és az utazás kényelmét.

Digitális vasút 
A vasúti szektor digitalizációjának célja a megbízhatóság,  
a rendelkezésre állás és hatékonyság növelése a teljes háló-
zatban, az előrejelző karbantartás, a meglevő járművek 
optimalizálása és a hatékony üzemeltetés révén. A járművek, 
komponensek és a vasútvonal mentén elhelyezett érzékelők 
mind olyan adatokat szolgáltatnak, amelyek segítségével 
megfigyelhető a szerelvények állapota, és meghatározható  
a szükséges karbantartás időpontja. A vasúti közlekedés  
a digitalizáció révén például az alábbi módokon javítható:

Okos közlekedés

 ¡ A metrórendszerek jelzésátvitelének digitalizációja révén 
csökkenthető a szerelvények közti távolság, és több szerel-
vény lehet egyidejűleg egy adott vágányon, ami növeli  
az összkapacitást, és csökkenti a követési időt.

 ¡ Automatikus vonatbefolyásoló rendszerek – a rendszerek 
optimális hatékonysággal üzemeltethetők.

 ¡ Az utastájékoztató rendszerek informálják az utazókat  
az érkezési és indulási időpontokról, a főbb átszállási lehe-
tőségekről és a késésekről.

 ¡ okos megfigyelés (monitoring) – célja a karbantartási 
költségek csökkentése és a járművek rendelkezésre állásá-
nak növelése.

 ¡ Előrejelző karbantartás – a digitális összekapcsolhatóság 
lehetővé teszi, hogy a hibákat előre jelezzék, így fokozva  
a teljesítőképességet, és csökkentve a karbantartáshoz 
szükséges időt.

 ¡ Tömegirányítás – érzékelők alkalmazásával megfigyelhető 
az utassűrűség, és az utasok a szerelvény kevésbé zsúfolt 
részeibe terelhetők.

 ¡ Jobb eszközgazdálkodás – A Railigenthez hasonló mobilitás 
platformok használatával a vasúti üzemeltető cégek hozzá-
férnek a rendelkezésre állás növelését, az üzemeltetési 
költségek csökkentését és szükséges karbantartás időpont-
jának meghatározását segítő adatokhoz. Ily módon  
a karbantartási feladatokat az üzemeltetők üzemviteli 
céljaiknak megfelelően ütemezhetik, azokat nem a kény-
szerítő körülményekhez kell igazítaniuk.

Digitális vasúti karbantartás – az Európai Unió támogatásá-
val Magyarország beruházási projektek keretében korszerűsí-
tette a magyar vasútrendszert, ideértve a villamosítást,  
a digitális jelzéstechnikát, a vasúti kocsikat és a vágányokat.  
E beruházások előnyeinek hosszú távú fenntartásához kulcs-
fontosságú a korszerűsített rendszerek karbantartása, és 
megfelelően képzett karbantartó személyzet biztosítása.  
A digitalizáció és az előrejelző karbantartás minden 
karbantartó csapat hatékonyságát javítja, várhatólag 
sokkal kevesebb szerelvényt kell kivonni a forgalomból 
javítás miatt, így nő az általános rendelkezésre állás. 

Velaro RUS – az előrejelző karbantartás értéke 

A Siemens szerződése szerint 16 vasúti szerelvényen 99%
os rendelkezésre állást és megbízhatóságot biztosít, 
előrejelző karbantartási technológiájának segítségével. 
Trend elemzések, valamint az adatok kiértékelése és 
összekapcsolása (adatbányászat) révén már korai fázisban 
észlelik a hibaforrásokat, és valamennyi karbantartási 
tevékenység tervezése, végrehajtása és felügyelete  
a Számítógépesített Karbantartás Irányító Rendszer 
(CMMS) használatával történik.
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Vasúti teherszállítás

Optimalizált üzemvitel tervezés – akár 20%-kal kevesebb 
késéssel 
A teherszállításban használt digitális diagnosztikai rendszerek 
elemzik az üzemeltetésvezérlő rendszer, a biztosítóberende-
zések és a váltóállító egységek adatpontjait. Az adatok segít-
ségével észlelik a késéseket, és azonosítják a szolgáltatási 
szint csökkenését feltehetőleg okozó pályaszakaszokat.  
A rendszer javaslatot tehet az alapvető hibaokokat kiküszöbö-
lő és a teljesítőképességet növelő ellenintézkedésekre.

Digitális közutak 
Közúthálózataink esetén is végbe megy a digitalizáció. Példa-
ként említhetők azok a forgalmi jelzőlámpák, ahol az időzíté-
sek beállítása a valós forgalomsűrűség alapján történik, 
lehetővé téve egyúttal a sürgősségi járművek gyorsabb 
áthaladását az útkereszteződéseken; vagy az utcai világítás, 
mely érzékeli a mozgást, és arról is tájékoztatást ad, vane  
a közelben szabad parkolóhely; továbbá a kamerák, amelyek 
ellenőrzik a rendszámokat és a városba behajtó járművek 
típusát, és speciális tarifaövezetbe történő belépés esetén 
meghatározott díjat számítanak fel.

