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Digitális Falu Program
Magyarország
egészséges
településfejlesztése
szempontjából kiemelten fontos a vidék és a fenntartható,
jó minőségű vidéki élet megteremtése, ezért amellett, hogy
a Magyar Falu Program, a Digitális Jólét Programmal
együttműködve szükséges a kistelepülések vonzerejének és
élhetőségének javítását digitális, illetve okosmegoldásokkal
hatékonyan segítő Digitális Falu Program (DFP) elindítása is.


Az Európai Parlament és az Európai Bizottság „okosfalvak”
(smart villages) kezdeményezésének célja az európai falvak
újjáélesztése a vidéki lakosság életkörülményeinek
lényeges javításán keresztül, elsősorban a fiatalokra
fókuszálva úgy mint az internetelérhetőség, minőségi
oktatás, fejlett egészségügyi szolgáltatások, jó közlekedés
és érdemi munkahelyek elérhetőségének biztosítása.


A Bizottság döntése alapján az okos-falu kezdeményezés
bekerült a 2021—27 közötti időszak vidékfejlesztési 
EU-források felhasználására nemzeti szinten készülő Közös
Agrár Politikai Stratégiai tervek kötelező intézkedései közé.
A készülő KAP (Közös
Agrár Politikai Stratégia)
stratégiában a okosfalu-fejlesztéseket szolgáló helyi, térségi
tervek kötelező indikátorként szerepelnek. 



A Digitális Falu Program, illeszkedve a The European
Network for Rural Development (ENRD) által kidolgozott
módszertanhoz és a KAP Stratégia elvárásaihoz, hazánk
okosfalu-kezdeményezéseként biztosítja a KAP Stratégia
célrendszerében szerepelő feladatok és indikátorok sikeres
végrehajtását.
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Integrált

hulladékgazdálkodás

Településszonda
Az innovatív és digitális megoldások alkalmazása része 
az emberek közvetlen életterét biztosító települések
fejlesztésének is – a nagyvárosoktól a tanyavilágig. 

A települések működtetése, a közszolgálatatások
biztosítása, a távlati célú stratégiaalkotás egyaránt
megköveteli a komplex és a horizontális szemléletmódot. 

A digitális innováció hatásai – azonnali információk 
és elemzési lehetőség, hálózatba kapcsolódás, IoT,
adatvagyon-gazdálkodás stb. – olyan, korábban
elképzelhetetlen lehetőségeket teremtenek, mint a dinamikus szolgáltatásszervezés, a hatékonyságnövelés vagy
az adatalapú döntéshozatal.


Az okosvárosok fejlesztése a kormányzati, önkormányzati,
gazdasági, tudományos és civil szereplők, valamint a helyi
polgárok együttműködésére épül. Az okostelepüléssé
válás minden esetben egyedi programot feltételez, és 
a technológia fejlődésével párhuzamosan folyamatos
korrekciót, nyomon követést igényel.

Eszközök
Meglévő stratégiák vizsgálata és

feldolgozása

Helyi statisztikai adatok elemzése

Mélyinterjú helyi véleményvezérekkel

Online kutatási kérdőív

Probléma- és igénytérkép kialakítása

Okosváros-fejlesztési javaslatok bemutatása
az Okos Város Piacterén található termékek,

fejlesztések köréből
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A Településszonda célja, hogy a helyi közösség igényeire
reflektálva olyan javaslatokat fogalmazzon meg, amelyek
segítségével hatékonyabban szervezhető meg a vizsgált
település, térség szolgáltatási rendszere, ideértve 
a környezeti és gazdasági szempontból egyaránt
fenntartható
helyi
tömegközlekedés,
egészségügy 
és szociális ellátás, hulladékgazdálkodás, energiatermelés
kialakítását vagy a helyi erőforrásokra és hagyományokra
épülő szolgáltatások szervezését.


A részvételi kutatás eredménye egy műszaki tartalommal
ellátott cselekvési terv az önkormányzati és kormányzati
döntéshozók számára a konkrét helyi igényeket, trendeket
és megoldásra váró problémákat illetően.


