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konkrét megoldásokig 
 
 



Az energiaipart számos megatrend befolyásolja 

2 

Megaterendek 
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Új generációk 

Dekarbonizáció 

Decentralizáció Digitalizáció 



Az elektrifikáció hatására új technológiák jelennek 
meg az energiafelhasználásban és -termelésben is 
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Elektrifikáció 
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Hőszivattyúk 

Számító központok 

IT eszközök 
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technológiák 

Új villamos 
energia 

felhasználók 



Az energiaigények kiszolgálására egyre inkább villamos 
energiát használnak minden területen – és egyre többet… 
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A globális villamosenergia-felhasználás folyamatosan 
és dinamikusan növekszik 
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Fejlődő 
országokban 
(Kína, India) 

hatalmas igény 
jelent meg 

 

17 év alatt 
közel 50%-os 
növekedés a 
világra nézve 

 

 

 

A világ villamosenergia-igénye 2000-2017 

Forrás: World Energy Outlook 2018 



A digitalizáció életünk minden területére kihat: minden 
okos eszközhöz villamosenergia-ellátás is szükséges 
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3D 

Urbanizáció 3D 

Új generációk 

Elektrifikáció 

Változó 
viselkedés 

Alkalmazások 
használata 

Szenzorok 
mindenhol 

Forrás: McKinsey 



A digitalizációval az információ- és kommunikációtechnológia 
(ICT) szektor fogyasztása a konzervatív becslések szerint is 
duplázódik 10 év alatt 

Elektrifikáció és digitalizáció 

Forrás: Dr. Anders S.G. Andrae (Huawei) 

ICT 
szektoron 

belül 

Hardver-előállítás 

Eszközhasználat 

Fixed wired 

Wi-Fi 

Mobilhálózatok 

Adatközpontok 
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Egy példa: digitális diszrupció a zeneiparban – 
összeomlás vs. exponenciális növekedés 
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Time 

50-es, 60-as és 70-es évek 

successful years 

1995 

az EMI 
feldarabolása 

2007 2008 2011 

Terra Firma 
Capital Partners 

felvásárolja  

5500 
beosztott 

elbocsátása 

a Universal és 
a Sony végleg 
felvásárolja 

Forrás: www.statista.com 

gramofon 

Fizetős Spotify felhasználók száma (millió) 

Digitalizáció 
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Az eszközök tárhelye a technológia fejlődésével folyama-
tosan növekedett és megjelent az internetes adattárolás is 
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Digitalizáció 
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A bitek sűrűsége 1955-2005 

Forrás: Brian Hayes – Terrabyte Teriitory 

A tárhely növekedése mellett 
egy új jelentős technológia is 
megjelent:  

Ma már nagyon 
sokan belső tárhely 

helyett felhőben 
tárolják fontos 

adataikat 



2050-re az emberiség több, mint kétharmada a 
városokba tömörülhet 
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Urbanizáció 

Elektrifikáció 

Urbanizáció 3D 

Új generációk 

% 

A városban élők aránya jövedelem szerint 

                   Magas jövedelmű országok 

Közepesen magas jövedelmű országok 

         Alacsonyabb jövedelmű országok 

  Nagyon alacsony jövedelmű országok 

Forrás: United Nations 
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 32% 

68% 

Ezért a veszteségért és 
az ebből adódó 

üvegházgáz 
kibocsátásért valóban 

az energiaipar felel.  

~70% a fogyasztók 
„bűne” 

*Teljes primér energia igény (TPES): globálisan 
felhasznált összes primér energia  
**Teljes végső fogyasztás (TFC): a fogyasztókhoz 
eljuttatott, felhasználható energia 

162,5 PWh 

A globális primer energiaigény felét már ma is 
városokban használják fel 

Urbanizáció 

2017 



Az újabb generációk tevékenységei felgyorsítják az 
előbbi folyamatokat 
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Új generációk 

Urbanizáció 3D 

Új generációk 

Elektrifikáció 

Új generációk 

• Online ügyintézést preferálják (pl.: online 
banking, számláik befizetése, rendelés stb..) 

• Telefonos appokat használnak a mindennapi 
életük részeként 

• A közösségi média és az internet segítségével 
kommunikálnak 

• Online felületeken tudják befolyásolni a 
világot a véleményükkel 
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A világon 2018-ban mintegy 50%-ban kommunikációs 
mobilalkalmazásokat használnak az emberek 

Új generációk 

A leggyakrabban használt mobil-
alkalmazások 2018-ban 

Közösségi oldalak alkalmazásai 

Játékok 

Kommunikációs alkalmazások 

Kereskedelmi alkalmazások 

Forrás: themanifest.com 



Napelemes áramtermelő-
vé válnak 

A jövőben háztartások és az ipari felhasználók szokásai 
megváltoznak az új technológiák megjelenésével 
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Új technológiák és új felhasználói szokások 

Energiát tárolnak a 
saját eszközeikkel 

Energiatudato-
sabbá válnak 

E-autóval közle-
kednek, amit 
otthon töltenek 

Internetre csatlakozó 
okos-eszközöket 
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Hálózatba kötik telephelyeiket, 
hogy növeljék a hatékonyságot 