A torlódás a városok általános problémája, és sok helyen 
digitális technológia alkalmazásával próbálják felgyorsítani  
a forgalmat és csökkenteni az utazási időt. A forgalomáramlás 
javításának azonban negatív következménye lehet az is, hogy 
még többen utaznak, így a digitalizáció feladata ennek mér-
séklése, a tömeg vagy közösségi közlekedés felé terelve  
az utasokat.

Ma a városi forgalmat gyakran főleg az autósok kiszolgálására 
tervezik, a digitális technológia viszont több közlekedési 
módot kínál választási lehetőségként, például kerékpáros 
zöldhullám alkalmazások, vagy a kerékpárbérlést segítő városi 
közösségi kerékpármegosztási hálózat segítségével.

A gépkocsik digitális GPS rendszerei egyre könnyebbé teszik  
a vezetők számára a navigációt és a célállomás megtalálását. 
A teherszállító járműveknek is nagy segítséget nyújtanak, 
irányítva a mozgásukat, amikor forgalmas repülőtérre vagy 
kikötői csomóponthoz érkeznek.

Okos forgalmi jelzőlámpák 
A forgalomáramlás irányítása az egyes forgalmi jelzőlámpák-
kal kezdődik, és egy, a város számos útkereszteződését lefedő 
hálózattá áll össze. A jelzőlámpák „okosabbá válásával” és 
együttműködésével javítható a forgalomáramlás. A forgalom-
irányító központok digitális, valós idejű adatokat használnak 
az időzítések beállítására, vagy arra, hogy vészhelyzetben a 
speciális járművek gyorsabban haladhassanak át a városon. 
Adott útvonalakon az időzítések összekapcsolhatók tömeg-
közlekedési eszközök jelenlétével, vagy más olyan járművek-
kel – például kerékpárokkal, amiket a város népszerűsíteni 
akar. A városban egy sürgősségi járműnek gyorsabb áthala-
dást kell biztosítani a forgalmas útkereszteződéseknél; mivel 
ezek az útvonalak nem megtervezettek, csupán a forgalom-
irányító központtal összekapcsolt, legnagyobb mértékben 
digitalizált rendszerek tudják lehetővé tenni a gyors útvona-
lat.

 ¡ Okos forgalmi jelzőlámpák és rendszerek – a digitális 
alkalmazású LED alapú jelzőlámpákból hálózat épül ki  
a városban, megteremtve az alapját különböző „okos” 
technológiai szintek használatának. A rendszerek a város 
igényeitől függően korszerűsíthetők, lehetővé téve különfé-
le időzítési minták alkalmazását, a várakozási idők módosí-
tását a tényleges forgalomsűrűség függvényében, illetve 
különböző járművek – például tömegközlekedésre használt 
buszok vagy speciális felhasználók (kerékpárosok) – előny-
ben részesítését.

A STREAM jelentése „egyszerű nyomon követést megvalósító 
valós idejű alkalmazás kezelés”. A STREAM kihasználja  

a mű  holdas navigációs technológia előnyeit, átfogó és költsé-
ges pályamenti berendezés kialakítása nélkül. A STREAM 
rendszerben minden autóbuszon elhelyezésre kerül egy 
fedélzeti egység (OBU). Az OBU GPSt használ a jármű pontos 
helyzetének meghatározásához, és GPRS kapcsolaton küldi el 
a forgalomvezérlő központba a pozicionálási adatokat, vala-
mint jelzi azt, ha a jármű elhaladt az egyik előre definiált 
regisztrációs pont előtt. Ezután a vezérlőközpont a busz 
útvonalán található jelzőlámpákat automatikusan zöldre tudja 
váltani, ahogy a busz megközelíti az adott lámpát.

 ¡ Forgalomérzékelők – Szinte az összes forgalomirányító 
rendszer minősége az érzékelőktől függ, hiszen a vezérlő-
rendszerek csak akkor működhetnek megbízhatóan,  
ha a szolgáltatott forgalmi adatok is megbízhatóak. Minél 
inkább fedik a valóságot ezek az információk, annál hatéko-
nyabban tudják csökkenteni a központok a forgalmi dugó-
kat, az utazási időket, az üzemanyag fogyasztást és a 
károsanyagkibocsátást. A lehetséges alkalmazások közé 
tartoznak az alábbiak:

– Útkereszteződés vezérlés,
– Forgalmi dugók és zavarok felismerése,
– Forgalmi adatok gyűjtése,
– Jelzőlámpa program kiválasztása,
– Utazási idő mérése, 
– Stratégiai vezérlés.