A
Településszonda
fontos
eleme
a
helyi
stakeholderigények és preferenciák empirikus kutatása, 
a felhasználói szempontok felmérése, a koronavírus okozta
válság által a korábbinál is jobban fókuszba kerülő
digitalizáció állapotának vizsgálata, valamint helyi
problématérkép készítése a környezeti és gazdasági
fenntarthatóság szempontjaira tekintettel. A kutatás, mely 
a közösségi tervezés települési szintű dimenziója,
alapvetően az állampolgárok részvételén alapul.

Eredmények
Mélyinterjúk szerkesztett formában

Statisztikai adatok és jó gyakorlatok

bemutatása

Kutatási eredmények tanulmányszintű

elemzése és vizualizációja

Fejlesztési javaslatok: probléma- és

igénytérkép, valamint fejlesztési 

javaslatok, termékek meghatározása

A kutatási eredmények konzultáció 

keretében történő prezentációja

Hatások
Javuló életminőség

Életszínvonal-emelkedés

Élhető környezet

Dinamikus helyi gazdaság

Minőségi kapcsolatitőke-rendszer kiépülése

Erősödő helyi társadalmi rendszerek

Helyi érdekképviselet előtérbe kerülése

Fenntartható települési infrastruktúra

Helyi erőforrások kiaknázhatóvá válása

Helyi hagyományok megerősödése

Digitalizáció segítségével a kvaterner

szektor beágyazódása a vidéki

településekbe

Digitális térségfejlesztési

referens képzés, Alumni Hálózat
Kiemelt
figyelmet
szükséges
fordítani
a
településfejlesztésben dolgozók felkészítésére is. A cél az
érintett települési vezetők, fejlesztési szakemberek ágazati
továbbképzése.


Az Digitális térségfejlesztési szakember posztgraduális
képzés
kistelepülési
kiterjesztése,
a
Digitális
térségfejlesztési referens képzés webináriumrendszerű
megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek a
későbbiekben korszerű és innovatív információtechnológiai
megoldások alkalmazásával tudják fejleszteni településük
természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját,
valamint a települési szolgáltatások minőségét és
gazdasági hatékonyságát. 



A Digitális térségfejlesztési referens képzés hosszú távú
célja, hogy minden településen legyen egy olyan
szakember, aki a képzést elvégezte, ezáltal a saját és a
környező
városok
és
falvak
működtetésének
digitalizációjában, okossá válásában sikeresen részt tud
venni. A végzett referensek az okosfejlesztések elindítása
és végrehajtása során akár döntéshozóként, akár
szakértőként részt tudnak venni a folyamatok
menedzselésében.



Azért, hogy a megszerzett tudás a képzés elvégzésével 
se halványuljon el, illetve hogy a végzett referenseink
naprakészek legyenek, a végzetteknek számára elindítottuk
az Alumni Hálózatot.



A Digitális térségfejlesztési referens képzés a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem és az Edutus Egyetem
közreműködésével valósul meg.

Az Alumni Hálózatba belépő referensek és szakemberek
egy komplex szolgáltatáscsomagot kapnak saját maguk és
a településük számára.

Digitális térségfejlesztési

referens képzés

Alumni

szolgáltatáscsomag

Online, akár otthonról végezhető

Rendszeres szakmai hírlevél konferenciákról,

hírekről és újdonságokról

Már középfokú végzettséggel elérhető

Negyedéves Alumni Workshopok

Egy hónap alatt teljesíthető

Zárt online szakmai csoport informálisabb ügyek

megvitatására, jó gyakorlatok megosztására

Rövidített, komplex, gyakorlatorientált

Hozzáférés az Okos Város Piactér digitális

platformhoz

Tandíjmentes

Értesülés szakmai lehetőségekről, részvétel a Digitális

Falu Program megvalósításában a saját településükön

Jelentkezés
www.edutus.hu
Telefonszám: +36 30 144 8072

E-mail cím: okoskepzes@civitassapiens.hu
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Falusi Betelepedési

és Beruházási Platform
A kormányzat családtámogató programjainak, a családok
javuló gazdasági helyzetének köszönhetően egyre
jelentősebb az ingatlanvásárlási kereslet. A Magyar Falu
Program (MFP) több területen is hozzájárul a falusi
életkörülmények javításához, amivel nemcsak az ott
élőknek teremt kedvezőbb életkörülményeket, hanem 
a letelepedni szándékozók számára is vonzó alternatívát
kínál. A falura költözés céltelepülései többnyire szubjektív
szempontok alapján, az aktuális népszerűségi trendeknek
megfelelően kerülnek kiválasztásra. A digitális technológia
azonban lehetőséget teremt arra, hogy a vidékre költözők
objektív szempontokat is figyelembe véve tudjanak 
új lakóhelyet választani.


