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Az önkormányzatok hatásköre elég jelentősen csökkent az elmúlt 
években, ez korlátozza az érdemi beavatkozási területek számát 
 
Szeged viszonylag kicsi város európai léptékben (170000 lakó) 

 
A Közgyűlés 2016. tavaszán elfogadta a Smart City Koncepciót 

 
 Két projekt indult el ősszel 

Készpénzmentes város 
Open data 
 

Kapcsolódó fejlesztés volt a tömegközlekedési járműveken az ingyenes 
wifi szolgáltatás bevezetése (idén áprilisban) 
Részt veszünk nemzetközi projektekben a troliközlekedés 

kiterjesztésének vizsgálatára (akkumulátoros üzemmódban) 
 

A jövőbeli projektek a mobilitásra fognak fókuszálni 
Új projektet tervezünk a Modern Városok Programban 
Helyi vállalatokkal és intézményekkel együttműködve nyertünk az EU 

Urban Innovative Actions pályázatán, a cél, hogy szoft és okos 
eszközökkel támogassuk a munkavállalók fenntartható mobilitását 

Bevezetés 

 

Smart city 

keret 
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Smart 

city 

célok 

SZEGED NAGY SÁNDOR 

Dinamikusan növekvő megújuló 
energia használat 

Tudatos tervezés mentén csökkenő városi 
energiafelhasználás 

Innovációt ösztönző 
környezet 

Kölcsönös szinergia az egyetem és a 
piaci szereplők között 

Szeged felhelyezése az európai Smart 
City városok térképére 

Kedvező együttműködési környezet a Smart 
City fejlesztésekben érintett szereplők 

számára 

Nemzetközi szintű technológia és 
tudástranszfer 

Kooperatív 
szolgáltatástervezés és 

fejlesztés 

Szeged bekapcsolódása a nemzeti 
Smart City fejlesztési programokba 

és projektbe 

Korszerűsített hivatali elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások 

Korszerű betegdiagnosztika biztosítása a városi 
egészségügyi intézményrendszerben 

Személyre szabott szolgáltatások 

Élhetőbb Szeged a városi lakosság számára 

Környezettudatos közlekedési lehetőségek 

Szeged, a Cashless City 

Korszerű közmű szolgáltatások 
biztosítása 

Hazai és nemzetközi 
szintű ismertség a Smart 

City fejlesztések 
vonatkozásában 

Transzparens és publikus városi 
adatvagyon 

Folyamatosan monitorozott és fejlesztett 
Smart City szolgáltatások 

Felhasználó orientált szolgáltatás 
fejlesztési mechanizmus 

Élenjáró innovációs és 
tudásközponttá válás 

Együttműködés a 
fejlesztésekben 

Smart szolgáltatásrendszer 
fejlesztése 

Közszolgáltatások 
modernizációja 

Kommunikáció és 
ösztönzés 

Mérés és fejlesztés 

A levegőtartalom CO2 
szintjének csökkentése 
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SZEGED 

A projekt javaslatokat két kategóriába soroljuk 
Létező technológiák, amik lehetnek akár Magyarországon újak, de 

máshol már bizonyítottak 
Kutatási értékük van, lehetőséget teremtenek pl. a helyi egyetemi 

tudás bevonására 
 

Az első esetben a fejlesztésnek értelmezhető üzleti modellje kell 
legyen, ami akár megtérülést is tud biztosítani. 
 
A kutatás esetén ez nem elvárás, de a költségvetési kockázatokat ebben 

az esetben is kerüljük. 
 
 

Projekt-

fejlesztés 
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Program 

célja 

Városi szolgáltatások kényelmesebb elérhetőségének a biztosítása, a 

készpénzmentes fizetési kultúra népszerűsítése: 

 

Készpénzmentes, elsősorban kártyás fizetési megoldások bevezetése 

Szegeden 

 

On line számlakezelési szolgáltatások bevezetése 

 

Ehhez kapcsolódó ösztönző, kommunikációs akciók 

 

Önkormányzat érdekeltsége: 

 

Kényelmesebbé teszi az önkormányzati díjak befizetését, növeli a 

polgárok elégedettségét 

 

Ösztönözi a közösségi közlekedés használatát 

 

Megalapozza Szeged hírnevét, mint innovatív város, része a “smart 

city” koncepciónak 

 

A kártyás fizetések nem kerülik meg az adórendszert, adóalap növelő 

hatásuk van 
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Megalapozó 

trendek 
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Változnak az ügyfelek részére rendelkezésre álló banki szolgáltatások és az 

ügyfélszokások 

A kibocsátott fizetési kártyák száma (db) 

Összesen Érintőkártyák Arány 

2014. I. 
negyedév 8 916 332 2 223 153 25% 

2016. I. 
negyedév 8 971 962 5 036 357 56% 

2017. II. 
negyedév 8 962 105 6 062 956 68% 

Hazai kibocsátású fizetési kártyákkal 
lebonyolított vásárlási forgalom (db) 

Fizikai kereskedőknél 

Internetes vásárlás, 
postai és telefonos 

megrendelés 

2014. I. negyedév 70 879 825 3 701 176 

2016. I. negyedév 100 521 373 7 111 622 

2017. II. negyedév 141 568 867 10 415 709 



Készpénz-

mentes 

város 

Készpénzmentes (bankkártya alapú) szolgáltatások biztosítása a szegedi 
polgárok számára 
 

Iskolai étkezés 
 
Távfűtés 
 
Parkolás 
 
Elektronikus fedélzeti jegy 
 
Párhuzamosan további területeken is elindultak bevezetések 
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Iskolai 

étkezés 

On line megrendelés webes felületen 
Gyors lemondási lehetőség 
Figyelmeztető üzenetek 
Nagyon sikeres (35% az első hónapban, 52% októberben) 
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Parkoló 

automata 

Napelemes, akkumulátoros automaták 
Érmét (HUF & EUR) és érintőkártyát 

fogadnak el 
Két zóna lett a háromból, a sárga zóna jegyei 

olcsóbbá váltak 
Felügyeleti rendszer, statisztikai adatok 
Kártyás tranzakciószám napi átlag 279-ről 

475-re nőtt 
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Elektronikus 

fedélzeti jegy 

Piaci trend figyelembe vétele (járművezetői 
jegyek számának növekedése) 
 
Nem a NEJP versenytársa! 
 
Csak érintőkártyát fogad el, három féle jegy 

lesz vásárolható 
 
Tesztüzem indul, a teljes bevezetés a járművek 

szerelését követően 
 
Statisztikai lehetőségek, rugalmas árazás 

lehetősége 
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Köszönöm a figyelmet! 

 
 

 

E-mail: nagy.sandor@szeged.eu 


