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“Okos városok és területi statisztika”
KSH, 2019. február 27.

A munkafolyamat bemutatása
1. Munkaterv hierarchia és 

az indikátorrendszer 
általános elvárásainak 

definiálása
Cél megfogalmazása

Koncepció megalkotása

2. Irodalomkutatás: 
SMART, kompakt, 

fenntartható város

Irodalomelemzés (48 db)

Fogalmak kapcsolati hálója

3. SMART kategóriák 
rögzítése

6 kategória rögzítése

4. Indikátorgyűjtemény 
összeállítása, 

szakirodalmakra alapozva

Indikátorkészletek (23)

Indikátorgyűjtemény (796)

5. A 6 SMART kategória 
elemzése, értelmezése

Fogalomalkotás

6 kategória, 31 alkategóriával

6. Indikátorrendszer 
megalkotása

Koncepció megalkotása

154 db indikátor 
lehatárolása

Specifikus 
Smart City 

keret-
rendszer

Munkafolyamat – 1. lépés Munkafolyamat – 2. lépés

Hazai és nemzetközi szakirodalom elemzése (48)

Munkafolyamat – 3. lépés

SMART CITY

Smart
Economy

Smart
People

Smart
Governance

Smart
Mobility

Smart
Environment

Smart Living

SMART CITY

Smart
Economy -

140

Smart
People - 113

Smart
Governance

- 74

Smart
Mobility -

109

Smart
Environment

- 200

Smart Living
- 160

Munkafolyamat – 4. lépés

Hazai és nemzetközi 
szakirodalmak elemzése:
- Smart City indicators
- Smart City Kerék
- International Urban 

Sustainability
Indicators

- Fenntarthatósági 
indikátorok smart
szempontból

- Városi 
fenntarthatóság 
indikátorai

- Összesen 23 releváns 
indikátorkészlet

Indikátorok halmaza (796)
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Munkafolyamat – 5. lépés

• SMART CITY: minőségi fejlődést előtérbe helyező,
versenyképes és innovatív település, ahol a
fenntartható fejlődés eszmeisége dominál a XXI.
század technológiáira fókuszálva. Ezen fejlődés
megjelenik az önkormányzat, az egyének és a
társadalom egésze szintjén egyaránt hozzájárulva az
élhető település gyakorlati megvalósulásához.

• Területei: definiált hat smart kategória.

SMART ECONOMY
• Fogalom: Innovációra épülő, foglalkoztatást elősegítő és a vállalkozói kedvet

ösztönző, produktivitást támogató és a smart business megoldásokat előtérbe
helyező, valamint a turizmus-fejlesztésre is koncentráló gazdasági szerkezet.

•Innováció (SE1)
•Foglalkoztatás elősegítése (SE2)
•Vállalkozói kedv ösztönzése (SE3)
•Produktivitás támogatása (SE4)
•Smart-business megoldások ösztönzése (SE5)
•Turizmus fejlesztése (SE6)

SMART ECONOMY 
(SE)

SMART PEOPLE
• Fogalom: Képzett, kreatív és együttműködő társadalmi berendezkedés, amelyben a

városlakók nyitottak az innovatív IKT megoldások, illetve elkötelezettek az élethosszig
tartó tanulás irányába.

•Képzettség (SP1)
•Kreativitás (SP2)
•Együttműködés (SP3)
•Nyitottság az IKT megoldások iránt (SP4)
•Elkötelezettség az élethosszig tartó tanulás iránt (SP5)

SMART PEOPLE (SP)

SMART GOVERNANCE
• Fogalom: Transzparens működésű, a társadalom széles körének bevonása a

döntéshozatali folyamatokba e-kormányzási eszközökkel a hatékony és optimális
működési szint elérése érdekében.

•Transzparens működés (SG1)
•Társadalom bevonása a döntésekbe (SG2)
•E-kormányzási eszközök használata (SG3)
•Hatékony és optimális működés (SG4)

SMART 
GOVERNANCE (SG)

SMART MOBILITY
• Fogalom: Olyan közlekedési rendszer, amelyik a rendelkezésre álló adatokat

információs és kommunikációs technológiák segítségével optimalizál annak
érdekében, hogy a helyi társadalom életminősége érezhető mértékben javuljon a
smart infrastruktúra, illetve a zöld és a nem-motorizált közösségi és egyéni
közlekedési módok biztonságot nyújtó használatával.

