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• 1902 – megépül a gát a Maroson és az áramfejlesztő a Turbina 
árokban, ezáltal létrejön a villamos energia ellátás és elosztás, 
valamint elkészül egy vízellátási és csatornarendszer 

• 1930 – Marosvásárhely a tizedik város Romániában, ahol 
felavatják a gázelosztó hálózatot. Ugyanebben az évben 
megnyitják a SONAMETAN társaság helyi irodáit, a gázhálózat 
üzembe helyezésének és működtetésének az összehangolására 
a városban majd később Románia északi felében.

• 1970 – létrejön a Földgáz Központ Kitermelő Fiókja (az aktuális 
Medgyesi SNGN ROMGAZ SA)

Energetikai hagyományok 
Marosvásárhelyen



Az Intelligens Energia a termelésben és 
szállításban kivitelezhető, társadalmilag 
fenntartható, biztonságosan használható, 
kiszámítható energia közművek 
biztosításának a módszere a közösség 
számára.

Energetikai hagyományok 
Marosvásárhelyen

Az energetikailag 
intelligens 
Marosvásárhely küldetése



Marosvásárhely átalakítása Románia első 
energetikailag intelligens városává.

Az energetikailag
intelligens 
Marosvásárhely víziója



Az energetikailag
intelligens 
Marosvásárhely víziója

Az Intelligens Energia összesíti: az energetikai hatékonyság 
növelését, a hatékony energia maximalizálását, az energia
gazdálkodást, intelligens elosztó rendszereket, intelligens 
mérést, az energia szegénység csökkentését, a fogyasztók 
képzését, az energiaforrások minél jobb hasznosítását, 
az aktuális energiarendszerek hozzáadott értékének a 
kinyerését és mindezt a technikai, gazdasági, kereskedelmi, 
jogi, politikai, szociális és ökológiai szempontok 
SZINERGIÁJÁVAL.

Mi az Intelligens Energia?



Az intelligens hozzáállás minden gazdasági és szociális szektor 
számára előnyös és maximalizálja az energia hasznosítást, 
teljes ellentétben a jelenlegi szokással mely egyes gazdasági 
és szociális szektorokat előnyben részesít más szektorok 
rovására.
Eredeti, nemzetközi szinten azonosítatlan elképzelés, 
melynek Romániában nagy alkalmazhatósága van, külső és 
belső szinten egyaránt.

Miért Intelligens 
Energia Marosvásárhelyre?



Miért Intelligens 
Energia Marosvásárhelyre?

Irányelvek, mechanizmusok, és programok 
létrehozása:
• a passzív építészet alkalmazására
• a megújuló erőforrások használatára

Árcsökkentés:

• a hatékonyság növelésén keresztül, úgy a 
szolgáltatóknál, mint a felhasználóknál
• az elveszett vagy nem hasznosított energia 
külső értékének felhasználásával; 
• az energiák hozzáadott értékének a 
hasznosításával, mely pluszban kihasználható, 
és amely jelenleg nincs értékesítve.

Az energetikailag intelligens 
Marosvásárhely
lényegi nyereségei



● A hálózatok kihasználtságának a növelésével és a helyi nyilvános hálózatok 
jogdíjának az átutalásával
● Nem konvencionális üzemanyagok használatával
● A jelenleg használt fali kazánok trigenerációs rendszerekkel, való helyettesítésével
● Tri kogenerációs rendszerek használatával elektromos energiatermelésre
● Építészeti passzív elemek bevezetésével a házépítésbe
● A meglévő folyamatok energiájának az újrahasznosításával
● Olyan törvényekkel, melyek jogszabályokat, teljesítményszintet segítenek elő,
stimulálnak és büntetnek
● Kereskedelmi és pénzügyi módszer tervekkel, melyek mozgásba hozzák a
mechanizmusokat
● A vezetékekben és csatornákban közlekedő folyadékok hőenergiájának a kinyerése
és hasznosítása
● A vezetékekben és csatornákban közlekedő folyadékok kinetikus energiájának a
kinyerése és hasznosítása
● Intelligens energia a monitoring rendszerek fejlesztésével   smart mettering és
smart grid – melyeket ebben az esetben döntés elősegítő szoftverek és Energetikai 
Management eljárások segítségével kell életbe ültetni

Hogyan lehet belső nyereségre szert tenni?