A Digitális Falu Program egy településválasztást elősegítő
online térinformatikai rendszer kialakításával kívánja
segíteni a falvakba történő betelepedést. A rendszer
kiépítése központilag történik, az adatok szintén központi
beszerzéssel kerülnének a rendszerbe. Ugyanakkor
bizonyos részei – főként a települési szintű információk –
helyi szereplők közreműködésével kerülnek összegyűjtésre,
rendszeres aktualizálásra.

Célcsoportok
Családok
Eladó vagy bérbe adó, elsősorban vidéki ingatlanok
keresését teszi lehetővé.

Az országos szintű rendszer elsősorban olyan statisztikai
jellegű információs rétegeket tartalmaz, hozzájárulva 
a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség szolgáltatás
portfóliójához, melyek alapvetően határozzák meg 
az emberek letelepülési célhelyválasztását. Így például ezen
a szinten megjelennének többek között az egyes területekre
jellemző átlagos ingatlanárak, a bűnözési statisztikák vagy
a különböző közszolgáltatások (óvodák, iskolák,
templomok,
üzlethelységek,
Kormányablak
stb.)
koncentrálódását mutató hőtérképek.


Ugyanakkor ezen a szinten kiemelkedő jelentősége van 
a különböző elérhetőségi térképeknek is, melyek azt
mutatják meg a felhasználók számára, hogy az elérhető
szolgáltatások, funkciók a különböző közlekedési
eszközökkel milyen idő- és térbeli távolságra vannak 
az
adott
településtől.
A
településválasztást 
az is befolyásolhatja, hogy a potenciális lakóhely
környezetében milyen kikapcsolódási lehetőségek vannak,
illetve milyen okosmegoldások találhatók a környéken.

Funkciók
01
02
03
04

Önkormányzatok
A településeknek lehetőségük van bemutatkozni,

népszerűsíteni magukat, megjelenítve erősségeiket.

Vállalkozások
A telephely létesítését, beruházást tervező vállalkozásoknak
lehetőségük van az oldalon tájékozódni az adott térségről,
településről, befektetési lehetőségekről, munkaerő-kínálatról.
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Közszolgáltatások elérhetősége

Utazással, ingázással kapcsolatos tudnivalók

A település gazdasági erejével kapcsolatos adatok

Közbiztonsággal, közrendvédelemmel

kapcsolatos információk


05
06
07

A lakosság összetételével kapcsolatos információk

Közműkapacitások rendelkezésre állása

Levegőszennyezettségi szint

Falusi munkaerőpiaci modul
A községek népességének elsődleges foglalkoztatási
ágazata “évszázadók óta” a mezőgazdaság, ez változott,
változik meg napjainkban a digitális technológiáknak
köszönhetően. A DFP kiemelt célja a kistelepülések
vonzerejének növelése a digitális technológiák alkalmazása
révén, amelyet felerősít két, napjainkban is megfigyelhető
tendencia:
a
községek
növekvő
népszerűsége 
és a távmunka elterjedése.


Magyarországon 2010-es évek fordulójától erősödő
vándorlás figyelhető meg “elsősorban az ország középső
és nyugati régióiban” a községek irányába, amelyet 
a szakemberek a szuburbanizáció erősödésével
magyaráznak.


Mindebben nyilvánvalóan szerepet játszott a korábbihoz
képest
jóval
elterjedtebb
távmunka,
valamint 
a kistelepüléseken alacsonyabb ingatlanárakkal igénybe
vehető családtámogatási kedvezmények hozzáférhetősége is.