Útdíj és dugódíj 
A digitalizáció lehetővé tette a városokban útdíj és dugódíj 
infrastruktúra telepítését a forgalom lassítása nélkül. E rend-
szerek célja az egyéni autós utak számának korlátozása,  
a tömegközlekedés sebességének növelése és az tömegközle-
kedésre váltás ösztönzése. Azokban az esetekben, amikor  
az emberek mégis a vezetést választják, dugódíjat kell fizetni-
ük. Az útdíj rendszerek legsikeresebb alkalmazásainál  
a bevételeket visszaforgatják a tömegközlekedésbe a jövőbeni 

fejlesztések finanszírozására. A digitalizáció révén a dinami-
kus árképzés is lehetővé válik, azaz a felhasználók az inkre-
mentális vagy relatív értékért fizetnek. Például egy díjköteles 
úton, ahol a kocsik általában lényegesen gyorsabban halad-
hatnak, mint az ingyenesen, magasabb tarifa állítható be 
azokban az időpontokban, amikor az ingyenes úton is gyors  
a forgalom áramlása.

Okos parkolás 
A parkolóhelyet kereső autók és a szabálytalanul parkoló 
járművek jelentősen lelassíthatják a forgalmat zsúfolt terüle-
teken; ilyen körzetekben pozitív hatása lehet az okos parko-
lásnak. Az okos parkolórendszerek esetén használt technoló-
gia a vezetőket szabad parkolóhelyet tartalmazó területekre 
irányítja, a parkolási díjat okostelefonjukon keresztül szedi be, 
és szükség esetén anélkül növeli a parkolás időtartamát, hogy 
vissza kellene menni a kocsihoz. Az okos parkolórendszerek 
használata csökkenti az utcai berendezések mennyiségét is, 
például feleslegessé teszi az úttest menti területeket túlzsúfo-
ló parkolóórákat vagy parkolási jelzéseket. 

Közlekedési alternatívák és könnyed mobilitás 
A digitalizáció új közlekedési formákat teremt, mint 
például az igény szerinti (on-demand) szolgáltatások és  
az osztott autóhasználat, valamint egyszerűsíti és gyorsít-
ja a tömegközlekedést. A digitalizáció révén zökkenőmentes 
mobilitás valósítható meg több közlekedési típus között;  
a nélkül fizethetünk az utazásért, hogy bármikor jegyet 
kellene vásárolni, vagy smart kártyát feltölteni; valamint 
lehetővé válik járműcsoportok kialakítása, ami az önvezető 
járművek valószínű előfutára.

Zökkenőmentes mobilitás 
Több utazási módot alkalmazva átutazni a városon egy bo-
nyolult művelet, és nehezen megbecsülhető a gyorsabb 
útvonal. Ilyen esetekben az utasnak esetleg három különböző 
közlekedési módot is igénybe kell vennie a cél eléréséhez. Két 
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vagy több átszállás esetén az átszállásokat nehéz időzíteni, 
fontos képesség a legrövidebb várakozási idő megtalálása,  
és az egyes útvonalak között árkülönbség is lehet.

A városoknak a közlekedési alkalmazások mellé egy hasonló-
an átlátható tarifarendszert is biztosítaniuk kell. A digitali
záció azt is befolyásolja, miként fizetnek a felhasználók az 
utazásért. Az elektronikus jegyrendszer és az elektronikus 
fizetőrendszerek egy város infrastruktúrájának egyre fonto-
sabb kritériumai. Budapest már kezdeményezte az elektroni-
kus jegyrendszer bevezetését, és az ilyen típusú szolgáltatásra 
az egész országban szükség van.

 ¡ Elektronikus jegyrendszer (eTicketing) – az elektronikus 
jegyrendszerek smart kártyás rendszerek, ahol vagy érintés-
mentes betéti illetve hitelkártyát, vagy a közlekedési 
rendszerre specifikus kártyát használnak. Ezek a rendszerek 
annak alapján vonják le az utazás pontos költségét, hol és 
mikor lépett be az utas az adott közlekedési rendszerbe, 
illetve hol és mikor hagyta el azt. Egyes esetekben még  
a városon átvezető útvonalat is figyelemmel kísérik további 
érintési pontok használatával annak eldöntésére, a város 
központján át történte az utazás, vagy periférikusabb 
útvonalat vettek igénybe, mivel a tényleges út befolyásol-
hatja az utazás összköltségét.

