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A hagyományos 

energiaszolgáltatásra… 

Egyirányú energiaáramlás -> ehhez igazított elosztó hálózati infrastruktúra  



Változás 

Változó 

ügyféligények, 

fogyasztói 

szokások 

Növekvő elosztott 

energia termelési 

hányad 

Növekvő megújuló 

penetráció, 

klímavédelem 

Óriási 

adatmennyiség 

megjelenése az új 

technológiákkal 

E-mobilitás 

terjedése 

… hatással vannak az új trendek, kihívások, amelyekre… 



… modern energiaszolgáltatóként válaszokat kell adnunk 

Előre tudni, hogy milyen igénye lesz az ügyfélnek egy adott pillanatban, és 

megtenni a szükséges intézkedéseket 

Energiatárolás, intelligens feszültségszabályozás, öngyógyító hálózat 

Partnerként támogatni a piac átalakulását. Új üzleti modellekkel és 

szolgáltatásokkal követni a trendeket, megteremteni a műszaki feltételeket 

Virtuális erőművek (VPP), biogáz, energiatakarékossági programok támogatása, 

felelős, prediktív hálózatfejlesztés 

Érteni az adatok jelentőségét, és tudni használni a jobb szolgáltatások 

kifejlesztésére. 

Okos mérés, térinformatikai fejlesztések, prediktív hiba előrejelzések 



Tudatosan készülni a jövőre. Figyelembe venni és támogatni az adott ország 

energetikai stratégiáját, céljait és a megvalósításban tevékenyen részt venni.  

E-mobility program, töltőpontok telepítése, stratégiai tervezés 

… modern energiaszolgáltatóként válaszokat kell adnunk 

Megérteni a változást és az élére állni. Új üzletágat és termékeket fejleszteni, a 

műszaki feltételeket megteremteni, a szabályozó szerveket segíteni a 

tevékenységükben. 

Solar üzletág, hálózati visszahatás vizsgálatok, K+F tevékenység, E.ON City 

Program 



Az okos város célja, hogy 

 a fejlett technológiai és informatikai megoldások 

tudatos alkalmazásával, illetve 

 a városi érintettek aktív együttműködésével és 

bevonásával 

fenntarthatóan élhetőbbé váljon 

 Megváltozott energiaellátás 

 Rohamosan fejlődő IC technológiák 

 Egyre komplexebb városi működés 

 Felgyorsult urbanizáció és élettempó 

 Olcsóbb városfenntartás iránti igény 

 

Fenntartható város 

 

 energetikai fókusz 

 a városok fenntartható megújulását, hatékony és 

takarékos működését támogatja 

 a városok energetikai partnereként elkészítjük a 

városok hosszú távú fenntartható fejlesztési 

stratégiáját, majd lépésről-lépésre segítjük a 

fejlesztések megvalósítását 

 

Smart city – fenntartható város 



Az első lépéseket Győrrel közösen tettük meg 

2013 november 

Együttműködési megállapodás 

2014 november 

6 műszaki pilot indítása 

Célja, hogy a város és kiemelt 

rendezvényei (pl. EYOF 2017) okosabbá 

váljanak 

Előkészítés -> 

„Fehérkönyv” 

„Energiamérleg” 

Fókusz: kísérletezés, tanulás, 

partnerség építés 

Üzemeltetés, 

folyamatos 

együttműködés 

2015 ősz 

Pilotok zárása 

Implementáció 

Sok-sok tapasztalat… 

EYOF javaslatcsomag 



E.ON City program 

Hol tartok most? 

 E.ON VárosIndex 

 SEAP / SECAP 

 Projekt térkép (fejlesztés alatt) 

 

Gazdaságos, korszerű és energiahatékony városi 

működést szeretnék 

 E.ON ÉpületIndex 

 E.ON Solar 

 E.ON Lux 

 E.ON Energiatanúsítvány 

 

Környezetbarát közlekedést szeretnék 

 E.ON E-mobilitás 

 

Hatékony és gyors városi működést, kevesebb 

adminisztrációt szeretnék 

 E.ON Városszerviz applikáció 

 E.ON Közvilágítási hibabejelentő applikáció (fejlesztés 

alatt) 

 E.ON Közvilágítási megoldások (fejlesztés alatt) 

 

 Energetikai nézőpont 

 Projekt szemlélet 

 Fókuszálás 

 Minőség előtérbe helyezése 

 Hosszú távú partnerség – 

innovációs ökoszisztéma 

kialakítása 

Kulcs üzenetek 

Főbb kihívások 

 Finanszírozás / pályázatok 

 Megfelelő partnerségek kialakítása 

 Közbeszerzések 

 Minőségi követelmények 



E.ON VárosIndex – Honnan indulsz, és hová szeretnél eljutni? 