A távmunka elterjedésében a 2020-ban
járványhelyzet vízválasztónak tekinthető.



kialakult

További változás, hogy a home office elterjedése a korábbi
50 km-es szuburbanizációs hatósugarat jelentősen
megnövelte, és a távmunka által különösen érintett
értelmiségi munkavállalók körében további elvándorlási
tendenciák figyelhetők meg.



Career Village: atipikus munkaerő közvetítése, állásportál.

A projekt kiemelt célkitűzése, hogy a fő célcsoportok
hasonlóan
változatos
munkalehetőségek
közül
válogathassanak,
mint
ahogyan
azt
egy
nagyvárosra jellemző munkakínálat is lehetővé tenné.
Vidéki közösségi irodák: távmunkában dolgozók részére
közösségi irodai szolgáltatások biztosítása.

A közösségi irodák nemcsak digitális hozzáférést vagy
irodai hátteret jelentenek a felhasználók számára, hanem
alkalmasak
tudásmegosztásra
és
találkozási
pontként, valódi közösségszervező erővel bírnak, ami
szintén jelentősen növelheti a kistelepülések vonzerejét.


Hibrid foglalkoztatásra épülő településfejlesztési
modell: a távmunka révén létrejövő új helyi erőforrások
kihasználásának megoldásai önkormányzatok számára.

A projekt célja olyan önkormányzati kezdeményezésű
hibrid foglalkoztatási modell elterjesztése, amely jelentősen
mérsékelhetné a napi vagy rendszeres ingázás
társadalmi, gazdasági, egészségügyi és környezeti
költségeit. A távmunkára vagy hibrid foglalkoztatásra
épülő településfejlesztési modell alkalmazása révén a
kistelepülések
jobban
integrálni
tudják
a
munkalehetőségeket
és
szociális,
kulturális
szolgáltatásokat máshol igénybe vevő lakosaikat, illetve a
potenciális odaköltöző rétegeket is.

A fentiekre tekintettel a DFP Falusi Munkaerőpiaci
alintézkedésen belül olyan célzott programok elindítása
indokolt, amelyek jelentősen elősegíthetik a kistelepülések
vonzerejének növelését digitális megoldásokon keresztül:

Kiemelt célcsoportjaink
Városban élnek, de szívesen
költöznének el a nagyvárosból


Otthon maradó kismamák, 

gyeden, gyesen lévő anyukák

A falvak jelenlegi lakói, akik vidéken a városi
életszínvonalhoz hasonlót keresnek
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A falvak jelenlegi

értelmiségi lakói

Személy- és

vagyonvédelem
Egyre komolyabb kihívást jelent a rendvédelmi szervek
számára az állampolgárok védelme. A modern technológiák
elterjedésével teljesen általánossá vált az igény a közterületek
védelmére és az olyan, többek között közterületen elkövetett
szabálysértési
és
bűncselek-ményformák
radikális
csökkentését remélik azáltal, hogy a különböző védelmi
rendszerekkel megszűnik a garázdaság, lopás, rablás,
gépjárművek eltulajdonítása, miközben a szélesebb körű
technológiai apparátus nem jelent automatikusan jobban
működő rendvédelmi rendszereket.


A Digitális Falu Programon belül a személy- és vagyonvédelmi
intézkedés célja új térfigyelőkamera-hálózat kialakítása vagy a
meglévő kamerarendszerek hatékonyságának optimalizálása
integrált térfigyelési rendszerekkel, illetve gépi látáson és
tanuláson alapuló riasztási funkciókkal.

Funkciók
01

Kamera elleni szabotázs

érzékelése


Idegen tárgyak érzékelése

09 Rendszámfelismerés

10 Sebességérzékelés

08

02

Mozgásdetekció


03

Alak-felismerés


04

Alak-és objektumkövetés


11

05

Megjelenésalapú követés


12

06

Arcfelismerés


13

07

Eltűnt tárgyak érzékelése

és forgalomelemzés

Futásérzékelés


Testhelyzetelemzés

Csoportosulás érzékelése

Drónos Területvédelmi

Rendszer
rögzített vagy szabadmozgású drónos megoldások
térfigyelő rendszerek információgyűjtési

tudásának kiegészítése
nagy területek folyamatos monitorozása
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Típusai

