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1. Bevezetés 
 

1.1  A téma relevanciája és aktualitása 

Az okosváros-koncepció az elmúlt másfél évtizedben széleskörűen ismertté és elfogadottá vált 

a vállalati, az akadémiai és a civil szférában csakúgy, mint a kormányzat minden szintjén, a 

helyi önkormányzatoktól a regionális és országos szinteken át a nemzetközi szervezetekig. Mint 

látni fogjuk, a fogalom értelmezése még ma sem egységes, de nem járunk messze a valóságtól, 

ha az okosváros-koncepciót úgy fogjuk fel, mint egy kísérletet arra, hogy a tudomány és a 

technológia, különösen pedig az infokommunikáció eszközeit alkalmazzuk annak érdekében, 

hogy választ adjunk a demográfiai robbanás, az ahhoz kapcsolódó urbanizáció és a részben 

azzal összefüggő, egyre súlyosabb környezetkárosítás nyomán jelentkező kihívásokra, amelyek 

koncentráltan jelentkeznek a városok szintjén. 

A városok működésének feltételei természeti, gazdasági, társadalmi és technológiai 

szempontból is folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben változnak. A régi megoldások helyett 

új eszközökre, folyamatokra, üzleti modellekre, szervezeti struktúrákra van szükség. Ezeknek 

az újdonságoknak a gyakorlatba ültetését szolgálja az innováció folyamata, amely így szerves 

módon kapcsolódik az okosváros-témakörhöz, és amit úgy is fel lehet fogni, mint a kihívásokra 

adandó válaszok megtalálását és alkalmazását. 

Népességrobbanás és a népesség földrajzi átrendeződése 

A népességnövekedés napjainkban érzékelhető mértéke és üteme példa nélküli az emberiség 

történetében. Krisztus előtt 10 000 környékén a Föld népességét 2,5 millió körülire becsülik. 

Négy évezrednek kellett eltelnie, hogy ez a szám meghaladja a 10 milliót. A 100 milliós 

mérföldkő eléréséhez további ötezer évre volt szükség. Krisztus után 1000-ben alig 300 millióan 

éltek a Földön, és az 1 milliárdos népességet csak 1800 környékén értük el. A 20. század elején 

a globális népesség már közel 1,7 milliárd volt és 1960-ra már közel 3 milliárdra emelkedett. A 

Föld jelenlegi – 2020 közepe – 7,8 milliárdos népessége 2060-ra várhatóan túllépi a 10 milliárdot, 

majd 2100 körül a 11 milliárdot1, ahol az előrejelzések szerint tetőzni fog (1. ábra).  

  

 
1 a) https://www.worldometers.info/hu/; b) http://nepesseg.population.city/world/   

https://www.worldometers.info/hu/
http://nepesseg.population.city/world/
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1. ábra 

A Föld népességnövekedése 1800-2100 

 

Forrás: Worldometer (2020) 

Ezek az emberi ésszel nehezen felfogható változások – ahogyan azt a későbbiekben látni fogjuk 

– alapjaiban változtatják meg az emberiség és a természeti környezet viszonyát, és felborítják 

a korábbi egyensúlyi helyzeteket a társadalmi, a gazdasági és a politikai szférában egyaránt. 

A jövőbeni népességnövekedés 80%-a Afrikában várható. A kontinens jelenleg mintegy  

1,3 milliárdos népessége előreláthatóan 3 millárddal, 4,3 milliárdra fog nőni az évszázad végéig. 

Az ENSZ 2015-ös előrejelzése szerint mindeközben Európa 2020-ban körülbelül 750 milliós 

népessége 2100-ra 650 millióra csökken (2. ábra). Kontinensünk relatív súlya látványosan 

zsugorodik. 1950-ben a Föld lakóinak mintegy 22%-a élt itt, miközben 2100-ra várhatóan az 

európaiak aránya globálisan már a 6%-ot sem éri majd el (ENSZ 2015). 

Arányait tekintve a Föld népessége 1950 és 2010 között az előttünk álló növekedéshez képest 

még nagyobb mértékben bővült: 2,5 milliárdról 7 milliárdra. Ehhez a korábbi növekedéshez 

Ázsia járult hozzá döntő mértékben, mintegy 3 milliárd fővel, a legnagyobb kontinens 

népessége 2050-ig még várhatóan további 700 millió fővel bővül, ugyanakkor 2050 után már 

csökkenni fog (ENSZ 2015). Nyilvánvaló, hogy ezek a változások az élet minden területére ki 
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fognak hatni a jövőben, és nemcsak a politikusoknak, de például a vállalatvezetőknek is 

számolniuk kell a várható hatásokkal.  

2. ábra 

A világ népessége kontinensek szerint, 1950–2100 

 

Forrás: KSH 2020 

Városiasodás és a városok kiemelt szerepe 

2010-ben – a történelem során először – több ember élt városokban, mint vidéken (UN 2014). 

Míg 1950-ben mindössze a népesség 30%-a élt városokban (3. ábra), ma ez az arány 55%, és 

2050-re várhatóan eléri a 68%-ot (ENSZ 2019b). A városlakók relatív aránya ugyan 

kontinensenként eltérő, de megállapíthatjuk, hogy a világ minden részén a növekedés a nagyobb 

településeken koncentrálódik. A városban élők fele lakik 500 ezer főnél kevesebb lakosú 

településen, és minden nyolcadik városlakó él a 33, tízmilliónál nagyobb lélekszámú megacity 

valamelyikében (ENSZ 2019a). Miközben száz évvel ezelőtt kevesebb mint 20 nagyváros 

népessége haladta meg az 1 millió főt, az előző évtized végére már 450-nél is több milliós 

nagyváros volt bolygónkon (Dirks – Keeling 2009). Az urbanizáció mértéke és növekedési 

üteme területenként jelentősen különbözik. 2014-ben Észak-Amerikában a népesség 82%-a, 

Latin-Amerikában 80%-a, Európában 73%-a élt városokban, Afrika és Ázsia városi 
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lakosságának aránya 40, illetve 48%, ugyanakkor itt a legmagasabb a növekedés üteme (ENSZ 

2014).  

A népesség városokba vándorlása egyrészt régiókon belül történik, ugyanakkor a globális 

migráció célpontjai is jellemzően városok. Mindez jelentős kihívásokat jelent a társadalmi 

értelemben vett fenntarthatóság szempontjából is. 

3. ábra 

A Föld népessége lakóhely szerint (milliárd fő) 

 

Forrás: ENSZ alapján saját szerkesztés 

A környezeti fenntarthatóságot veszélyeztető kihívások 

A korábban soha nem tapasztalt mértékű demográfiai változások komoly környezeti, gazdasági 

és társadalmi kihívásokkal is együtt járnak (Pinter et al. 2013; Lados 2015). A környezetkárosítás 

negatív hatásai egyrészt közvetlen egészségügyi veszélyt jelentenek, másrészt olyan 

világméretű fenyegetéseket idéznek elő, mint a globális felmelegedés, a biodiverzitás drasztikus 

csökkenése (fajok tömeges kihalása) vagy az ivóvízhiány. Mindezeken túl az 1970-es évek eleje 

óta folyamatosan növekvő mértékben több természeti erőforrást használunk fel, mint a 

természeti környezet regenerációs képessége az adott időszakban (4. ábra), ami azt jelenti, hogy 

feléljük természeti erőforrásainkat (Akten et al. 2018). 

    0
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4. ábra 

A Föld biokapacitás és ökológiai lábnyom egyensúlyának felbomlása  

Forrás: Akten et al. 2018 

A BP energiaipari óriásvállalat előrejelzése szerint a világ energiaigénye, különösen a gyorsan 

növekvő ázsiai igények miatt, az elkövetkező 20 évben tovább emelkedik. A megújuló 

energiaforrások alkalmazásának terjedése ellenére 2035-ig a várható energiafelhasználás 

növekedésének 60%-át fosszilis energiahordozók fogják adni, és felhasználásuk aránya még 

mindig 80%-os lesz (szemben a 2004-es 86%-kal). Annak ellenére, hogy az energiafelhasználás 

hatékonysága javul, és komoly intézkedések történtek a CO2-kibocsátás csökkentése 

érdekében, a jelenlegi folyamatok alapján 2014 és 2035 között a kibocsátás további 20%-os 

emelkedése várható. Ennek alapján az úgynevezett IEA 450 forgatókönyv tartása – amely a 

CO2-kibocsátás környezeti katasztrófa veszélye nélküli szintjét határozta meg – jelenleg 

nagyon komoly veszélyben van, és betartásához korábban soha nem látott mértékű fejlődésre 

lenne szükség az energiahatékonyság és a CO2-kibocsátás csökkentése területén (BP Energy 

Outlook 2016). 

Feszültségforrást és kihívást jelent, hogy a környezetterhelés és -szennyezés előidézői és 

kárvallottjai nem ugyanazok, illetve hogy a korlátozott természeti erőforrások felhasználása 

rendkívül jelentős eltéréseket mutat földrajzi értelemben és a különböző jövedelmi csoportok 

között is.  
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5. ábra 

A népesség, a GDP és a szén-dioxid-kibocsátás megoszlása kontinensenként 

 

Forrás: KSH és Global Carbon Atlas alapján saját szerkesztés  

Mivel a Föld népessége egyre nagyobb mértékben városokban és ezen belül nagyvárosokban 

koncentrálódik, a környezetkárosítás következményei ellen is jellemzően városokban kell 

védekezni, illetve a környezetterhelést is itt lehet jelentősen csökkenteni. Kínában például – egy 

2007-ben a New York Timesban megjelent összefoglaló szerint – az ország 560 milliós városi 

népességének mindössze 1%-a élt olyan környezetben, ahol a levegő minősége elérte az európai 

uniós sztenderdek szerinti egészséges szintet. Ezenfelül nagyjából 500 millió ember nem jut 

rendszeresen egészséges és tiszta ivóvízhez (Kahn – Yardley 2007). 

Jövedelmi és fogyasztási egyenlőtlenségek 

Ahogy a korábbi fejezetben is láttuk, a népesség, a gazdasági teljesítmény és a jövedelmek, 

valamint a környezetkárosítás nagyon jelentős földrajzi eltéréseket mutatanak, ami korábban 

nem látott átalakulási dinamikával is párosul.  

A sok fontos szempont közül illusztrációként megvizsgálhatjuk a jövedelmi viszonyok 

átrendeződését az elmúlt évtizedekben. A globalizált világgazdasági modell összességében a 
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jövedelmek emelkedését eredményezte világszinten, ugyanakkor ez a jövedelememelkedés 

nem egyenletesen oszlik meg (6. ábra). A változások győztesei a világ leggazdagabbjainak 

nagyon szűk rétege és a feltörekvő ázsiai középosztály. Mindeközben a fejlett nyugati országok 

középosztálya, illetve alacsonyabb státusú társadalmi rétegei, illetve a világ legszegényebbjei, 

főleg az afrikai kontinensen, gyakorlatilag nem érzékeltek jövedelememelkedést, így relatív 

pozíciójuk romlott. Lakner és Milanovic szerint a leggyorsabban emelkedő jövedelmi 

csoportok 90%-a Ázsiában él. Rajtuk kívül pedig a világ népességének legmagasabb 

jövedelemű 1%-a volt a globalizáció elmúlt 20 évének nyertese, a jövedelmek elemzésének 

tükrében (Lakner – Milanovic 2015). 

6. ábra 

A globális jövedelmek változása a különböző jövedelmi csoportokban , 1988–2008 

[2011 PPP] 

 

 

Forrás: Lakner – Milanovic 2015 

Az infokommunikációs technológiák exponenciális fejlődése 

Könnyen belátható, hogy a felsorolt kihívások korlátozottan kezelhetők hagyományos eszközökkel. 

Az okosváros-koncepció mögött húzódó népszerű elképzelések szerint a népességrobbanásra, a 
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gazdasági fejlődés nyomán kialakult környezetkárosításra és társadalmi feszültségek szülte 

fenntarthatósági kihívásokra a tudományos és technológiai fejlődés adhat választ, és ennek esélyét 

az infokommunikációs technológiák exponenciális fejlődése alapozza meg. 

1965-ben egy akkor alig ismert vegyész, Gordon Moore az American Journal of Electronics 

Magazine-ban publikálta tanulmányát az elektronikai iparral kapcsolatos aktuális kérdésekről 

(Moore 1965). Az elmúlt 50 évben Moore empirikus megfigyelése az infokommunikációs 

technológiai robbanás szimbólumává vált (Moore-törvény). Az exponenciális fejlődés 

eredményeképpen az elektronikus processzorok sebessége és energiafelhasználása, a memóriák 

tárolókapacitása, a képfeldolgozás és az adatátvitel területén gyakran milliárdszoros fejlődés 

történt. A világ egyik vezető chipgyártója, az Intel – a Moore-törvény publikálásának  

50. évfordulójára megjelentetett kiadványában – szemléletes példákat hoz az informatika 

hihetetlen mértékű fejlődésére (Intel 2005). Az egyik ilyen példa szerint ha a házak ára olyan 

mértékben csökkent volna az elmúlt 50 évben, mint ahogy a tranzisztoroké, akkor ma egy 

cukorka áráért lehetne házat venni. Egy másik érzékletes példa szerint 1969-ben a holdutazás 3 

napig tartott. Ha az űrhajók sebessége olyan mértékben nőtt volna, mint a számítógépeké, akkor 

ma a holdutazás 1 percig tartana.  

Fontos megjegyezni, hogy a Moore-törvény nem a klasszikus értelemben vett fizikai vagy 

természeti törvény, hanem egy olyan, múltra vonatkozó megfigyelés, amely jól szemlélteti, hogy 

mi történt eddig, és ennek alapján sokak szerint rövid távon viszonylag jól előre jelezhető a 

jövő is. Egyes vélemények szerint Moore törvénye már 2016 óta nem helytálló, mivel a 

technikai akadályok miatt a fejlődés üteme lelassult, illetve átalakult (Simonite 2016), más 

álláspontok szerint viszont még legalább 30 évig számolnunk kell vele (Keller 2019 alapján 

Wells), ugyan nem a hagyományos technológiák további hatékonyságnövelésén keresztül, 

hanem új technológiák bevezetésével, amilyen például a szén nanocső, amely a korábbi 

nyomtatott áramköröket hivatott kiváltani (Shulaker 2019). 

A viták ellenére elmondható, hogy az infokommunikációs technológiák és a mikroelektronikai 

ipar fejlesztésére fordított erőforrások, valamint a piac elvárásai alapján a szereplők 

mindenképpen törekednek a fejlődés jelenlegi ütemének fenntartására, nemcsak az 

adatfeldolgozás, hanem például az adatátvitel és az adattárolás területén is.  

Az infokommunikáció fejlődését vizsgálva számos fejlődési hullám és megatrend figyelhető meg. 

A ’60-as évektől a ’80-as évek elejéig a felhasználók úgynevezett mainframe terminálokon 
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keresztül érték el a nagy központi számítógépeket. Ezt a rendszert váltották fel a személyi 

számítógépek és az úgynevezett kliens-/szerverarchitektúra, amelyet a személyi számítógépek 

tömeges internethez való csatlakozása egészített ki a ’90-es évektől. Mára a személyi 

számítógépet – mint uralkodó végfelhasználói platformot – kiszorították az olyan 

mobileszközök, mint az okostelefonok és a táblagépek. A közeljövőben várható a gép és gép 

közötti kommunikáció tömeges elterjedése, az úgynevezett „dolgok internete” (Internet of 

Things – IoT) térnyerése (Komáromi 2012).  

Az emberek valószínűleg rövidesen tömegesen fognak hordható, internetre kötött eszközöket 

használni, és szintén hamarosan várható a virtuális és a kiterjesztett valóság használatának 

robbanásszerű elterjedése is. A mobileszközök terjedésével az infokommunikációs technológia 

emberek milliárdjainak életvitelére gyakorol hatást. A GSMA Global Mobile Economy Report 

szerint a mobilelőfizetések száma 2019-ben elérte az 5,2 milliárdot, ami a világ lakosságához 

viszonyítva 67%-os penetrációt jelent, és ez a szám 2025-re várhatóan 5,8 milliárdra (70%-os 

penetráció) fog emelkedni. A mobilinternet-felhasználók száma 2019-ben 3,8 milliárd volt, és 

2025-re 5 milliárdot (60%-os penetrációt) jeleznek előre. Az okostelefonok globális aránya már 

ma is 65%, és 5 év múlva az előrejelzés szerint 80% lesz (GSMA 2020). 

Az IBM személyi számítógépének 1981-es bemutatkozása előtt néhány millió felhasználó 

néhány ezerféle szoftvert használt. A PC-korszak néhány százmillió ember számára tett 

elérhetővé néhány tízezer alkalmazást. A jelenlegi mobilkorszak újabb nagyságrendi ugrást 

jelent: felhasználók milliárdjai férhetnek hozzá alkalmazások millióihoz (Dirks – Keeling 2009).  

A mobileszközök térnyerésével párhuzamosan terjedt el a felhőalapú számítástechnikának 

(cloud computing) nevezett technológiai és üzleti modell, amely töredékére csökkentette az 

egyes felhasználókra jutó informatikai költségeket, és így az olyan szoftvermegoldások, 

amelyek korábban a nagyvállalatok és a kormányzatok privilégiumai voltak, gyakorlatilag 

mindenki számára elérhetővé váltak a fejlett országokban, és nagyon sokak számára a fejlődő 

régiókban is.  

A felhőalapú számítástechnikának és a fejlődő szoftverfejlesztési technológiáknak 

köszönhetően – mint például az úgynevezett API-k (Application Programming Interface) 

használata –, amelyek segítségével a fejlesztők többször használható és megosztható 

építőelemekből állíthatják össze gyorsan és kis időráfordítással szoftvereiket, az újabb és újabb 

alkalmazásokat nagyságrendekkel olcsóbban és gyorsabban lehet kifejleszteni és a globális 
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piacra juttatni. A mobil- és felhőalapú technológiák térnyerésének fontos következménye a 

közösségi média használatának tömegessé válása, amelynek eredményeként a világ új módon 

szerez és oszt meg információkat.  

A vázolt változások eredményeképpen korábban soha nem látott mennyiségű digitális adat 

keletkezik mindennap, amelynek több mint 80%-a úgynevezett strukturálatlan adat 

(Unstructured Data… 2008), azaz például hang, kép vagy e-mail. A lendületesen fejlődő Big 

Data-analitika a nagy tömegben keletkező strukturálatlan adatok feldolgozásával foglalkozik, 

amelyeket a hagyományos adatbázisok nem képesek kezelni. A hagyományos eszközökkel 

megoldható adatelemzési feladatokhoz képest a Big Data-problémák alapvetően négy 

megkülönböztető jeggyel rendelkeznek (The Four V’s of Big Data 2016): 

1. Adatmennyiség (volume): Akár a néhány évvel korábban megszokotthoz képest is 

nagyságrendekkel több adat érhető el. Elég, ha az okostelefonok milliárdjai által előállított 

képekre, üzenetekre, közösségimédia-tartalmakra gondolunk. A növekvő adatmennyiség 

lehetővé teszi, hogy pontosabb statisztikai modelleket építsünk fel.  

