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BEVEZETÉS

• egyre intenzívebb globalizáció – új kihívások a városoknak

• városok szignifikáns hozzájárulása a globális GDP-hez

– 2014, World Economic Forum: 80%

– 2018-ra kicsivel 80% fölé nőtt (Hajduk, 2016; Kola-Bezka et al. 2016;

Worldbank, 2018)

• városi népesség aránya

– 1950: mindössze 80 város a világon, ahol a népesség meghaladta az

egymillió főt

– 2011-re 480 db

– Több mint hárommilliárd városlakó – 2050-re ötmilliárd lehet

• World Economic Forum: 2, 50, 75 és 80%

– szárazföldek 2%-a

– népesség körülbelül 50%-a

– világ energiafogyasztásának 75%-a

– CO2-kibocsátás 80%-a



BEVEZETÉS

Városi népesség aránya (%)
Forrás: Worldbank adatai alapján saját 

szerkesztés

Leggyorsabban növekvő 

megavárosok
Forrás: McKinsey



OKOS VÁROSOK – FOGALMA 1.

• Fogalommeghatározás problémái:

– Számos definíció

– Földrajzi térségenként eltérő tartalom

– Eredetileg: 1980-as és ’90-es évek, információs és kommunikációs 

technológiák (IKT) szerepe, mint okos városi infrastruktúra (e-

kormányzás, e-oktatás…), internet szerepe (Bizjan, 2014.)

– városok egyedi tulajdonságai meghatározók

– Enyedi (1997) sikerességi faktorok 

– Számos kapcsolódó kifejezés



OKOS VÁROSOK TÍPUSAI 

1. technokrata (technológiaorientált) megközelítés

Hall (2000), Caragliu et al. (2009), Harrison et al. (2010), Washburn
et al. (2010), Lombardi et al. (2012), Dameri (2013)

2. komplex elméletek

Giffinger et al. (2007), Holland (2008), Thuzar (2011), Caragliu et al.
(2012), Kourtit et al. (2012), Kourtit and Nijkamp (2012)

3. városok osztályozásával és rangsorok felállításával
foglalkozó értelmezések

Mercer Quality of Living Survey, Siemens Green City index,
Liveability Index of the Economist Intelligence Unit, UN City
Prosperity index, the Global Urban Competitiveness Report



OKOS VÁROSOK – FOGALMA 2.

• olyan város, mely valamennyi kritikus infrastruktúrát megfigyel és

integrál, beleértve az utakat, hidakat, alagutakat, vasutat, metrót,

repülőteret, kikötőt, kommunikációt, vizet, energiát, és a főbb épületeket.

Ezáltal jobban optimalizálja erőforrásait, megtervezi tevékenységeit és

ellenőrzi a biztonsági szempontokat, miközben maximalizálja a lakosság

számára nyújtott szolgáltatásokat (Hall, 2000).

• Komninos (2011): olyan térségek, ahol a tudás és innováció aránya

nagyon magas, amelyet egyrészt a város kreatív lakossága,

másrészt a digitális infrastruktúra és a tudásmenedzsment biztosít.

• Giffinger et al. (2007): olyan digitális platform, ahol a különböző szereplők

komplex ökoszisztémát hoznak létre a fejlődés érdekében, ahol

valamennyi információt szenzorokkal követnek nyomon, minden

időpillanatban a legjobb szolgáltatást nyújtva.



SZINTÉZIS

• Az okos város komplex fogalomként írható le. Olyan

város, amely innovatív stratégiát és megoldásokat

alkalmaz annak érdekében, hogy javítsa a lakosság

életminőségét, miközben hatékonyan használja a

lakosság kreativititását és tudásbázisát.

• The smart city is a complex notion. It means a city,

which uses innovative strategies and solutions to

create better living conditions for the citizens, by the

efficient use of the citizens’ creativity and knowledge

basis. (Szendi, 2018, p. 90.)



SMART CITY HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRHETŐSÉGE

• Többféle elképzelés/ komponensek értékeinek számítása,
vagy komplex index

– Giffinger (2007) 6 komponense – és kapcsolódó indikátorok

– Lombardi et al. (2012): 60 indikátor - továbbfejlesztett triple helix
modell

– Szchech (2014): Lódz vizsgálata: Giffinger 6 komponense és 19
alkalmazott indikátor

– Cohen (2014): Dél-Amerika intelligens városai (6
komponens, 28 indikátor)

– Smart city érettségi modellje (2014)

– India (2015): okos városok támogatása

– Dall’O et al. (2017): kis és középvárosok okosságának mérése

– IBM smart city vizsgálat



SMART CITY 

KONCEPCIÓ 

(GIFFINGER ET. 

AL., 2007.)