 ¡ Integrált közlekedési alkalmazások – ezek utazástervező 
alkalmazások, amelyek információt szolgáltatnak arról, 

melyik a leggyorsabb útvonal egy adott cél eléréséhez  
a helyi közlekedési szolgáltatások igénybe vételével, és 
kijelzik a várható érkezési és indulási időket. A BKK 2014
ben indította el FUTÁR nevű alkalmazását, amelyet 2016
ban naponta több mint 275 000 felhasználó vett igénybe. 
A BKK 1597 autóbuszt, 551 villamost és 141 trolibuszt 
(2014), valamint a MOL Bubi kerékpárkölcsönző állomáso-
kat vonta be az alkalmazásba.

 ¡ Integrált utazástervező automatikus fizetéssel –  
a Siemens SiMobility alkalmazása egy lépéssel továbbfej-
leszti a zökkenőmentes utazást, az elektronikus jegyrend-
szert utazástervezővel kombinálva. Ez lehetővé teszi a 
felhasználók számára a valóban zökkenőmentes váltást 
különféle közlekedési módok között, a fizetés pedig auto-
matikusan történik a felhasználó mobiltelefonján keresztül.

A cél, hogy a magán szektort alkalmazásfejlesztésekre ösztö-
nözze, vagy a saját integrált közlekedési alkalmazás fenntar-
tásához, a közlekedési szolgáltatónak olyan mobilitásszolgál-
tatási platformot kell létrehoznia, mellyel több szolgáltató 
adatát a felhasználónak közös forrású portfólióba egyesíti.

A platform rendszerinterfészeket nyújt a közlekedési rendsze-
rek üzemeltetőinek és a mobilitás szolgáltatóknak, valamint 
olyan integrált eljárásokat tartalmaz, mint a valós idejű 
utastájékoztatás, multimodális utazástervezés, helyfoglalás, 
jegyvásárlás és fizetés – különféle közlekedési módok haszná-

lata esetén is. Az alkalmazható közlekedési eszközök köre 
nemcsak a tömegközlekedésre (vasút, kompok, siklók, stb.) 
terjedhet ki, hanem privát közlekedési szolgáltatásokra is, 
mint például az autó és kerékpármegosztás (rövid idejű 
bérlés) és a taxik.

Érintésmentes jegykezelés automatikus díjszámítással  
– az elektronikus jegyrendszer jövője az okostelefonon ke-
resztüli jegykezelés, ahol az automatikus fizetés a tényleges 
útvonalat érzékelő eszközökön alapszik. Ezzel a technológiá-
val nem szükséges jegyet venni, nem kell jegyárusító automa-
tákkal bajlódni, nincsenek beléptető kapuk, nincs szükség 
kártyafeltöltésre vagy bejelentkezésre, és nincsenek pótdíjak 
vagy duplikált költségek.

A JustGo (csak menj) BiBo (járművön tartózkodást detektáló) 
alkalmazáson alapuló jegyrendszer. A BiBo alkalmazást futta-
tó okostelefon érzékeli a telepített Bluetooth technológiájú, 
kisenergiájú adóállomásokat (jeladókat), és az adatokat 
elküldi a kiszolgáló egység felé a megtett út feldolgozása 
céljából. A számlázás a ténylegesen megtett út alapján törté-
nik, és automatikusan a legolcsóbb tarifa lesz alkalmazva.

Járműválasztó és csoportképző alkalmazások 
A digitalizáció lehetővé teszi új típusú közlekedési szolgál
tatások létrehozását. Digitális szolgáltatás az igény szerinti  
(ondemand) taxi és tömegközlekedési járat, valamint  
a kényelmes autómegosztó szolgáltatások létrehozása is.  
A kerékpáros közlekedés bővítését szolgálja az útvonal 
információs szolgáltatás, és a forgalmi jelzőlámpáknál zöld-
hullámoz nyújtó GreenWave. A digitalizáció növeli a választás 
lehetőségét az utazásban.

Kerékpáros zöld hullám 
Egyes okostelefonos alkalmazások a városi utak kerékpár 
barát jellegét fokozzák. A kerékpárosok ezekkel az alkalmazá-
sokkal a forgalmi jelzőlámpák zöldhullámát idézhetik elő.  
A kerékpáros okostelefonja GPS segítségével meghatározza  
a kerékpáros helyzetét és sebességét. Ha a kerékpár egy előre 
meghatározott sebességgel elhalad egy adott, közlekedési 
lámpa közelében levő virtuális indítópont előtt, akkor ezt  
az alkalmazás jelenti a forgalomirányító központnak. Ezután  
a jelzőlámpa zöldre vált, vagy a zöld fázis hosszabb lesz, hogy 
a kerékpáros még át tudjon hajtani a kereszteződésen.  
A mögöttes forgalomirányító rendszer egyszerűen megvaló-
sítható, és nem igényel kiegészítő hardvert. Csupán a forgal-
mi jelzőlámpák programozása változik.
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Kerékpár csoportképzés 
Egyes „zöld hullám” alkalmazások csak csoportképzéshez 
elegendő számú biciklista esetén részesítik előnyben a kerék-
párosokat. Ha nagyszámú kerékpáros halad az úton, lelassul-
hat a gépkocsiforgalom. Kerékpárcsoport kialakításával, és  
a számukra biztosított közös zöld hullámmal megvalósítható  
a valamennyi felhasználó számára gyorsabb forgalom.