Közintézmények biztonsági


rendszereinek integrációja vagy

integrált biztonsági rendszer kiépítése
meglévő biztonságitechnikai alrendszerek

(beléptetők, tűzjelzők, riasztók stb.) egységes

felületen, egyetlen központba való integrációja
a beavatkozási logikák központi

platformból való koordinációja
jogosultságadás, riasztás, beavatkozás

egyetlen helyről
gyorsabb beavatkozás, automatizált figyelés,

kevesebb jogosulatlan belépés

Idősek távfelügyeletei

segítő eszközei
vészjelző karóra és kapcsolódó bázisállomás
kétoldalú kommunikáció

Intelligens

gyalogátkelőhely
veszélyes útszakaszokon áthaladó

keresztirányú járműforgalom
jobb észlelhetőség

villogó fényberendezés

gyalogátkelőhelyek, kerekpárút-átvezetések
fokozottan veszélyes területek jelzése

Falusi beszerzési és értékesítési

közösség, Digitális Termelői Piac
A Digitális Agrár Stratégiában megfogalmazott célrendszer
alapján a kormány szükségesnek tartja a hazai
mezőgazdasági termékek értékesítését támogató, valamint
az agráriumban keletkezett hulladékok újrahasznosítását
segítő, digitális alapú elosztó és értékesítési sharing
economy módszerek fejlesztését, a kereskedelmi láncok
rövidítését
(a
blockchainmegoldások
alkalmazási
lehetőségeinek vizsgálatával).


Az online kereskedelemnek a koronavírus-járvány okozta
veszélyhelyzetből fakadó folyamatos erősödése okán
digitális platformon érdemes összehangoltan megszervezni
az egyes kistelepülések mezőgazdasági termény-és
termékértékesítését, valamint a helyi köz-és az
önkormányzati intézmények élelmiszeralapanyag beszerzését, illetve a helyi kis boltok ellátását.

Termelők

A Kormány által elfogadott Digitális Agrár Stratégia
intézkedéseként a Digitális Termelői Piac (a továbbiakban:
DTP) logisztikai, minőségbiztosítási és koordinációs
szolgáltatásai keretében biztosítja a termelők és a
fogyasztók közötti árumozgást.



A DTP szolgáltatásai lehetőséget biztosítanak helyi és
térségi szerepelők részére a meglévő erőforrások
együttműködésére épülő, koordinált felhasználásra, például
a logisztikai eszközök (például: falubuszok, távolsági
közlekedési eszközök) integrálására is.

Digitális Termelői Piac

Fogyasztók

Egyedi (kis) termelők

CRM

Magánfogyasztók

Termelői szervezetek

Logisztika

Fogyasztói csoportok

Egyedi (nagy) termelők

Minőségbiztosítás

Kö ü

S

zociális szövetkezetek

VI

isfeldolgozók

K

z leti konyhák

R

K

ereskedők

N

yomon követés

Rendezvényszervezők

Online kereskedelem

Céges vásárlók
HORECA
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Okos Város Piactér
Célunk, hogy a digitalizációs települési fejlesztések
kiépítésében
a
helyi
önkormányzatok
és
az
okosmegoldásokat fejlesztőfejlesztő magánvállalatok minél
magasabb szakmai színvonalon működjenek együtt.  



A minősítés kiterjed a termék, szolgáltatás műszaki
jellemzőire, gazdasági, pénzügyi, társadalmi hatásainak
vizsgálatára, illetve a fejlesztő gazdasági társaságra 
és a termékre vonatkozó jogi szempontú vizsgálatra.



Az Okos Város Piactér az a digitális platform, ahol
egymásra találhatnak az okosváros-termékek szállítói,
fejlesztői, illetve ezek potenciális megrendelői: az
önkormányzatok, valamint azok gazdálkodó szervezetei,
háttérintézményei. 



A Piactéren szereplő termékeket egy jól hasznosítható,
átfogó termék- és céginformációkat tartalmazó ún.
„termékadatlap” mutatja be, amelynek része a termék
szakértők általi minősítésének eredményét tartalmazó rövid
összefoglaló is. A megrendelők az adatlapon szereplő
információk segítségével egy előre feltárt, átfogó képet
kapnak a cégről és a termékről; amely megkönnyíti a
döntést arról, hogy melyik terméket, szolgáltatást választják
ki és szerzik be a Piactéren elérhetőek közül.