2. Adatsokszínűség (variety): A korábban alkalmazott táblázatok és strukturált, egységes 

szerkezetben feldolgozott adatbázisok az elérhető adatok töredékét adják. A digitális 

adatforrások túlnyomó többsége a hagyományos eszközökkel nehezen értelmezhető, 

úgynevezett strukturálatlan adat: e-mail, szöveges üzenet, kép, videó, hanganyag, blog- vagy 

egyéb közösségimédia-bejegyzés. 

3. Gyorsaság (velocity): Gyakran az adatok összegyűjtésére, feldolgozására, 

értelmezésére és a megfelelő reakcióra rendkívül kevés idő áll rendelkezésre, amennyiben a cél 

a különböző helyzetekben nem az utólagos elemzés, hanem az azonnali beavatkozás. Egy-egy 

forgalmi szituáció, kibertámadás vagy egyéb vészhelyzet esetén például a lehetőleg 

automatizált válaszadásra egyes esetekben csak a másodperc töredéke áll rendelkezésre. 

4. Bizonytalanság (veracity): A nagy tömegben elérhető digitális adatok gyakran nem 

ellenőrzött, bizonytalan eredetű forrásból származnak. Talán a legnagyobb kihívás felmérni, 

hogy az ilyen forrásokból nyert információkra milyen mértékben lehet támaszkodni. A 

későbbiekben részletesebben bemutatandó kognitív rendszerek képesek az adatforrások 

bizonytalanságának kezelésére, valamint fejlett statisztikai módszerek segítségével a levont 

következtetések helyességi valószínűségének megadására is. 
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Az IBM szerint a 2010-es években a számítástechnika fejlődésének újabb mérföldkövét értük 

el, és az úgynevezett kognitív korszak küszöbén állunk (Kelly 2015). A paradigmaváltás az 

adatok feldolgozási módjából adódik. Az első elektronikus számológépek matematikai 

alapműveleteket voltak képesek nagy sebességgel elvégezi. A következő szint a programozható 

számítógépek ma is tartó korszaka, amikor a számítógépek egyértelműen meghatározott 

programokat futtatnak, és előre megadott feltételek teljesülése esetén előre megadott 

utasításokat hajtanak végre. A kognitív rendszerek ezzel szemben tanulnak is (gépi tanulás), és 

a „tapasztalataik” alapján módosítják reakcióikat. A kognitív rendszerek képesek továbbá a 

természetes emberi nyelv megértésére, és kezelik a rendelkezésre álló információk 

bizonytalanságának és elégtelenségének problematikáját. A világ első kognitív rendszerét az 

IBM építette, és a vállalat alapítója után a Watson nevet kapta. A rendszer az Egyesült 

Államokban népszerű „Jeopardy!” kvízműsorban mutatkozott be, amelyet megnyert a 

vetélkedő két korábbi legsikeresebb bajnokával szemben. A verseny során Watson nem 

kapcsolódott az internethez, ugyanakkor a memóriájában 200 millió oldalnyi strukturált és 

strukturálatlan adatot tárolt, köztük a teljes Wikipédiát (Preparing for… 2016). 

A fent említett folyamatok nagyban hozzájárultak a technológiai és üzleti innováció 

felgyorsulásához az élet minden területén: 

• Az infokommunikációt alkalmazó innovatív szoftvermegoldások fejlesztési költségei a 

modern keretrendszerek alkalmazásával folyamatosan csökkennek. 

• A kisebb cégek is alkalmazhatnak globális elérést biztosító felhő megoldásokat egyre 

alacsonyabb belépési költségekkel. 

• Az egységnyi költséggel elérhető adatátviteli, -tárolási és -feldolgozási kapacitások 

exponenciálisan nőnek. 

• A modern design és agilis projektmenedzsment módszerek még hatékonyabbá teszik 

az innovációs folyamatokat. 

Amint a rövid és nem teljes áttekintésből (nem tértünk ki például a kommunikációs hálózatok, 

a szenzorok, a szoftverek és a kapcsolódó fejlesztési módszerek fejlődésére) jól látszik, hogy 

újabb és újabb innovációs hullámok jelennek meg az elérhető infokommunikációs technológiák 

területén, amelyek alkalmazása folyamatos lehetőséget és feladatot jelent a városok számára is. 
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1.2  A témaválasztás személyes motivációja 

Szakmai pályafutásom során lehetőségem nyílt, illetve nyílik az okosváros és az innováció 

témaköréhez szorosan kapcsolódó tapasztalatok gyűjtésére, és többek között azért jelentkeztem 

a doktori képzésre, hogy a munkámat még erősebb elméleti tudással felvértezve, magasabb 

színvonalon tudjam végezni. 

2001 és 2018 között az IBM-nél, a világ egyik vezető transznacionális vállalatánál dolgoztam. 

2010-ben kezdeményezésemre az IBM globális kompetenciaközpontjával, a többek között 

telephely-kiválasztással, illetve gazdaságfejlesztési tanácsadással foglalkozó Plant Location 

International okosváros-felmérés módszertanát felhasználva három hazai város (Kőszeg, 

Székesfehérvár és Veszprém) számára készítettünk részletes okosváros-felméréseket, illetve 

részben az említett módszertanra építve az IBM megbízásából az MTA Regionális Kutatások 

Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet készített egy hazai középvárosokra 

kiterjedő összehasonlító elemzést, amelyet kiegészített egy nemzetközi nagyvárosi kitekintés 

(Horváthné Barsi – Lados et al. 2011). 

Az IBM-nél töltött közel 17 év alatt lehetőségem nyílt részletesen megismerni a vállalat egyes 

okosváros-kutatásait és kapcsolódó termék- és szolgáltatásfejlesztésének eredményeit. Számos, 

a témakörbe tartozó projektért voltam felelős vezetőként, illetve résztvevőként, amelyek közül 

többet az IBM referenciaként is publikált. A vállalatnál töltött utolsó éveimben olyan 

innovációs ökoszisztéma kialakításán dolgoztam, ahol az IBM felhő, Big Data és Mesterséges 

Intelligencia technológiáit alkalmazva hazai innovatív cégekkel alakítottunk ki és vittünk piacra 

rendkívül progresszív új üzleti megoldásokat, amelyek közül többet szintén globális szinten 

publikált referenciaként a vállalat. 

2019 januárjától a General Electricből kivált és ismét magyarországi központtal működő, 110 

országba exportáló és számos külföldi leányvállalattal rendelkező Tungsram Csoport innovációért 

felelős ügyvezetőjeként dolgozom. Feledataim közé tartozik a vállalat hagyományos világítással 

kapcsolatos termékkörén kívüli, új, innovatív üzletágak felépítése és vezetése, valamint ezen 

belül a Tungsram okosvárostermék- és szolgáltatási portfóliójának építése.  

2009 óta aktívan részt veszek a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara (American 

Chamber of Commerce in Hungary, röviden AmCham) munkájában. 2014-ben két évre a 

kamara elnökének választottak. 2015 tavaszán a szervezet kiadta a stratégiai munkatervét, 

amelyben megerősítettük, hogy a kamara tevékenységének fókuszában a magyar gazdaság 
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vesenyképességének erősítése áll (AmCham 2015, 2016). A dokumentumban közel egyéves 

közös gondolkodás eredményeként négy fókuszterületet jelöltünk meg: a befektetési környezetet 

(Investment), a munkaerő minőségét (Talent), az innovációt (Innovation) és a lakosság, illetve 

a munkavállalók egészségi állapotát (Healthy Nation). A kamara az azóta eltelt évek során 

folyamatosan az egyik legfajsúlyosabb területként tekint az innováció témakörére. 

2015-ben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke felkért a hivatal mellett 

működő Innovációs Testület tagjának (NKFIH 2015a, 2015b). A szervezet honlapja szerint „a 

Testület célja elősegíteni a rendelkezésre álló pénzügyi források megfelelő felhasználását. 

Kiemelt feladata olyan befektetési programok kidolgozása, melyek révén az európai uniós és 

hazai pénzforrások valódi eredményt produkáló projektekbe kerüljenek befektetésre, 

hozzájárulva a magyar gazdaság fejlődéséhez és a jólét növekedéséhez. Az Innovációs 

Testületnek kiemelt szerepe lesz a tudományos és innovációs szakpolitikai alapelvek 

meghatározásában, a gazdasági stratégiára épülő KFI stratégia alakításában, valamint a 

pályázatokat értékelő szakértői csoportok tagjainak kiválasztásában is.” A testület tagjaként az 

elmúlt évek során lehetőségem volt részt venni a hivatal hazai innovációt támogató 

tevékenységében. 

A fenti szerepköreimben, illetve a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagjaként és az 

Informatikai Szakosztály elnökeként szintén lehetőségem volt számos, az okosváros és az 

innováció témaköréhez kapcsolódó hazai és nemzetközi konferencián részt venni előadóként, 

illetve megannyi kapcsolódó rendezvény szervezésében is közreműködtem.  

1.3  Az értekezés célja, kutatási kérdések, a feldolgozás módszerei, a 

dolgozat szerkezete 

1.3.1 Az értekezés célja 

Az értekezéssel az a célom, hogy egy a globális térben mozgó és számos külföldi 

leányvállalattal rendelkező, 2019 januárjától a General Electricből kivált és ismét magyarországi 

központtal működő 110 éves múlttal rendelkező Tungsram számára egy olyan új, versenyképes 

üzletág megalalpozását szolgáló cselekvési tervet készítsek, amely egyaránt támaszkodik a 

vállalat tradícionális vezértermékére a világítástechnikára, ugyanakkor az okosváros 

megközelítés és az innováció összekapcsolásával reagál korunk globális kihívásaira, amelynek 

meghatározó tényezője az urbanizáció és a környezeti fenntarthatóság konfliktusa. 
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A cselekvési terv rövid- és közép távon megvalósuló akciók sorozata. Így időtávját tekintve az 

értekezés keretei között kidolgozott Tungsram Csoport okosváros cselekvési terve az aktuális 

globális stratégia, az ENSZ által 2015-ben közzétett, úgynevezett fenntartható fejlesztési célok 

(Sustainable Development Goals – SDG17) megvalósításához is hozzá kíván járulni. A célok 

egy része városi környezetben is releváns, illetve a 11. célkitűzés, a fenntartható városok és 

közösségek, kifejezetten a városokhoz kapcsolódik. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 

(UNECE) is közzétett egy útmutatót arról, hogy a városok milyen cselekvési tervet alkossanak 

annak érdekében, hogy okos- és fenntartható várossá váljanak2. Ez az útmutató a kitűzendő 

célokat kifejezetten a szervezet 17 fenntarthatósági célkiűzéséből vezeti le (7. ábra).  

A 8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés, a 9. Ipar, Innováció és Infrastruktúra és  

12. Felelős fogyasztás és termelés célkitűzések pedig közvetlenül a gazdaság szereplői számára 

szolgálnak iránymutatással. 

7. ábra 

Az ENSZ fenntarthatósági céljai 

 

Forrás: ENSZ 2015  

Az értekezés céljának eléréséhez sok út kínálkozik. Elméleti oldalról például épülhetne ez a 

cselekvési terv a vállalati stratégiai tervezés és innovációmenedzsment témájára is. Nem ezt az 

utat választottam. Mivel a cél egy nemzetközi vállalat számára olyan versenyképes termékek 

 
2 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Guidelines_for_SSC_City_Action_Plan.pdf 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Guidelines_for_SSC_City_Action_Plan.pdf
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fejlesztése, amely egyaránt biztosítja a cég versenyképességét és a környezeti 

fenntrtahatóságot, ezért úgy gondolom, hogy ennek a cselekvési tervnek az elméleti 

megalapozásához elsősorban az okosváros és az innováció fogalmának tisztázása, azok mérési 

módszereinek értékelése, valamint az okosváros megközelítés és az innováció összekapcsolása 

szükséges. Az okosváros a környezeti fenntarthatóság, az innováció pedig a versenyképesség 

oldaláról segíti a cselekvési terv megalkotását. 

Az okosváros és innováció fogalom értelmezése, a bemutatott definíciók értékelése egyfelöl 

segíti egy olyan okosváros meghatározás kialakítását, amely az okosváros, mint rendszer 

szereplői közül a gazdaság számára értelmezhető. Ezért elkerülhetetlen az általam 

megfogalmazott definícióban az innováció megjelenése és ezért válik fontossá az innováció 

kérdéskörének bevonása is a feldolgozásba. 

A különböző – a dologozatban bemutatott és értékelt – okosváros mérési rendszerekben 

rendszerint önálló ágazatként jelenik meg a gazdaság. Ugyanakkor a dolgozat célja 

szempontjából nem az az elsődleges kérdés, hogy egy okosváros megközelítésben milyen 

indikátorokkal jelenik meg a gazdaság, hanem az, hogy a gazdaság okosváros megközelítése 

hogyan illeszkedik a városok fenntarthatóságához, az urbanizációból fakadó környezeti 

fenntarthatóság konfkóliktusainak kezeléséhez. 

A cselekvési terv kidolgozását gyakorlati oldalról a témával kapcsolatos okosváros és 

innovációs esettanulmányokkal segítem. Az értekezés elméleti részében az okosváros-fogalom 

értelmezésének és a kialakulása hátterének egy egyedi, újszerű szemléletű összefoglalóját 

adom, a gyakorlati részben pedig a korábban nem publikált hazai esettanulmányokra is 

támaszkodva be tudom mutatni, hogy egy megújulni kívánó és az okosvárospiacra belépő, 

magyarországi székhelyű, de a világpiacon jelen lévő vállalat hogyan képzeli el és valósítja 

meg a kapcsolódó termék, szolgáltatás, folyamat és marketing innovációkat, amelynek 

megalkotásáért és végrehajtásáért okosváros és egyéb kapcsolódó témákkal foglalkozó 

vezetőjeként, a Tungsram innovációért felelős ügyvezetőjeként a saját tapasztalataim alapján 

tudok beszélni a témakör vállalati aspektusairól, és egyebek mellett olyan projekteket is 

ismertethetek, amelyek megvalósításában jellemzően vezetőként vettem részt.  

1.3.2 Kutatási kérdések 

Az értekezés a célját nem nagy méretű adatbázisok és kérdőíves felmérés feldolgozásával 

valósítja meg. Ezért az eredmények megfogalmazása nem hipotézisek megfogalmazására és 
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azok bizonyítására vagy elvetésére támaszkodik. A dolgozat fogalmakat értelmez, mérési 

módszereket értékel és esettanulmányokat dolgoz fel. Ezért a feldolgozást kutatási kérdések és 

ahhoz kapcsolódó kérdéscsoportok, illetve az azokra adott válaszok segítik. Az elsődleges 

output ugyanakkor, az előzőekre támaszkodva egy környezetileg fenntartható, okosváros 

szemléletű, versenyképes üzletágatat megalapozó vállalati cselekvési terv.  

A dolgozatomat három fő kutatási kérdésre építem (1. táblázat), amelyek midegyikét további 

kérdések mentén vizsgálom: 

1. táblázat 

Kutatási kérdések 

Elérendő cél 

A Tungsram okosváros  

cselekvési tervének 

Kutatási kérdés 

1. tudományos megalapozása 

Milyen tényezők vizsgálatával támasztható alá egy, a 

nemzetközi térben mozgó (nagy)vállalat versenyképességét 

és a globális környezeti kihívásokra is választ adó, a vállalat 

jövőjét építő cselekvési terv kidolgozása? 

2. gyakorlati megalapozása 

Milyen infokommunikációs, illetve hazai gyakorlati példák 

segíthetik egy hazai székhelyű nemzeközi vállalat okosváros 

cselekvési tervének kidolgozását? 

3. kidolgozása 

Milyen feltételekkel és ütemezéssel biztosítható a Tungsram 

okosváros cselekvési tervében piaci bevezetésre szánt, 

környezetileg fenntartható és versenyképes okosmegoldások 

megvalósítása és annak ellenőrzése? 

Forrás: saját szerkesztés  

Az 1. kutatási kérdés célja egy olyan vállalati cselekvési terv megalapozása, amely egyidejűleg 

teszi lehetővé, hogy a cég által kidolgozott okosváros-megoldások biztosítsák a vállalat 

hozzájárulását a globális környezeti fenntarthatósági célokhoz és növeljék a versenyképességét 

a nemzetközi piacokon. Véleményem szerint ezt a kettős célt az okosváros-koncepció és az 

innováció értelmezésén, azok mérésének értékelésén és az egymás közötti kapcsolat feltárásán 

keresztül tudom megvalósítani. Az 1. kutatási kérdés megválaszolását, a kitűzött cél elérését az 

alábbi kérdéscsoport vizsgálatával kívánom elérni: 

• Melyek az okosvároshoz kapcsolódó főbb fogalmak és koncepciók? 

• Kik alkotják az okosváros-témakörhöz kapcsolódó érdekeltek körét? 
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• Mi az okosváros definíciója, milyen megközelítések léteznek, hogyan lehet ezeket 

csoportosítani? 

• Milyen okosvárosrangsorok és -mérések léteznek, hogyan lehet ezeket csoportosítani? 

• Milyen fenntartások, kritikák azonosíthatók az okosváros-koncepcióval kapcsolatban? 

• Hogyan kapcsolódik az okosváros-fogalom és az innováció egymáshoz? 

• Melyek azok az innovációs módszerek, megközelítések, amelyek támogatják az 

okosváros-koncepciót? 

A 2. kutatási kérdés célja egy olyan esettanulmányok feltárása és bemutatása, amelyek segítik, 

mintát adnak a cég okosváros cselekvési tervének kidolgozásához. Ehhez egyfelől olyan 

esettanulmányokat választottam, amelyek az infokommunkációs megoldások szerepét 

értékelik, másfelöl olyan hazai vállalati projekteket, amelyekben személyesen közreműködtem, 

így az itt szerzett tapasztalatok közvetlenül beépíthetők a Tungsram okosváros cselekvési 

tervébe. A 2. kutatási kérdés megválaszolását, a kitűzött cél elérését az alábbi kérdéscsoport 

vizsgálatával kívánom elérni: 

• Hogyan támogathatja az infokommunikáció modern eszköztára olyan gyakorlati 

társadalmai problémák kezelését, mint például a közbiztonság? 

• Milyen gyakorlati példák hozhatók fel az okosváros-témakörhöz kapcsolódó projektek 

megvalósítására Magyarországon, és milyen eszközökkel mely problémákra kínáltak 

megoldást? 

A 3. kutatási kérdés célja magának a környezeti fenntarthatóságot és versenyképességet 

egyaránt biztosító Tungsram okosváros cselekvési terv, annak működési feltételeinek és a 

megvalósulás ellenőrzésének a kidolgozása. A 3. kutatási kérdés megválaszolását, a kitűzött cél 

elérését az alábbi kérdéscsoport vizsgálatával kívánom elérni: 

• Hogyan illeszkedik az okosváros-kezdeményezés a Tungsram stratégiájához? 