OKOS GAZDASÁG 
(versenyképesség)

─ innovációs környezet

─ vállalkozói hajlam

─ gazdasági image és védjegyek

─ termelékenység

─ munkaerő-piaci rugalmasság

─ nemzetközi beágyazottság

─ átalakulás/változás képessége

OKOS EMBEREK 
(társadalmi és emberi tőke)

─ képzettségi szint

─ élethosszig tartó tanulás képessége

─ társadalmi és etnikai pluralizmus

─ rugalmasság

─ kreativitás

─ nyitott gondolkodás

─ közéletben való részvétel

OKOS KORMÁNYZÁS 
(részvétel)

─ döntéshozatalban való részvétel

─ közösségi, társadalmi szolgáltatások

─ átlátható kormányzás

─ politikai stratégiák és perspektívák

OKOS MOBILITÁS 
(közlekedés és IKT)

─ helyi elérhetőség

─ nemzet(köz)i elérhetőség

─ IKT infrastruktúra hozzáférhetősége

─ fenntartható, innovatív, biztonságos

közlekedési rendszerek

OKOS KÖRNYEZET 
(természeti erőforrások)

─ vonzó természeti környezet/feltételek

─ szennyezettség

─ környezetvédelem

─ fenntartható erőforrás gazdálkodás

OKOS ÉLETKÖRÜLMÉNY 
(életminőség)

─ kulturális létesítmények

─ egészségügyi feltételek

─ egyéni biztonság

─ lakókörülmények

─ oktatási lehetőségek

─ turisztikai attraktivitás

─ társadalmi kohézió



SMART CITY FAKTOROK (NAM-PARDO, 2011.)
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Forrás: Nam-Pardo, 2011. és Európai Parlament, 2014. alapján saját szerkesztés



COHEN (2014) SMART

CITY HATÉKONYSÁG 

MÉRÉSE 

Forrás: Cohen (2014) alapján saját 

szerkesztés

• 6 komponens, 28 indikátor,

funkcionális várostérségek

(FUA – functional urban

area)

Rangsor - Latin-Amerika 

1 Santiago de Chile

2 Mexikóváros

3 Bogotá

4 Buenos Aires

5 Rio de Janeiro

6 Curitiba

7 Medellín

8 Montevideo



Giffinger et 

al. (2007) –

81 indikátor

Cohen 

(2014) – 28 

indikátor

Urban Audit 

Perception 

Survey –

278 

indikátor

Indikátorok számítása - normalizálás

𝑋 =
𝑋𝑖 −  𝑋

𝑠𝑧ó𝑟á𝑠

Pillérek értéke:  
𝑖=1

𝑛

𝑥𝑖
Smart index: 6 

pillér számtani 

átlaga

Lados

(2011) – 278 

indikátor

Adatbázisok: 

METRO – Eurostat Metro regions 

database

UAP – Urban Audit Perception 

Survey 2015

UA – Eurostat Urban Audit database

Urban Audit

Módszertan



• 13 új EU tagállam (2004, 2007 

és 2013-ban csatlakozók)

• Fővárosok:

− Sofia

− Praha

− Tallinn

− Zagreb

− Lefkosia

− Riga

− Vilnius

− Budapest

− Valletta

− Warszawa

− Bucharest

− Ljubljana

− Bratislava

VIZSGÁLAT TERÜLETI LEHATÁROLÁSA



EREDMÉNYEK

Gazdaság Emberek Kormányzás Mobilitás Környezet Életkörülmények Smart index

Sofia -3,49 -0,56 -3,53 0,82 -3,16 -5,62 -15,55

Prague 1,82 2,91 -2,94 2,77 -1,39 1,21 4,38

Tallinn 0,52 1,33 3,03 -0,19 3,44 2,12 10,25

Zagreb -3,54 -0,03 -1,08 0,85 0,39 0,83 -2,59

Lefkosia -3,56 -3,08 -0,13 0,17 1,09 -0,82 -6,34

Riga -0,77 0,40 -0,03 -1,47 2,73 -1,91 -1,04

Vilnius -1,14 2,45 -0,17 -1,66 2,52 2,32 4,30

Budapest -1,61 -2,76 0,19 -1,57 -3,77 -0,01 -9,52

Valletta 4,13 -2,43 8,83 -0,31 2,28 5,90 18,39

Warszawa 0,71 3,63 -2,96 1,64 -1,10 -1,82 0,10

Bucharest -0,72 -3,27 -2,32 -3,17 -2,90 -3,01 -15,39

Ljubljana 1,42 -0,54 3,10 0,97 1,58 4,89 11,42

Bratislava 6,23 1,96 -1,98 1,16 -1,71 -4,08 1,58

Forrás: saját szerkesztés



FŐVÁROSOK SORRENDJE – SMART INDEX

Forrás: saját szerkesztés



KORRELÁCIÓS VIZSGÁLAT

Korreláció: 0,742541 

Korreláció: 0,50638 





ÖSSZEGZÉS

• Újonnan csatlakozott országok fővárosai között Valletta 

a legjobban teljesítő

• Egyes komponensekben eltérő sorrend a városok között

• V4: Prága, Pozsony, Varsó, Budapest sorrend

• 2007-ben csatlakozók: legrosszabb helyzet (Szófia és 

Bukarest)



TOVÁBBI KUTATÁSOK

• Kérdőíves elemzés elvégzése a Miskolci lakosság 

körében (folyamatban)

– Miskolc város okos fejlesztései

– Reziliencia

• Szakértői kérdőívek – FUA okos város fejlesztésekért 

felelős személyekkel

• Reziliencia vizsgálata: gazdaság, energia, klíma



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007

azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és 

inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: 

társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a 

foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című 

projekt támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