A fejlesztések és a szállítói megoldások tekintetében
kiemelten fontos szerepet játszik a validáció.


A Piactéren kizárólag olyan termékek, fejlesztések,
szolgáltatások találhatók meg, amelyek előzetesen
sikeresen teljesítették a validációt, a szakértői értékelés
elvárásait.
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Integrált

hulladékgazdálkodás
A rendszer működtetése segít az EU-s újrahasznosítási, és
újrafeldolgozási
kötelezettségek
teljesítésében,
a
körforgásos gazdálkodás kialakításában, valamint a
szemléletformálásban.


A digitalizált hulladékgazdálkodási rendszer újszerű
megoldást kínál annak érdekében, hogy a fogyasztóknál,
ingatlanhasználóknál keletkező hulladékok a megfelelő
gyűjtőhelyekre, gyűjtőpontokra kerüljenek.


A cél egy applikáción keresztül a fogyasztói és a begyűjtési
oldal összekötése, szem előtt tartva a hulladékhierarchia
minél magasabb szinten tartását (sorban: hulladékképződés
megelőzése, előkészítés az újrahasználatra előkészítés,
anyagában történő újrahasznosítás).


Az applikáció segítségével megtaláható a legközelebbi
hulladékgyűjtő pontok, hulladékudvarok elhelyezkedése,
nyitvatartási ideje, több típusú, más helyeken elhelyezendő
hulladékok esetén akár útvonaltervezést is kínál.



A rendszer keretén belül továbbá „Digitális Újrahasználati
Központ” működtethető a hulladékká még nem vált tárgyak
újrahasználatának elősegítése és értékesítése.


Ennek továbbgondolt változatában a “Felzárkozó
települések”
programhoz
kapcsolódva
a
300
leghátrányosabb település csomópontjaiban újrahasználati
központok, javító- és szerelőállomások létrehozása
történhet meg, a szociális foglalkoztatás elősegítésére.


A javított használati
kihelyezhetők.

tárgyak

a

digitális

piactérre

Kapcsolódási

pontok

Kiemelt hulladékáramok elsősorban azon hulladékáramok,
amelyek a 2023 nyarától működő koncessziós rendszernek
nem részei, így például:
építési-bontási hulladék

mezőgazdasági hulladékok
További feladat a „Tisztítsuk meg Magyarországot!”
program keretén belül létrehozott HulladékRadarral történő
együttműködés például az MI-alapú hulladékfelismerés
(mennyiség, minőség) fejlesztésében.


A digitalizációs hulladékgazdálkodási fejlesztések egyik
oldalról a bejelentett illegális hulladékok felismerésében,
veszélyességének besorolásában nyújt segítséget,
másrészt pedig a lakosságnál keletkezett hulladékok
beazonosításában, hogy azok a lakosság részéről minimális
energiabefektetéssel a megfelelő helyükre kerüljenek.
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klímavédelmi

akcióterv
Tisztítsuk meg

Magyarországot

program

Falusi energiaközösség
Az elmúlt évtizedben a települési önkormányzatok épületei
energetikailag megújultak, napjainkra a továbblépést 
az energetikailag integrált rendszerek jelentik.


Erre jó lehetőséget biztosít „A tiszta energia minden
európainak” jogszabálycsomag (Téli Csomag), melynek 
a keretében definiált megújuló energiaközösség és helyi
energiaközösség lehetőséget biztosít települési közösségi
megújuló-energiarendszer kiépítésére és közösségi
használatára.


Az új Nemzeti Energiastratégia célul tűzte ki 
a
decentralizált,
helyben
elérhető
megújuló
energiaforrásokra alapozott energiatermelés és a
villamosenergia
helyben
történő
felhasználásának
ösztönzését. Ez a cél helyi szinten helyi szinten elsősorban
energiaközösségek kialakításával valósítható meg, amitől a
költségek, valamint a megújuló energiaforrások
integrációjának megkönnyítése várható.