Gépkocsi csoportképzési technológiák 
Az önálló járművek előfutárai lehetnek a jelenleg tesztelt 
csoportképzési technológiák. Ilyen technológiák esetén  
az egyik gépkocsi a vezető szerepét tölti be, amelyet az általa 
irányított autók csoportja követ. Ezek a járművek egymással 
kommunikálnak, és viszonylag kis követési távolsággal halad-
hatnak. Ez nemcsak az önálló járművek megjelenését jelenti  
a későbbi csoportképző alkalmazásokban, de arra is módot 
nyújthat, hogy elkerüljük az új, önvezető utazások által 
okozott esetleges torlódást. 

Néhány példa az ilyen szolgáltatás típusokra:

A gépkocsik villamosítása Magyarországon 
A közelmúlt trendjei az egy főre eső energiafelhasználás 
csökkenését mutatták, azonban a közlekedés villamosítá-
sa növelni fogja az energiaigényt. A Siemens becslése 
szerint a kormány célkitűzése szerinti 50 000 elektromos  
autó 2020ra az elektromos energia iránti keresletet 32%kal 
növelné, és körülbelül 16 000 töltőállomást tenne szüksé
gessé.

Az elektromos autók használatának ösztönzése országos 
töltőpont létesítési programot tesz szükségessé, az alábbi 
követelményekkel:

 ¡ Országos töltőpont létesítési program megvalósítása,  
amely biztosítja, hogy országszerte rendelkezésre állnak 
elektromos töltőállomások.

 ¡ Elektromos energia versenyképes árának és stabilitásának 
biztosítása.

 ¡ Hálózat és alállomás fejlesztések – a hálózatüzemeltető 
társaságnak fel kell becsülnie, az elektromos autók által  
a helyi hálózatra terhelt plusz energiaigényt. Szükség lehet 
okos elemek beépítésére a hálózatba a helyi igények meg-
felelő kezelése érdekében, ha a töltőállomások telepítésére 
annak érdekében kerül sor, hogy az elektromos járműveket 
a rendszer a jövőben energiatárolásra használja.

 ¡ A helyi és megújuló energiatermelés fokozása – a járművek 
villamosításából logikusan következik a kisebb léptékű 
áramfejlesztés, különösen megújuló források használatával, 
ha az elektromos autók összes előnyét realizálni akarjuk.  
A nagyobb magyar városok mindegyikénél adódhatnak 
lehetőségek a nap vagy szélenergia kisebb léptékű haszno-
sítására.

 ¡ Városi gépkocsi flották – a piac növekedéséhez szükség van 
egy első belépőre, aki bizonyítja, hogy reális az elektromos 
autó fenntartása és töltése, és főként a töltőpontok hiánya 
nem gátolja az ilyen kocsik használatát. A városoknak 
kiindulópont lehet annak elrendelése, hogy a város tulajdo-
nában levő összes gépkocsi és autóbusz elektromos jármű 
legyen.

Okos közlekedés a Hungary 2025 projekt keretében 

A digitális közlekedési technológiák már részét képezik  
a magyar közlekedési hálózatnak, de jelenleg Budapesten 
összpontosulnak, és használatukat ki kell terjeszteni az egész 
országra. Magyarországon jelenleg folyik a közlekedés 
villamosítása, és egyes kormányzati célok az összes vasúti és 
közúti közlekedés 9%ának villamosítását, valamint 50 000 
elektromos gépkocsi forgalomba hozatalát irányozzák elő.

Magyarország villamosítással kapcsolatos célkitűzése az első 
fontos lépés a közlekedési szektor egészére kiterjedő, na-
gyobb mértékű digitalizáció irányában. Budapest élen járt az 
elektromos buszok népszerűsítése terén, és már okos forga-
lomirányító rendszereket is üzembe állított. Ezekre a rend-
szerekre építve lehetőség van egyes közlekedési módok 
előnyben részesítésére és a forgalomáramlás javítására. 
Magyarország törekvése, hogy népszerűsítse az elektromos 
buszokat a helyi ipari növekedés fellendítése és a kedvezőbb 
környezeti hatások érdekében, jelentős lépés a tisztább 
közlekedés felé. A Siemens városi teljesítménymérő eszközé-
nek (City Performance Tool) használatával más európai 
városokban fel tudta mérni az elektromos buszok levegőmi-
nőségre gyakorolt hatását, összevetve a dízel vagy sűrített 
földgáz üzemanyaggal működő (CNG) buszoknál tapasztalt 
értékekkel. Az eredmények rámutatnak, hogy valóban 
csökken a széndioxid kibocsátás, de egy város számára  

az igazán vonzó paraméter a káros nitrogénoxid (NOx) és 
PM10 (szálló por) emissziók lényegesen alacsonyabb értéke.