•SMART közlekedési infrastruktúra (SM1)
•IKT megoldások az egyéni közlekedési 
eszközökben (SM2)
•Közösségi közlekedés (SM3)
•Nem motorizált egyéni közlekedés (SM4)
•Zöld közlekedés (SM5)
•Biztonságos közlekedés (SM6)

SMART MOBILITY (SM)

SMART ENVIRONMENT

• Fogalom: Fenntartható környezet- és erőforrás-gazdálkodással jellemezhető, a jövő
változásaira rendszer szinten rugalmasan reagáló, dinamikus, a természeti tőkét
tiszteletben és a megelőzésre hangsúlyt fektető élettér.

•Fenntartható környezet és erőforráshasználat
(SEnv1)

•Rugalmasan reagáló (SEnv2)
•Dinamizmus (SEnv3)
•Természeti tőke tisztelete (SEnv4)
•Megelőzés (SEnv5)

SMART ENVIRONMENT 
(SEnv)
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SMART LIVING
• Fogalom: Olyan városi élettér, melyet a biztonság, az IKT-hoz való hozzáférés, az

egészséges, kultúra-orientált és elégedett városi közösség jellemez megfelelő
életkörülmények biztosítása mellett.

•Biztonság (SL1)
•Egészség (SL2)
•IKT-hoz hozzáférés (SL3)
•Kultúra-orientáltság (SL4)
•Elégedettség (SL5)

SMART LIVING (SL)

Munkafolyamat – 6. lépés
Indikátorok lehatárolása 

Indikátorok lehatárolása
Indikátorlista részlet 

(SmartEnvironmentpéldáján)
Megelőzés Mértékegység Elvárt 

érték

Csőrepedések és elfolyások 
száma db ↓

Csatornahálózatra felszerelt 
szenzorok, kamerák száma db ↑

Gázhálózatra felszerelt 
szenzorok, kamerák száma db ↑

Villamoshálózat felszerelt 
szenzorok, kamerák száma db ↑

Csatornahálózat megfigyelésének 
területnagysága km2 ↑

Gázhálózat megfigyelésének 
területnagysága km2 ↑

Villamoshálózat megfigyelésének 
területnagysága km2 ↑

Áramkimaradásos percek száma -
SAIDI perc ↓

Áramkimaradások száma - SAIFI db/felhasználó ↓

Rugalmasan reagáló és dinamikus környezet Mértékegység Elvárt érték

3. tisztítási fokozattal megtisztított szennyvíz 
aránya % ↑

Adaptációs intézkedések száma db ↑

Környezetvédelmi alapból finanszírozott 
programok száma db ↑

Biogázból származó energia aránya (termelés) % ↑

Szélerőművektől származó energia aránya 
(termelés) % ↑

Biomasszából származó energia aránya 
(termelés) % ↑

Napenergiából származó energia aránya 
(termelés) % ↑

Vízenergiából származó energia aránya 
(termelés) % ↑

Okos energiaelosztó hálózatra kötött lakások 
száma db ↑

Okos energiaelosztó hálózatra kötött 
önkormányzati intézmények száma db ↑

Smart mérési központok által lefedett terület 
nagysága % ↑

Környezetvédelmi kiadások aránya -
önkormányzat % ↑

Környezetvédelmi kiadások aránya - vállalat % ↑

„Háztartási méretű” kiserőművek száma db ↑

Háztartási méretű kiserőművel megtermelt 
energia mennyisége GJ/év ↑

A városspecifikus Smart City 
keretrendszer működése
- egy megyei jogú város példáján keresztül

Smart Planning működése

• Célkitűzés: ITS célok és beruházások összekötése a smart
beruházásokon keresztül