Szerepkörök, tagok

Olyan megújuló energiaközösség létrehozása a cél, amely 
a megtermelt energia helyben történő felhasználásából
eredő lokális és rendszerszintű előnyök kiaknázása mellett
a lehető legnagyobb számú innovatív, valamint a fogyasztói
aktivitást előmozdító megoldás alkalmazására biztosít
lehetőséget. Az energiaközösségi beruházás megvalósítása
a működést követően a bevont térségi fogyasztók körében
rezsicsökkentést eredményez.


A projekt alapvetően digitális alapokon nyugszik, számos
okos, innovatív megoldást alkalmaz. Alapkoncepciónk olyan
közösség létrehozása, amely az energiafogyasztók,
-termelők, -szolgáltatók, és egyéb érintettek, valamint
különféle energetikai, jogi jellemzőkkel és érdekekkel bíró
szereplők lehető legszélesebb körét integrálja, egyúttal 
a hagyományos és újszerű műszaki és pénzügyi
megoldások közül is amennyit lehetséges, bemutat,
rendszerbe szervez.

Leírás, feladatok

Energiaközösség gazdasági társaság

(Energiaközösség Nonprofit Kft.)

Feladata az energiaközösség kialakítása,

menedzselése és működtetése.

Fogyasztók

Villamosenergia-fogyasztók, melyek lehetnek:
természetes személyek, önkormányzatok vagy
vállalkozások.

Termelők

Jellemzően naperőművek, de más megújuló


Termelő-fogyasztók

Villamosenergia-termelésre és 

fogyasztásra is képes szereplő.

Villamosenergia-tároló

Villamosenergia-tárolásra képes szereplő.
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vagy akár nem megújuló energiaforrás is

lehet. Alapesetben ezt a szerepkört a

Energiaközösség Nonprofit Kft. látja el.

Települési levegőminőség-mérés,

felderítés és szankcionálás
A tiszta levegő olyan létfontosságú természeti erőforrás,
amire mindannyiunknak szüksége van egészségünk
megőrzéséhez és a bennünket körülvevő természeti
környezet
megóvásához.
A
légkörünk
azonban
folyamatosan szennyezett, a rossz levegőminőség pedig
hatással van az emberi egészségre, az élővilágra, 
a természeti erőforrásokra és a társadalmi, gazdasági
fejlődésre. A légszennyezettség fő forrása a települések
erősen koncentrált ipari területei, intenzív közlekedési
hálózatai és a téli időszakban vegyes tüzelést alkalmazó
lakóövezetek. A jelentős gazdasági fejlődés megfelelő
környezetvédelmi politika és fellépés hiányában azonban
növekvő gazdasági és társadalmi költségeket eredményez.



Annak érdekében, hogy ezeket az állampolgári attitűdöket
tettekre váltsák, a települések életét befolyásoló
döntéshozóknak szisztematikus megközelítésre van
szükségük a levegőminőség és humánkomfort
szabályozása területén. Ezen célok elérését támogatja 
a Digitális Falu Program keretén belül megvalósuló
levegőtisztaság-védelmi monitoring rendszer a helyi
erőforrások regionális, országos rendszerbe történő
integrációjának megalapozásával. A levegőminőséggel
kapcsolatos beavatkozások kulcseleme a megvalósítást
célzó program tudományosan megalapozott tervezése, 
a hatások vizsgálata és a jogi, gazdasági szabályozás
konzisztens kezelése.



A települési légszennyezés technikai vonatkozásai jól
ismertek, a levegőminőség javításához szükséges
technológiák
egyre
nagyobb
mértékben
állnak
rendelkezésünkre, de az egyes települési zónákra vonatkozó
tényadatok hiányában a levegőminőség javítását célzó
beavatkozások sikeressége esetleges. Ellentétben a korábbi
időkkel ma már az ország polgárai is igényt tartanak a
környezetüket terhelő légszennyezési hatások ismeretére,
és egyre nyitottabbak a levegőminőséget javító módszerek
alkalmazására.