• Az okosváros-gondolatot életre hívó fenntarthatósági kihívásokra milyen választ tud 

nyújtani a Tungsram a piaci bevezetésre szánt okosmegoldások területén? 

• Milyen lépéssorozatra bontható egy javasolt cselekvési program az egyes piaci 

bevezetésre szánt okosmegoldások területén? 

• Milyen feltételek mellett valósíthatók meg az ismertetett programok? 

• Hogyan ellenőrizhető a programok megvalósítása? 
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1.3.3 A feldolgozás módszerei 

Az értekezés megírásakor törekedtem arra, hogy a deduktív tudományos logika alapján egy 

előzetesen megkonstruált elméleti modell relevanciáját ellenőrizzem gyakorlati példák 

segítségével. Majd azok bázisán kidolgoztam a Tungsram Csoport új üzletágára, az okosváros-

alkalmazásokra vonatkozó cselekvési tervét. 

Az elméleti részben a feldolgozott szakirodalom alapján szintetizáltam, csoportosítottam és 

értékeltem számos okosváros-definíciót. A fogalom megjelenését elhelyeztem időben, és 

bizonyos, véleményem szerint releváns koncepciókhoz való kapcsolódásáról is alkottam egy 

önálló modellt. Megfogalmaztam egy saját okosváros-definíciót, amelyre folyamatosan tudtam 

hivatkozni a gyakorlati példák elemzése során is. Ügyeltem arra, hogy megjelenítsek az 

okosváros-témakörrel kapcsolatos kritikai észrevételeket és nézeteket is, amelyeket a saját 

definíció tükrében értékeltem.  

Az innovációmenedzsmenttel kapcsolatos elméleti fejezetek célja, hogy olyan keretet 

alkossanak, amely támogatja az okosvárosprojektek gyakorlati megvalósítását vállalati 

környezetben . Ezekre az elemekre a gyakorlati példák bemutatásakor többször hivatkozom.  

A vizsgált szakirodalom tükrében alkottam egy saját modellt is a demográfiai és környezeti 

kihívások, az infokommunikációs forradalom és az azokat alkalmazó innovatív üzleti modellek 

kapcsolatáról a városokkal. A felállított elméleti modellekhez és módszerekhez kapcsolódóan 

esettanulmányokat mutatok be. Az esettanulmányok segítségével részben az informatikai 

eszközök gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit mutatom be, részben pedig magyarországi 

példákat hozok a saját gyakorlatomból. 

A cselekvési terv bemutatása lehetőséget biztosít arra, hogy az elméleti fejezetekben leírt 

kihívások, összefüggések és módszerek gyakorlati alkalmazását ismertessem egy 

magyarországi nagyvállalat példáján, ahol ezen ismeretek alkalmazásának segítségével 

lehetőségünk van egy korábban nem létező, új üzletág felépítésére. A saját kidolgozású 

akcióterv tulajdonképpen az elméleti eredmények operacionalizálásának tekinthető. 

1.3.4 A dolgozat szerkezete 

A bevezető után a dolgozat három fő részre tagozódik. Az elméleti rész tárgyalja az okosváros 

gyűjtőfogalom kialakulásának hátterét, ismerteti a kapcsolódó koncepciókat, az érdekelt 

szereplők körét, bemutatja és csoportosítja a fontosabb meghatározások egy részét, és egy saját 
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definíciót is megfogalmaz. Részletesen szól néhány kiválasztott okosvárosrangsorról és mérési 

módszerről, illetve összegyűjt és elemez egy sor népszerű kritikai megállapítást a témával 

összefüggésben. Az elméleti fejezetek az okosváros-fogalom mellett az innováció témakörével 

és a két fogalom kapcsolatával is foglalkoznak. Az innováció fogalmának értelmezése mellett 

bemutatok néhány, a munkám során általam is alkalmazott innovációmenedzsment 

módszertant, megközelítést is, amelyek – nagy részben –később a gyakorlati fejezetekben is 

visszaköszönnek. Ilyen koncepciók például a nyílt és a diszruptív innováció, a Design Thinking, 

az agilis projektmenedzsment vagy a Lean Startup. 

A következő nagy egység az okosváros-témakörhöz kapcsolódó esettanulmányokat mutat be, 

és további két részre tagozódik. Először egy szűkebb okosváros-részterülethez, az 

okosközbiztonsághoz kapcsolódó nemzetközi példákat mutatok be, majd öt olyan esettanulmány 

következik, amelyek megvalósításában személyesen is részt vettem. Az esettanulmányok 

szervesen kapcsolódnak az elméleti fejezetekhez. Az okosközbiztonság témájú esettanulmányok 

egyrészt a korábban ismertetett infokommunikációs trendek gyakorlati alkalmazásnak előnyeit 

és mikéntjét mutatják be, másrészt azt demonstrálják, hogy egy-egy projekt célja nem feltétlenül 

a közvetlen gazdasági megtérülés kell, hogy legyen, hanem például olyan indikátorok javítása, 

amelyek aztán közvetetten gazdasági előnyökkel is járnak (esetünkben ilyen indikátorok például 

a börtönből szabadultak között a visszaesők aránya, a vészhelyzetekre történő reagálás idejének 

csökkenése, a járőrök járőrözéssel és nem adminisztrációval töltött idejének aránya). 

A harmadik nagy egységben vállalati szempontból ismertetek egy konkrét, az okosváros-

témakörhöz kapcsolódó, vázlatos cselekvési tervet. 2019 januárjától a General Electricből 

kivált és ismét magyarországi központtal működő, 110 országba exportáló és számos külföldi 

leányvállalattal rendelkező Tungsram Csoport innovációért felelős ügyvezetőjeként dolgozom. 

Feladataim közé tartozik a vállalat hagyományos világítással kapcsolatos termékkörén kívül 

eső, új, innovatív üzletágak felépítése és vezetése, és ezen belül a Tungsram okosvárostermék- 

és szolgáltatási portfóliójának építése. Ez az üzleti egység korábban nem létezett. Ebben a 

fejezetben arra törekszem, hogy a saját gyakorlati tapasztalataim alapján mutassam be, hogy 

egy piaci szereplő üzleti terveibe hogyan illeszthető be az okosváros-víziót támogató 

megoldások folyamatos fejlesztése és piacra vitele.  

A bemutatott cselekvési terv kialakítása és megvalósítása során folyamatosan építettem és 

építek az elméleti fejezetben bemutatott koncepciókra, módszerekre és az esettanulmányokban 

ismertetett projektek során szerzett tapasztalatokra. A beltéri mezőgazdaság területén 
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kialakított megoldásaink például lehetővé teszik, hogy helyben, tartósító és növényvédő szerek 

nélkül termesszünk növényeket a termőtalaj károsítása nélkül, az alternatív hagyományos 

megoldásokhoz képest nagyságrenddel kisebb vízfelhasználással támogatva az okosvárosok 

fenntarthatósági és életminőséggel kapcsolatos célkitűzéseit. A létesítménygazdálkodás 

területén szintén abban támogatjuk ügyfeleinket, hogy ingatlanportfóliójukkal gazdasági és 

környezeti szempontból is fenntartható módon gazdálkodjanak, miközben a felhasználók 

számára élhetőbb munka- és életkörülményeket biztosítsanak.  

A cselekvési terv megfogalmazása során alkalmaztuk például az innovációs módszereket 

bemutató fejezetben ismertetett Design Thinking alapelveket, a megvalósítás során pedig 

például az agilis projektmenedzsment módszereket vagy olyan Lean Startup eszközöket, mint 

a lean vászon (business model canvas). A Tungsram Okosváros Cselekvési Programját 

ismertető fejezet klasszikus akcióterv, amely bemutatja azt a környezetet, ami a program 

megfogalmazására ösztönöz, ismerteti annak javasolt főbb lépéseit, a megvalósításhoz 

szükséges feltételeket, illetve azokat a mérőszámokat, amelyek segítségével a program 

végrehajtásának sikeressége mérhető. 

A dolgozatot az Összefoglaló zárja, amely hangsúlyozza a legfontosabb tanulságokat és 

javaslatokat, illetve felsorol néhány későbbi lehetséges kutatási irányt. 

A mellékletekben számos részletes okosváros-mutatószámot és adatforrást sorolok fel, továbbá 

az esettanulmányokhoz kapcsolódó további részletek és leírások is itt kaptak helyet. 
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2. Az okosváros és az innováció fogalma, mérése és 

kapcsolata 
 

2.1  Az Okosváros-fogalom értelmezése  

Az okosváros-fogalom több száz definícióját publikálták. Számos nemzetközi és szakmai 

szervezet, kormányzat, vállalat és kutató alkotott önálló meghatározást a saját szempontjai 

alapján. Mielőtt bemutatok néhány, általam fontosabbnak tartott definíciót és megfogalmazom 

a saját okosváros-definíciómat, betekintést nyújtok a fogalom kialakulásának előzményeibe. 

Ezt követően bemutatom az okosváros és néhány kapcsolódó fogalom viszonyát, majd 

azonosítom a fogalomhoz kapcsolható érdekeltek körét. Ezek szemléletét és tartalmi jellemzőit 

következetesen alkalmazom az értékezés további fejezeteiben. 

2.1.1 Előzmények 

Akár az ókorig is visszavezethetők azok a fel-felbukkanó elképzelések, amelyek az ideális 

város kialakítását célozzák és ehhez rendszerezett, logikus, ha úgy tetszik, tudományos 

tervezési módszereket alkalmaznak. A kezdetektől megjelenik mind a társadalmi rendszerekre, 

mind pedig a praktikus technikai aspektusokra irányuló megközelítés is. Előbbire egy ismert példa 

a görög filozófusnak, Platónnak Kr. e. 4. században írt, Az állam című műve (Platón 1984), míg a 

mérnöki megközelítés máig ható példája a Római Birodalom várostervezési gyakorlata egyebek 

mellett az égtájakhoz illeszkedő párhuzamos és merőleges utcákból álló hálózatával. A városi 

közművek (pl. csatornázás, vízvezeték) és közszolgáltatások (pl. oktatás, igazgatás, 

rendfenntartás) is megjelentek már az ókorban is. 

A korai újkorban született, máig ható művek közül érdemes kiemelni Morus (Szent) Tamás (Sir 

Thomas More) 1516-ban kiadott Utópia című művét. Magát az „utópia” szót is Morus Tamás 

alkotta a görög „ou”, vagyis „nem” és a „toposz”, vagyis „föld/hely” szavakból. Eredeti 

jelentése nem létező társadalom volt, de jelenleg inkább olyan elképzelt társadalomra 

használjuk a kifejezést, ami lényegesen jobban működik, mint a sajátunk (ellentétben az utópia 

ellentéteként és negatív társadalmi alternatívaként használt disztópiával). Morus könyvében 

egy kitalált sziget társadalmát mutatja be, leírva annak szociális, vallási és politikai szokásait, 

tükröt tartva saját korának és társadalmának (Morus 1941). 

Az utópia műfajjá vált, és számos politikai, vallási és gazdasági témájú írás született hasonló 

tematikával. Az okosváros-fogalom fejlődése szempontjából a korai újkorban írott művek közül 
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szintén nagy jelentőségű az angol filozófus, Francis Bacon 1627-ben megjelent Új Atlantisz című 

műve. Bacon kitalált szigetén bár megmaradt az osztálytársadalom, de a tudomány és a technika 

fejlődése minden réteg számára kimagasló jólétet teremtett. Ezt az elképzelt társadalmat egy 

tudós szervezet irányítja, amely folyamatos technológiai innovációkon dolgozik (repülőgépek, 

tengeralattjárók, robotok), és az egész sziget egy nagy laboratóriumként működik. Bacon írása 

azért érdemel különös figyelmet, mert a társadalmi jólét forrását a tudomány és a technika 

segítségével kívánja elérni. Az említett két mű hangsúlyai szintén jól szemléltetik a technológiai 

és a szociális, vagy bizonyos szempontból a természet-, illetve a társadalomtudomány-központú 

megközelítések közötti eltérést (Bacon 2001). 

Az első és a második ipari forradalom korának rohamos technológiai fejlődése és 

ellentmondásos társadalmi változásai jól példázzák, hogy az innováció csak lehetőség a 

társadalmi jólét emelésére, és csupán egy szükséges, de nem elégséges feltétele annak. 

Kulcskérdés, hogy kik és milyen arányban részesednek a fejlődés nyújtotta kibővült 

lehetőségekből. Az ipari forradalmak hatása jól nyomon követhető a városfejlődés szakaszain 

is. Enyedi György szerint két modell létezik a városfejlődési szakaszok leírására: az 

úgynevezett „holland iskola” és az Enyedi-féle modell (Enyedi 2012). Mindkét megközelítés 4 

városfejlődési szakaszt különít el, és mindkét szakaszolás az ipari forradalom által kiváltott 

nagyvárosi népesség növekedésével indul.  

Ezt az első szakaszt a holland iskola agglomerálódásnak hívja, Enyedi pedig a városrobbanás 

szakaszának. Enyedi szerint „A modern urbanizáció városnövekedése Nyugat-Európában 

kezdődött a 18. században. Ennek előfeltétele volt egy megelőző »agrárforradalom«; a 

fajtanemesítés, a belterjes gazdálkodás olyan hozamnövekedést eredményezett, amely a 

mezőgazdasági munkaerő egy részét feleslegessé tette. A megjelenő gyáripar ezzel jelentős 

munkaerőforráshoz jutott: erőteljessé vált e munkaerő városba (bányatelepre) irányuló 

vándorlása. Az ipari forradalom tőkeszükségletét jelentős részben a gyarmatosítás és a 

nemzetközi kereskedelem termelte ki – ám alapfeltétele volt a városi polgárság jelenléte, a 

kereskedelmi tőke jelentős felhalmozódása is a nyugat-európai városokban. A városrobbanás 

(az ipari forradalom) egy már fejlett, polgárosult városhálózatban következett be, a 

városhálózat mélységében elterjedt, érintette a középvárosokat is. A látványos nagyvárosi 

növekedés – mint pl. Londoné vagy Párizsé – olyan városokban következett be, amelyekben a 

jelentős (munkaerővonzó) feldolgozóipar mellett a kereskedelmi-pénzügyi funkciók, a fővárosi 
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nemzetállam-igazgatási funkciók és többnyire a gyarmatbirodalom-irányítási funkciók 

összpontosultak.” (Enyedi 2011, 8.) 

Az ipari forradalmakat követő jelentős társadalmi és gazdasági változások egyike a városi 

népességrobbanás, amely Enyedi szerint időben és térben széthúzódva és jelentős eltérésekkel, 

de globális jelenség, amit a városi népesség arányát mutató statisztikák is alátámasztanak. A 

városi népesség napjainkban is tartó növekedése visszavezethető az ipari forradalomig és 

szorosan összefügg azzal. A modern kor technológiai fejlődése eredményeként létrejött 

változások a városokban már évszázadokkal ezelőtt is új kihívásokkal jártak, amelyeknek 

megoldásához a társadalmi rend és a szociális viszonyok változásával együtt a technológiai 

fejlődés és a tudományos módszerek alkalmazása is hozzájárult.  

Először a fejlett világban, majd később egyre inkább globálisan kialakult és fejlődött a városi 

közszolgáltatások modern rendszere (közművek, közoktatás, közegészségügy, közlekedés, 

távközlési infrastruktúra, a közbiztonságot fenntartó rendszer és a helyi és központi 

adminisztráció és igazságszolgáltatási rendszer). Nagyon sok okosváros-felmérés ezeknek a 

városi közszolgáltatásoknak a minőségét, elérhetőségét és működési hatékonyságát méri, és sok 

okosváros-fogalom a városi közszolgáltatások magas színvonalú ellátását tekinti célnak. Bár a 

városi közszolgáltatások és közművek már az ókori városokban is léteztek, az ipari forradalom 

kora mégis jelentős fejlődést hozott ezen a területen. A modern kori közművek kiépülését és 

elterjedését jól példázza az elektromos hálózatok gyors elterjedése. Ennek egyik mérföldköve 

volt a világ első gőzüzemű erőművének elindítása 1882-ben Londonban, amikor Edison egy 

három hónapos közvilágítási megbízást kapott a várostól kísérleti jelleggel. Harminc évvel 

később Budapesten például az Andrássy úton és a Nagykörúton már üzemszerűen működött az 

elektromos közvilágítás (Szilas 2008).  

A modern kori közép-európai közoktatás ideológiai előzményeiről Németh a következőket írja: 

„A felvilágosult abszolutizmus reformjai során a 18. század második felében a közép-európai 

régióban mind jobban megerősödött az a felfogás, amely az állam elkerülhetetlen morális 

küldetéseként értelmezte polgárainak nevelését. Ennek ideológiai megalapozásában elsősorban 

a korszak angol, holland és német államelméleti munkáiban megfogalmazódó természetjogi 

tanítások játszottak fontos szerepet. … A természetjog leghatásosabb közép-európai közvetítõje 

Christian Wolff ,Jus gentium’ (1750) című művében már arról értekezik, hogy az állam a közjó 

szolgálatában nemcsak jogosult, hanem egyenesen köteles a társalom életének minden 

vonatkozását felügyelni (a népesség számának és mozgásának ellenőrzése, az ipar és a 
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kereskedelem fellendítése, munkalehetőségek biztosítása, árak és bérek meghatározása, az 

egyház és az iskoláztatás biztosítása és felügyelete, jogszolgáltatás egységesítése).” (Németh 

2005)  

Az előbb említett Enyedi-féle városfejlődési szakaszok közül az okosváros-fogalom 

előzményeit tekintve a negyedik, jelenleg is tartó szakasz, a globalizált világ urbanizációja a 

legfontosabb. Enyedi felfogása ebben a negyedik szakaszban tér el lényegesen a holland 

iskolától, amely reurbanizációról beszél és a városi népességnövekedést a munkába járás 

megnövekedett költségével és időigényével, illetve a városközpontok rehabilitációjával 

magyarázza. Enyedi ezzel szemben a változások hajtóerejét az informatika robbanásszerű 

fejlődésében és az annak hatására elindult gazdasági és társadalmi átalakulásban látja: „Az 

1970-es években érzékelhető volt, hogy új világgazdasági korszak (növekedési ciklus) 

formálódik. Ennek az informatika terjedése volt legmarkánsabb jellemzője. … A globalizáció 

folyamatát vezérlő hatalmi központok – az eddigi szakaszoktól eltérően – nem általában a 

legfejlettebb országokhoz, hanem néhány, a gazdasági-pénzügyi világfolyamatokat döntően 

befolyásoló transznacionális vállalat-központokat tömörítő nemzetközi metropoliszhoz 

(pontosabban metropolisztérséghez) kötődnek. A modern urbanizáció negyedik, napjainkra 

teljesen kibontakozott szakaszát végül is a globalizáció urbanizációjának neveztem el, amelyet 

sem reurbanizáció, sem a korábban általam feltételezett (az informatika elterjedése által 

lehetővé vált) térbeli dekoncentráció nem jellemez. A globális városhierarchia csúcsán a 

globális nagyvárosi régiók állnak, amelyek méretükben, szerkezetükben, működésükben 

különböznek a korábbi nagyvárosoktól és nagyvárosi agglomerációktól.” (Enyedi 2011, 15.) 