1. ITS célok smart alkategóriákhoz való rögzítése (így az
indikátorokhoz is közvetett kapcsolat)

2. Beruházások hatáselemzésén keresztül kapcsolat az
indikátorokkal

3. Az előző kapcsolatokon keresztül a smart beruházások ITS
célok megvalósítására gyakorolt hatása is mérhetővé válik
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SMART ECONOMY

E.ON 
specifikus 
Smart City 

keretrendszer

SE2…SE4 SE6

ISE1
1 ISE1

2 ISE1
3 ISE1

4 I… ISE5
1 ISE5

2 ISE5
3 ISE5

4 I…

↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑Elvárt állapot/irány

Alkategória SE1 - INNOVÁCIÓ SE5 - SMART-BUSINESS 
MEGOLDÁSOK ÖSZTÖNZÉSE

Indikátorok

“Smart planning”  - ITS alapján

Város-
specifikus 
Smart City 

keretrendszer

Smart Planning értékelés – ITS célok figyelembe vétele

SE1… …SE6 SP1… …SP5 SG1… …SG4 SM1… …SM6 SEnv1… ...SEnv6 SL1… …SL5

SMART CITY
ECONOMY PEOPLE GOVERNANCE MOBILITY ENVIRONMENT LIVING

SG1
SG2

E-kormányzásSG3

Hatékony és optimális 
műküdés fenntartható városi energiastratégia készítése

SG4

Társadalom bevonása esélyegyenlőség biztosítása
városi szolgáltatások intelligens rendszerbe szervezése

önkormányzati ingatlan-stratégia erősítése
informatikai szogáltatsok fejlesztése

ITS cél
Transzparens működés −

SMART GOVERNANCE

SM2

SM3
SM4

SM6

SM5 Zöld közlekedés

SMART közlekedési 
infrastruktúra

intermodális közlekedési csomópont kialakítása
Győr-Pécs repülőtér és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése

energiahatékony városi közlekedés előnyben részesítése

Nem motorzált egyéni kerékpáros közlekedés infrastrukturális fejlesztése
kikötők fejlesztése

Biztonságos közlekedés −

városi eyéni közlekedés parkolás fejlesztése

IKT megoldások egyéni 
közlekedésben −
Közösségi közlekedés közösségi közlekedés fejlesztése

ITS célSMART MOBILITY

SM1

SP1
SP2

SP4
SP5

EgyüttműködésSP3

befogadó társadalom fenntartása, ösztönzése

Nyitottság IKT iránt −
Elkötelezettség LLL iránt −

hozzájárulás a civil szervezetek működési feltételeinek 
biztosításához
hozzájárulás az egyházak működési feltételeinek 
biztosításához

ITS cél
Képzettség az oktatás színvonalának emelése
Kreativitás

SMART PEOPLE

Céltérkép

Értékelő rendszer alkalmazhatósága

• Smart city szempontú helyzetértékelés
• ITS célok és smart city szempontok kölcsönkapcsolatainak feltárása 

(smart planning)
• Adatokkal történő feltöltés eredményeinek hasznosíthatósága
• Folyamatok, trendek nyomonkövetése, monitoring
• Településmarketing
• Kitörési pontok és rendelkezésre álló termékjavaslatok, szolgáltatások 

azonosítása
• Költség-hatékony eszköz, optimális megoldások
• Együttműködési lehetőségek, hazai és nemzetközi pályázatok

Újdonságok
• Egyedi fogalomalkotás és indikátorkészlet széles körű tudományos kutatásokon

alapulva
• IKT a középpontban
• Projektközpontú megközelítés
• Városonként eltérő megoldások (helyi adottságok figyelembe vétele), a logika és a

működés mégis változatlan
• Városfejlesztési célok

• Lehatárolják az indikátorokat
• Indikátorokon keresztül visszacsatolás a projekt sikeréről

• Felülvizsgálata és egyéb városokra való kiterjesztése a kellő szakmai kompetencia
megléte mellett elvégezhető

• Indikátorlista folyamatos frissítése – dinamikusan változó eredmények
nyomonkövetése
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Köszönjük a megtisztelő 
figyelmet!
Az előadás alapjául szolgáló kutatást részben az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghirdetett Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 
támogatta, a BME FIKP-MI/SC tématerületi programja keretében.


