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Smart megoldások az internet világában
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02.14. Kovács K: Smart alkalmazási területek (témaválasztás előkészítése)
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05.09. Kovács K: Smart közlekedés
Beszámolók vagy ZH
05.16. Választott témák bemutatása 1 és/vagy ZH
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Okos megoldások fejlődése
Smart City



Smart stratégiák

 Bevezetés
 Smart City modellek és programok

 Hazai okos város helyzetkép

 BME (BME EIT) szerepe a Smart City (okos város) 

programok megvalósításában



Információs társadalom

Posztindusztriális társadalom (Daniel Bell, 1919-2011) 
The Coming of Post-Industrial Society (Harvard Univ. 
1973) – „Olyan társadalom, ahol a tág értelemben vett 
szolgáltatások területén dolgozik a foglalkoztatottak több 
mint fele.” 

Ipari(indusztriális) társadalom (Henri de Saint Simon, 
1760-1825) – „Olyan társadalom, ahol a foglalkoztatottak 
nagyobb része az iparban dolgozik, és a nemzeti jövedelem 
túlnyomó része az ipari termelésből származik.”

Információs társadalom - A „posztindusztriális társadalom” mibenlétét 
leíró, a 20. század utolsó évtizedében elterjedt kifejezés.



„A jelenben kialakuló, a legfejlettebb 
országokban már határozottan 

körvonalazódó jövő társadalmában a 
termelési rendszer alapja az 
információ vagy a tudás lesz. 

A tudás, ill. a tudás megszerzésének 
gyorsasága lesz a legfőbb stratégiai 

erőforrás.”

Információs társadalom

Martin Bangemann (1934-), Bangemann Report, Europe and the Global 
Information Society (EU, 1994)
(Albert Arnold) Al Gore (1948-), Information Superhighway and National 
Information Infrastructure (USA, 1991)



Kritikus infrastruktúra fogalma

Tágan értelmezett infrastrukturális elemek, amelyek az ország 
működéséhez létfontosságúak, és érdemi szerepük van a
• nemzeti és nemzetközi rend és jogbiztonság, közbiztonság,
• gazdasági működőképesség, valamint
• közegészségügyi és környezeti állapot 
fenntartásában.  Védelme kiemelt feladat 

Intelligens infrastruktúra 

Intelligens infrastruktúrák

Paradigmaváltás: A hangsúlyt nem a mennyiségi fejlesztésre, hanem a 
meglévő fizikai és szellemi infrastruktúrák együttműködésének 
megteremtésére helyezi  infokommunikációs technológiákkal „ellátott” 
kritikus infrastruktúra. (Az űrinfrastruktúra is ország-működtető!)

(European Programme for Critical 
Infrastructure Protection – EPCIP, EU 2004)



ÁGAZAT KRITIKUS TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS
1

Energia
Villamos energia

2 Földgáz

3 Olaj

4

Távközlés

Állandó távközlési infrastruktúra (vezetékes, bérelt vonal, mikrohullám)

5 Mobil kommunikáció

6 Rádiókommunikáció és navigáció

7 Műholdas kommunikáció

8 Műsorszórás

9 Internet infrastruktúra és hozzáférés

10 Postai és futárszolgálat

11 Ivóvíz Ivóvíz-szolgáltatás

12 Élelmiszer Élelmiszerellátás és élelmiszerbiztonság

13 Egészségügy Egészségügyi szolgáltatások

14
Pénzügy

Magán pénzügyi infrastruktúra (pl. bankok, pénzügyi szolgáltatások)

15 Közigazgatási pénzügyi tranzakciók (pl. adók, szociális szolgáltatások)

16
Felszínivíz-gazdálkodás

Vízminőség-biztosítás

17 Vízmennyiség-biztosítás

18
Közrend és közbiztonság

Közrend fenntartása (pl. rendőrség)

19 Közbiztonság fenntartása (pl. tűzoltóság)

20
Igazságügy

Bíráskodás és fogvatartás

21 Igazságszolgáltatás

22

Kormányzat

Diplomácia

23 Közszolgálati tájékoztatás

24 Fegyveres erők /  honvédelem

25 Polgári kormányzat

26

Közlekedés

Közúti közlekedés

27 Vasúti közlekedés

28 Légi közlekedés

29 Navigáció

30 Hajózás

31 Vezetékes szállítás
(European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP, EU 2004)



Kritikus infrastruktúra Infokommunikáció+

Intelligens infrastruktúrák hatása

„M2M”Gyorsuló modernizáció
összetett platform öngerjesztő mechanizmusai

Versenyképesség és növekedés 
költséghatékonyság
magasabb szintű virtuális és fizikai mobilitás 
hatékonyabb értékteremtés