Véleményem szerint az okosváros-fogalom mind időbeni megjelenésében, mind pedig 

tartalmában erősen kötődik az Enyedi-féle „globalizált világ urbanizációja” városfejlődési 

szakaszhoz. Az okosváros – felfogásom szerint – nem csupán azt jelenti, hogy a város lakói és 

az ott működő vállalkozások a lehető legmagasabb minőségű (köz)szolgáltatásokhoz jussanak, 

hanem mindez kiegészül egyrészt azzal, hogy a város ennek érdekében alkalmazza az 

aktuálisan elérhető korszerű informatikai megoldásokat is, másrészt mindezt a környezeti, 

gazdasági, társadalmi fenntarthatóság keretei között kell megtennie. Az informatika 

alkalmazása azért kiemelt jelentőségű, mert ahogy a későbbiekben erről részletesebben is lesz 

szó, az informatikai forradalom a korábbi ipari forradalmaknál is nagyobb hatással bír a globális 

és a településszintű gazdaságra és társadalomra, és annak megfelelő alkalmazása vagy annak 

hiánya kulcsfontosságú a városok, régiók és országok versenyében. A fenntarthatósági 
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szempontok előtérbe kerülését a népességrobbanás és a városi népesség számának és 

mértékének korábban soha nem látott emelkedésével megjelenő, a városokban jelentkező, 

közvetlenül egészségkárosító környezetszennyezés mellett olyan kihívások is indokolják, mint 

a globális felmelegedés, a termőtalaj pusztulása, a biodiverzitás csökkenése vagy a természeti 

nyersanyagok korlátozott rendelkezésre állása. 

Az egyik legkorábbi és legismertebb okosvárosprojekt Los Angeleshez kötődik, ahol a Los 

Angeles’s Community Analysis Bureau nevű, a városnak dolgozó és az urbanisztikai célok 

megvalósulását kutató és adatfeldolgozó munkával támogató elemző iroda 1974-ben egy 

nagyon részletes riportot tett közzé a város lakhatási és szociális viszonyairól, ’A város 

állapota: Klaszteranalízis Los Angelesről’ címmel. A riport és az alapjául szolgáló elemző 

munka sok szempontból úttörő volt, és az okosváros-gondolat egyik első gyakorlati 

alkalmazásának tekinthető (Valliantos 2015). Az iroda munkatársai az 1960-as évektől 

számítógépes adatbázisok, infravörös tartományban rögzített légifotók és klaszteranalízis 

segítségével gyűjtöttek és rendszereztek urbanisztikai és szociológiai adatokat. Az elemzések 

célja olyan projektek tudományos igényű megalapozása volt, amelyek szociális és jóléti célokat 

szolgáltak. Ez a projekt már hordozta az okosváros-fogalomhoz köthető jellemzőket: a város 

lakói, illetve az ott működő vállalkozások érdekében felhasználta az informatika modern 

eszközeit és közben fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vett. Esetükben a 

fenntarthatósági cél gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot jelentett. 

Az alkalmazott infokommunikációs eszközök szempontjából mérföldkövet jelentett az internet 

városi közösségépítő lehetőségeinek egyik korai, nagy hatású alkalmazása a Digital City (De 

Digitale Stad, DDS) projekt Amszterdamban. A közpénzekkel támogatott kezdeményezés 

eredményeként a polgárok tömegesen jutottak interneteléréshez (az 1994 januárjában indult 

projekt első hat hónapjában már százezer felhasználót regisztráltak). A Digital City volt az 

egyik első jelentős hatású internetes közösség.  

A máig is tartó, a fenntarthatósági célokat infokommunikációs eszközökkel elérni kívánó 

vállalati okosvárostrend elindítójának a két nagy hatású programot: a CISCO 2006-ban 

meghirdetett „Connected Urban Development” kezdeményezését és az IBM 2008-ban elindított 

„Smarter Planet” stratégiáját, illetve annak „Smarter City” alprogramját tekintem. A sajtóban 

megjelent történet szerint (Information Age 2012) a korábbi amerikai elnök, Bill Clinton a 

Clinton alapítvány színeiben javasolta a CISCO-nak, hogy a technológiai képességeit használja 

fel annak érdekében, hogy a városok fenntarthatóbb módon működhessenek. Az IBM 2008-ban 
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meghirdetett Smarter Planet programjáról a későbbiekben részletesebben is szó lesz, a cég 

gyakorlatilag e köré a gondolat köré építette fel a külső kommunikációját és teljes üzleti 

működését egy évtizedig. Az IBM emblematikus okosvárosprojektje a Rio de Janeiróban 

létesített úgynevezett Intelligent Operation Center (IOC) lett (IBM 2012), amelyet az 

esettanulmányok között majd részletesebben is bemutatok. A CISCO először egy 25 millió 

dolláros kutatási programot indított olyan vársokkal együttműködve, mint San Francisco, 

Amszterdam és Szöul, majd 2010-től a Clinton alapítvánnyal való együttműködési 

megállapodás lejártától elindította a „Smart and Connected Communities” üzletágát az 

eredmények hasznosítására. (Information Age 2012) A 2010-es évektől az okosváros-gondolat 

köré egy jelentős globális iparág alakult ki, ahol vállalkozások tömege jelenik meg ajánlataival.  

7. ábra 

Az okosváros-fogalom előzményeinek történeti áttekintése  

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az okosváros-témakör a tudományos publikációk körében is népszerűvé vált a legutóbbi három 

évtizedben. Mora és Deakin szerint (Mora et al. 2019) a leggyakrabban idézett kapcsolódó 

publikáció 1992 és 2019 között Giffinger és társainak 2007-ben kiadott Okosvárosok – Az 
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európai közepes méretű városok rangsora (Smart Cities – Ranking of European medium-sized 

cities) című munkája, amit részletesebben is ismertetek a későbbiekben, így ennek a 

publikációnak a megjelenését is mérföldkőnek tekinthetjük. A fenti gondolatmenet szerint 

általam felvázolt okosváros-fogalom fejlődését a 7. ábra foglalja össze.  

2.1.2 Az okosváros-fogalom meghatározása 

Ahogyan arról a bevezetőben is szó volt, az okosváros-fogalom több száz féle értelmezését 

publikálták. A fejezet célja, hogy bemutasson, rendszerezzen és értékeljen kiválasztott 

okosváros-definíciókat. Először olyan megközelítéseket tárok fel, amelyek különböző 

szempontok alapján csoportosítják az okosváros-meghatározásokat. Ezt követően a 

csoportosítások alapján dolgozok fel okosváros-definíciókat. A sok-sok lehetőségből néhány 

nemzetközileg általánosan ismert, illetve néhány hazai megfogalmazást mutatok be. A 

bemutatott példák értékelése alapján alkotom meg a saját okosváros-definíciómat, amelyet az 

értekezés további fejezeteiben alkalmazok. 

Az okosváros-definíciók csoportosítása 

M. Höjer és J. Wangel Smart Sustainable Cities: Definition and Challenges című, 2014-ben 

megjelent tanulmányában (Höjer és Wangel 2014) abból indul ki, hogy az okos, fenntartható 

város fogalma az alábbi öt hatás eredményeként alakult ki: 

1. a környezeti problémák globálissá válása és a fenntartható fejlődés kérdésének előtérbe 

kerülése 

2. urbanizáció és a városok növekedése 

3. környezeti szempontból fenntartható városi fejlődés igénye 

4. az infokommunikációs technológiák meghatározóvá válása 

5. okosváros-koncepció 

A szerzők véleménye szerint az 1972-es stockholmi konferencia előtt a környezeti problémákat 

elsősorban helyi ügyként kezelték. Mára számos környezeti kérdést egyértelműen globális 

kihívásnak tekintünk. Ilyen témakör egyebek mellett a klímaváltozás, a csökkenő biodiverzitás 

vagy az óceánok savasodása. 

A városi lakosság arányának és számának drámai emelkedése a városok környezeti 

fenntarthatóságának jelentőségét is növeli, ami a privát szektor számára új üzleti lehetőségeket 
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is jelent. A környezeti fenntarthatóság szempontjából a következő városi alrendszerek a 

legjelentősebbek: szennyvíz-, víz-, energia- és hulladékgazdálkodás. 

Az infokommunikációs technológiák fejlődése óriási hatással van az emberek életére a 

munkától a szabadidő eltöltésén át a közigazgatás szervezéséig. Az infokommunikációs 

technológiák okossá tehetik a városokat. Jelentős átalakulást hozott például nemrégiben a 

vezeték nélküli technológiák elterjedése, illetve napjaikban az IoT. 

Bár a szerzőknek az okosváros-koncepció előzményeit a ’60-as évekre is sikerült visszavezetni, 

véleményük szerint a jelenlegi formájában ez az üzleti szektor terméke. Az okosváros-

koncepció lehetővé teszi a piaci szereplők számára, hogy az egyedi termékek helyett városi 

szintű kihívások megoldásait kínálják. 

A tanulmány a korábbi okosváros-definíciókat vizsgálva, három kategóriába sorolta azokat: 

1. az infokommunikáció bizonyos alkalmazási területére fókuszáló 

2. bizonyos kihívásokra vagy lehetőségekre (pl. Big Data) fókuszáló 

3. bizonyos alkalmazási területekre (pl. közlekedés) fókuszáló 

Az Európai Parlament megbízásából Manville és társai (2014) által készített tanulmány az 

összegyűjtött Smart City definíciókat két csoportba sorolja. Az első az infokommunikációs 

technológiák által kínált lehetőségekre fókuszál, míg a tágabb definíciók figyelembe veszik a 

társadalmi, gazdasági és kormányzási, valamint az érintettek együttműködésének aspektusait is 

a környezeti fenntarthatóság, az életminőség javítása és a városlakók általános jóléte érdekében 

(Manville et al. 2014). 

A definíciók általános jellemzője, hogy a versenyképesség javítása és a fenntartható jövő 

érdekében elsősorban infokommunikációs technológiákra építenek, valamint kapcsolatokat 

létesítenek emberek, üzleti szereplők, technológiák, infrastruktúrák, fogyasztási helyek, 

energiaforrások és fizikai helyek között. 

A „Smart Cities: Contradicting Definitions and Unclear Measures” című tanulmány szerzői 

egy sor okosváros-definíció elemzése alapján a vizsgált definíciókat egy kétdimenziós, 

úgynevezett Smart City Matrixban (SCM) ábrázolták (2. táblázat). Az egyik dimenzió az 

okosváros-témakörök (Themes), míg a másik az érdekeltek (Stakeholders). 
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2. táblázat 

Smart City Matrix 

Érdekeltek 

Témák 

Emberek Kormányzat Vállalatok 

Infokommunikációs technológiák – 

IKT (Information Communication 

Technology – ICT) 

   

Rugalmasság és fenntarthatóság 

(Resilience and Sustainability) 

   

Innováció és üzlet  

(Innovation and Business) 

   

 

Forrás: Cavada–Hunt–Rogers 2014 alapján saját szerkesztés 

A szerzők az okosvárosok emberi aspektusát emelik ki, és amellett érvelnek, hogy az okosváros-

keretrendszerek központi eleme az ember kell, hogy legyen (Cavada–Hunt–Rogers 2014). 

M. Batty és szerzőtársai (2012) az okosvárosprojektek jellegéből indultak ki, amely alapján 

azokat hat csoportba különítették el: 

1. Magukat okosvárosnak nevező, újonnan épülő városok. Ezekre a városokra a projektek 

természetéből adódóan a felülről megszabott központi tervezés a jellemző. Nagy 

publicitást kapott példák:  

• Masdar – az Abu Dhabi mellett épulő, a GE által fejlesztett város azt ígéri, hogy a 

világ első, szén-dioxid-kibocsátás szempontjából semleges városa lesz;  

• Paredes – Portugáliában a Microsoft technológiáira épülő, energiahatékonyságot 

ígérő város;  

• Dongtan – a Jangce deltájában épül az Arup energiahatékony, okos- és zöld város 

referenciája;  

• Songdo – Dél Koreában a CISCO hálózati megoldásait intenzíven alkalmazó 

okosváros. 

2. Olyan régebben létező városok, amelyek nagyobb szabású digitális megújulási 

programokat hajtanak végre. Ezekben az esetekben jellemzőbbek az alulról építkező 

kezdeményezések. Néhány nagy világvárosi példa: Silicon Alley (New York City), 

Silicon Roundabout (London), Akihabara (Tokio). 

3. Tudományos, úgynevezett Science Parkok, ahol a cél a legfejlettebb technológiákkal 

foglalkozó kutatóközpontok, egyetemek, vállakozások és az ott dolgozó lakosok mint a 

technológiák felhasználóinak magas koncentrációja. Klasszikus példa a kaliforniai 

Szilícium-völgy, amelynek modelljét számos helyen próbálják átvenni. 



36 

 

4. Olyan városi közszolgáltatások kialakítása, amelyek korszerű infokommunikációs 

technológiákat alkalmaznak. 

5. Olyan infokommunikációs technológiákra épülő adatgyűjtési technológiák, modellező 

és optimalizáló algoritmusok alkalmazása, amelyek javítják a városok működésének 

hatékonyságát, valamint az ott élők életminőségét. 

6. A modern infokommunikációs technológiák alkalmazásával a polgárok bevonása a 

város döntéshozatali mechanizmusaiba, és a városi és városon belüli közösségek építése 

ezekkel az eszközökkel. 

 

Okosváros-definíciók  

 

Bécsi Műegyetem 

 

Az okosvárosokról készült egyik legkorábbi európai elemzés a Bécsi Műegyetem és 

partnerintézményei által készített Smart cities – Ranking of European medium-sized cities című 

tanulmány. A munka jelentőségét az adja, hogy ez az egyik legismertebb, legtöbbet idézett írás 

ebben a témakörben. 

A szerzők 2007-ben úgy találták, hogy ekkor még a Smart City kifejezést nem használták 

holisztikus értelemben, hanem egy város működésének különböző aspektusaihoz kötötték. Az 

okosváros-fogalom már ekkor kötődött vagy direkt módon az infokommunikációs 

technológiákhoz, vagy az infokommunikációs technológiák intenzív alkalmazásához a városi 

működés különböző területein. A tanulmányban az okosváros működésének következő hat 

területét azonosították: 

1. okosgazdaság (Smart Economy) 

2. okos-emberierőforrások (Smart People) 

3. okoskormányzás (Smart Governance) 

4. okosközlekedés és IKT (Smart Mobility) 

5. okos-természetikörnyezet (Smart Environment) 

6. okos-lakókörnyezet (Smart Living) 
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A szerzők definíciója szerint az okosváros olyan város, amely progresszív módon gondolkodik, 

és jól teljesít a fenti területeken, olyan módon, hogy az önálló, független és tudatos polgárok 

tehetségének és munkájának okos kombinációjára épít (Giffinger et al 2007). 

IBM Smarter Planet és Smarter Cities 

 

Az okosváros-definíciók egy része a technológiai lehetőségekből indul ki. Ez a szemlélet 

tipikusan az infokommunikációs vállalatokra jellemző. A technológiai megközelítés egyik 

legismertebb és sokat idézett képviselője az IBM. Ahogyan az okosváros-fogalom előzményeit 

ismertető fejezet is említi, a vállalat akkori elnök-vezérigazgatója, Samuel J. Palmisano 2008. 

november 6-án New Yorkban a Külkapcsolati Tanács (The Council on Foreign Relations) 

rendezvényén elmondott beszédében hirdette meg az angol kifejezéssel „Smarter Planet” névre 

keresztelt stratégiai programját, amelynek célja az informatika legújabb vívmányainak 

segítségével olyan rendszerszintű társadalmi, környezetvédelmi, gazdasági problémák 

kezelése, mint például a nagyvárosi dugók, a katasztrófahelyzetekre történő reakció vagy a 

villamosenergia-ellátó hálózat nem megfelelő hatékonyságú működése. A Smarter Planet 

megoldások három fő jellemzője az angol kezdőbetűk alapján három i-vel jelzett műszerezett 

(instrumented), hálózatokba kapcsolt (interconnected) és intelligens (intelligent).  

Az IBM a kihívásokra olyan műszaki megoldásokkal kívánt válaszolni, ahol a technológia 

fejlődését kihasználva az egyre olcsóbban és tömegesen elérhető szenzorok (mobiltelefonok, 

kamerák, automata meteorológiai állomások, autókba épített műszerek stb.) által gyűjtött 

adatokat az egyre olcsóbban és tömegesen elérhető adatátviteli hálózatok segítségével gyűjtjük 

össze, majd az egyre olcsóbban és tömegesen elérhető számítási kapacitások és elemzési 

módszerek segítségével oldunk meg olyan feladatokat, melyek korábban nem voltak 

megoldhatók (Palmisano 2008).  

A Smarter Planet keretprogram egyik hangsúlyos eleme a Smarter Cities vagy okosváros-

témakör, amely kifejezetten a városi kihívások megválaszolására koncentrál (IBM 2010). Az 

elmúlt évtizedben az IBM globálisan is meghatározó szereplővé vált mind az okosvárosokkal 

kapcsolatos stratégiaalkotás és üzleti tanácsadás, mind a kapcsolódó technológiák fejlesztése és 

implementálása területén, és több elemző szerint is máig a világ vezető vállalata ezeken a 

területeken (Woods‒Goldstein 2014). 
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8. ábra 

A Smarter Planet megoldások három fő jellemzője  

 

Forrás: IBM alapján Chamberlin 2015 

 

A Nemzetközi Telekommunikációs Unió (ITU) elemzése a Smart Sustainable City 

fogalmáról 

 

A Nemzetközi Telekommunikációs Unió (International Telecommunication Union – ITU) az 

ENSZ egyik ügynöksége, amely az infokommunikációs technológiákkal kapcsolatos 

kérdésekkel foglalkozik. A szervezet egyik munkacsoportja által készített Smart sustainable 

cities: An analysis of definitions című tanulmány 116 „Smart Sustainable City” definíciót 

dolgozott fel, és ezek alapján tett javaslatot egy általánosan és világszerte használható 

értelmezésre.  

Ez a definíció két szempontból érdemel kiemelt figyelmet: egyrészt az ENSZ mint globálisan 

elfogadott nemzetközi szervezet a témában illetékes ügynöksége tette közzé, kifejezetten a 

fogalom egységes értelmezésének szándékával, másrészt pedig a javasolt definíció egy nagyon 

széles körű fogalomelemzés eredménye. 

A tanulmányban az okos- és fenntartható városok négy kulcsjellemzőjét és négy kulcstémáját 

határozták meg. 

