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Többek között okosmérőkkel válik hatékonyabbá az energiafelhasználás hat megyei jogú
városban. A hat megyei jogú város 2016-ban már kötött egy konzorciumi megállapodást
komplex energetikai fejlesztésre, most kialakítják azt a hálózatot, amellyel mérni,
szabályozni tudják majd az energetikai rendszert.

Együttműködési megállapodásuk értelmében Kaposvár, Dunaújváros, Szombathely,
Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg összehangolják energetikai modernizációs
törekvéseiket – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hétfőn
Budapesten. Az érintett városok célja az energia minél hatékonyabb felhasználása, az
energiaköltségek folyamatos csökkentése, ennek érdekében közös erővel okosmérőrendszerre
épülő beruházásokat hajtanak végre. Mindez jó példája annak, hogy a GDP-növekedésnek nem
kell együtt járnia az üvegház hatású gázok kibocsátásával, bővülésével – mondta a miniszter.

Arról is beszélt, hogy egy nemzetközi piackutató vállalat friss felmérése szerint globális szinten
idén körülbelül 80 milliárd dolláros bevételt generálhatnak az okos városok fejlesztései, és
2021-re elérhetik az akár 135 milliárd dollárt is. Palkovics László szerint megfelelő
szabályozással és tudatos várostervezéssel csökkenthetők az éghajlatváltozás negatív hatásai.

Az okos város olyan gyűjtőfogalom, amely a technológiai fejlesztések és a digitalizáció
eredményeit felhasználva képes egy csoportba rendezni a zöld város, a szolgáltató város, a
kreatív város és a fenntartható város kifejezéseket – magyarázta hallgatóinak. Az okos városok
fejlesztésének többek között a része a vállalkozásfejlesztés, a közösségi közlekedés
megújítása, a megújuló energiaforrások középpontba állítása, a városi zöld felületek
kiterjesztése, a digitális szolgáltatások bevezetése a közszolgáltatásokban és a
közigazgatásban, illetve a digitális közösségi hozzáférés kiszélesítése.

A fejlesztések hozzájárulnak a gazdaság növekedéséhez, fokozzák a vállalatok
termelékenységét, közvetlen és közvetett módon növelik a foglalkoztatást, javítják a
vállalkozások hatékonyságát, hozzájárulnak az ország versenyképességének és tőkevonzó
képességének javulásához, illetve új üzleti modellek kialakulását teszik lehetővé – emelte ki. Az
okos városokban megvalósul a fizikai, digitális és humán rendszerek hatékony integrációja az
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épített környezetben fenntartható és prosperáló jövőt garantálnak lakóiknak.

Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere az ünnepségen felidézte, hogy a hat megyei jogú
város 2016-ban már kötött egy konzorciumi megállapodást komplex energetikai fejlesztésre, a
közösen benyújtott pályázatot tavaly az Európai Bizottság támogatta, a projektfejlesztési
időszakban egy milliárd forintot ad konkrét tervek kidolgozására. Becslések szerint a hat megyei
jogú városban hatvan milliárd forint energetikai beruházás fog megvalósulni, például az
önkormányzati épületek komplett energetikai felújítása, megújuló energia termelő egységek
elhelyezése. Kialakítják azt a hálózatot, amellyel mérni, szabályozni tudják majd az energetikai
rendszert.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere kiemelte, hogy egyedülálló a hat megyei jogú
város összefogása. Beszámolt arról, hogy jó ütemben halad városukban a tesztpálya
kialakítása, megkezdődött az 5G mobilrendszer tesztelése. Reményeik szerint a konzorcium
keretében területükön 3 hektáros naperőműtelepet hoznak létre, 15 önkormányzati épület teljes
energetikai felújítását valósítják meg, 20 intézményt látnak el napelemmel.
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