Javuló életminőség
kényelem
több hasznosítható idő és energia 

Esélyteremtés
hagyományos korlátok átlépése



Ipar 4.0 (Industry 4.0)

 Élő energiaforrás helyett gőz, kőolaj,…

 Tömegtermelés – Ford módszer,…

 Számítógép alkalmazás, digitalizáció,…

 Önmagukban intelligens ágensek hálózatban…



Smart stratégiák

 Bevezetés

 Smart City modellek és programok
 Hazai okos város helyzetkép

 BME (BME EIT) szerepe a Smart City (okos város) 

programok megvalósításában



Smart City modellek és programok

Kormányzati (kontinentális, nemzeti)
 EU Okos város kezdeményezés (Smart City Initiative)

 EU Okos városok és közösségek program 

(Smart Cities and Communities Programme)

Tudományos (akadémiai, egyetemi)

 Okos város „kerék” modell (Smart City Wheel)

Vállalkozási (szolgáltatók, gyártók)
 IBM Okos város modell

Szakmai (professzionális, tanácsadói)

 Frost and Sullivan Okos város modell

Civil (NGO, közösségi)
 Természet alapú Okos város modell (Nature Based Smart Cities)



2018. 02. 14.

EU – Társadalmi kihívások

 Egészség, demográfiai változások és jólét

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

 Biztonságos, tiszta és hatékony energia

 Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés

 Éghajlatváltozás, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

 Európa a változó világban - inkluzív, innovatív és reflektív 
társadalmak

 Befogadó, innovatív, körültekintő és biztonságos társadalmak



Energiafogyasztási 
prognózisok az EU-ban 2020-ra

2005 és 2020 között beavatkozás nélkül 8%-os növekedést  prognosztizáltak. 
Az első (2005-ös) intézkedésektől 20%-os megtakarítást vártak, de a kedvező 
változások 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)



EU 20/20/20
„fenntartható megoldások igénye”

Cél: EU 20/20/20
- 20%-os káros anyag (elsősorban CO2) csökkenés

- 20%-os megújuló energia részesedés az energiafelhasználásban

- 20%-os energiahatékonyság növekedés

Stratégia: Paradigmaváltás
- felgyorsítani az innovációt és a befektetéseket, hogy a társadalmi, 

gazdasági és környezeti feltételek javuljanak

- drasztikus változtatások (különösen a 3 fő területen: energiatermelés és 
felhasználás;  közlekedési és szállítási rendszerek; épített környezet)

- területileg is összefüggő, integrált, infokommunikációs eszközökkel 
összekapcsolt, intelligens rendszerek

- hosszútávon fenntartható üzleti modellel rendelkező megoldások



EU 20/20/20
„fókuszban a városok”

Stratégia: 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.

- nagy koncentráció miatt itt a legkedvezőbb befektetés-eredmény arány

A Smart City (Okos Város) program lényege: 
- az uniós polgárok (városlakók) életminősége javul

- javítja az erőforrások hatékony felhasználását, 

- elősegíti a károsanyag kibocsájtás csökkentését

- fenntartható üzleti modelleket alakít ki és kínál

- növeli a versenyképességet helyi és EU szinten



Okos Város fejlesztések kiemelt területei
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Az EU Okos Városok és Közösségek 
Stratégiai Megvalósítási Terv modellje



Az EU Okos Városok és Közösségek 
Stratégiai Megvalósítási Terv modellje
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Integrált 
infrastruktúra és 
szolgáltatások

Fenntartható 
városi mobilitás 

(közlekedés)

Fenntartható 
városrész és 

épített környezet

Társadalmasítás – polgárok aktív részvétele az átalakítási 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 – tömegadatra épülő szolgáltatások (magánszféra védelme!)

