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EU - Társadalmi kihívások 

H2020 

1. Egészség, demográfiai változások és jólét 

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás és 
tengerhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság 

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 

5. Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok 

6. Európa a változó világban - inkluzív, innovatív és reflektív 
társadalmak 

7. Befogadó, innovatív, körültekintő és biztonságos társadalmak. 



Energiafogyasztási  

prognózisok az EU-ban 2020-ra 

Intézkedések nélkül 15 év alatt 20%-os növekedést prognosztizáltak. 

Az első (2005-ös) intézkedések csak átmeneti hatásúak voltak! 

EU primary energy consumption scenarios for 2020 (source: http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/sip_final_en.pdf pp 5) 

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/sip_final_en.pdf


EU 20/20/20 

„fenntartható megoldások igénye” 

EU 20/20/20 (azaz 2020-ra 20%-os CO2 csökkenés) csak hosszú távon is 

ható változtatásokkal érhető el. 

Drasztikus változás – integrált megoldás szükséges 

-  az energiatermelés és energia felhasználás 

-  a közlekedési és szállítási rendszerek 

-  az infrastruktúra (épített környezet – épület, közmű) 

-  az informatikai és kommunikációs technológiák területén. 

 

Fókuszban a városok 
  

- az EU lakosság 75%-a városokban él,  

- az EU energiafelhasználás 70%-a városokban történik, 

- az EU szennyezőanyag-kibocsátás 70%-a városokból történik. 



Okos városok az EU-ban 

és itthon 

Realizált okos-város megoldások és a jövőbeli tervek: 

 500 ezer feletti lakosságú városok közül: 90 % 

 100 és 200 ezer közötti lélekszámú városok (240) közül: 51%  

 Ez azt mutatja, hogy a kisebb városok még a tervezési fázisban vannak, 

de ez az arány változóban van.  

 A magyar városok a rangsorok alján szerepelnek - egyelőre 

 Az EU kiemelt prioritásként kezeli az okos város programját 

 Felzárkózóknak: TIOP, GINOP 

 OP-kbe kerülés feltétele a Regionális Stratégiákban való szerepeltetés 

 Kiválóságoknak: Horizont 2020, EU ICT programok: 

 Több okos-város pályázati kiírás jelentős összeggel 

 
 



Az EU  Smart City program  

célkitűzése 

 Felgyorsítani az innovációt és a befektetéseket, hogy a társadalmi, 

gazdasági és környezeti feltételek javuljanak. 

 A Smart City program lényege:  

 A városlakók életminősége javul  

 Javítja az erőforrások hatékony felhasználását  

 Elősegíti a káros anyag kibocsájtás csökkentését 

 Fenntartható üzleti modelleket alakít ki és kínál  

 Növeli a hatékonyságot és versenyképességet helyi és  EU 

szinten 

 A Smart City program új paradigmaként jelenik meg a városok  

technológiai, gazdasági és szociális témájú  fejlesztéseiben. 



Smart City fejlesztések  

3 kiemelt területe 
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Integrált 

infrastruktúra és 

szolgáltatások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenntartható 

városi mobilitás 

(közlekedés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenntartható 

városrész és 

épített környezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalmasítás – a polgárok bevonása az átalakulási folyamatokba 

Politika és szabályozás - fejlesztést támogató környezet kialakítása 

Integrált tervezés - ágazatokon és igazgatási határokon átívelő megoldások 

Tudásmegosztás - megoldások terjesztése, innovációs képesség kialakítása  

Indikátorok - fejlődési (átalakulási) paraméterek meghatározása, mérése  

Adatmegosztás - információszabadság és a személyes adatok védelme 

Szabványosítás – biztosítva a fejlődés konzisztenciáját (alkalmazhatóság)  

Üzleti modell és támogatás – integrált megoldások EU- és világpiac szinten  
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EU - Smart Cities and Communities Strategic Implementation Plan (SCC SIP) 

Okos Városok és Közösségek  

EU Stratégiai Megvalósítási Terv modellje  



Üzleti modell és finanszírozhatóság: 

         - A hagyományos megoldások (érdekeltségek) nem 

 fenntarthatóak! 

