
Az ELMŰ-ÉMÁSZ a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft-vel 
együttműködve tisztelettel meghívja Önt az első okos közvilágítási 
oszlop projekt bemutatójára, amely 

2018. augusztus 21-én 11 órakor
a Lechner Ödön fasorban kerül megrendezésre 

a Müpa – Nemzeti Színház villamosmegállóban (GPS: N47° 28’ 16,56”, E19° 04’ 22,28”) 
Sajtótájékoztató és fogadás 11:30 órakor a Művészetek Palotájában (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1)  



Az okos közvilágítási oszlop a budapesti utcakép egyedi eleme. A projekt az ELMŰ-ÉMÁSZ és Budapest Főváros Önkormányzata közötti szoros együttműködés 
és a kísérleti projekt társfinanszírozásában ugyancsak résztvevő BDK, valamint stratégiai partnereik, a Hofeka és a NETvisor közreműködésének eredményeként 
valósult meg.

A digitalizáció elsősorban a városi környezetben hoz változást a munkánkban és életünkben. A változásokra adott válaszként és annak élenjárójaként az 
ELMŰ-ÉMÁSZ, a BDK és partnerei öt okos közvilágítási oszlopot létesítettek Budapest belvárosában. Az oszlopok innovatív funkciói – így a WiFi, videós 
térfigyelés, vészhívó, a rendelkezésre állást kijelző elektromos járműtöltők, környezetérzékelő szenzorok, programozható LED-kijelzés és a magas színvonalú 
LED fényforrások – gazdagítják a belváros utcaképét és hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest az okos városi megoldások úttörője legyen. 

Müpa – Nemzeti Színház villamosmegálló (GPS: N47° 28’ 16,56”, E19° 04’ 22,28”)

10:45–11:00      A vendégek és a sajtó képviselőinek érkezése 

11:05–11:10      Az okos közvilágítási oszlopok felavatása

                           Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter

                           Budapest Főváros Önkormányzatának képviselője

                           Dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató, a projekt bemutatása és fogadás (Művészetek Palotája, Üvegcsarnok (1195 Budapest, Komor Marcell u. 1.)

11 :30–11 :50    Üdvözlés és a projektről készült video film bemutatása – Dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke

11 :50–12:10    Nyitó előadás – Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter

12:10–12:20    Okos város – Budapest jövője – dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes

12:20–13:00     Pódium-beszélgetés az okos közvilágítási oszlopokról és a kísérleti projektről 

                            Dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke • Pap Zoltán, ügyvezető, BDK • Hoffman Péter ügyvezető, Hofeka

                            Dr. Máthé János vezérigazgató, NETvisor • Budapest IX. kerület képviselője

                           Moderátor: Dr. Boross Norbert (az ELMŰ-ÉMÁSZ Kommunikáció vezetője)

Újságírók és a potenciális ügyfelek kérdései

13:00 –             Fogadás

Örömünkre szolgálna, ha Önt is az esemény résztvevői között üdvözölhetnénk, ahol bemutathatjuk Önnek ezt az egyedülálló innovációt. 
Kérjük, részvételi szándékát 2018. augusztus 10-ig jelezze az invitation@elmu.hu címre küldött e-mailben vagy telefonon a +36 46 535 107 számon.

Üdvözlettel,

Dr. Marie-Theres Thiell                                                                  Pap Zoltán 
az ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának  elnöke               a BDK ügyvezető igazgatója

Meghívásunk elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a www.elmuemasz.hu weboldalunkon közzétett adatkezelési irányelveknek megfelelően kezeljük. 