Szabványosítás – keretrendszer és platformok a fejlődés konzisztenciájáért  

Üzleti modell és támogatás – helyi integrált megoldások EU- és világpiaca 

D
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EU - Smart Cities and Communities Strategic Implementation Plan (SCC SIP)

Az EU Okos Városok és Közösségek 
Stratégiai Megvalósítási Terv modellje



Smart City modellek és programok

Kormányzati (kontinentális, nemzeti)
 EU Okos város kezdeményezés (Smart City Initiative)

 EU Okos városok és közösségek program 

(Smart Cities and Communities Programme)

Tudományos (akadémiai, egyetemi)

 Okos város „kerék” modell (Smart City Wheel)

Vállalkozási (szolgáltatók, gyártók)
 IBM Okos város modell

Szakmai (professzionális, tanácsadói)

 Frost and Sullivan Okos város modell

Civil (NGO, közösségi)
 Természet alapú Okos város modell (Nature Based Smart Cities)



23 Dr. Kovács Kálmán, BME  Okos város modellek, tervek

Hat beavatkozási és 
monitoring terület:
1. Okos gazdaság
2. Okos környezet
3. Okos kormányzás
4. Okos életmód
5. Okos közlekedés
6. Okos polgárok

Cohen, Boyd: https://www.fastcoexist.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology

Okos város „kerék modell” (Smart City Wheel) – Boyd COHEN 

Jellemzői:
 Átfogó elméleti megközelítés
 Technikai részletekre nem 

tér ki
 Indikátorokkal jól követi és 

értékeli a folyamatokat

Okos város modellek és programokTudományos (akadémiai, egyetemi)



Smart City modellek és programok

Kormányzati (kontinentális, nemzeti)
 EU Okos város kezdeményezés (Smart City Initiative)

 EU Okos városok és közösségek program 

(Smart Cities and Communities Programme)

Tudományos (akadémiai, egyetemi)

 Okos város „kerék” modell (Smart City Wheel)

Vállalkozási (szolgáltatók, gyártók)
 IBM Okos város modell

Szakmai (professzionális, tanácsadói)

 Frost and Sullivan Okos város modell

Civil (NGO, közösségi)
 Természet alapú Okos város modell (Nature Based Smart Cities)
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IBM Okos város modell 

Jellemzői:
1.Egyik vezető ipari 
résztvevő saját megoldásai 
2.Alapja az információk 
hatékony megosztása
3.Moduláris Okos város 
ökoszisztéma
4.Főbb szereplők: 
(ön)kormányzat, 
infrastruktúra szolgáltatók, 
lakossági- és ipari igénybe 
vevők
5.Saját értékelő rendszer

https://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overvie
w/

Okos város modellek és programokVállalkozási (szolgáltatói, gyártói)



Smart City modellek és programok

Kormányzati (kontinentális, nemzeti)
 EU Okos város kezdeményezés (Smart City Initiative)

 EU Okos városok és közösségek program 

(Smart Cities and Communities Programme)

Tudományos (akadémiai, egyetemi)

 Okos város „kerék” modell (Smart City Wheel)

Vállalkozási (szolgáltatók, gyártók)
 IBM Okos város modell

Szakmai (professzionális, tanácsadói)

 Frost and Sullivan Okos város modell

Civil (NGO, közösségi)
 Természet alapú Okos város modell (Nature Based Smart Cities)
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Frost and Sullivan okos város modell

Jellemzői:
1.Nagy múltú vezető 
piacelemző cég saját modellje
2.Okos város: ha 8 
alappillérből legalább 5 
területen történik fejlődés
3.A 8 alappillér: kormányzás 
és oktatás, egészségügy, 
épületek, mobilitás, 
infrastruktúra, technológia, 
energia, polgárok
4.Élesen különbözik a 
fenntartható város  
koncepciótól

http://www.egr.msu.edu/~aesc310-
web/resources/SmartCities/Smart%20City%20Market%20Report%202.pdf

Okos város modellek és programokSzakmai (professzionális, tanácsadói)



Smart City modellek és programok

Kormányzati (kontinentális, nemzeti)
 EU Okos város kezdeményezés (Smart City Initiative)

 EU Okos városok és közösségek program 

(Smart Cities and Communities Programme)

Tudományos (akadémiai, egyetemi)

 Okos város „kerék” modell (Smart City Wheel)

Vállalkozási (szolgáltatók, gyártók)
 IBM Okos város modell

Szakmai (professzionális, tanácsadói)