Elektromos buszok (e-buszok) – az elektromos buszokat 
jelenleg tesztelik Magyarországon. A megállókban alkalma-
zott felső töltéssel, a buszok felsővezeték építés nélkül 
üzembe állíthatók minden városban. Az elektromos buszok 
bevezetésével javul a levegőminőség, az egyik jelenlegi 
egészségügyi kockázat az ország több, gyártási központként 
számon tartott városában.

Elektromos autók töltése – az elektromos autótöltő állo-
mások országos hálózatának kiépítése kiemelt fontosságú  
a kormány célkitűzésének teljesítésében, mely szerint 
2020ig 50 000 elektromos gépkocsinak kell futnia a ma-
gyarországi utakon.

A töltőhálózat valamennyi magyar várost lefedő üzembe 
állítása kritikus fontosságú a technológia iránti bizalom 
megteremtése szempontjából.

Okos közlekedési rendszer – a jelenlegi budapesti rendszer 
korszerűsítése, és olyan rendszer kialakítása más városok-
ban, amely a tényleges forgalomsűrűséghez igazítja  
a jelzőlámpák időzítését, előnyben részesíti a tömegközleke-
dési járműveket és gyorsabb áthaladást biztosít a sürgősségi 
járműveknek.
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Okos épületek

Az okos, vagy digitális városok fő alkotóelemei az épületek, 
ahol az energia nagy részét felhasználják, és amelyek  
az átlagos európai városokban a széndioxid kibocsátás 
mintegy 75%áért felelősek. A helyi szintű egyensúly meg-
teremtésében az áram és energiaellátás és kereslet között 
nagy mértékben függ attól, hogy az okos hálózatok és okos 
épületek képesek a kommunikációra. A digitalizációs 
folyamat olyan épületekkel indul, amelyek képesek „meg-
tanulni” lakói energiaszükségleteit, integrálni a járművek 
akkumulátorait energia-előrejelzéseikbe, reagálni a 
változó időjárási viszonyokra, és automatikusan módosí-
tani működésüket hatékonyságuk maximalizálása érdeké-
ben. A világ legfejlettebb épületeinek „agya” van – egyfajta 
központi idegrendszere, ami mérlegeli és összehangolja  
az olyan egymással versengő érdekeket, mint az energia
felhasználás minimalizálása, a lakók kényelme és a hálózat 
stabilitása.

A Siemens már kifejlesztett egy okos épületautomatizálási 
rendszert, ami megteremtheti a kapcsolatot egy épület és 
egy okos hálózat között. Ez az első irányító állomás, amely 
intuitív módon működtethető, és lehetővé teszi, hogy 
valamely épület összes rendszerét egyetlen platformba 
integrálják. Tűzvédelem, fűtés, szellőztetés és klímaszabá-
lyozás, világítás, videomegfigyelés – egy épület valameny-
nyi rendszerét ma általában külön vezérlik; ezt változtatja 
meg a digitalizáció.

Amikor az épületek és az autók kommunikálnak  
Az energetikai szakértők évek óta azon vitatkoznak,  
miként birkóznak majd meg a városi energiahálózatok  
a nagy számú elektromos járművel.

Mára körvonalazódtak a válaszok. Az EU Artemis –  
az energia internetét tanulmányozó– kutatási programja 
keretében, a Desigo platform segítségével, a Siemens 
tudományos munkatársai bemutatták, miként építhető  
be valamely épület üzemeltetésébe az elektromos járművek 
flottája.

Ennek alapja az energia internete néven ismert, ahol  
a járművek a töltőállomásokkal kommunikálnak. Ebben  
az esetben viszont az épületüzemeltetési rendszer a töltőál-
lomásoktól szerzi be a járművek töltési igényeivel kapcsola-
tos információkat. Ezután ezeket az információkat, valamint 
a klímaszabályozó és fűtő egységektől és egyéb fogyasztó
berendezésektől kapott adatokat arra használja, hogy 
elkészítse a következő nap energiaigényére vonatkozó 
előrejelzést. Pénzügyileg szankcionálható, ha az épület nem 
teljesíti az igény előrejelzésében megadott paramétereket. 
Ennek megakadályozása érdekében a Desigo platform  
a töltőállomásoknál levő elektromos járműveket elektromos 
energiát tároló vagy áramellátó egységként kezeli, lehetővé 
téve így egy teljes épület áramigényének stabilizálását,  
és a kapcsolódó elektromos járművek felhasználását.