Az energiavásárlást saját 
maguk menedzselik 

Komplex energiairányítási 
rendszereket alkalmaznak 

Telephelyeiken  megtermelt 
energiát részesítik előnyben 

„Demand response” 
megoldásokat alkalmaznak 

Berendezéseik élettartamát 
okos eszközökkel optimálják 
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A demand-side menedzsment új eszköz a megújuló 
termelés integrációjában és a hálózatfejlesztésben 
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Demand-side menedzsment 

Forrás: IEA 

Globális potenciál a háztartási szektorban 

Elméleti potenciál, 2040 Előrejelzések, 2040 

185 GW 
teljesítmény 

- $270 milliárd 
hálózatfejlesztés  



Az intelligens rendszerek az élet sok területén 
elérhetőek 
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Intelligens megoldások a nagyvárosokban 

Tudatosság Használat Elégedettség 



Rengeteg megvalósult megoldással találkozhatunk, 
melyek mára a mindennapi életünk részévé váltak 
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Intelligens megoldások a nagyvárosokban 

• „Ride-sharing” 

• Okosváros  alkalmazások 

• Okosparkolás (már Budapesten is) 

• E-úthálózat (Svédország) 

• Open-Data rendszerek (USA, 
Franciaország) 

• Okos fizetési rendszerek 

• GPS alapú közlekedés-támogató 
rendszerek (Barcelona) 

• Hulladékkezelő és –szállító 
rendszerek (Stockholm, 
Disneyland, Roosevelt Island stb..) 

 



 
Az ELMŰ okososzlop 
megoldása 



Utcai helyzetkép a budapesti Oktogonon – amivel az 
építészek torkig vannak 

Budapest belvárosában, 
egymástól három méter 
távolságra: 

• egy lámpaoszlop 

• egy elektromos autótöltő 

• egy parkoló automata 

• egy BKK jegyautomata 

 

Miért nem rakjuk ezeket egy 
eszközbe? 

Az okos oszlop ötletének 
eredete: 

ELMŰ-ÉMÁSZ okos oszlop projekt 
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Okos, de csúnya villanyoszlopok – példák Budapestről és 
Hannoverből 

HANNOVER 

ELMŰ-ÉMÁSZ okos oszlop projekt 
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BUDAPEST 
(az egyik kedvencem) 



Még több „okos oszlop” Budapestről és környékéről… 
ELMŰ-ÉMÁSZ okos oszlop projekt 
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LED 
közvilágítás 

Okos e-
autó 
töltő 

LED 
kijelző 

Térfigyelő 
kamera 

Vész-
gomb 

Környezeti 
szenzorok 

Ébresztő 
óra 

Kamera 

Zene 

Naptár 
E-mail 

Social media 

Internet Térkép 

Jegyzetek 

Számológép Kapcsolatok 

Az intelligens közvilágítási oszlop a jövő városának 
iPhone-ja: egy készülék – sok szolgáltatás 

ELMŰ-ÉMÁSZ okos oszlop projekt 

Wi-Fi és 
töltésjelző 

Biztonsági 
kamera 
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Az okos oszlop  pilot Budapest egy elegáns környékén 
található az igényekhez illesztett szolgáltatásokkal 
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Az 5 okos oszlop telepítési helye Budapest IX. kerületében a Lechner 
Ödön fasoron 
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Az 5 okos oszlop – más-más funkciókkal – a Lechner Ödön 
fasorban helyezkedik el 

Pole #1 (Esztrád)  
EV-töltő 

• Wi-Fi  

• Biztonsági kamera 

• LED kijelző 

• EV-töltő 

Pole #2 (Garázs)  
Érzékelő 

• Wi-Fi 

• Biztonsági kamera 

• Környezeti szenzorok 

• Akkumulátor 

 

Pole #3 (Haller utca) 
Biztonság 

• Wi-Fi 

• Biztonsági kamera 

• LED kijelző 

• Vészjelző gomb 

Pole #5 (MÜPA)  
Teljesen felszerelt 

• Wi-Fi 

• Biztonsági kamera 

• LED kijelző 

• Vészjelző gomb 

• EV-töltő 

Pole #4 (Vodafone)  
Információ 

• Wi-Fi 

• Biztonsági kamera 

• LED kijelző 



ELMŰ-ÉMÁSZ · Jan 2019 

LED kijelző 

E-mobilitás (autótöltő) Energiatakarékosság 

Nyílt WiFi  
• Távolról szabályozható 
• Optimális fényerővel 

• Kezdőoldal tartalmazhat  
reklámokat 

• Autótöltési lehetőség, mely megnö- 
velheti az ügyfeleik számát 

• LED világítás (165 lm/W) 
• Melegfehér szín (3000 K) 
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Az okos oszlop funkciói különféle üzleti modelleket 
alapoznak meg 

ELMŰ-ÉMÁSZ okos oszlop projekt 

Biztonsági kamera  
• Biztonsági felvételek 

értékesítése 

Környezeti szenzorok  
• Szenzorok adatainak 

kutatási célra való 
eladása 



Az oszlopok megvalósításáról videó is készült 
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ELMŰ-ÉMÁSZ okos oszlop projekt 

https://www.youtube.com/watch?v=GXG4K0ifqM8 

https://www.youtube.com/watch?v=GXG4K0ifqM8