 Frost and Sullivan Okos város modell

Civil (NGO, közösségi)
 Természet alapú Okos város modell (Nature Based Smart Cities)
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Természet alapú okos városok 
(Nature Based Solutions and Re-Naturing Cities)

http://bookshop.europa.eu/en/towards-an-eu-research-and-innovation-policy-agenda-for-nature-based-solutions-re-naturing-cities-pbKI0215162/

Jellemzői:
1.Környezetileg 
fenntartható urbanizáció
2.Természet közeli okos 
megoldások városi 
ökoszisztémája
3.Klímaváltozáshoz való 
okos alkalmazkodások
4.Városok visszaalakítása  
természetes környezetté
5.Város és környezetének 
harmonikus fejlesztése

Okos város modellek és programokCivil (NGO, közösségi)



HORISON 2020 
SCC1-2014

Nyertes 
„megvalósító” és 
„követő” városok.

Smart City fejlesztések 
H2020 keretekből



Smart stratégiák

 Bevezetés

 Smart City modellek és programok

Hazai okos város helyzetkép
 BME (BME EIT) szerepe a Smart City (okos város) 

programok megvalósításában



Okos város 
stratégiai környezet



Okos város stratégia
fejlesztési környezete



Okos város stratégia
támogatási környezete



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



Smart stratégiák

 Bevezetés

 Smart City modellek és programok

 Hazai okos város helyzetkép

 BME (BME EIT) szerepe a Smart City 

(okos város) programok megvalósításában



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.
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BME EIT szervezeti felépítése



BME Okos Város
szakmai kompetenciái és koordinátorai

1. Energetika: Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)

2. Intelligens épület: Építészmérnöki Kar

3. Intelligens közlekedés: Közlekedés- és Járműmérnöki Kar  

4. Klímahatások és kezelésük: VIK EIT

5. Környezetvédelem: Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

6. Városi vízgazdálkodás és vízminőség: Építőmérnöki Kar

7. Életmódsegítő és egészségügyi szolgáltatások: VIK ÉMT

8. Közösségi részvétel a városfejlesztésben: Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar

9. Intelligens hálózat és rendszerek: VIK

Alrendszerek összehangolása-rendszer integráció : BME EIT
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BME

GPK ÉPK GTKVBK

BME EIT (SmartPolis)

...

Az BME EIT horizontálisan szervez

VIK

1. Smart
Energetika

BME EIT koordinációs tevékenysége

ÉMK KJK TTK

2. Smart
Épületek

1. Smart
Energetika

8. Okos
közösségek

1. Smart
Energetika

3. Smart
Közlekedés

9. Adatok és
Hálózatok

6. Városi
vízügyek

3. Smart
Közlekedés

4. Klíma

5. Smart
Környezet

7. Életmód

9. Adatok és
Hálózatok



Kiemelt kutatások:
- Térhasználat
- Környezeti állapot monitoring és katasztrófa elhárítás
- Megújuló energiák – zöld energia 
- Időjárási előrejelző rendszerek

Smart kutatási és alkalmazási területek 
a Műegyetemen



Kiemelt kutatások:
- Társadalom-Tér-Kép

- Integrált szállítási és ellátási láncok

- Intelligens város (Smart City) - e-közszolgáltatások

- Közlekedési hálózatok intelligens irányítás 

Smart kutatási és alkalmazási területek 
a Műegyetemen



Kiemelt kutatások:
- Smart City - Intelligens épületek, intelligens terek

- Smart City - e-mobilitás

- Autonóm navigáló rendszerek és alkalmazásaik

- Mesterséges intelligencia alapú technológiák automatikus 
raktározásban

Smart kutatási és alkalmazási területek 
a Műegyetemen



Kiemelt kutatások:
- Űrkutatás:

- Földmegfigyelés
- Űrtechnológiák
- Űrnavigáció

- Katasztrófavédelemtás:
- Klímaváltozás hatásai
- Katasztrófa előrejelzés

Smart kutatási és alkalmazási területek 
a Műegyetemen



Kiemelt kutatások:

-Orvosi vizualizáció, 3D-n 
alapuló egészségügyi 
alkalmazások

- Autonóm működésű orvosi 
mikrodiagnosztikai eszközök

- Nanofelületek vizsgálata 
pásztázó mikroszkópiás 
módszerekkel

- Intelligens (tanuló) anyagok 
nanotérben

Smart kutatási és alkalmazási területek 
a Műegyetemen
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Smart City
Intelligens-Zöld-Egészséges Város



Köszönöm a figyelmet!