A négy jellemző: 

1. fenntarthatóság (sustainability) 

2. életminőség (quality of life) 
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3. városi szempontok (urban aspects) 

4. intelligencia (intelligence or smartness) 

A négy téma: 

1. társadalom (society) 

2. gazdaság (economy) 

3. környezet (environment) 

4. kormányzás (governance) 

A szerzők a következő forrásokból gyűjtöttek össze Smart Sustainable City definíciókat: 

1. tudományos közösség (academia and research communities) 

2. kormányzati kezdeményezések (government initiatives, beleértve az EU-t) 

3. nemzetközi szervezetek (international organizations) 

4. vállalatok (corporate/company profiles) 

5. kereskedelmi szervezetek (trade associations) 

6. standardizálással foglalkozó szervezetek (standards development organizations) 

A definíciók alapján 50 kulcsszót azonosítottak, majd a kulcsszavakat 8 kategóriába sorolták. 

Az említések alapján a kategóriák relatív fontosságát is mérték az összes említéshez viszonyított 

arány segítségével. Az eredmények a következők: 

1. infokomunikáció (ICT, communications, intelligence and information) 26% 

2. környezet és fenntarthatóság (environment and sustainability) 17% 

3. infrastruktúra és szolgáltatások (infrastructure and services) 17% 

4. emberek, polgárok, társadalom (people, citizen and society) 12% 

5. kormányzás, menedzsment, adminisztráció (governance, management and 

administration) 10% 

6. gazdaság és pénzügyek (economy and finance) 8% 

7. életminőség és életstílus (quality of life and lifestyle) 6% 

8. közlekedés (mobility) 4% 
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Talán nem meglepő, hogy a kulcsszavak negyede az IKT-hoz kapcsolódik, és kiemelkedő a 

környezet és fenntarthatóság részaránya is. Érdekes viszont, hogy az életminőség és életstílus, 

amelyre az okosváros-fejlesztések döntően irányulnak, csupán mérsékelten reprezentált. 

Azonosították továbbá azt a 30 kulcskifejezést, amelyeknek a Smart Sustainable City fogalom 

standard definíciójában szerepelni kell a feldolgozott definíciókban történt említések 

gyakorisága alapján (3. táblázat). 

3. táblázat 

A Smart Sustainable City fogalom standard definíciójában szerepeltetett 30 

kulcskifejezés 

• Információ- és 

kommunikációs 

technológiák 

• Alkalmazkodóképes 

• Megbízható 

• Skálázható 

• Hozzáférhető 

• Biztonságos 

(Secure) 

• Biztonságos (Safe) 

• Rugalmasan 

ellenálló 

• Gazdaságos 

• Növekedés 

 

• Életminőség 

• Foglalkoztatottság 

• Polgárság 

• Jó közérzet 

• Egészségügy 

• Jólét 

• Fizikai biztonság 

• Oktatás 

• Környezetvédelem 

• Fizikai és szolgáltató 

infrastruktúra 

• Közlekedés és 

mobilitás 

• Víz 

• Közművek és energia 

• Telekommunikáció 

• Gyártás 

• Természeti és ember 

által előidézett 

katasztrófák 

• Szabályozás és az 

azoknak való 

megfelelés 

• Irányítás 

• Általános gyakorlatok 

és folyamatok 

• Szabványosítás 

Forrás: Kondepudi et al. 2014  

A fenti folyamat eredményeként a munkacsoport a következő standard definíciót javasolja: 

A Smart Sustainable City (SSC) egy olyan innovatív város, amely az infokommunikációs 

technológiák (IKT) és más eszközök segítségével folyamatosan javítja az ott lakók 

életminőségét, a város üzemeltetésének és a városi szolgáltatások hatékonyságát, miközben 

kiszolgálja a jelen és az elkövetkező generációk érdekeit gazdasági, társadalmi és környezeti 

szempontból (Kondepudi et al. 2014, 1). 
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Lechner Tudásközpont és az 56/2017. (III. 20.) kormányrendelet okosváros-definíciója 

A hazai környezetben meghatározó a Lechner Tudásközpont által megfogalmazott definíció. 

Aktuális formáját a 2017. március 20-i Magyar Közlönyben megjelent 56/2017. (III. 20.) 

kormányrendeletben mint a kormányzat által elfogadott, alkalmazott definíciót is 

értelmezhetjük3:   

„Az okosváros olyan település vagy településcsoport, amely természeti és épített környezetét, 

digitális infrastruktúráját, valamint a területén elérhető szolgáltatások minőségét és gazdasági 

hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható 

módon, lakosainak fokozott bevonásával fejleszti.” 

A definíció követi a nemzetközi trendeket, magában foglalja mind a környezeti, mind a 

gazdasági fenntarthatóságot, amelyet az IKT alkalmazásával támogat. Szélesíti a fogalom 

alkalmazásának terét a települési szint mellett a településcsoportra is, amely keretben 

értelmezhető az okosváros-fogalom egy városra és agglomerációjára, de akár egy kisvárosi 

kistérségre is. Nem felejtkezik el a definíció az érintett közösség bevonásának fontosságáról 

sem. 

Saját okosváros-definíció 

A fenti definíciók, meghatározások figyelembevételével dolgozatomban az alábbi értelmezést 

alkalmazom. Az okosváros olyan város, amelyre egyidejűleg jellemző: 

1. a polgároknak és vállalkozásoknak nyújtott magas színvonalú közszolgáltatások, élet- és 

munkakörülmények, 

2. a polgárok széles körének bevonása a döntéshozatalba, 

3. tudományos és technológiai eszközök tudatos alkalmazása, 

4. az infokommunikáció mint kiemelt eszköz alkalmazása, 

5. a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság figyelembevétele és a 

sérülékenység minimalizálása mint kiemelt korlát és szempont. 

 
3 56/2017. (III. 20.) kormányrendelet az egyes kormányrendeleteknek az „okosváros”, „okosváros-módszertan” 

fogalom meghatározásával összefüggő módosításáról. 
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2.1.3 Az okosvároshoz kapcsolódó fogalmak 

Az okosváros-fogalom, amint a későbbiekben látni fogjuk, olyan ernyőként is felfogható, amely 

számos kapcsolódó koncepciót integrál. Ezeket bizonyos esetekben az okosváros-témakör egy-

egy részterületeként, máskor annak többé-kevésbé a szinonimájaként is lehet értelmezni. A 

továbbiakban az általam leginkább relevánsnak ítélt felfogásokat ismertetem.  

Élhető város / Liveable city 

 

Az élhető város a lakók számára a lehető legmagasabb életminőséget nyújtó város. Ez a 

megközelítés a város által az érintettek számára kínált feltételek minőségére koncentrál 

elsősorban, és kevésbé arra, hogy ezt a kívánt végeredményt milyen eszközökkel kívánjuk 

elérni, illetve hogy a számos figyelembe vett tényező közül van-e olyan, amely kritikus korlátot 

vagy kiemelkedő lehetőséget jelent.  

Számos okosvárosrangsor a város által kínált lakó- és vállalkozási környezet statikus állapotát 

kísérli meg mérni. Ezek a rangsorok kevésbé, vagy nem veszik figyelembe a város változási és 

alkalmazkodási potenciálját, illetve a változásokhoz szükséges erőforrások, a tudás, szervezet 

és technológia rendelkezésre állásását. 

Az élhető város felfogható úgy is, mint egy ideális város. Ahogy nincs értékmentes ideális 

város, úgy nincs objektív mérési módszer a városok élhetőségének megítélésére sem. Egy 

egyszerű megközelítés a lakók életminőség-mutatóinak számbavétele (pl. várható életkor, 

egészségi állapot, iskolázottság, lakhatási körülmények, gazdasági, tudományos, kulturális és 

sporteredmények és -lehetőségek). Az életminőség mérésének szempontjai sok szubjektív, 

illetve kultúra- és értékválasztás-függő elemet tartalmaznak (jövő és korábbi generációkhoz, 

természeti és kulturális örökséghez fűződő viszony, jövőorientáltság, kockázatviselési 

hajlandóság stb.). 

A képet tovább árnyalhatja, hogy ezeket az eredményeket mekkora direkt környezetkárosítás 

árán sikerült elérni, és ez hogyan hat vissza a közvetlen lakókörnyezetre. Ezeken felül kérdés 

az is, hogy az elért eredmények mennyire fenntarthatóak környezeti, társadalmi és gazdasági 

szempontból. A statikus életminőségi mutatókon felül – mint a későbbiekben látni fogjuk – 

fontos további szempont lehet a város alkalmazkodási, katasztrófatűrési, fejlődési és 

alkalmazkodási képessége is.  
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Zöld város / Green city 

A zöld város egyrészt szó szerinti értelemben jelenti a nagy kiterjedésű és minőségi közösségi 

zöldfelületekkel rendelkező, másrészt a környezeti fenntarthatóságot kiemelten kezelő és 

ezáltal egészséges életfeltételeket nyújtó várost.  

Az előbbi értelmezés intézményesülésére példa a Green City – Zöldebb Városokért Mozgalom, 

amelynek magyarországi honlapján a következő bemutatkozás olvasható: „A GREEN CITY 

mozgalmat a Plant Publicity Holland nevű szervezet hívta életre 2002-ben… A belépő 

tagországok vállalják, hogy a többi országhoz hasonlóan létrehozzák az alapokat a 

paradigmaváltáshoz: a növények és zöldterületek jelenlegi hibás »költséges dekoráció« 

percepcióját alapos tudományos adatmegosztás, kutatások révén az »értékes gazdasági és 

szociális alapigény« szintjére emelik vissza.” (www.green-city.hu) 

A környezeti fenntarthatóságon alapuló megközelítés esetében a zöld kifejezést sok szerző 

sokféleképpen értelmezi (Brilhante et al. 2018), ugyanakkor a fenntartható város (sustainable 

city) fogalomtól való megkülönböztetés jegyében érdemes a zöld város fogalmat a környezeti 

fenntarthatóság fogalomkörében értelmezni. A European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD) „Green City Program Methodology” című tanulmányának definíciója 

szerint például a zöld város olyan város, amely meghatározott teljesítménymutatók alapján 

másokhoz képest jelentős eredményeket ér el a következő módokon: 

• Megőrzi és javítja a rendelkezésére álló természeti erőforrások (levegő, víz, termőtalaj, 

biodiverzitás) állapotát és fenntartható módon használja fel azokat. 

• Kezeli a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokat és alkalmazkodik a 

klímaváltozáshoz. 

• Biztosítja, hogy a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos szabályozás hozzájáruljon 

a lakosság társadalmi és gazdasági jólétéhez. 

Fenntartható város / Sustainable city  

A fenntartható város a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság kiemelt 

figyelembevételével menedzselt város.  
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9. ábra 

A fenntarthatóság dimenziói 

  

Forrás: Arslan et al. 2017 

A fenntarthatósági szempontok előtérbe kerülésének egyik mérföldköve az ENSZ úgynevezett 

Brundtland bizottságának 1987-ben kiadott jelentése volt (Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future), amely definiálta és széles körben 

népszerűsítette a fenntartható fejlődés koncepcióját (ENSZ 1987). 

A korábbi fejezetben idézett Höjer és Wangel (2014) a bemutatott okosváros megközelítések 

csoportosítását követően végül a Smart Sustainable City fogalom következő definícióját adja: 

• kielégíti a jelenlegi lakosok igényeit; 

• úgy, hogy ennek érdekében nem kell kompromisszumot hozniuk más embereknek, 

illetve a jövő generációknak a kárára olyan módon, hogy az ő igényiket is 

kielégíthessék, vagyis ne lépjék túl a bolygó környezeti kapacitásait; 

• mindezt infokommunikációs technológiák támogatásával érik el. 
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Manwille és társai által az előző fejezetben jelzett Európa Parlament számára készített 

tanulmány által adott Smart Sustainable City definíció szerint az okosváros olyan város, amely 

a közösség ügyeit az infokommunikációs technológiák segítségével kívánja menedzselni az 

érintettek széles körű együttműködésére épített városi partnerség alapján. Az alkalmazott 

infokommunikációs megoldások okosváros-kezdeményezések eredményeként jönnek létre 

(Manville et al. 2014). 

Az amerikai vállalati kultúrában a fenntarthatósági szempontok előretöréséhez nagyban 

hozzájárult az úgynevezett Triple Bottom Line koncepció és számviteli megközelítés 

elterjedése, amely John Elkington „Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win 

Business Strategies for Sustainable Development” című írásához köthető. A megközelítés 

lényege, hogy a vállalatoknak működésük során nem csupán a profitot, illetve a részvényesek 

pénzügyi szempontjait kell figyelembe venniük, hanem tudatosan törekedniük kell a társadalmi 

és környezeti értelemben vett fenntarthatóságra is. (9. ábra) A koncepció jegyében a 

hagyományos pénzügyi beszámolókat a vállalatok környezeti és társadalmi felelősségvállalás 

jelentésekkel is elkezdték kiegészíteni, miközben a szemléletet és a módszereket a nonprofit, 

kormányzati és nemzetközi szervezetek, valamint a városi önkormányzatok is átvették 

(Elkington 1994). Napjaink globális fenntarthatósági stratégiája az ENSZ 2015-ben közzétett 

fenntarthatósági célok (lásd 1.3 fejezet). A soron következő 2021-2027-es uniós Strukturális 

Alap felhasználás horizontális elveit az SDG17 alapján határozza meg az Európai Bizottság. 

Így az induló évtizedben valamennyi EU tagország és a programok megvalósításában résztvevő 

partnerország számára kulcs dokuemntum lesz az SDG 17. 

Ökováros / Ecocity 

Az ökováros a természeti környezet megóvását kiemelt célként kezelő város. Az ökováros 

mozgalom gyökerei 1975-ig nyúlnak vissza, amikor vizionárius építészek és aktivisták 

megalapították az Urban Ecology (városi ökológia) elnevezésű nonprofit szervezetet, amelynek 

a célja olyan tervezési alapelvek megfogalmazása volt, amelyek segítségével 

környezettudatosabb városok jöhetnek létre.  

A szervezet egyik alapítója, Richard Register alkotta meg és tette közismertté az „ecocity” 

fogalmat az 1987-ben megjelent „Ecocity Berkeley: Building Cities for a Healthy Future” című 

könyvével. Az ő definíciója szerint az ecocity olyan város, ahol az emberek harmóniában élnek 

a természettel és ezért jelentősen csökkentik az ökológiai lábnyomukat (Register 1987). 
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Napjainkban az ökovárosokat az alábbi jellemzőkkel szokás leírni (Roseland 2017; valamint 

Harvey 2010): 

• Olyan önellátó gazdaságot működtet, ami a helyben fellelhető erőforrásokra épít. 

• 100%-ban karbonsemleges és megújuló energiára épül. 

• A jól megtervezett városszerkezetnek köszönhetően támogatja a gyalogos, kerékpáros 

és a tömegközlekedést. 

• A természeti erőforrások megőrzésére törekszik a víz- és az energiafelhasználás 

hatékonyságának növelésével és a nulla hulladék filozófia alkalmazásával. 

• Helyreállítja a környezetei szempontból károsodott városi területeket. 

• Megfelelő minőségű és megfizethető lakhatást biztosít minden társadalmi és etnikai 

csoportnak, különös tekintettel azokra, akik valamely szempontból hátrányos 

helyzetűek. 

• Támogatja a helyben történő mezőgazdasági termelést. 

• Támogatja a fejlődést és a jövőbe történő befektetéseket. 

 

Ellenálló város / Resilient city 

Az ellenálló város olyan város, amely képes felkészülni társadalmi, gazdasági, környezeti és 

intézményi válsághelyzetekre, ellenállni nekik, átvészelni azokat, illetve gyorsan kilábalni az 

ilyen kritikus helyzetekből. 

Az ellenálló képességet gyakran a sebezhetőség ellentéteként szokták definiálni. A 

sebezhetőség a városok esetében azt a kitettséget jelenti, hogy egy katasztrofális esemény 

mekkora veszteségeket tud okozni az adott közösségnek, kombinálva azzal a képességgel, hogy 

az adott település milyen mértékben képes megküzdeni az ilyen negatív behatásokkal. Az alábbi 

képletet gyakran alkalmazzák az ellenálló képesség és a kockázatok közötti összefüggés 

szemléltetésére. 

KOCKÁZAT × KITETTSÉG / ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG = VÁRHATÓ VESZTESÉG 
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Innovatív város / Innovative city 

Az innovatív város az innovációt támogató környezetet nyújtó város (Inkinen 2015). Az innováció 

fogalmáról és elméleti hátteréről a 2.2 fejezetben részletesebben is lesz szó, a városok és az 

innováció kapcsolatát az innováció elméleti hátterét tárgyaló 2.3 fejezetben mutatom be.  

Digitális város / Digital city 

A digitális város a modern infokommunikációs technológiákat (IoT, AI, Cloud, Big Data stb.) 

kiemelten alkalmazó város. A digitális város kifejezést az okosváros technológiai 

megközelítésének szinonimájaként is lehet használni (Tregua et al. 2014). Erről a témáról az 

okosváros-definíciók elemzése fejezetben részletesen lesz szó.  

A digitális város kifejezés másik értelmezése, hogy nem feltétlenül maga a város alkalmazza a 

digitális technológiákat, hanem olyan közeget teremt, ami ösztönzi a digitális technológiák 

innovációját. Ezt a megközelítést alkalmazza és kifejezetten a digitális innovációval foglalkozó 

startup és scale-up vállalkozások számára kínált környezet minősége szempontjából 

osztályozza a városokat a European Digital Cities városrangsor (European Digital City Index 

2016). 

Tudásváros / Knowledge city 

A tudásváros olyan város, ahol a gazdaság fő motorját a kutatásra, tudományra és fejlett 

technológiákra épülő, magas hozzáadott értéket létrehozni képes, exportorientált vállalkozások 

adják (Carillo 2006). 

A tudásváros témakörhöz szorosan kapcsolódnak a tudásipar, a tudásalapú társadalom, a 

tudásalapú gazdaság és az információs társadalom fogalmak, valamint az egyetemi, ipari és 

kormányzati szereplők innovációs együttműködését leíró, úgynevezett Triple Helix modell, 

illetve annak továbbgondolása, a Quadruple és a Quintuple Helix is (Vas 2012, Cavallini et al 

2016). A Triple Helix modellről a 2.2-es, az innovácóról szóló elméleti fejezetben lesz 

részletesen szó.  

A tudásipar (knowledge industry) fogalmát Fritz Machlup amerikai közgazdász vezette be 

1962-ben a nagy hatású A tudás előállítása és elosztása az Egyesült Államokban „The 

production and distribution of knowledge in the United States” című könyvében. Machlup 
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szerint a tudásipart a következő öt ágazat alkotja: oktatás, kutatás és fejlesztés, tömegmédia, 

információtechnológiák és információszolgáltatások (Machlup 1962). 

Peter Drucker neves amerikai üzleti gondolkodó A folytonosság hiányának kora „The Age of 

Discontinuity” című könyvében amellett érvelt, hogy a hagyományos anyagi javakra épülő 

gazdaság átalakul elsődlegesen tudáson alapuló gazdasággá (Drucker 1969). 

