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Helyzetkép



urbanizáció környezet globalizáció digitalizáció

• 50% – 70-75% • környezeti terhelés • szolgáltatások • mobil, IKT

• migráció • ökológiai lábnyom • automatizáció • internet, IoT, SaaS  

• város régiók • klímaváltozás • innovációs 
hálózatok • adatfeldolgozás

• idősödés • együttműködési és 
tanulási készség • big & open data

• állami források • BIM, GIS



Gartner Hype Cycle for Smart City Technologies, 2012



on the rise at the peak sliding through

• Licensing and  
Entitlement Management


• Digital Security

• City Operations Center

• Smart Monitoring for 

Public Infrastructures

• Wireless Electric Vehicle 

Charging

• Vehicle-to-Grid

• Greenfield Smart City 

Framework

• IoT Platform

• Sustainability Consulting 
Services


• Internet of Things

• LPWA

• Smart City Framework

• Smart Transportation

• Meter Data Analytics

• Big Data

• Consumer Energy 

Storage

• Car-Sharing Services

• Water Management

• Combined Heat  

and Power

• Microgrids

• IT/OT Communications

• Distributed Generation

• Customer Gateways

• Mobile Health Monitoring

• Intelligent Lamppost

• Intelligent Lighting

Gartner Hype Cycle for Smart City Technologies, 2016



digitális         intelligens         okos
projektek             folyamatok            ökoszisztéma



egyetemek

ipar kormányzat

A területi innováció modellje 

Carayannis & Campbell (2009)

városlakók

szakértői tudás 
városi rendszerekről 

nem alkot  
nem valósít meg

enabler szerep 
fenntartható megoldások  
és termékek fejlesztője 

piacokat keres

rendszer szintű 
tudás a városokról 

nem fejleszt  
megoldásokat  
és termékeket 

a civil társadalom 
és a városlakók érdekeit  

képviseli 

a politikai párbeszéd 
fenntartója



emberek

dolgok szolgáltatások



smart city 1.0 – technológia



Jürgen Mayer H - Proposal for the Audi Urban Future Award, 2010 

smart city 2.0 – szolgáltatás

http://www.archdaily.com/77241/j-mayer-h-winner-proposal-for-audi-urban-future-award/


smart city 3.0 – közösségek



városfejlesztési közösségi befektetési alap



Red Line Droneport, Ruanda



Okos város projektek Magyarországon



városkártyák

város alkalmazások

köztéri kamerák
közvilágítás

elektronikus jegyrendszer

parkolás

közbringa

okos mérés



energiamenedzsment

önkormányzati adatkezelés

e-közigazgatás

közműhálózat irányítás
szenzor hálózatok

közadatok



• fragmentáltság 
• forrásvezérelt tervezés 
• kompetencia hiány 
• tisztázatlan szervezeti modell 
• hiányzó működési és üzleti modell 



Uber alkalmazás, 2014

Spontán közösségi közlekedés BKV sztrájk idején, 2009 



biztonság
Biztonságos klubok  
Városőr 
Integrált iskolai check-in rendszer

fenntarthatóság
Közvilágítás optimalizálása  
Energia management  
Vízminőség monitoring

köz/szolgáltatások
Városkártya 
Mobile City guide 
Internet akadémia 
T-City Kids program

T-City Szolnok pilot, Magyar Telekom, 2009-



2014 
A város 

működése 

2015 
Személyes 

város 

2016 
CityLab 

DesignLab 
TechLab 

mobilitás tiszta város
víz idős város

zöld small data

Citylab mentor program, Design Terminál



parkok és zöldterületek

közösségi közlekedés

vízhálózat

közterek

mikro és kkv vállalkozások összekapcsolása szolgáltatókkal

mindkét oldal támogatása





www.ivocsap.hu

http://www.ivocsap.hu




Miutcánk.hu alkalmazás, 2014

Leonardo közösségi kert, 2012



Lechner okos város eszközök



A humán, fizikai és digitális infrastruktúra integrációja  
négy központi cél érdekében:  

• Hatékony és minőségi szolgáltatások 
• Erőforrások hatékony felhasználása 
• Lakosság bevonása és javuló életminőség 
• Gazdaságilag önfenntartó rendszerek





ISO 37120  
EU Smart Cities Index  
Smart Cities Council 

6 alrendszer, 200 indikátor 

KSH  
városi adatok  
közvélemény kutatás 

városaudit  
stratégia értékelés  
monitoring





Fejlesztési kérdések



tartós részvételüzleti modell inkubációs 
folyamat



design, ötletek

szabályozás,  
adminisztráció,  

szakpolitika



?!



Living Lab 
Urban Lab



Public + Private + People Partnership

Európai Bizottság, Townsend (2014) 



közös fejlesztés 
felfedezés 
kísérletezés 
értékelés



Amsterdam Smart City Partnership



6 témakör 
3 living lab 
100+ projekt 
1400+ partner 

Amsterdam Smart City Partnership



Tervezési keretek változása

master plan ➔ teszt és iteráció

városi lépték ➔
helyi lépték  
és skálázás

participáció ➔
co-design  
és közös fenntartás



Új eszközök és módszerek

szolgáltató 
szemlélet

az önkormányzat versenyben áll  
más szolgáltatókkal

IKT módszerek A/B tesztelés, early release,  
Minimum Viable Product

platform modell humán és technológiai alap,  
fejlesztői ökoszisztéma



Okos városok? 
Okos városlakók!



LECHNER TUDÁSKÖZPONT 

TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 


    www.lechnerkozpont.hu 


    facebook.com/lechnertudaskozpont

    https://twitter.com/lechnerkozpont


    linkedin.com/company/lechner-tudaskozpont

    https://plus.google.com/lechnertudaskozpont


    youtube.com/lechnertudaskozpont


info@lechnerkozpont.hu


+36 1 279-2640, +36 1 279-2610

1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. ép.
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https://www.youtube.com/channel/UC0Nz-6g4Ulv7F1RGSWe452g
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