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• M44 és M47 
gyorsforgalmi utak

• Fürjesi elkerülő
• Nyomdaipari oktatás
• Wenckheim 

kerékpárút
• Munkácsy negyed

• Felsőoktatás
• Repülőtér fejlesztés
• CsabaPark
• Ipari Parkok
• Energetikai 

projektek

• Sportinfrastrukturáli
s fejlesztések

• Röplabda akadémia
• Piac



M44:
Nyugat-Kelet kapcsolat

M47: Észak-Dél kapcsolat

120 km-es 'JIT' körzetben:
Kecskemét, Debrecen, Szeged

Gyorsforgalmi 
kapcsolatok



Piac fejlesztése: 
8,2 Mrd Ft 

Hazai termékek kereskedelmi tere

Évi 1 millió vásárló, 
450 termelő és 
kiskereskedő.

Versenyképesség javítása. 
Hagyomány és minőség, 
élelmiszerbiztonság.



Munkácsy hagyatékán alapuló 
tematikus, kulturális negyed: 
hagyományápolás és brandépítés

Turisztika és kultúra

4 Mrd Ft 
(TOP: 1,3 Mrd)



• Sportok Háza felújítása;

• 3000 fős új, multifunkcionális sportcsarnok;

• Fedett 50 méteres versenyuszoda és 
gyakorlómedencék;

• BRSE Röplabda Akadémia építése.

Sport, egészség



• Országos nyomdaipari 
tudás- és képzőközpont
1,9 Mrd Ft

Hagyomány és oktatás: befektetés a  jövőbe

• Felsőoktatás fejlesztése 
a gazdaság 
hiányszakmáinak 
megfelelően



1. Déli iparterület: + 4 Ha TOP
2. Csanádapácai út: 15 Ha TOP
3. Állami iparterület: 27 Ha + 19 Ha 

az M44 – 47-es főút találkozásánál
4. Meglévő iparterületek infrastrukturális 

feltételeinek javítása
5. Repülőtér üzemeltetése
6. Logisztikai terminál létesítése (előkészítés alatt)
7. Az Önkormányzat partner a munkahely-

teremtésben, oktatásban

Befektetői igények kiszolgálása



Köszönöm figyelmüket!

Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő



SZARVAS PÉTER
polgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

BÉKÉSCSABA KOMPLEX 
ENERGETIKAI PROGRAMJA



Modern Városok Program
MVP megállapodás: 

2016. április 26.
8. pont:

„a Kormány munkacsoportot állít 
fel a fenntarthatóság és az energia-

hatékonyság követelményeinek 
érvényesülése érdekében a 

megyeszékhely komplex 
energetikai programjának 

kidolgozására.”



SMART 
GRID 

vezérlés

Geotermikus 
kaszkádrendszer az 

önkormányzati 
intézmények 

energiaellátásához

Közvilágítási hálózat 
SMART alapokra 

helyezése

E-mobilitás: az 
elektromos buszok  e-

garázsa és a közterületi 
töltőállomások 

rendszerbe kötése

SMART GRID II. 
megújuló energia az 
elektromos buszok 

meghajtására

Városi sportcentrum:
+ 1,3 MWp naperőmű

+ 1,2 MW tároló

Békéscsaba komplex 
energetikai programja

1. Épületenergetikai beruházások

2. SMART közvilágítás

3. Geotermikus hőhasznosítás

4. SMART Grid rendszer

5. Környezetkímélő közösségi 
közlekedés



Épületenergetikai beruházások
15 helyszínen TOP beruházás keretében

szigetelés, gépészet, villamos rendszer felújítása



SMART 
közvilágítás és 

városüzemeltetés

1,8 Mrd Ft
Korszerűsítés + 
SMART elemek



ALKONYKAPCSOLÓ
• Közvilágítási naptárról átállás az 

alkonykapcsolási rendszerre: 
2021. március;

• 260 transzformátor állomáson 
vevőberendezés felszerelése;

• 3 % többletfogyasztás éves 
szinten;

• Kényelmi, biztosági szolgáltatás.