Egy valóban okos épület egyúttal figyelembe veszi a közvet-
len környezetet is; konstrukciójának tükröznie kell a helyi 
éghajlati viszonyokat, és fel kell használnia a nap és geo-
termikus energia, valamint kis mértékben a szélenergia 
formájában megjelenő természeti adottságokat. A város-
okat épületek alkotják, és minden egyes épület digitalizá
ciója része kell legyen az adott város digitalizációs  
stratégiájának.

Integrált alkalmazások a nagyobb energiahatékonyság 
érdekében – az integrált épület-alkalmazások a komfort 
fokozat csökkentése nélkül tudják növelni egy épület 
energiahatékonyságát, jelentősen mérsékelve annak 
üzemeltetési költségeit. A helyiségek egyedi szabályo-
zása önmagában 30% energia-megtakarítást eredmé-
nyezhet. A helyiséget szabályozó egység és az elsődle-
ges fűtő- vagy hűtőberendezés közötti automatikus 
adatcsere jelentős energia-megtakarítást biztosít, és  
az alapját képezi az adott kategórián belül legjobb,  
vagy „A” energiahatékonysági osztályba sorolt épületek 
megvalósításának.

Az okos épületalkalmazások rugalmasak és könnyen 
illeszthetők vagy bővíthetők az egyedi igényeknek meg-
felelően. Például, egy beépített fényerő-érzékelővel 
ellátott jelenlét- és mozgásérzékelő további energia 
megtakarítási lehetőséget kínál a folyamatos fényerő-
szabályozás révén. Ez a technológia egy előre beállított, 

vagy a felhasználó által definiált szinten tartja a megvi-
lágítást, hogy optimálisan kihasználja a rendelkezésre 
álló napfényt (természetes világítást) és csökkentse  
az energiaköltségeket. Az okos építészeti technológiák 
alkalmazásával megvalósítható energia-megtakarítás 
mértéke:

 ¡ Akár 30% energia megtakarítás a helyiségek egyedi 
szabályozásának köszönhetően

 ¡ Akár 20% energia megtakarítás az idő és jelenlétfüggő 
hőmérsékletszabályozás eredményeként

 ¡ Maximum 70% energia megtakarítás az igények szerint 
szabályozott szellőztetés következtében

 ¡ Maximum 45% energia megtakarítás az idő, jelenlét és 
napfényfüggő világítás szabályozás révén

 ¡ Akár 30% energia megtakarítás a sötétítés (árnyékolás) 
idő és napfényfüggő szabályozása eredményeként

A kormány célkitűzésének teljesítése az épületek hőenergia 
felhasználásának 30%os csökkentésével kapcsolatban 
valódi kihívást jelent, és valószínűleg a digitális technológi-
ák alkalmazása az egyetlen mód rá, hogy ezt a célt jelentős 
méretekben megvalósítsák.

Mindazonáltal az épületek utólagos korszerűsítése közis-
merten nehéz dolog magánlakások esetén, és a legtöbb 
város saját középületeivel és kereskedelmi ingatlanaival 
kezdi az átalakítást.

A „Berlini Energiamegtakarítási Társulás (ESP)” kereté-
ben Berlin városa, a Berlini Energia Ügynökséggel 
(BEA) együtt működve, energiamegtakarítást célzó 
átalakításokat végzett a város épületeiben. Az ESP  
a közcélú és magánépületek hatékony felújítását 
kínálja energiahatékonysági szolgáltatásokat nyújtó 
vállalatokon (ESCO) keresztül, ahol az ESCO valósítja 
meg és finanszírozza a beruházást, a tartozást pedig  
a megtakarított energiaköltségekből fizetik vissza.  
Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosokat nem terhelik 
kezdeti kiadások. Eddig 1300 épületet korszerűsítet-
tek, közel 30%kal csökkentve mind a széndioxid 
kibocsátás, mind az energiaköltségek szintjét.

 

Okos  
épületek

Lakásfűtés 
korszerűsítése

Az állami szektor 
épületeinek 

utólagos 
modernizálása Lakás

automatizálás

Villamos energia 
tárolása

Napelemek  
(PV)
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Osztály Energiahatékonyság

A

Megfelel a magas energiahatékonyságú BACS és TBM követelményeinek
 ¡ Hálózatba szervezett egyedi helyiségautomatizálás automatikus, igény 
szerinti szabályozással

 ¡ Ütemezett karbantartás
 ¡ Energiafelügyelet (monitoring)
 ¡ Fenntartható energiaoptimalizálás

B

Megfelel a fejlett BACS és egyes specifikus TBM funkciók követelményeinek
 ¡ Hálózatba szervezett egyedi helyiség automatizálás automatikus, igény 
szerinti szabályozás nélkül

 ¡ Energiafelügyelet

C

Megfelel a standard (alap) BACS követelményeinek
 ¡ Hálózatba szervezett épületautomatizálás elsődleges berendezéseknél
 ¡ Nincs elektronikus helyiség automatizálás, radiátorok hőszabályozó 
szelepekkel felszerelve

 ¡ Nincs energiafelügyelet

D

Nem energiahatékony BACnek (épületautomatizálásnak és vezérlésnek) felel 
meg. Az ilyen rendszerekkel ellátott épületet utólagosan korszerűsíteni kell. Új 
épületeket nem szabad ilyen rendszerekkel építeni.