A települések számára javasolt technológiai megoldás egy
hazai fejlesztésű kültéri alkalmazást lehetővé tevő, kis
gondozási igényű, alacsony energiafogyasztású, IoT-alapú
szenzor, amely kábelezés nélkül oszlopra vagy
tartókonzolra
szerelhető
a
szállópor-koncentráció 
és a légszennyezés terjedését alapvetően befolyásoló
meteorológiai paraméterek, valamint egyéb szennyező
komponensek
mennyiségének
meghatározására. 
Az eszközök szabványos felépítése és moduláris kialakítása
leegyszerűsíti a mérőhálózat kiépítését és csökkenti 
a beruházási kockázatot. A központosított adatgyűjtés,
üzemeltetés felhőalapú megoldása jelentős terhet vesz le
a települési önkormányzatok válláról, mentesíti 
a településeket a technikai, humánerőforrás-gondoktól,
fókuszálva
az
eredmények
döntéstámogatási,
szabályozási, lakossági tájékoztatási felhasználására.

Emisszió, 

szennyezés

Imisszió, 

modellezés
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Monitoring,

elemzés

Hatásvizsgálat

Szabályozás

Digitális szolgáltatási és 
elektronikus fizetési ökoszisztémák
A globális, az európai, valamint a hazai digitalizációs
trendek elemzése egyértelműen azt mutatja, hogy 
az elkövetkezendő években jelentős fejlődés várható 
az elektronikus és mobilfizetési piacon. A felhasználók
egyre tudatosabb fogyasztókká válnak, már a hazai
lakosság részéről is egyre nagyobb igény mutatkozik a
korszerű digitális szolgáltatások iránt. 


Magyarország ebben a tekintetben még jelentős
lemaradásban van, a fizetési forgalomban még mindig 
a készpénz a domináns. A vidék tekintetében ez még
hatványozottabban jelenik meg, hiszen sok esetben
hiányoznak, vagy nem érhetők el azok a szolgáltatások,
amelyek a városainkban már a felhasználók rendelkezésére
állnak.

D

01

oszisztémához kapcsolódó vállalkozások ezzel a
saját szolgáltatási portfóliójukat tudják fejleszteni, javítva
a saját versenyképességüket a digitalizáció terén.

Az ök




A korszerű, innovatív és versenyképes hazai digitalizációs
megoldások bevezetései jelentősen képesek megnövelni 
a gazdaság ellenálló képességét, ezáltal jelentősen képes
erősíteni a magyar falvak gazdasági és lakosságmegtartó
erejét.

igitális Falu Ökoszisztéma

A falvak adottságaihoz, valamint az ott élők
igényeihez igazodó szolgáltatások létrehozása, 
a szolgáltatások fenntarthatóságának biztosításához
szükséges
gazdasági
környezet
megteremtésével megvalósítható a vidék sikeres
digitális transzformációja.

02

A falvak lakosainak kényelmét szolgáló, a valós
felhasználói élethelyzetekhez igazodó új, innovatív
digitális szolgáltatási értékláncokat kell kialakítani.

03

Nyílt platform szintű szolgáltatások, amelyek egy
folyamatosan fejleszthető ökoszisztémát hoznak
létre, és támogatják a harmadik feles megoldások
integrációját a szolgáltatási értékláncokba.

szolgáltatási értéklánc szereplőinek bevonásával
04 Amegvalósuló
digitális transzformáció támogatása.
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A Digitális Falu Ökoszisztéma fontos eleme a nyílt
platform, amely lehetővé teszi vállalkozások számára az
értékláncba történő kapcsolódást. A vállalkozások részt
vehetnek az ügyfelek kiszolgálásában, a platform
szolgáltatásait a saját ügyfeleik részére tudják kiajánlani.



felhasználói szokások megértése, a falvak
05 Változó
alkotta fogyasztói piac mérése, lakossági és
felhasználói edukáció támogatása.

06

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő
állampolgárok digitális felzárkóztatása a digitálisan
elérhető szolgáltatások hozzáférési lehetőségének
biztosításával.

07

A fiatal generáció által kedvelt korszerű digitális
szolgáltatások
kialakítása
proaktív
szerepvállalással.

08

Az új digitális szolgáltatási értékláncokhoz kapcsolt
elektronikus fizetési megoldások bevezetése.
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