 Stratégiai célok mérhetővé tétele és 

kontrollálása 

 Projektek smart szempontból történő 

értékelése, visszamérés 

 Hazai és nemzetközi pályázatokhoz 

történő felhasználás  

https://youtu.be/5JAyiiIG5e0  

https://youtu.be/5JAyiiIG5e0


SECAP- Fenntartható Energia- és Klíma akcióterv  

 
 Polgármesterek Szövetsége (Európai Bizottság kezdeményezése) - több 

mint 6 600 európai, és 40 magyar önkormányzat a tagja 

 SECAP - lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy felmérjék a 

klímaváltozás hatásait, és elkészítsék saját CO2 csökkentési és 

klímaadaptációs stratégiájukat 

 Most pályázati támogatás vehető igénybe elkészítésére - TOP-3.2.1- 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

 Intenzitás: 100%, támogatási összeg 50.000 lakosig 3 millió Ft / 50.000-

100.000 között  5 millió Ft / 100.000 lakos fölött 7 millió Ft 

Miért fontos? 

 

 Átfogó képet ad a település energetikai állapotáról 

 Segít a stratégiai célok meghatározásában 

 További pályázati források igénybevételének feltétele lehet 

 Csatlakozási lehetőség a Polgármesterek Szövetségéhez 

 Elkészítése 100%-ban támogatott 



E.ON ÉpületIndex 



E.ON Solar 

 50 kWp alatti HMKE rendszerek 

 50-500 kWp közötti kiserőműves rendszerek 

• Fogyasztási szokásokra, és hálózati képre optimalizált 

tervezés 

• Helyszíni adottságok, mint műemlékvédelmi oltalom 

vagy üvegtetőbe épített napelem egyedi gyártatása 

 

• Magyar magas minőségű termék, alacsony 

vastartalmú 4 mm-es üveggel, a termelő cellák kiemelt 

védelmére 

• Biztonság, megbízható termékminőség, szakértő 

tervezés és telepítés -> hosszan, magas hozammal 

termelő rendszer 

 

Leírás 

 Hosszú élettartam, magas termelési teljesítmény 

 Teljes körű, teljes folyamatot követő szakértők 

(forráselérés támogatásától az üzemeltetésig, 

termeléskövetési monitoring) 

 Megújuló részarány növelése 

 Magyar foglalkoztatás 

 Forráseléréshez igazított beszerzési folyamat 

 

 Garancia: A piacon kiemelkedő módon az E.ON Solar 

20 év teljes körű garanciát ad a felszerelt 

napelemekre és inverterekre.  

 Teljesítménygarancia 

Előnyök a város számára 

 Árnyékolást, időjárás elleni védelmet biztosít a 

parkoló autók számára 

 Nem foglal el értékes területet 

 Villamos energiát termel 

 Alumínium tartószerkezet 

 Mindenfajta napelem modullal telepíthető 

Solar Carport parkolófedésű naperőmű 



Az E.ON LUX a közintézmények megvilágításáért 

• Szabványos, egészséges megvilágítás a gyerekek szemének 

egészségéért 

• Multifunkciós technológia a létesítmények kihasználtságának 

növeléséért 

• Magas megvilágítási szinteknek megfelelés,  kiváló tervezők 

(sportszövetségi licenseknek, és tévéközvetítések (HD, 

lassítás, visszatekerés)  

• Szabályozhatóság - energiahatékonyság 

• Káprázás és villogásmentesség, megfelelő színhőmérséklet 

 

Leírás 

 Igényre és környezetre szabott megvilágítás 

 Nagy referenciával rendelkező, szakterületre specializált 

tervezői és kivitelezői szakemberek 

 Kulcsrakész világítási rendszert adunk át, teljes megoldást 

kínálunk 

 Intézmények megvilágítása 

 Építészeti díszvilágítás 

 Sportvilágítás 

 Multifunkciós terek komplex világítástechnikája 

 Garancia és beszállítói biztonság 

 Stabil műszaki-gazdasági hátteret biztosítunk, csökkentve a 

közcélú intézmények beruházási kockázatait 

Előnyök a város számára 

E.ON LUX 



Az energiatanúsítvány egy olyan minősítési dokumentum, amely 

az ingatlan energia-felhasználásának hatékonyságát mutatja 

meg,  így átfogó képet ad az energiafogyasztásról és az 

ingatlan energetikai állapotáról. 

 

 Meglétét jogszabály írja elő 

 új építésű ingatlanra 

 ingatlan eladásnál 

 1 évet meghaladó bérbeadásnál 

 100 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági 

rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén 

 állami támogatások igénybevételéhez 

 

Az energiatanúsítvány elkészítését rövid határidővel, 

versenyképes áron biztosítjuk. 

Leírás 

 Megbízhatóság, szakértelem 

 Versenyképes ár 

 Rövid határidő: akár már a helyszíni felmérést követő 

munkanapon kézhez kaphatja tanúsítványát 

 Rugalmasság: a tanúsítványt e-mailben, postán vagy 

személyesen is átveheti, ahogy Önnek a legkényelmesebb 

Előnyök a város számára 

E.ON Energiatanúsítvány 

http://www.eon.hu/energiatanusitvany 

http://www.eon.hu/energiatanusitvany


Az E.ON Magyarországon évek óta úttörő szerepet vállal 

az e-közlekedés terjesztésében. Hisszük, hogy mind a 

tömegközlekedésben, mind a szállításban, mind pedig a 

magáncélú járműhasználatban ez lesz a jövő.  