 ¡ Nincsenek hálózatba kapcsolt (egymással kommunikáló) 
épületautomatizálási funkciók

 ¡ Nincs elektronikus helyiségautomatizálás
 ¡ Nincs energiafelügyelet

EN15232 szabvány 
Épületek osztályozása

Az okos épületekre vonatkozó EN 15232 szabvány 
Az EN 15232 európai szabvány: „Épületek energetikai 
teljesítőképessége. Az épületautomatizálás, a szabályozás 
és az épületmenedzselés hatásai” egyike az Európai Szab-
ványügyi Bizottság (CEN) azon szabványsorozatának, ame-
lyet az Európai Közösség által szponzorált szabványosítási 
projekt keretében dolgoznak ki.

Az épületautomatizálási és vezérlő rendszer (BACS) és  
a műszaki épületmenedzselés (TBM) sok szempontból 
befolyásolja az épület energiateljesítményét. A BACS a fűtő, 
szellőztető, hűtő, meleg víz, világító, stb. berendezések 
hatékony automatizálását és vezérlését biztosítja, ami  

az üzemeltetési és energiaköltségek nagyobb mértékű 
megtakarítását eredményezi. A felhasználói igényektől 
függően komplex és integrált energiatakarékossági funkci-
ók és rutinok konfigurálhatók az épület tényleges használa-
tával kapcsolatban a szükségtelen energiafogyasztás és 
széndioxid kibocsátás elkerülése érdekében. Az épületme-
nedzselés (BM) az épületek üzemeltetésére, karbantartásá-
ra és menedzselésére vonatkozó információkat szolgáltat, 
az energiagazdálkodásra helyezve a hangsúlyt.

Az EN 15232 szabvány négy különböző hatékonysági osz-
tályt (A, B, C, D) definiál az épületautomatizálási és vezérlő 
rendszerekre, miként az alábbi diagramon látható.

Okos épületek a Smart Hungary 2025 projekt keretében 

Budapesten számos okos épület található, amelyekben 
integrált nagyteljesítményű épületüzemeltetési rendszerek 
működnek. A Smart Hungary projektben felvázolt elképzelé-
sek tovább ösztönözhetik a piacot kiváló minőségű épületek 
megvalósítására.

A helyi fejlesztések felügyeletére vonatkozó irányelvek 
révén ösztönözni lehetne az alábbiakkal jellemezhető 
épületek kialakítását:

Épületek integrált villamos energia tárolása – az okos 
épületek a villamos energia előállítói és felhasználói is 
egyben; a tetőre szerelt napelemek már megszokott látványt 
nyújtanak a világ napsütötte pontjain. A tárolás azt jelenti, 
hogy az energiát olyan időszakokban tárolják el, amikor 
bőségesen rendelkezésre áll olcsóbb elektromos energia, 
amit aztán – szükség szerint – a magasabb tarifájú idősza-
kokban használnak fel.

Lakásautomatizálás – ide tartoznak egy új, nagymértékű 
lakótelepi fejlesztés keretében megvalósított lakásautomati-
zálások, mikrohálózat alkalmazásával (olyan technológiákat 
is használva, amelyek automatizálják a fűtést, hűtést, szel-
lőztetést és világítást).

Maga az állami szektor kezdeményezhetné az alábbi 
projekteket:

Állami szektor épületeinek utólagos modernizálása 
– energiahatékonyságot célzó korszerűsítéseket lehetne 
végezni az állami szektor teljes épületállománya esetén, 
ideértve az összes irodát, iskolát és szociális létesítményt. 
Olyan finanszírozást lehet alkalmazni, ahol nincsenek 
kezdeti ráfordítások, a visszafizetés pedig a megtakarított 
energiaköltségből történik.

Termosztátok és hőszabályozó szelepek – biztosítani kell, 
hogy minden lakásban legyenek hőszabályozó szelepek és 
termosztátok a hőveszteség csökkentése érdekében.
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Megjegyzések

A Siemens partnere a kormánynak és a városoknak  
a gazdasági szektorok széles körében  

alkalmazható technológiai megoldások kifejlesztésében  
és megvalósításában.
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