“Intelligens Energetikai Management” mesteri 
és doktori iskola valamint Intelligens Energetikai 
Cluster létrehozása, mindkettő partnerségben a 
Petru Maior Egyetemmel.

Az Intelligens Energetikai Cluster ből származó 
modellek, tanulmányok, találmányok, szoftverek 
és ezek sikeres életbeültetésének későbbi 
értékesítéséből származó gazdasági előnyök 
Marosvásárhely számára.

Az energetikailag
intelligens Marosvásárhely
külső nyereségei



Kutatás és innováció az Intelligens Energia 
Managementben:

● Maximális hasznosság biztosítása minimális 
költségekkel, a fogyasztók szintjén
● Szociális fenntarthatóság biztosítása és az 
energia szegénység csökkentése
● A használati biztonság növelése
● Lehetővé teszi a fogyasztás előrelátását
● Lehetővé teszi Intelligens Energetikai 
modellek létrehozását és szakképesítést
ezen, szolgáltatások terén, melyek know how
ként szabadalmaztathatóak és exportálhatóak 
úgy az országba mint külföldre

Hogyan lehet külső 
nyereségre szert tenni?



Hogyan lehet külső 
nyereségre szert tenni?

Románia előnyei:
●   Egyesíti az összes energiaformát (Románia az első helyen van a rendelkezésre 
álló és felhasznált energiaformák sokszínűségének és mennyiségének a 
tekintetéből), ami egy élő kísérleti terepet biztosít
●   Az országos szintű, szociális, kereskedelmi, pénzügyi és technikai egyeztetés 
hiánya az energetikai szegmensben egy kaotikus és hatástalan infrastruktúra 
kialakulásához vezetett egyéni, helyi, nemzeti és regionális szinten. Ez lehetővé 
teszi olyan megvalósítható kutatási, fejlesztési és innovációs programok 
fejlesztését, melyek – a költségek megtérülése és egy megfelelően magas 
belső rentabilitás segítségével   VALÓS IGÉNYT eredményezzenek, illetve magán 
hozzájárulást az Intelligens Energia Management Clusterben.
●   Országos és multinacionális cégek jelenléte Marosvásárhelyen, melyeknek 
fő célja a nyereség maximalizálása és ezt a célt határozottan követik; ezek 
érdekeltek lehetnek a KFI ben, ami, biztosítva a finanszírozás forrását, segít nekik 
a célkitűzések elérésében és túlteljesítésében

A Kutatás Fejlesztés és Innováció 
(KFI) már meglévő feltételei



Románia hátrányai:

● a KFI kultúra hiánya a politikai és gazdasági 
környezetben
● a pragmatizmus hiánya a kutatók körében, a 
piacra dobott kutatási termékekkel
kapcsolatban
● a díjazó/büntető törvényi keret hiánya a 
gazdasági és intézményes környezetben
● a KFI t valójában támogató nyilvános politikák 
hiánya

Mije nincs a külföldieknek?

Egy olyan komplex laboratóriumuk, amilyen 
Románia maga, egy élő laboratórium 
nincsenek olyan KFI projektjeik, melyek olyan 
magas belső jövedelemforrást jelentenének, 
mint Romániában



Ugyanúgy, ahogy a múlt század elején Marosvásárhely 
vezetői rendelkeztek “egy új város létrehozásának” 
elképzelésével, olyan új energiaformákat népszerűsítve, 
mint a vízenergia (1902), földgáz (1930) és hőenergia 
(1956), napjaink hatóságainak is meg kell érteniük olyan 
tevékenységek elindításának a fontosságát, melyek 
felkészítik a várost az elkerülhetetlen jövőre.
Az olcsó energiaformák korának a végére. A hatóságoknak 
konkrét intézkedéseket kell tenniük, és fel kell készíteniük 
a várost és a közösséget a következő lépésekre.
Fontos Marosvásárhelyt Energetikailag Intelligens 
Városnak nyilvánítani és az ennek a
 ● ●
célnak az eléréséhez szükséges módszereket kifejleszteni:
● belső szabályok betartását kikényszeríteni az építmények 
helyreállításánál /
építésénél
● ösztönző adórendszer létrehozását
● a megújuló energiaformák használatát támogató 
források bevonását

Hitvallás


