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DIGITÁLIS VÁROS / projekt

INTELLIGENS VÁROS / folyamat

OKOS VÁROS / ökoszisztéma

MI az okos város?



„a természeti és épített környezetét, 

digitális infrastruktúráját, valamint 

a települési szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát 

korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, 

fenntartható módon, 

a lakosság fokozott bevonásával fejleszti”

MI az okos város?



Mobilitás

MI az okos város?



Szöul - TOPIS

Forgalomirányító központ Integrált monitoring és városmenedzsment

Monitoring – időjárás, katasztrófa

 Rendőrségi felügyelet

 Valós idejű forgalom menedzsment

 Valós idejű tömegközlekedés szervezés

 Integrált e-jegy rendszer

 Vészhelyzet menedzsment

Mobilitás

Projekt helyett ökoszisztéma



Környezet

MI az okos város?



Esővíz menedzsment Integrált kék-zöld infrastruktúra

Környezet

Projekt helyett ökoszisztéma



MI az okos város?

Kormányzás



Smart Grid

Projekt helyett ökoszisztéma

Kormányzás  Megújuló energia termelés
 Passzív megoldások
 Felhasználó és tároló 

mikroegységek
 Okos mérők
 Energiaszállító hálózat, mint 
városi alap infrastruktúra
 Dinamikus árképzés

Áramtermelés Város komplex energiaáramlás -menedzsmentje



Gazdaság

MI az okos város?



Forum Virium Helsinki

Projekt helyett ökoszisztéma

Gazdaság  Publikus adatvagyon
 Fejlesztők támogatása és orientálása
 Helyi igények
 Városi Labor
 Skálázás: régiós projekt

Pénzügyi támogatás Adatok,aktív fejlesztői környezet,
potenciális felhasználók



Életkörülmények

MI az okos város?



IBM Watson Health
Projekt helyett ökoszisztéma

Életkörülmények  Együttműködési platform a szociális és eü
hálózatok között
 Megelőzés a fókuszban
 Diagnosztikai központ
 AI
 Távmedicina
 Okos eszközök

Központi adatbázis Személyre szabott szolgáltatás



MI az okos város?

Emberek



Hagyományos városfejlesztés Felskálázott lakossági kezdeményezések

High Line

Projekt helyett ökoszisztéma

Emberek



Okosnak lenni egy folyamat, a 
folyamatos fejlődés útja



GHENT _one strategy above all

Folyamatos fejlődés – a gyakorlatban

STRATÉGIA

Politikai döntés: egy 
hosszú távú 
stratégia mint keret
Dedikált szervezet

Ágazatonként külön 
stratégia
Koordináció hiánya
Fejlesztések 
összehangolásának 
igénye

Koordinált fejlesztések
Városi igények vezérlik
Rugalmas rendszer



AMSTERDAM _bottom up

MŰKÖDÉSI 
MODELL

Folyamatos fejlődés – a gyakorlatban

Sok projekt DE
Rövid időn belül megszűntek 
Város működési rendszerét 
kevéssé befolyásolták

Bárki jöhet  
projekttel

Működési keretek
Üzleti modell 
fejlesztése



ADAT

SEOUL _platform building

Folyamatos fejlődés – a gyakorlatban

Smart City stratégia:
Meglévő adatkörök 
megosztását segítő 
platformok építése

U-City stratégia: 
szenzortelepítés

Szolgáltatás
fejlesztés



KORREKCIÓ

EINDHOVEN_predictive policing

Önbeteljesítő rendszer
Személyiségi jogi 
kérdések
Nem várt adatok a 
közösség életéről

City Pulse projekt
Prediktív, algoritmikus 
rendőri felügyelet
(kamera és szenzorok)

Pilot projekt fókusza 
áttevődött, új szereplők

Folyamatos fejlődés – a gyakorlatban



HÁLÓZAT
ÉS

SPECIALIZÁCIÓ

FRENCHTECH_network & spec

Városonként/régiónként 
specializálódnak
Közös koordináló 
szervezet irányításával

Helyi adottságok
Közös célok
Korlátozott 
erőforrások

Projektek mentén 
együttműködnek
Közös tudásbázis
Skálázható modell

Folyamatos fejlődés – a gyakorlatban



Smart City = smart people



ELÉRHETŐSÉG

Okos könyvtárak?



ADAT

Okos könyvtárak?



Okos könyvtárak?

TUDÁSMEGOSZTÁS
ÉS

LIVING LAB



HÁLÓZAT
ÉS

INTEGRÁCIÓ

Okos könyvtárak?



Köszönöm a figyelmet. KÉRDÉSEK?
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