Köszönöm figyelmüket!

Szarvas Péter 
polgármester



BORBOLA ISTVÁN
MVP polgármesteri biztos

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

SMART KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER 
KIALAKÍTÁSA BÉKÉSCSABÁN



A beruházás számokban
• 7767 db érintett fénypont;
• 45 db Wi-Fi pont;
• 9 db totemoszlop;
• 11 db környezeti szenzor;
• 39 db optikai szenzor a 

közlekedés- és parkolás-
menedzsmenthez;

• 10 db új térfigyelő kamera;
• Városüzemeltetési keretrendszer.



A közvilágítás számokban
• 7767 db fénypontot érintett a beruházás:
– 7081 db hagyományos lámpatest cseréje;
– 6955 db új lámpatest;
– 99 új fénypont létesült;
– 1595 db IOT vezérlésű és
– 1688 db bluetooth vezérlésű 

lámpatest.



MITŐL SMART A KÖZVILÁGÍTÁS?
• IOT – központból vezérelhető, felügyelhető;

• Bluetooth: kosaras autó nélkül programozható és 
felügyelhető;

• Gyorsabb hibaelhárítás, 

• Olcsóbb, könnyebb 
üzemeltetés.



MEGTAKARÍTÁSOK
• Korszerű technológia, 
• Alacsonyabb üzemeltetési költség (-30%);
• Irányított fény;
• Dimmelési profil – ütemezett fényáramszabályozás.
• Kisebb fogyasztás (-45%);



Fényáramszabályozás



Fényáramszabályozás



Környezeti hatások
• 1531 MWh éves szintű 

energiamegtakarítás;

• 568 t / év CO2 kibocsájtás csökkenés
(0,371 kg CO2 / kWh);

• 18 935 fa éves CO2 megkötésével 
egyenértékű (30 kg CO2 / fa / év).



Környezeti szenzordobozok
• 11 helyszínen mért adatok:

– Szénmonoxid, CO szennyezési adatok (ppm),

– PM10 porszennyezés μg/m3,

– Zajszennyezés (Db)

– Relatív páratartalom (%)

– Hőmérséklet (C°)

• Pillanatnyi és idősoros adatok



TOTEMOSZLOP? • Közérdekű információs 
tartalmak

• Multimédiás kezelőfelület
• Wifi pont
• Környezeti szenzor
• Vandálbiztos kivitel



HOL LESZNEK TÉRFIGYELŐ KAMERÁK?



KÖZLEKEDÉSI, FORGALMI FELÜGYELET
• Parkolásmenedzsment mintaprojekt jelleggel:
– Hunyadi téren
– Kórház két parkolója

• Közlekedésmenedzsment: 
– város ki- és bevezető útjainál, forgalmas 

kereszteződéseknél
– biztonsági és forgalomszámlálási vizsgálatok



WiFi pontok 
Békéscsabán

• 45 publikus WiFi
• 30 MB/s átlag
• BcsabFreeWifi
• http://bcsenergia.hu/wifi

http://bcsenergia.hu/wifi


WiFi szolgáltatás

• Nappal átlag egyszerre 150 kapcsolódó eszköz, 
óránként 1,5 GB adatforgalom 

• Elmúlt két hét statisztikája:
– 1,1 TB adatforgalom
– Összes kapcsolódás: 12 ezer kliens



VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOFTVER

• Közvilágítási elemek közvetlen menedzsmentje
• SMART elemek működtetése
• Kataszterek készítése térinformatikai alapon
• Közterületi állapotok felügyelete
• Nyilvánosan elérheti információk 

bővülnek



KIVITELEZÉSBEN RÉSZTVEVŐK



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Borbola István
Modern Városok Program 
megvalósításáért felelős 

polgármesteri biztos
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