         - Az új megközelítés piac-orientált, hosszútávon is 

 fenntartható egyéni-közösségi együttműködés (public-

 private cooperation) stratégiáján alapul.  

         - Az új megoldások egyesítik a komplex városi igényeket és a 

 ipari, szolgáltatóipari érdekeket. 

 

Az okos városokra vonatkozó üzleti modell: 

           - moduláris megközelítés, integrált szolgáltatásokkal  

           - helyi (működő) ökoszisztémák adaptálhatóságán alapul 

           - létre hozza az okos városokra kidolgozott megoldások, 

 technológiák és termékek-szolgáltatások európai piacát  

Fenntartható megoldásokhoz  

új üzleti modell kell 



 

Hazai Smart City 

(okos város)  

stratégiai tervek 



 

 
 

Okos város  

stratégiai környezet 



 

 
 

1.Energetika 

2.Intelligens urbanisztika 

3.Intelligens mobilitás 

4.Klímahatások kezelése 

5.Környezetvédelem 

6.Életminőség - 

Egészségügy 

7.Közösségi részvétel  

8.Vízminőség és ivóvízellátás 

9.Infokommunikáció 

10.Alrendszerek integrációja 

Kiemelt okos város fejlesztési 

területek 

Cohen, B.: http://www.ubmfuturecities.com/author.asp?section_id=219&doc_id=524053 
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Virtual 
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State 
observer 
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Brake and 
Steering Contr. 

 

Torque and add. 
Steering 

Driver's steering effort 

Egy példa: Intelligens közlekedés  

Intelligens jármű programelem 



 

 
 

Okos város stratégia 

fejlesztési környezete 



 

 
 

Okos város stratégia 

támogatási környezete 



 

 
 

HORISON 2020 
SCC1-2014 

Nyertes 
„megvalósító” és 
„követő” városok. 

Smart City fejlesztések  

H2020 keretekből 



 

 
 

Erősségek 

Kormányzati döntések IKT területén 

Kiváló szakember háttér 

Jelentős know-how vonható be 

Szakmai szervezeti háttér 
kialakulóban 

Önkormányzati kommunikáció 
megkezdődött 

Gyengeségek 

EU összevetésben hátul vagyunk 

Ágazati stratégiákban (és OP-kban) 
nem szerepel 

Üzemeltetési (fenntarthatósági) 
üzleti modell hiánya 

Fogyasztói közösségekkel való 
kommunikáció hiánya 

Lehetőségek 

Jelentős EU-s pályázati források 
Smart City fejlesztésekre 

Jelentős vidékfejlesztési hazai eu-s 
források 

 

Veszélyek 

A terület-, település- és ágazati 
fejlesztési tervekben nem szerepel az 
okos város  

Önkormányzatok nemzetközi 
konzorciumi tapasztalata alacsony 

Hazai okos város jövőkép  

SWOT 



BME EIT Smart City tevékenység 
főbb elemei 

 

 A témakör sikeres műveléséhez a BME szinte valamennyi karának 
részvétele és együttműködése szükséges 

 Hasonló kezdeményezések: FuturICT, Duna Stratégia, Űrtevékenység 

 Közös BME Smart City koncepció kialakítása  

 Komplex pályázatokban koordinált részvétel: 

 Smartpolis pályázat - Horizon 2020 Teaming 

 Smart City pályázat - Horizon 2020  SCC1 2014-2015 

 Smart City Tagozat létrehozása és vezetése 

 Résztvevők: kormányzat, önkormányzatok, szolgáltató cégek, 
egyetemek 

 Szakmai fórum jó megoldások terjesztésére és folyamatos konzultáció 
a kormányzattal a stratégia és a megvalósítási terv alakításáról 

 Tanácsadó és fejlesztő szolgáltatások ajánlása a jövő évben megnyíló 
TOP operatív programban Smart City fejlesztéseket tervező városoknak.  

 Külföldi partneri együttműködés és a know how átvétel támogatása. 

 



Köszönöm a figyelmet! 

kovacsk@mail.bme.hu 