Marc Porat amerikai technológiai vállalkozó és üzleti gondolkozó továbbfejlesztette és 

kiterjesztette a tudásipar fogalmát: elsődleges információs szektornak nevezte a Machlup által 

definiált tudásipari vállalkozásokat (oktatás, kutatás és fejlesztés, tömegmédia, 

információtechnológiák és információszolgáltatások) és másodlagos információs szektornak 

nevezte annak a tudásnak az előállítását, amelyeket a kormányzati és egyéb, nem elsődlegesen 

a tudásgazdaságba sorolt vállalkozások hoznak létre (Porat 1977). 

Az OECD átvette a Porat-féle megközelítést és úgy határozta meg az információs gazdaság 

fogalmát, mint az információs gazdaság által létrehozott GDP arányát a teljes GDP-hez 

viszonyítva. Hasonló logikával az információs társadalmat úgy is lehet definiálni, mint olyan 

társadalom, ahol az a GDP meghatározó részét állítja elő és a munkavállalók meghatározó 

hányadát foglalkoztatja az infokommunikációs szektor (Deutsch 1983). 

A tudásgazdaság és az infokommunikációs szektor részben egymást átfedő fogalmak. 

Statisztikai értelemben nem azonosak egymással, ugyanakkor a tudásalapú társadalmat, illetve 

az információs társadalmat gyakran nagyon hasonló értelemben használják annak a társadalmi 

folyamatnak a leírásakor, amire jellemző, hogy a materiális termékek előállításának jelentősége 

a gazdaságban és a társadalomban csökken a nem kézzelfogható szellemi javakhoz viszonyítva. 

A szellemi javakat előállító szektorokat az információs és a tudásipar mellett szokás még a 

kreatív ipar kategóriába sorolni. A kreatív ipar szintén részben átfedést mutat a tudásiparral és 

az infokommunikációs szektorral. 

Kreatív város / Creative city  

A kreatív város olyan város, ahol a kreativitást a fenntartható városi fejlődés meghatározó 

tényezőjének tartják számon. A kreatív város fogalmat sokan sokféleképpen értelmezik. Lehet 

szó a kreativitás mint érték fontosságának hangsúlyozásáról, de úgy is értelmezhető, mint olyan 

város, ahol a kreatív ipar gazdasági súlya nagyobb az átlagosnál.  
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Az első megközelítésre példa az ausztrál David Yencken üzletember 1988-ban megjelent „The 

Creative City” című írása, ami globális mozgalmat indított el. Ebben az írásban Yencken kifejti, 

hogy miközben a városoknak hatékonyan és korrekt módon kell működniük, ezzel együtt 

ösztönözniük kell lakóik kreativitását, és érzelmi szempontból is kielégítő környezetet kell, 

hogy nyújtsanak (Yencken 1988). Hasonló alapelvek mentén jött létre 2004-ben az UNESCO 

keretei között működő Kreatív városok hálózata (Creative Cities Network), amely 2019 áprilisi 

állapot szerint 246 tagot számlál. Ezek a tagok a kreativitást és a kulturális iparágakat a 

fejlesztési terveik központi elemének tekintik, illetve együttműködnek egymással.  

Amennyiben a kreatív iparágak súlyát kívánjuk felmérni egy-egy városban, akkor először 

érdemes meghatározni, mit nevezünk kreatív iparnak. A kreatív ipar fogalmának használata 

nem egységes a szakirodalomban. A különböző értelmezéseket és azok átfedéseit az 1. 

melléklet részletezi. A képet tovább árnyalja, hogy a kreatív iparhoz nagyon hasonló 

tartalommal használják a kulturális ipar kifejezést (Keresnyei 2015). A kulturális ipar a kreatív 

ipar egy részhalmaza, amelyre jellemző a kulturális értékek továbbadása (pl. kulturális 

turizmus, múzeumok, könyvtárak).  

Intelligens város / Intelligent city  

Az intelligens város kifejezést gyakran az okosváros szinonimájaként használják, míg mások a 

statikus épületek és városi infrastruktúra meghaladásaként a használókhoz és a környezethez 

igazodni képes dinamikus digitális városi környezetet értik alatta.  

Valójában az intelligens város kifejezés az 1990-es évek közepétől „foglalt” a tudomány és a 

kormányzás világában. 1994. júniusban jelent meg az ún. Bangemann-jelentés „Europe and the 

Global Information Society – Recommendation to the European Council” (Európa és a globális 

információs társadalom – Ajánlások az Európa Parlament számára) című dokumentum. A jelentés 

első számú üzenete, hogy elkerülhetetlen az információs társadalom eljövetele, ami újabb ipari 

forradalomhoz vezet. Ez utóbbi az ipar 4.0 megjelenésével azonosítható és közel másfél évtizeddel 

a Bangemann-jelentést követően jelent meg.  

A jelentés a fejlesztések 10 fő irányát jelölte meg, amelyek között szerepelt a transzeurópai 

közigazgatási hálózat, illetve a városi információs szupersztráda kiépítése (Lados 2015). Az 

üzenet szinte azonnal hatott, Európán végigvonult az intelligens város (régió és ország) 

stratégiák készítése. Ennek hullámai az 1990-es évek végére érték el Magyarországot. Számos 

város (pl. Győr és Veszprém) és megye (pl. Fejér és Győr-Moson-Sopron) készített intelligens 
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város és megye stratégiát/koncepciót. A 2001-es évek elején a kistérségeket is elérte a folyamat, 

és az önkormányzati térségfejlesztési társulások sokasága készített ilyen dokumentumot. 

Az intelligens város stratégiák külföldön és itthon egyaránt alapvetően az e-közigazgatás 

megalapozására, az IKT eszközeivel az állampolgárokkal való oda-vissza irányuló 

kommunikáció lehetőségének biztosítására és az egyre bővülő internetalapú hivatali 

szolgáltatásokra (e-ügyintézés) helyezték a hangsúlyt.  

A 4. táblázat összefoglalja a felsorolt kapcsolódó koncepciók összefüggését az okosváros-

fogalommal, röviden definiálja azokat, és példákat mutat az adott területhez kapcsolódó 

városértékelési indexekre is. A bemutatott fogalmak – akárcsak az okosváros kifejezés – értelmezése 

nem egységes.  

A leggyakrabb szinoníma fogalomként használt intelligens város erősem támaszkodik az IKT 

alkalmazására. A kétirányú kommunikáció alkalmazásával meg van a lehetősége a helyi közösség 

bevonásának is a városi döntési folyamatokba. Ez a későbbiekben az e-demokrácia megközelítésben 

vált még erőteljesebbé. Az intelligens város egy hatékony, IKT-ra alapú rendszer kialakítását 

célozza. Ugyanakkor az intelligens város megközelítés direkt módon nem foglalkozik a környezeti 

fenntarthatósággal. 

A másik leggyakrabban használt szinoníma kifejezés a zöldváros. Ez a megközelítés a fenntartható, 

élhető környezet kialakítására helyezi hangsúlyt. Ennek kulcsterületei a zöldterületek és azok 

hálózatának a biztosítása városokban, valamint a város energiaszükségletének biztosítása érdekében 

minél nagyobb mértékben megújuló energiák alkalmazása. Ugyanakkor a zöldváros megközelítés 

direkt módon nem támaszkodik az IKT-ra. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy összevetve az egyes megközelítéseket az általam a dolgozat 

keretei között alkalmazott definícióval, az okosváros a legáltalánosabb és integratívabb a felsorolt 

városi jövőképek között. 
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4. táblázat 

 Az okosváros-fogalmak és a kapcsolódó koncepciók összefüggései 

Forrás: saját szerkesztés  
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Élhető város 
/ 
Liveable city 

A lakók számára a lehető legmagasabb életminőséget 

nyújtó város 

          

Economist 

Intelligence 

Unit:  Global 

Liveability 

Ranking;  

Economist 

Intelligence 

Unit:  

Worldwide Cost 

of Living 

Mercer's 

Quality of 

Living Ranking 

Zöld város / 
Green city 

1. Sok minőségi közösségi zöldfelülettel rendelkező 

város; 

2. A környezeti fenntarthatóságot kiemelten kezelő 

és egészséges életfeltételeket nyújtó város           

Siemens' Green 

Cities Index 

Fenntartható 
város /  
Sustainable 
city 

Környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság 

kiemelt figyelembevételével menedzselt város 

          

Arcadis: 

Sustainable 

Cities Index;  

ITU: Global 

Smart 

Sustainable City 

Index 

Ökováros /  
 Ecocity 

A természeti környezet megóvását kiemelt célként 

kezelő város           

Mercer: Eco-

City Ranking 

Ellenálló 
város/  
Resilient city 

Olyan város, amely képes felkészülni társadalmi, 

gazdasági, környezeti és intézményi 

válsághelyzetekre, átvészelni azokat és gyorsan 

kilábalni az ilyen kritikus helyzetekből 
          

OECD: city 

resilience 

measurement;  

City Resilience 

Index 

Innovatív 
város /  

Innovative 
city 

Az innovációt támogató környezetet nyújtó város 

          

Innovation 

Cities Index 

Digitális 
város / 
Digital city 

A modern  infokommunikációs technológiákat (IoT, 

AI, Cloud, Big Data stb.) kiemelten alkalmazó város 
          

European 

Digital City 

Index 

Tudásváros / 
Knowledge 

city 

Olyan város, ahol a gazdaság fő motorját a  kutatásra, 

tudományra és fejlett technológiákra épülő magas 

hozzáadott értéket létrehozni képes exportorientált 

vállalkozások adják           

Knowledge City 

Index 

Kreatív 
város / 
Creative city 

Olyan város, ahol a kreativitást a fenntartható városi 

fejlődés meghatározó tényezőjének tartják. 

          

Creative Cities 

Index 

iASK: KRAFT 

index 

Intelligens 
város /  
Intelligent 
city 

Gyakran az okosváros szinonimájaként használják, 

míg mások a statikus épületek és városi 

infrastruktúra meghaladásaként a használókhoz és a 

környezethez igazodni képes dinamikus digitális 

városi környezetet értik alatta           

Statista:  

E-government 

Development 

Index 
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2.1.4 Érdekelt szereplők 

Lényeges kérdés, hogy kik azok a szereplők, akik részt vesznek egy-egy okosvárosprojekt 

megvalósításában. Jayasena és társai tanulmánya (Jayasena et al. 2019) 31 publikált esetet 

dolgozott fel abból a szempontból, hogy kik a nevesített érdekeltek, és azok az 

okosvárosprojektek mely szakaszai során játszanak szerepet (10. ábra).  

10. ábra 

Az okosváros érdekelt szereplői  

 
 

Forrás: Jayasena et al. 2019 alapján saját szerkesztés 

Az elemzés 14, az okosváros-fejlesztési folyamatban érdekelt szereplőt (stakeholders) azonosít. 

A szerzők felsorolásában megjelenített helyi lakosokat (citizens) két csoportra bontottam. A 

helyi lakosok egyfelől a magánszemélyek, állampolgárok, de számunkra ide sorolandók a helyi 

vállalkozások, akik szintén használják a város biztosította közszolgáltatásokat és közműveket. 
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Erre a megkülönböztetésre azért is szükség volt, mert a dolgozat éppen a vállalkozásokat, a 

cselekvési terv kidolgozása során pedig egy hazai nagyvállalatot helyez középpontba.  

5. táblázat 

Okosváros érdekelt csoportok modell 

Érdekelt csoportok 

Okosváros-folyamat szakaszai 

Tervezés Stratégia-

fejlesztés 

Stratégia 

megvalósítása 

Stratégia  

ellenőrzése 

Belső érdekeltek: 

Helyi lakosok     

Helyi vállalkozások     

Szabályozó hatóságok, törvényalkotók     

Energiaszolgáltatók     

Várostervezők     

Központi kormányzat     

Önkormányzatok     

IKT-szektor szereplői     

Ingatlanfejlesztők     

Finanszírozók és befektetők     

Tudósok és szakértők     

Külső érdekeltek: 

Felsőoktatási és kutatóintézetek     

Politikai szervezetek     

Nonprofit szervezetek     

Média     

 
Forrás: Jayasena et al. 2019 alapján saját szerkesztés 

Az egyes érdekcsoportok a következők (Jayasena et al. 2019 alapján): 

Helyi lakosok 

A városok lakói az okosvárosok fő érdekeltjei, hiszen a projekteknek az ő érdekeiket, illetve 

igényeiket kell kiszolgálniuk. Az okosváros-folyamatban a tervezéshez kapcsolható a szerepük. 

Helyi vállalkozások 

A helyi vállalkozások szintén az okosvárosok fő érdekeltjei közé tartoznak, hiszen azok is a 

városi közszolgáltatások és tevékenységüktől függően a városi közműrendszerek jelentős 

használói. Az okosváros-folyamatban a tervezéshez kapcsolható a szerepük. 

 

Felsőoktatási és kutatóintézetek 

Elsősorban az okosvárosprojektek tervezésében és a kapcsolódó stratégiák kidolgozásában 

játszanak szerepet. Az okosvárosokkal kapcsolatos kutatások gyakran eredményeznek 

okosváros pilot projekteket is. 

  



54 

 

Tudósok és szakemberek 

Az okosváros-témakörrel foglalkozó tudósok és szakemberek/szakértők elsősorban az 

okosvárosprojektek kezdeményezésében, tervezésében és a kapcsolódó innovációs 

folyamatokban játszanak szerepet. 

Helyi és területi önkormányzatok 

Az önkormányzatok jellemzően kezdeményezői, támogatói és népszerűsítői az 

okosvárosprojekteknek, amelyek gyakran közvetlenül kapcsolódnak az önkormányzatok által 

nyújtott közszolgáltatásokhoz és működtetett közműrendszerekhez. Az okosvárosprojekteket 

gyakran vagy az önkormányzatok direkt módon finanszírozzák, vagy ők menedzselik a 

projektekhez rendelt külső forrásokat.  

Azokban az országokban, ahol ennek kialakult intézményi-szabályozási gyakorlata van, ott ezt 

a szerepet a nagyvárosi kormányzás (metropoliten governance) tölti be. Így az okosváros-

kezdeményezések nem állnak meg a város szűken vett adminisztratív határainál. Ez különösen 

igaz az okosközlekedés és az okosenergia rendszerekre. 

Központi kormányzat 

A központi kormányzat szerepe országonként változó, de mindenképpen jelentősen érdekelt 

szereplő. A szerepe elsősorban az okosvárostéma szabályozása, sztenderdek állítása, 

mintaprogramok indítása és azok finanszírozása. 

Szabályozó hatóságok, törvényhozók 

A szabályozási kérdések kulcsfontosságúak annak érdekében, hogy az okosvárosok 

működtetése átlátható és megfelelően ellenőrzött legyen. A fenntarthatósági célok 

megvalósításához gyakran szabályozói nyomásra van szükség. 

Várostervezők 

A városépítészet egyik kiemelt célja a fenntartható városi környezet kialakítása, amelynek az 

okosvároseszközök segíthetik a gyakorlati megvalósítását. Ezek kiterjednek az épületek, 

közműrendszerek, köz- és zöldterületek megfelelő arányainak kialakítására a város határain 

belül, de szabályozhatják pl. az új épületek elérendő energiafelhasználását (pl. passzív házak). 

Az infokommunikációs szektor szereplői 

Az infokommunikációs technológiák innovatív alkalmazása szintén az okosváros-koncepciók 

központi eleme. Az IKT-szektor az okosváros-megoldások első számú szállítója. Minél 

összetettebb a kínált alkalmazás, annál több szereplő bevonása szükséges az okosváros-

megoldások fejlesztése és megvalósítása során. 



55 

 

Finanszírozók, befektetők 

Az okosvárosprojektek kulcsszereplői a finanszírozók, befektetők is. Ezek lehetnek bankok, 

befektetési alapok, kockázatitőke-alapok és a pénzügyi-befektetési szektor további szereplői. 

Különböző üzleti modellek alapján, jellemzően megtérülési szempontok alapján döntenek. 

Ingatlanfejlesztők 

Az ingatlanfejlesztők gyakran érdekeltek abban, hogy innovatív, új megoldásokat 

alkalmazzanak. Elsősorban saját üzleti érdekeik vezérlik őket, amely a szabályozási 

környezeten (pl. zöldterületi arányok meghatározása) keresztül befolyásolható. 

Energiaszolgáltatók 

Az okosváros-koncepció egyik központi eleme a fenntartható forrásból származó 

energiaellátás. A megújuló, illetve környezetbarát energiaforrásokat ösztönző szabályozás az 

okosváros-kezdeményezések fontos eleme. Okosváros-alkalmazássá azonban csak akkor 

válnak, ha ez összekapcsolódik a méréssel (smart metering), a rendszerek összekapcsolásával 

és az energia oda-vissza irányú mozgatásának lehetőségével (smart grid), majd a gyűjtött, 

összekapcsolt és feldolgozott adatok alapján hatékonyabb, gazdaságilag és környezetileg 

fenntarthatóbb működtetési és fejlesztési döntéseket hoznak. Ezekhez a területekhez is szorosan 

kapcsolódik a Tungsram cselekvési terv PropTech- és okosmegoldásokkal foglalkozó része. 

Nonprofit szervezetek 

Egyes nonprofit szervezetek (pl. környezet- és természetvédelemi, városvédő, közlekedési, 

nyugdíjas, nagycsaládos, szabadidős stb.) érdekeltek lehetnek az okosvárosprojektek 

megvalósításában, amennyiben céljaik egybeesnek.  

Politikai szervezetek 

Az okosvárosokkal kapcsolatos politikai tapasztalatok megosztása nagyban segítheti a 

projektek sikerességét. A várospolitika szintjén pedig lényeges, hogy maga a politikai vezetés 

legyen elkötelezett egy okosváros-jövőkép kitűzésében, amely alapján a megvalósítás szereplői 

kellő támogatást kapnak ahhoz, hogy a jövőképhez vezető utakat kidolgozzák, a város számára 

szükséges fejlesztések irányait meghatározzák. Ez ösztönzi az okosalkalmazások fejlesztőit is 

egy-egy ágazati terület (pl. okosközlekedés) vagy komplex okosvárosrendszerek fejlesztésére.  

Sajtó 

A sajtó pozitívan vagy negatívan befolyásolhatja az okosvárosprojektek sikerét azzal, amilyen 

módon a kapcsolódó előnyöket vagy problémákat bemutatja.  
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A tanulmány belső és külső érdekeltekre osztja a beazonosított csoportokat. Magára az 

okosváros-folyamatra négy szakaszt határoz meg: tervezés, stratégiafejlesztés, a stratégia 

megvalósítása és a megvalósítás ellenőrzése. Az egyes szereplőket pedig hozzárendeli az egyes 

szakaszokhoz (5. táblázat) 

Az okosváros-megközelítés az elmúlt másfél évtizedben több fejlődési fázison ment keresztül. 

Az egyes fejlődési szakaszok jellemzőit Boyd Cohen fogalmazta meg (lásd 2.1.6 fejezet). 

Ezeket a szakaszokat alapvetően az különbözteti meg egymástól, hogy más-más 

érdekcsoportok szerepe válik hangsúlyosabbá az okosváros-folyamatban.  

