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INNOSOC esettanulmány 

Vale ia 7 válogatás; ővített változat  

 

 
Esettanulmány címe: 
 
 

Az IKT innovatív alkalmazása az energiaágazatban: 

Ipari távlatok 

 
 
Kulcsszavak: digitalizáció; energia gazdaság; okos hálózatok; adatelemzés  
 
 
Az esettanulmány által megcélzott H2020 kihívás: Biztonságos, tiszta és hatékony energia 
 
 
Esettanulmány bevezetése 

 
A digitális te h ológiák lehető é teszik az e ergiaszektor a  te éke ykedő cégek számára, 

hogy javítsák szolgáltatásaikat és átalakítsák üzleti modelljeiket [1]. Összehasonlítva más iparágakkal 

az energetikai iparág folyamatos hiányát mutatja digitális felkészültségnek. Mindazonáltal mind a 

magán-, mind az ipari ügyfelek igényelnek új digitális szolgáltatásokat és szorosa  együtt űködést 
pl.: i tegrá iót  folya ataik a  és űködési odelljeik e . 

A eglé ő IKT-technológiák, mint például az intelligens hálózatok, az intelligens mérés és az 

intelligens otthon gazdasági sikereikre, ökológiára és a társadalomra gyakorolt hatásaikban 

különböznek egymástól [3] [4] [6]. Az energiaszolgáltatók, valamint az IKT eszközök gyártói nem 

re delkez ek kellő i for á ió al a ak eldö tésére, hogy ely új eszközök fog ak alkal azási teret 
nyerni a közeljö ő e . Mi de  eglé ő eszközt alkal az i fog ak? Mik lesz ek az ügyfelek 
elvárásai? Milyen hatással lesz az eszközök bevezetése a profitra, az ökológiára és a társadalomra? 

A diákok a eglé ő és új IKT eszközök e ergetikai szektor a  törté ő felhasználásának 

lehetőségeit egért e fog ak az esetta ul á yo  dolgoz i. Mi de  hallgató ki álasztott 
kul skérdéseket fog ele zéseket égez i, összefoglal i és ajá lásokat ad i. A progra  égső 

orkshopjá  a külö öző u kafolya atokat egy agy képpé áll ak össze. 

Az INNOSOC progra a  részt e ő hallgatók, az INNOSOC előadók felügyeleté el, 
együtt űköd ek egy lehetséges esetes ta ul á y egoldásá ak égrehajtásá a . Ezeket a 
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tevékenységeket az ERASMUS+ „blended mobilitás  részeként folytatják az INNOSOC Valencia 2017-

es workshop keretében és a munkát 2017 május végén véglegesítik. 

 
Hogyan kapcsolódik ez az esettanulmány a kiválasztott H2020-as kihíváshoz? 

Az esettanulmány két Horizon 2020-as kutatási területtel áll kapcsolatban: "Új tudás és 

technológiák" és " Energiaipari és IKT i o á ió pia i e ezetése". A eglé ő pia i IKT kí álatok 
átteki tése alapjá  az esetta ul á y az alá iakat tartal azza:  a eglé ő IKT-eszközökről 
kidolgoz egy megvalósíthatósági tanulmányt, olyan szempontok szerint, mint az ügyfelek számára 

yújtott elő yök, a eruházások, a eruházások egtérülése, az e ergiahatéko yságra gyakorolt 
hatás és a társadalomra (és másokra) gyakorolt hatás; és (2) bemutatja a lehetséges új IKT 

technológiák listáját, amelyek növelhetik azok piaci értékét. 

Az esettanulmány megállapításai segítik az európai energia szektor vállalatait abban, hogy 

to á fejlesszék az IKT to á i e ezetésé ek folya atát az ő üzleti te éke ységük e. Ne ezetese , 
az esettanulmány fejlesztése egy használható mátrixot fog eredményezni a hatékony és hatékonyan 

használható IKT technológiák felhasználásához, valamint felsorolást nyújt az új potenciális IKT 

technológiákról, amelyeket további kutatásokra érdemesek. 

Az energetikai vállalatokra gyakorolt hatás: ahol egykor a (vállalat) mérete volt a siker 

fontos mozgatórugója, ma az energetikában érdekelt kis- és középvállalatok képesek helyi és 

országos vagy európai szinten versenyezni. 

Az IKT cégekre gyakorolt hatás: az IKT fejlesztők, a gyártók és a szolgáltatók profitál i 
fognak az ügyfélközpontú rangsorolásból és az új pia i lehetőségek ől. 
 
Hogyan kapcsolódik ez az esettanulmány az INNOSOC projekthez?  

