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Context
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In Hungary municipalities have limited authority in the organization of
local life in the past 7 years we lost control of local schools, ditrict
heating, garbage collection and many other areas. This limits our
capability to develop complex smart city projects.

Szeged is a relatively small town (170000 inhabitants)
The City Assembly has accepted the Smart City Concept a year ago, and
ever since we were working on project proposals.
We started two projects last autumn
Cashless city
Open data
Related effort is the on board wifi on every public transport vehicle
(started in April)

We will focus on mobility in the future
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Goals
Transzparens és publikus városi
adatvagyon

Innovációt ösztönző
környezet

Folyamatosan monitorozott és fejlesztett
Smart City szolgáltatások

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

Élenjáró innovációs és
tudásközponttá válás

Felhasználó orientált szolgáltatás
fejlesztési mechanizmus
Hazai és nemzetközi
szintű ismertség a Smart
City fejlesztések
vonatkozásában

Nemzetközi szintű technológia és
tudástranszfer

Mérés és fejlesztés

Kooperatív
szolgáltatástervezés és
fejlesztés

Együttműködés a
fejlesztésekben

Szeged bekapcsolódása a nemzeti
Smart City fejlesztési programokba
és projektbe

Kommunikáció és
ösztönzés

Személyre szabott szolgáltatások
Smart szolgáltatásrendszer
fejlesztése

Korszerű közmű szolgáltatások
biztosítása
Korszerű betegdiagnosztika biztosítása a városi
egészségügyi intézményrendszerben

Közszolgáltatások
modernizációja

Korszerűsített hivatali elektronikus
ügyintézési szolgáltatások
Tudatos tervezés mentén csökkenő városi Dinamikusan növekvő megújuló
energia használat
energiafelhasználás

Élhetőbb Szeged a városi lakosság számára
Környezettudatos közlekedési lehetőségek

Szeged, a Cashless City

A levegőtartalom CO2
szintjének csökkentése
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Cashless
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Providing cashless (bank card based) solutions for the citizens of
Szeged
School meal payment
District heating payment
Parking
On board ticket purchase on public transportation
School meal was very successful (35% in first month)
Parking will start in June; only coins (HUF & EUR) and contactless cards
will be accepted
On board ticket purchase is under procurement
Contactless only
Business modell was critical
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Providing transportation (timetable) information in Google Transit
format
There are free apps for planning
City event and program database
Available for everybody via interface

SÁNDOR NAGY

Mobility

CITY OF SZEGED

SMART CITY ACTIVITIES

Developing soft methods to encourage sustainable mobility
Working together with employers, providing tools and guidance
for mobility planning
Local decree about parking in new developments in conjuntcion
with mobility planning
Project collecting all available mobility information, modelling and
evaluating
Vehicle data, cyclist counts, etc.
WiFi for bus stops (business modell, again)
Develop mobility hubs
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Thank you for attention!
Sándor NAGY
E-mail: nagy.sandor@szeged.eu