Az érdekcsoportok azonosítása azért is lényeges, mert a dolgozat 2.2.2 fejezetében tárgyalt 

innovációmenedzsment eszközök közül a lean vászon (Business Model Canvas) alkalmazása 

során az érdekcsoportok azonosítása és szerepük értékelése az egyik legfontosabb elemzési 

lépés.  

2.1.5 Okosvárosmérések és -rangsorok (a siker mérése) 

Okosvárosméréseket és -rangsorokat számtalan szervezet tesz közzé. Az egyetemek, a 

multinacionális piaci cégek és a nemzetközi nonprofit szervezetek mind a saját nézőpontjukat 

alkalmazzák, és bár sok szempontból hasonló kritériumokat használnak, helyenként fontos 

szemléletbeli különbségek is megmutatkoznak. Alapvetően index és benchmarking típusú 

megközelítésekkel találkozhatunk. Az első csoportot is kétfelé választhatjuk rangsor (ranking) és 

audit típusú indexrendszerekre. Az első célja elsősorban az összehasonlítás, ahol a szereplők 

láthatják saját pozíciójukat másokhoz képest és az alapján stratégiai, okosváros-fejlesztési 

döntéseket hozhatnak. Az audit rendszerint egy adott város számára készül a saját okosváros-

adottságokat és -hiányokat feltárva, de nem feltétlenül törekszik összehasonlíthatóságra. Inkább 

benchmarkokat alkalmaz az indexek eredményeinek értékelésekor. Célját tekintve ez is stratégiát 

megalapozó mérés. 

A benchmark típusú összeállítások (pl. Sustaina) nem foglalkoznak indikátorok meghatározásával 

és mérésével, hanem egyfajta jó gyakorlatgyűjteményként segítik az okosváros-kezdeményezések 

irányába elmozduló szereplők, elsősorban helyi önkormányzatok gondolkodását. 

Az okosvárosméréseket a megközelítésük szerint is csoportosíthatjuk. A 11. ábrán hét ilyen 

megközelítést azonosítottam, amelyek mindegyikéhez példákat rendeltem. A fő csoportok mentén 

néhány általánosabban ismert nemzetközi és egy-két hazai okosvárosmérési módszert és –rangsort 

ismertetek, valamint bemutatom a kapcsolódó ISO szabványt. 



57 

 

11. ábra 

Az okosvárosrangsorok csoportosítása azok megközelítési módjai szerint  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Nemzetközi okosvárosrangsorok 

Bécsi Műegyetem 

Az okosváros-kutatások egyik vezető európai tudományos központja, a Bécsi Műszaki 

Egyetem rendszeresen publikálja az általuk kiválasztott indikátorok rendszeréből levezetett 

európai okosvárosrangsort. Ez a felmérés hat dimenzió/tulajdonság mentén hasonlítja össze az 

egyes városok teljesítményét: Smart Economy (okosgazdaság), Smart Governance 

(okoskormányzás), Smart Living (okos-lakókörnyezet), Smart People (okos-

emberierőforrások), Smart Environment (okos-természetikörnyezet) Smart Mobility 

(okosközlekedés és IKT). A hat dimenzió/tulajdonság 31 faktorból áll össze (6. táblázat), 

amelyeket 74 indikátor alapján mérnek (2. melléklet). A felmérés nem Európa legnagyobb 

városaira koncentrál, hanem olyan 100 000 és 500 000 közötti lakosságszámmal rendelkező 

városokat vizsgál, amelyek országos vagy regionális jelentőséggel bírnak.  
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A faktorokhoz tartozó indikátorokat a Eurostat Urban Audit adatbázisából vették. Az elemzés 

során 70 város adatait dolgozták fel az első, 2007-ben készült felmérés alkalmával. A felmérés 

alapján a legmagasabb pontszámot Luxemburg kapta, míg a vizsgált három magyarországi 

város viszonylag hátul szerepelt a rangsorban: Győr a 61., Pécs a 65., Miskolc pedig a 67. 

helyen. Miskolc a környezeti szempontok alapján a lista utolsó helyére szorult, míg Győr a 

közlekedés és IT-infrastruktúra dimenzióban érte el a legjobb, 37. helyezést. Jellemzően a 

vizsgálatba vont többi kelet-közép-európai város is a rangsor utolsó harmadában helyezkedik 

el, országonként viszonylag kis szórásal a helyezésszámokat tekintve (Giffinger 2007). 

6. táblázat 

Smart City dimenziók és tényezők 

D
im

e
n

zi
ó

k 

Smart Economy  
(okosgazdaság) 

Smart Governance 
(okos-

kormányzás) 

Smart Living  
(okos-

lakókörnyezet) 

Smart 
Environment  

(okos-természeti-
környezet) 

Smart People  
(okos-

emberierőforrá
sok) 

Smart Mobility 
(okosközlekedés 

és IKT) 

a város 
versenyképes-

ségét méri 

a város 
polgárainak 

bevonása 

az 
életminőséget 

elemzi 

a természeti 
környezet és a 

város kapcsolatát 
vizsgálja 

a társadalmi és 
a humán tőke 
értékét méri 

a közlekedési és 
infokommunikáci-

ós infrastruktúráról 
szól 

Fa
kt

o
ro

k 

Vállalkozó  
szellem 
Üzleti arculat és 

márkaérték 
A munkaerőpiac 

rugalmassága 
Nemzetközi 

beágyazottság 
Átalakulási 

képesség 
 

Részvétel a 
döntési 
folyamatokban 

Közösségi és 
szociális 
szolgáltatások 

Átlátható 
kormányzás 

Politikai stratégiák 
és perspektívák 

 

Kulturális 
létesítmények 

Egészségügyi 
körülmények 

Közbiztonság 
Lakáskörül-

mények 
Oktatási 

intézmények 
Turisztikai 

attraktivitás 
Közösségi 

kohézió 
 

A természeti 
környezet 
attraktivitása 

Környezet-
szennyezés 

Környezet-
védelem 

Fenntartható 
természeti 
erőforrás 
gazdálkodás 

 

Az iskolázottság 
szintje 

Az élethosszig 
tartó tanulás 
képessége 

Szociális és 
etnikai 
sokszínűség 

Rugalmasság 
Kreativitás 
Kozmopolita / 

nyitott 
gondolkodás 

Részvétel a 
közéletben 

 

Helyi közlekedés 
Nemzetközi és 

távolsági 
közlekedés 

Az IKT 
infrastruktúra 
elérhetősége 

Fenntartható, 
innovatív és 
biztonságos 
közlekedési 
rendszerek 

 

Forrás: Giffinger et al. 2007, 12. Fig. 3. alapján saját szerkesztés 

Bár az egyik legismertebb és legszélesebb körű felmérésről van szó, az ismertetett módszertan 

viszonylag kevéssé koncentrál arra, hogy az infokommunikációs megoldások miként 

támogatják egy-egy város fenntartható és sikeres működését. A riport ellenőrzött, a Eurostat 

számára nemzeti szinten biztosított statisztikai adatokra támaszkodik, ezért akár évente 

megismételhető. A középvárosokra vonatkozó hasonló rangsorok egyik problémája 

ugyanakkor, hogy gyakran regionális vagy országos, és nem városi szintű adatokon alapulnak. 

A városok országonkénti helyezését a rangsorban erőteljesen befolyásolja, hogy az alkalmazott 

mutatók csupán mintegy kétharmada (48 mutató) városi vagy regionális szintű, harmadukat (28 
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mutató) pedig – városi és regionális szintű felmérések hiányában – nemzeti szintű adatokra 

támaszkodva értékelik.  

A Giffinger által vezetett TU Wien elemző csapat a 2013-ban és 2014-ben megismételt 

vizsgálatban kismértékben növelte az elemzésbe vont városok (2013-ban 71, 2014-ben 77) és 

mutatók (2013-ban 82, 2014-ben 81) számát (European Smart Cities 3.0). A vizsgált városok 

rangsorában mindez nem hozott jelentős változást. Az elemzések 2015-ös, 4.0-ás kiadásában 

változott a bevont városok köre: a korábbi 100 000‒500 000 lakosú középvárosokkal szemben 

a 300 000‒1 000 000 lakosú településeket értékelték. 90 város került az új listába – nyilván a 

korábban vizsgáltakkal jelentős átfedésben, ugyanakkor több ország (így például Magyarország 

és Ausztria), ahol nincs a definiált népességszámot elérő lélekszámú város, kimaradtak a 

vizsgálatból. A 2015-ös elemzés már kevésbé a városok rangsorát állítja az elemzés 

középpontjába, sokkal inkább a benchmarkingra helyezi a fő hangsúlyt (European Smart Cities 

4.0).  

Smartest Cities in the World 

A világszerte népszerű okosvárosrangsort Boyd Cohen készíti 2011 óta. Az alkalmazott 

módszertan és az indikátorok listája hozzáférhető a Smart Cities Council nevű nonprofit 

szervezet honlapján. Ez a városrangsor és egyben benchmark eszköz a Bécsi Műegyetem által 

készített felmérés hat okosváros-dimenziója (gazdaság, kormányzás, életkörülmények, emberi 

erőforrások, környezet, közlekedés és IKT) alapján csoportosítja a mért jellemzőket. A hat 

dimenzióhoz ugyanakkor ez a mérési módszer dimenziónként három-három, összesen 18 

alcsoportot rendel, és ezeken belül összesen 62 indikátort vesz figyelembe (Cohen 2014).  

A rangsorok a sajátossága, hogy évről évre nem feltételenül egyezik meg a viszgált mutatók 

száma és tartalma, ezért azok nem összhasonlíthatók időben, továbbá számos olyan indikátort 

tartalmaz, amely nem a hivatalos statisztikákból, hanem az adott város egyedi méréseiből és 

adtszolgáltatásából származik. Amennyire lehetséges, törekszi rá, hogy valósidejű 

információkat értékeljen. Ez csak ott lehetséges, ahol az információk mérésének rendszerét már 

kialakították (szenzorok, kamerák stb.), a kapcsolódó big data rendszerekkel együtt. 

IBM Smart City Assessment 

Az IBM Smart City Assessment módszertan három szinten vizsgálja egy város működését: 
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• a város küldetése és irányítása, 

• a város lakói, illetve az ott működő vállalkozások által igénybe vett szolgáltatások, 

• a fentieket támogató infrastruktúra. 

 

A megközelítés az okostechnológiákat nem önmagában szemléli, hanem abból a szempontból, 

hogy mennyiben támogatják egy város stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását, illetve hogyan 

szolgálják annak lakóit és az ott működő vállalkozásokat. Az elemzési technika segítségével 

olyan helyzetfelmérés készíthető, amely az adott települést a legjobb gyakorlatokhoz, illetve a 

hasonló településekhez képest vizsgálja, és így konkrét fejlesztési és projektjavaslatok 

fogalmazhatók meg. A vizsgált mutatók jellegük alapján a következő csoportokba sorolhatók: 

• előfeltételek 

• menedzsment 

• smart rendszerek 

• eredmények 

12. ábra 

Okosváros-alrendszerek az IBM megközelítése szerint  

 

 

Forrás: Horváthné Barsi – Lados et al. 2011, IBM 

Minden szempontot a városi alrendszerek összes szintjén (városi szolgáltatások, emberek, 

vállalkozások, kommunikáció, közlekedés, vízgazdálkodás, energiagazdálkodás) vizsgálnak 
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oly módon, hogy az adott témakörhöz további mutatókat rendelnek4 (Horváthné Barsi – Lados 

et al. 2011). Az indikátorokat és csoportosításukat a 3. melléllet részletezi. 

Ernst & Young (EY) Smart City Index Italy 

A rendkívül részletes, 470 indikátorra és 116 városra kiterjedő felmérést az EY készítette 

olaszországi városokról. Ez a felmérés a korábbiakhoz képest sokkal inkább 

technológiaközpontú. A tudatos okosvárosban a stratégiaalkotástól a városi szolgáltatásokon 

keresztül az okospolgárokig itt is megjelennek a korábbiakban ismertetetthez hasonló 

indikátorok, ugyanakkor ezeken felül a felmérés különböző technológiai rétegeket is 

részletesen elemez. Ezek a következők: 

• infrastruktúra réteg (telekommunikáció, közlekedés, energetika, 

környezetgazdálkodás) 

• szenzorok/érzékelők 

• szolgáltatási platformok (applikáció katalógusok, kártyák, úgynevezett nyílt adat 

hozzáférés stb., az alkalmazott informatikai rendszerek integrációja és 

interoperabilitása) 

• alkalmazások és digitális szolgáltatások 
 

(D’Acunto et al. 2016)  

Smart Region Index 

A Smart Region Index az Európai Befektetési Bank által publikált mutatószámrendszer, amely 

lehetővé teszi, hogy azonosíthatóak legyenek a fejlettségbeni különbségek az Európai Unió 

közép- és délkelet-európai tagországai, valamint az Unió többi területe között az alábi hat 

vizsgált pillér alapján: 

• okosgazdaság 

• okoskörnyezet 

• okos-életkörülmények 

• okostársadalom 

• okosközlekedés 

• okoskormányzás 

 
4 Az IBM smart city assessment módszertan által használt mutatók csoportosítását lásd a 2. mellékletben. 
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A mutatószámrendszer 51 változót vesz figyelembe, amelyeket 14 alkatógóriába és a fenti hat 

kategóriába (pillérek) sorol. Az indikátorok NUTS-2 vagy NUTS-3, vagy olykor országszintű 

statisztikai adatok, amelyek a 2011 és 2016 közötti időszakból származnak. Az index nagy 

előnye, hogy az Európai Unió teljes területét lefedő NUTS-3 régiós felbontású összehasonlító 

elemzést nyújt. A 3. mellékletben található az a táblázat, amely a Smart Region Index 

indikátorait mutatja be.  

Cushman & Wakefield üzleti attraktivitás felmérés (European Cities Monitor) 

A felmérés a legjelentősebb európai üzleti központok attraktivitását méri a vezető 500 

nemzetközi vállalat körében végzett vizsgálat alapján. A felmérés szempontjait a válaszadók 

által rangsorolt kritériumok alapján vizsgálták, amelyek a következők (Cushman & Wakefield 

2010): 

• a piacok és a vevők/ügyfelek könnyű elérése 

• a képzett munkaerő elérhetősége 

• a telekommunikációs infrastruktúra fejlettsége 

• más városok elérhetősége 

• az elérhető irodaterületek ár-érték aránya 

• a munkaerő költsége 

• elérhető irodaterület 

• pénzügyi és adóösztönzők 

• nyelvismeret 

• a helyi közlekedés minősége 

• a munkavállalók életminősége 

• környezetszennyezés 

 

Sustaina 

A Sustania elnevezésű kezdeményezés a környezeti fenntarthatóságra, azon belül pedig a 

globális felmelegedés elleni küzdelemre és a CO2-kibocsátás mérséklésére koncentrál. A 

szervezet a környezeti fenntarthatóságot támogató projektek számára ír ki évről évre versenyt. 

Adatbázist építenek a témával kapcsolatos projektekről és legjobb gyakorlatokról. A 

legjobbnak ítélt 100 projektet évente közreadják egy kiadványban, és ezek közül szintén évente 

10 projektet díjaznak is. Ez a rendszer a következő kategóriákat alkalmazza (Grann et. al 2016): 

• épületek 

• élelmiszerek 

• divat 

• közlekedés 



63 

 

• infokommunikáció 

• oktatás 

• energetika 

• egészségügy 

• városok 

• természeti erőforrások 

 

Corporate Knights’ észak-amerikai fenntartható város rangsor (sustainable cities 

ranking) 

A felmérés fókuszában a városok fenntartható működése áll. A fenntarthatóság három 

alappillérét vették figyelembe, amelyek a társadalom, a természeti környezet és a gazdaság. Ez 

a rangsor 20 várost vizsgált, 15-öt az Egyesült Államokból és 5-öt Kanadából. A 27 figyelembe 

vett indikátort 5 kategóriába sorolták (4-6 indikátor kategóriánként). Az öt kategória a 

következő (Corporate Knights 2013): 

• természeti környezet minősége 

• gazdasági biztonság 

• kormányzás és a polgárok bevonása 

• energetika és infrastruktúra 

• szociális jólét 

 

Siemens zöld város index (Green City Index) 

A Siemens támogatásával az Economist Intelligence Unit által készített felmérés tárgya 

kifejezetten a környezeti fenntarthatóság. A vizsgálat több mint 120 városra terjedt ki 

világszerte. A vizsgált mintegy 30 indikátort a következő nyolc kategóriába rendezték: 

• környezeti fenntarthatósági stratégia és intézményi feltételek 

• CO2-kibocsátás 

• energetika 

• épületek 

• közlekedés 

• hulladék- és talajgazdálkodás 

• vízgazdálkodás 

• levegőminőség 

Az 5. mellékletben található az a táblázat, amely a Siemens zöld város index (Green City Index) 

indikátorait mutatja be. 
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Mercer életminőség-rangsor (Quality of Living Survey) 

 
A Mercer Quality of Living Survey az egyik legismertebb és legtöbbet idézett városrangsor, 

amely nevében azt ígéri, hogy az egyes városok által kínált életminőséget hasonlítja össze, 

ugyanakkor valójában az a célja, hogy nemzetközi vállalatok számára nyújtson segítséget abból 

a célból, hogy a tartós külföldi kiküldetésben dolgozó munkavállalókat érintő életminőséggel 

és megélhetési költségekkel kapcsolatos kérdésekre válaszoljon. Ez a rangsor tehát nem egy 

általános életminőség-rangsor, hanem az ideglenesen külföldön dolgozó vállalati vezetők, 

szakemberek szempontjai alapján épül fel. A felmérés 39 faktort vizsgál, amelyeket az alábbi 

kategóriákba soroltak (Mercer 2017): 

• fogyasztási cikkek elérhetősége 

• gazdasági környezet 

• lakhatás 

• egészségügyi és orvosi ellátás 

• természeti környezet 

• politikai és társadalmi környezet 

• közösségi szolgáltatások és közlekedés 

• rekreációs szolgáltatások 

• iskolák és oktatás 

• szociokulturális környezet 

Economist Intelligence Unit életminőség-rangsor (Liveability Ranking and Overview) 

A felmérés kvalitatív és kvantitatív tényezőket alkalmaz, amelyeket öt kategóriába sorol, és 

azokat különböző súllyal veszi figyelembe. Az egyes indikátorok 1 és 100 közötti értéket 

vehetnek fel, ahol a 100 az ideális állapotokat jelenti, míg az 1 az elviselhetetlen viszonyokat 

jelzi. Az indikátorok között nagyon sok szakértői becslésen, illetve a városokban élő tudósítók 

megítélésén alapul. A kategóriák és súlyuk az indexben az alábbiak (Economist Intelligence 

Unit 2016): 

1. stabilitás (25%) 

2. egészségügyi (20%) 

3. kulturális kínálat és természeti környezet (25%) 

4. oktatás (10%) 

5. infrastruktúra (20%) 
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Megélhetési költségek összehasonlítása (Worldwide cost of living) 

Az Economist Intelligence Unit által évente kétszer közreadott felmérés az egyes városok 

megélhetési költségeit hasonlítja össze. 160 termék- és szolgáltatáscsoportba tartozó, 400 

egyedi árat hasonlítanak össze. A vizsgált kosár élelmiszereket, italokat, ruházati cikkeket, 

háztartási eszközöket, tisztálkodószereket, lakásbérleti díjakat, közüzemi számlákat, 

magániskolai költségeket, illetve orvosi és rekreációs költségeket tesz mérlegre, azzal a céllal, 

hogy HR és pénzügyi menedzserek ennek alapján nemzetközi utazásokhoz napidíjakat, illetve 

kiküldetéssel kapcsolatos térítéseket tudjanak számolni. Az index a New York városára 

jellemző költségeket tekinti 100-nak és ehhez viszonyítva adja meg a fogyasztói kosár költségét 

az egyes városokban (Economist Intelligence Unit 2017). 