Az Energetikai gazdaság minden új ágazatában új IKT megoldások állnak rendelkezésre: 

energiatermelésre, energiaelosztásra, forgalmazásra, értékesítésre, kereskedési funkciókra, valamint 

energetikával kapcsolatos szolgáltatásokra. Az információs és kommunikációs technológiák 

megújítják az energia szektort. Lehető é teszik to á i ter eléke ység ja ulást, és átformálják az 

iparágat új üzleti odellekkel és új szereplők egjele ésé el. Jele tős ered é y lesz az, hogy 
biztosítva lesz a fogyasztók és a villamosenergia-ter elők összekapcsolása egymással új formákban. 

Egy ásik fo tos ered é y lesz a lehetőség egtere tése, hogy az energiavállalatok kínálatát (és 

adatait) összekapcsolják a partnervállalatokéval. 

Az IKT támogatásával minden energetikai vállalat fejlesztheti ügyfélútját, a űködési 
folyamatok termelékenységét és az energiafelhasználás hatékonyságát (pl.: az optimalizált termelés 

ter ezést, a etápláló ter elő egységek opti ális ter ezését, a hasz álatfüggő tarifákat . Az e ől 
eredő ked ező környezeti hatások [ ] eghaladhatják az IKT e ezetésé ek egatí  erőforrás-

felhasználását. 
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Az IKT a társadalomra gyakorolt hatását illetőe , sok pozitív kihatással bír a szolgáltatások 

ajá lataira, lehetőséget yújt az ügyfelek ja aslatai ak eépítésére és ja ítja ügyfelek felé yújtott 
kapcsolatteremtést és annak sebességét. Másrészt az IKT csökkentheti az energia ágazat 

munkahelyeinek szükségességét. Az I oSo  előadók és az I oSo  hallgatók e zetközi és 
interkulturális hátterének sokféleségével az esettanulmány alaposan megvizsgálja az európai 

energetikai vállalatoknál megvalósítható IKT eszközök interkulturális különbségeit. 

A fe t e lített esetta ul á y ered é yei alapjá , az I oSo  projekt előre i ő eteki tést 
fog nyújtani az energia szektor IKT használatának társadalmi hatásairól. 

 

 

Az esettanulmány kidolgozásához megválaszolandó kérdések 

A kérdések, amelyeket meg kell válaszolni nem kizárólag az alábbiakra korlátozódnak: 

 Az IKT technológiák jelenlegi helyzete: Milyen IKT eszközök (hardver, szoftver, módszerek) 

léteznek a piacon – elkülönítve a villamosenergia-termelés, a kereskedelem, a hálózatok 

üzemeltetése, az értékesítés, az energiával kapcsolatos szolgáltatások ágazatában? Milyen 

pia i éretűek ezek a te h ológiák? 

 A korszerű IKT eszközök megvalósíthatósági tanulmánya: Melyek az IKT eszközök ügyfelekre, 

a beruházásokra, a beruházások megtérülésére, az energiahatékonyságra, a társadalomra 

gyakorolt hatása (és további kritériumokra - a gazdaság, a környezet, a társadalom 

fenntarthatósági szegmensein belül)? 

 Az IKT szolgáltatások üzleti modelljei: Hogya  lehet e legalá  öt fő IKT te h ológia üzleti 
modelljét leírni – felhasználva Osterwalder és Pigneur üzleti modell palettájának [5] 

módszertanát (és grafikonjait)? 

 A oder  IKT tech ológiák lehetőségei: Válasszon legalább öt új IKT technológiát, amelyet 

fejleszteni kellene, annak érdekében, hogy az energia szektor értékét javítsa értékét ügyfelei 

szá ára új szolgáltatások agy eszközök a jo  ter ék / szolgáltatás i őségé ek 
javítására)? Tanulmányozd a 3. ábrát! 

 Interkulturális különbségek: Milyen megközelítés(eke)t alkalmaznak az energiaszektor cégei 

az IKT alkalmazására a külö öző országok a ? Milye  egoldási re dszerek létez ek? 
Melyek javasolhatók? 
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Az esettanulmány kidolgozásához szükséges ismeretek és készségek 

E: előkövetel é y; A: ajá lott, e  előfeltétel  

 

 IKT stratégia (E) 

 Új te h ológiák irá ti érdeklődés E  

 Energetikai ökonómia (A) 

 Stratégiai menedzsment / Biznisz modellek (A) 

 

Figures describing this Case Study  

 

 

. á ra: Az e ergia gazdaság digitalizálását efolyásoló té yezők 
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2. ábra: Példák az IKT használatára az energetikai iparban 
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3. ábra: Energia kapcsolat IKT a digitális város részeként 
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