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Okoslámpaoszlopokat mutattak 

be Budapesten 
 

 
 
Internetet nyújtanak és feltölthető velük az elekt-
romos autó, alkalmasak segélyhívásra és térfigye-
lő kamera is van rajtuk. 
 
Csoportba kapcsolt közvilágítási okososzlopokat 
mutatták be Budapesten, a IX. kerületi Lechner 
Ödön fasorban. A kísérleti projektben öt, különbö-
ző funkciókkal rendelkező közvilágítási oszlopot 
telepítettek és kapcsoltak össze. Az energiataka-
rékos, fényerő-szabályozásra és távvezérlésre is 
alkalmas lámpatestek mellett az oszlopok további 
intelligens funkciókat biztosítanak, egyebek mellett 
wi-fi szolgáltatást, videós térfigyelést, segélyhívást, 
elektromos járműtöltést, környezetérzékelő szen-
zorokat és programozható LED információs képer-
nyőket. Az összköltség mintegy 50 millió forint volt. 
 
A bemutató után rendezett ismertetőn Kaderják 
Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
államtitkára kiemelte: a projekt magyar fejlesztők 
munkája, az intelligens oszlopok hozzájárulnak a 
budapestiek életminőségének javulásához. Az 
oszlopok által gyűjtött információk és az általuk 
nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak a környezet 
állapotának jobb megismeréséhez, a fogyasztóba-
rát digitalizáció vívmányainak elterjedéséhez, a 
közbiztonság javításához, miközben minőségi 
energiaszolgáltatást nyújtanak és elősegítik a tisz-
ta, klímabarát közlekedést − fejtette ki az energia-
ügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár. 
 

 
 
Marie-Theres Thiell, az Elmű-Émász igazgatósá-
gának elnöke hangsúlyozta: a kísérleti projekt be-
mutatja az oszlopok újfajta hasznosításának lehe-
tőségeit valós városi környezetben, valamint a 
jövőbeni értékesítés referenciájaként is szolgál. A 
projektben az Elmű-Émász ötletgazdaként, befek-
tetőként és fővállalkozóként vesz részt, a BDK 
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a felállított 
oszlopok tulajdonosaként és a közvilágítás üze-
meltetőjeként szintén befektető és finanszírozó, a 
Hofeka cég az oszlopok gyártója, a NETvisor pe-
dig a rendszerintegrátor. 
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Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese 
elmondta: az önkormányzat a Smart City (Intelli-
gens Város) koncepció kapcsán főként a főváros 
élhetőségére, és ennek javítására helyezi a hang-
súlyt. Az Economist Intelligence Unit (EIU) 140 
várost vizsgáló tanulmányára hivatkozva kiemelte: 
Budapest élhetősége évről évre javul, a magyar 
főváros 2010-ben az 55. helyen végzett, míg mára 
a 34. helyre került. A projekt hozzájárul ahhoz, 

hogy Budapest az okos városi megoldások úttörője 
legyen – tette hozzá a főpolgármester-helyettes. 
 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-
tech/132702/okoslampaoszlopokat-mutattak-be-
budapesten  

 
Válogatta: Berke Barnabásné 

 
 


