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Az okos városokat gyakran az okos megoldások mentén jellemzik 
és az a fő kérdés, hogy milyen megoldások valósultak meg

Jól-lét
• Városszerviz alkalmazás
• Intelligens közterületi pontok

Környezet
• Közvilágítás
• Napkollektorok

Közlekedés
• E-mobilitás
• Intelligens parkolás

Gazdaság
• Vállalkozásfejlesztési 

központ
• Ipari parkok létrehozása

Társadalom
• Kiállítóközpont
• Stressztérkép

Kormányzás
• Hulladékgazdálkodás fejlesztése
• Közbiztonsági rendszer bővítése
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A legfontosabb kérdés viszont az, hogy kinek okos a város? Mik az 
érintettek céljai és motivációi? 

Hatékony 
városi 

működés

Befektetők 
számára vonzó 

város

Vállalkozás-
barát város

Állampolgárok 
számára élhető 

város
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Az érintettek igényeinek összehangolása és a megoldások közötti 
szinergiák feltérképezése különösen fontos feladat

Közös célok
megfogalmazása

Érintettek közötti 
érdekegyeztetés

Az intelligens megoldások
közötti szinergiák

kihasználása

A közösségekre épülő
intelligens város 
megvalósulása
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Intelligens megoldás

A megoldás részegységei

Kapcsolódó intelligens
megoldások

Kapcsolódó intelligens
megoldások részegységei

Kapcsolódó intelligens
megoldások érintettjei

Intelligens megoldás
közvetlen érintettjei

Közlekedés intelligens támogatással

Az integrált városi gondolkodásmód teremti meg az alapján a 
hatékony és mindenki számára előnyös megoldásoknak

LakosságKözösségi közlekedést biztosítókÖnkormányzat

Irányítóközpont Kamerarendszer Szenzorrendszer
Intelligens táblák és 

jelzőlámpák

• Önkormányzat

• Közmű-
szolgáltatások

• Városi 
szolgáltatások

Komplex 
közbiztonsági 

rendszer

• Rendőrség

• Önkormányzat

• Közvilágítás 
szolgáltatója

Környezet-
szennyezés 
monitoring

• Egyetem

• Közlekedési 
szolgáltatások

• Civil szervezetek

Intelligens városi 
parkolás

• Közlekedési 
szolgáltatások

• Város-
üzemeltetés

• Önkormányzat

Önkormányzati

informatikai 
rendszer
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