 

Az E.ON saját flottájában is számos elektromos autó van 

üzemben, napi szinten segítik munkánkat, és jelenítik 

meg az innovációs elkötelezettségünket.  

 

Széleskörű tapasztalatunkkal átfogó megoldást kínálunk 

töltő-infrastruktúra kiépítésére és üzemeltetésére. 
 
 

 

 

Leírás 

 Csökkenthetők a költségek (közlekedés, közterület-

fenntartás, szemétszállítás) 

 Turizmus erősítése 

 Környezettudatosság / image 

 Lakossági igény/elvárás 
 

Előnyök a város számára 

E.ON E-mobilitás 



E.ON Városszerviz - „Együtt többet tehetünk a városunkért” 

 

A bevonható szolgáltató partnerek: 

 

 közvilágítás karbantartója 

 távhő, víz- csatorna 

 útkezelő, jelzőlámpa, parkolás 

 közműszolgáltatók 

 kommunális, szelektív hulladék 

 parkok, játszóterek üzemeltetője 

https://youtu.be/5JAyiiIG5e0  

https://youtu.be/5JAyiiIG5e0


 Az E.ON, mint az ügyfeleket stratégiai fókuszként kezelő, 

legnagyobb közvilágítási eszközbirtokos és üzemeltető, 

igazodva a XXI. sz. elvárásaihoz és technikai lehetőségeihez, 

partnereivel –elsődlegesen hazai gyártóbázissal rendelkező 

gyártókkal és alkalmazásfejlesztőkkel- arra törekszik, hogy  az 

ügyfelei igényeit kielégítse, illetve innovatív megoldásaival 

azon is túl tegyen. 

 Néhány funkció, mely a LED korszerűsített közvilágítási 

hálózaton elérhetővé válik/válhat: Biztonsági érzékelők, 

parkolás ellenőrzés, környezeti ellenőrzés, intelligens mérés, 

adaptív világítás szabályozás, Wi-Fi, 3G/4G szolgáltatások, 

közlekedés kontroll, hulladékgazdálkodás ellenőrzése, 

elektromos jármű töltés mérése, szolár rendszerek vezérlése, 

Smart Grid rendszerek kommunikációs eszköze lehet a 

lámpatest/oszlop. 

Leírás 

 Komplex világítási szolgáltatást kap az önkormányzat. 

 Üzemeltetési költsége magasabb komfort fokozatú 

szolgáltatás mellett is csökkeni fog. 

 Transzparens , hiteles fogyasztási  -és meghibásodási adatok 

valós időben, önálló  riportálási lehetőséggel. 

 Smart szolgáltatásaink által a lakosság és a városba érkező 

turisták életminősége javulni fog, 

 Az energiafelhasználás csökkeni fog. A LED digitális 

elektronikai eszközeink újrahasznosítható, hosszú 

élettartalomra tervezettek, így az ökológiai lábnyoma a 

településnek csökkeni fog, a település zöldebb lesz. 

Előnyök a város számára 

E.ON Közvilágítási megoldások 



Akiktől érdemes tanulni - nemzetközi példák 

 Barcelona régió 

 Összesen 311 önkormányzat, 5.6 millió lakos 

 A programhoz 183 település csatlakozott 

 Az első nagyméretű ESCO modell Spanyolországban 

 

1. SEAP felmérés Elena forrásból (EIB) 

2. Technikai támogatás: 

 Beszerzéshez 

 Pénzügyi (EPC) konstrukció kialakításához 

3. Megtérülő projektek megvalósítása 

 Közvilágítás 

 Biomassza 

 Épületenergetika 

 Napelem 

52.2 millió kWh/év 

megtakarított energia 

 

9.8 millió kWh/év 

megújuló energia 

előállítás 

 

21.6 ktonna/év CO2 

megtakarítás 

REDIBA - Renewables and Energy Efficiency Diputación de Barcelona 



Akiktől érdemes tanulni - nemzetközi példák 

 Jessica Háttere: Európai Bizottság forrás, együttműködésben az EIB-vel  

 Célja: a strukturális alapok hatékony felhasználása 

 

A Jessica céljai Litvániában: 

 Társasházak korszerűsítése (2009-) 

 Kollégiumok felújítása (2011-) 

Finanszírozás: 

 Strukturális alapok 

 EIB 

 Pénzügyi intézmények 

Visszafizetés: 

 Az előkészítés (Jessica) 100%-ban támogatásból 

 A kivitelezés 15-40%-a támogatás, fennmaradó rész megtakarításból 

fizetendő 

46 kollégium 

44m€ beruházás 

 

800 társasház, 160m€ 

beruházás 

 

50% átlagos energia 

megtakarítás 

JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Litvánia) 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

balazs.herpai@eon-hungaria.com 

www.eon.hu/eoncity 
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