 

Mohanty-féle általános modell 

Az okosvárosokkal kapcsolatos sokszínű vizsgálati módszerek egyfajta szintéziseként Mohanty 

a következő általános szempontlistát állítja fel (Mohanty et al. 2016): 

1. komponensek 

1.1. infrastruktúra 

1.2. épületek 

1.3. közlekedés 

1.4. energia 

1.5. egészségügy 

1.6. technológia 

1.7. kormányzás 

1.8. oktatás 

1.9. polgárok 

2. attribútumok: 

2.1. fenntarthatóság 

2.2. életminőség 

2.3. urbanizáció 

3. okosmegoldás témák: 

3.1. társadalom 

3.2. gazdaság 

3.3. környezet 

3.4. kormányzás 

 

 

4. infrastruktúra 

4.1. fizikai 

4.2. infokommunikációs 

4.3. szolgáltatási 

 

 

Roland Berger Okosváros-stratégia Indexe 

A 2019-es rangsor azokat a városokat vizsgálja, amelyek rendelkeznek okosváros-stratégiával, 

illetve publikáltak ilyet. A 153 város stratégiai tervét megvizsgáló tanulmány szerint ezek közül 

15 olyan város van, amelyek képesek voltak átfogó, stratégiai megközelítéssel rendelkező tervet 

összeállítani, és a 15 közül mindössze 8 város jutott el a megvalósítás szakaszába.  

A Roland Berger okosvárosindex a meglévő okosváros-startégiák, illetve azok átfogóságának 

szempontrendszere alapján rangsorolja az okosvárosokat: azokat rangsorolja magasabban, 
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amelyek holisztikus megközelítést és megoldásokat alkalmaznak, és nem ad hoc módon 

próbálnak reagálni egy-egy izolált problémára.  

A listát Bécs vezeti, ezt követi London, majd a kanadai Szent Albert városa. A tanulmány 

megállapítja, hogy bár egyre növekszik azon városok száma, amelyek átfogó okosváros-

stratégiát alkalmaznak, még így is rengeteg fejlődési lehetőség van az egyes stratégiák 

alakításában. Érdekességként a tanulmány megjegyzi, hogy a stratégia kialakításának 

minőségében ugyan a városok nagysága szerepet játszik, viszont az anyagi jólétük nem 

meghatározó szempont (Roland Berger 2019). 

Az index és a tanulmány erőssége, hogy megfogalmaz egy-egy hétlépeses javaslatcsomagot a 

várostervezéssel foglalkozó szakemberek, a szolgáltató cégek, valamint a kormány és az 

önkormányatok részére. 

Az okosvárosmérések szabványosítása 

ISO 37122:2019 Sustainable cities and communities – Indicators for smart cities 

A különböző városi rangsorokkal, mérésekkel, benchmark eszközökkel kapcsolatos egyik 

legnagyobb kihívás az indikátorok egységes mérése és ezzel az objektív összehasonlítás 

lehetőségének biztosítása. Mára a módszertanok egységesítése eljutott arra a szintre, hogy a 

városi működést leíró indikátorokat a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) egységes 

rendszerben rögzítette. Ez az ISO 37122:2019  szabvány. A szabványban kvantitatív, kvalitatív 

és szöveges értékelést alkalmazó indikátorokat is meghatároztak, amelyekhez globálisan 

egységes definíciókat és mérési módszertant rendeltek. Az ISO 3712:2019 szabvány által 

lefedett témakörök (Forrás: ISO 37122:2019, 2019): 

• gazdaság 

• oktatás 

• energetika 

• környezetvédelem és 

klímaváltozás 

• pénzügyek  

• kormányzás 

• egészség 
 

• lakhatás 

• lakosság szociális 

körülményei 

• rekreáció 

• biztonság 

• hulladékgazdálkodás 

• sport és kultúra 

• telekommunikáció 

 

• közlekedés 

• városi/helyi 

mezőgazdaság és 

élelmiszerbiztonság 

• városépítészet 

• szennyvízfeldolgozás 

• ivóvíz 

 

A 6. mellékletben található az ISO 37122:2019 indikátorokat angol nyelven részletesen 

bemutató táblázat. 
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Hazai okosvárosmérés-kezdeményezések 

Miskolci Egyetem komplex smart city index 

A Miskolci Egyetemen a 2010-es évek közepétől formálódik egy smart city témákkal 

foglalkozó kutatócsoport. A fogalom értelmezése és esettanulmányok gyűjtése mellett nagyon 

hamar az okosvárosmérés irányába fordult a figyelmük. Hazai és nemzetközi városi és vidéki 

térségi körben is tesztelték a módszertanukat, amelyet a hazai környezetben legismertebb 

nemzetközi (Giffinger et al. 2007, Cohen 2014) és hazai (IBM-MTA) módszertanok 

összevetése és elemzése alapján dolgoztak ki (Szendi et al. 2020).  

Az okosváros-vizsgálati dimenziókat tekintve megtartották a Giffinger, illetve a Boyen által is 

alkalmazott 6 szektort: okosgazdaság, okosemberek, okoskományzás, okosmobilitás, 

okoskörnyezet és okos-életkörülmények. A Giffinger vezette és az IBM-MTA-vizsgálatokhoz 

hasonlóan validált – a Eurostat Metro regions database, az Urban Audit Perception Survey és 

az Urban Audit database –, de Cohenhez hasonlóan, az előbbiektől eltérően lényegesen 

kevesebb indikátorra támaszkodnak. Szintézisük eredménye 26 mutató. Minden egyes 

témacsoportra 4-4 mutatót képeztek, kivéve az okosközlekedést (3 mutató) és a legösszetettebb 

témakört, az okos-életkörülményeket (7 mutató). 

Az okosgazdaság témakörben ez esetben is, városi szintű mérés hiányában döntően regionális 

adatok szerepelnek, ezért nem meglepő, hogy az elemzésekben az okosváros-teljesítmény és a 

GDP-ben mért gazdasági teljesítmény szoros kapcsolatot mutat a 2004 után csatlakozott 13 

főváros összevetése a kialakított módszertan bázisán. A módszertan hátránya, hogy az 

okosgazdaságot ténylegesen mérő, IKT-alapú indikátort nem tartalmaz az elemzési 

keretrendszer. 

 

IBM – MTA smart city index 

2010-ben kezdeményezésemre az IBM globális kompetenciaközpontjával, a többek között 

telephely-kiválasztással, illetve gazdaságfejlesztési tanácsadással foglalkozó Plant Location 

International okosváros-felmérés módszertanát felhasználva három hazai város (Kőszeg, 

Székesfehérvár és Veszprém) számára készítettünk részletes okosváros-felméréseket, illetve 

részben az említett módszertanra építve az IBM megbízásából az MTA Regionális Kutatások 
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Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet készített egy hazai középvárosokra 

kiterjedő összehasonlító elemzést, amelyet kiegészített egy nemzetközi nagyvárosi kitekintés. 

Ez volt az első hazai kísérlet ebben a témakörben (Horváthné Barsi – Lados et al. 2011). 

A projekt az IBM Smarter City Assessment módszertanának hazai adaptálására vállalkozott. A 

Bécsi Műegyetem vezette európai projekthez hasonlóan az európai dimenzióban 

középvárosoknak számító városokat elemezte és kihagyta a fővárost. A vizsgált városok: 

Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém. Ez utóbbiak 

ugyan nem érik el a Bécsi Műegyetem által alsó korlátként kezelt 100 000-res lakosságszámot, 

de rendelkeznek már olyan kiterjedésű közszolgáltatási rendszerrel, amelyek esetében lehet 

értelme a jövőben okosváros-stratégia kidolgozásának.  

A hazai alkalmazásban a leglényegesebb eltérés az IBM eredeti módszertanától, hogy az ott 

alkalmazott 236 indikátorból ez a vizgálat csak 78 validált, az EU statisztikájában is elérhető 

adatot tartalmaz. Ebben a felmérésben is tapasztalható a nemzeti és regionális szintű 

információk városi adatként történő alkalmazásának torzító hatása az értékelés során. A másik 

lényeges különbség, hogy az IBM-módszertan nagyon sok kvalitatív indikátort tartalmaz, 

amelynek megítélése szubjektív, ezért ezek döntő többségét az MTA-kutatás kizárta. Egyedül 

a vizsgált város stratégiai dokumentumainak elemzését emelte be a módszertanba, de azok sem 

kaptak pontozásos értéket. A harmadik lényeges különbség, hogy a városok okosságát mérő 

indikátorok között sikerült egy rendszeres, városi szintű IKT-felmérés – IKT-eszközökkel való 

ellátottság, különböző csoportok IKT-használata – adatait is bevonni, amelyek nem érhetők el 

a hivatalos statisztikában (Horváthné Barsi – Lados et al. 2011). 

Az elemzett dimenziók és az eredmények megjelenítésének technikáját ugyanakkor teljes 

mértékben átvette az MTA kutatása. Mivel az egyes témacsoportokban jelentősen eltérő számú 

altéma és ahhoz kapcsolódó mutató szerepel, ezért a szerzők a pontozás során súlyoztak az 

egyes témacsoportok között, hogy mérsékeljék az abból adódó torzításokat. 

 

Lechner Tudásközpont smart city index 

A Lechner Tudásközpont 2015-ben dolgozta ki az okosvárosokra vonatkozó 

„Településértékelés és Monitoring” című módszertani javaslatát. A módszertan célja, hogy 

segítse az önkormányzatokat a hagyományos városfejlesztési stratégiáik okosváros-szemléletű 
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megújítására. A dokumentum a fő tématerületeket tekintve követi a nemzetközileg addigra 

elfogadottnak tekintett hat csoportot: okosmobilitás, okoskörnyezet, okoslakossság, okos-

életkörülmények, okoskormányzás, okosgazdaság (Nagy et al. 2015). 

Az öt alrendszert tartalmazó okoskormányzás kivételével valamennyi témacsoport 3-3, 

összesen 20 alrendszert tartalmaz. Ez az a szint, ahol rendszerint már eltér egymástól a 

különböző nemzetközi és a Lechner Tudásközpont által kidolgozott rendszer bázisát is képező 

Giffinger-, illetve Cohen-féle okosvárosrangsorok szerkezete, illetve adattartalma. A kialakított 

rendszer előnye, hogy a legtöbb alrendszernél igyekeznek az IKT-technológia alkalmazását 

mutató tényezőket azonosítani, például:  

• okosmobilitás: okoskártyák 

• okoskörnyezet: okosháztartások/-építmények 

• okoslakosság: informatikai készségek 

• okos-életkörülmények 

• okoskormányzás: e-ügyintézés 

• okosgazdaság: e-gazdaság – új startup cégek 

Hiányosság, hogy a jelzett tématerületek esetében gyakori, hogy nem elérhető hivatalos 

statisztikai adat vagy rendszeresen végzett lakossági/vállalati lekérdezés, így azok előállítása 

csak egyedi felmérésekkel valósítható meg. A Lechner Tudásközpont által kidolgozott rendszer 

egy okosváros audit kezdeményezésnek tekinthető, és a városok energiabefektetésének 

függvényében alkalmas a városfejlesztési koncepciók/stratégiák okosváros-szemléletű 

megújítására. 

A Lechner Tudásközpont módszertani anyagának külön erénye, hogy a kidolgozott 

keretrendszerét összevetette az ISO okosvárosmérésre vonatkozó akkori (2014) szabványával. 

Ezt a 2020-as évtized elején érdemes felülvizsgálni, mivel 2019 májusában megjelent az új 

Smart City ISO szabvány (lásd az ISO 37122:2019 Sustainable cities and communities — 

Indicators for smart cities alfejezetet). 

Helyi Obszervatórium smart city index 

A Helyi Obszervatórium kutatása a megyei jogú városok által készített Integrált 

Településfejlesztési Stratégiák vizsgálatából indult ki. Azokban a készítésük időszaka (2013–
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2014) miatt kevés okosvároselem jelent meg. Ezért a szerző kiterjesztette az elemzést 

ugyanezen városkörnek a Modern Városok Program keretében megcélzott fejlesztéseire. Ezt 

követően kezdett el felépíteni egy olyan adatgyűjtési és elemzési rendszert, amely segítheti a 

jelzett városkör számára megalapozni és elmozdulni egy okosváros-stratégia készítésének 

irányába. 

Kovács Róbert tanulmánya részletesen elemzi az ismertebb nemzetközi (Giffinger et al. 2007 

és Cohen 2014) és hazai (IBM-MTA 2011 és Lechner Tudásközpont 2015) 

okosvárosrangsorainak felépítését, módszertanát és adatszerkezetét. Ezek és a városok által 

elérhető információk alapján alakítja ki saját megközelítését, amely 8 témacsoportot tartalmaz 

(Kovács 2018): 

• kommunális infrastruktúra, 

• mobilitás, 

• közbiztonság, 

• humán infrastruktúra, 

• hivatali működés, 

• e-demokrácia, 

• képességek, 

• versenyképesség. 

A 8 témacsoport – amelyet a szerző 33 alcsoportra bont meg – megnevezése csak kisebb 

átfedéseket mutat a hagyományosan elfogadott rendszerekhez képest. Az ezeket leíró 56 

indikátor jelentős számban IK-tartalmú mutató. Az okosgazdaságot jellemző versenyképesség 

témacsoport például nem a hagyományosan itt szereplő GDP, innováció és 

foglalkoztatási/munkanélküliségi adatokkal operál, hanem mindegyikhez okosváros-tényezők 

meglétét, előfordulását, annak számosságát vizsgálja. Hátránya, hogy a Lechner Tudásközpont 

módszertani javaslatához hasonlóan egyedi, nem automatizált adatgyűjtést igényel. 

KRAFT index 

A hazai kutatók által, Miszlivetz Ferenc vezetésével kialakított, úgynevezett KRAFT Index egy 

adott térség együttműködési és innovációs potenciáljának vizsgálatát célozza, és elsősorban a 

jövőbeni teljesítményt előre jelző, puha tényezőkre koncentrál (Miszlivetz et al. 2013, 2016). 

A 7. melléklet a KRAFT Index elemeit mutatja be. 



71 

 

2.1.6.  Az okosvárosok kritikája 

Az okosváros-koncepciók széles körben ismertté válásával, de különösen néhány rendkívül 

ambíciózus és gigantikus költségvetésű, futurisztikus okosváros projekttervének 

nyilvánosságra kerülésével egyidejűleg egyre gyakrabban lehet hallani az okosváros-

koncepciót kritizáló hangokat is. Az egyik legismertebb munka a témában Adam Greenfield Az 

okosváros ellen (Against the Smart City) című könyve (Greenfield 2013). Ez az írás néhány, a 

könyv keletkezésekor még csak tervekben és marketinganyagokban létező, nagyszabású 

okosváros-beruházás (Songdo City – Dél-Korea, Masdar – Abu Dhabi, PlanIT Valley) 

apropóján fejti ki a véleményét, és kritizálja azt a szerinte alapvetően hibás elképzelést, hogy 

lehetséges kulcsrakész, funkcionáló városokat íróasztalon megtervezni és azokat működőképes 

állapotban átadni, illetve egyebek mellett felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek az 

egyes okosváros-technológiákat szállító nagyvállalatoktól való túlzott függésből, azaz az 

informatikában gyakan alkalmazott, angol kifejezéssel „vendor lock”-ból adódnak.  

Greenfield könyvében a globális nagyvállalatok erős befolyásával indított gigaberuházásokat 

kritizálja. Ez a típus csupán egy a korábban ismertetett Batty-féle okosvárosprojekt kategóriái 

közül, így semmiképpen nem lehet megállapításait minden projektre értelmezni. 

Megközelítésében megjelenik az a vissza-visszatérő üzenet, amely a holisztikus, 

társadalomtudományi okosváros-felfogást favorizálja a műszaki/mérnöki szemlélettel 

szemben. Véleményem szerint ugyanakkor az okosváros-fogalom sem a szűken vett mérnöki 

nézőponttal, sem pedig a nagyvállalati érdekek megjelenítésével nem egyenlő. Ezek a nézetek 

és szereplők fontos szerepet játszanak, de más érdekeltek és koncepciók is részei az okosváros-

felfogásnak, ahogy azt a fogalom és az érintettek körének elemzésénél láthattuk. 

7. táblázat 

A smart city fejlesztések szintjei Cohen szerint  

3. szint: lakossági együtt-tervezés 

(Amszterdam, Bécs, Vancouver, Medellín) 

2. szint: technológiafókuszú, városvezérelt fejlesztés 

(Barcelona, Rio de Janeiro) 

1. szint: technológiavezérelt fejlesztés 

(Songdo, PlanIT Valley, Masdar City) 

 

Forrás: A smart city fejlesztések tervezési hierarchiája (Cohen 2015 alapján), Gere és Czirjáktól 

(2016) átvéve 
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Mint látható, a különböző érintettek szerepe fontos témája az okosváros-témakör körüli 

vitáknak. Cohen az okosvárosprojektek 3 generációját különbözteti meg abból a szempontból, 

hogy a tervezés során csupán a nagyvállalati ajánlásokat veszik-e figyelembe, vagy az elvárt 

eredmények meghatározása, illetve akár a projektek megvalósítsa során bevonják-e az 

érintettek széles körét (Cohen 2015).  

Egyes vélemények szerint a nagyvállalati, felülről menedzselt, íróasztalon megtervezett 

projekteket favorizáló megközelítés helyett az okosváros-projektek céljainak meghatározásánál 

az úgynevezett passzív crowdsourcing módszerét érdemes alkalmazni. Ennek lényege, hogy a 

közösségimédia-platformokon elérhető és más digitális módon feldolgozható adatforrások 

feldolgozásával a tervezők jobban figyelembe tudják venni a közösség igényeit, véleményét és 

prioritásait (Alizadeh 2018). 

Gere László és Czirják Ráhel Erősítik-e a társadalmi kirekesztést a smart cityk? című írásában 

gyakorlati példák alapján elemzik a kérdést, és arra a következtetésre jutnak, hogy „a smart 

city fejlesztések nem erősítik szükségszerűen a társadalmi kirekesztést, minden a tervezés 

beágyazottságától függ, azonban a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében fontos 

előtérbe helyezni a társadalmi hatásokat a gazdasági hatások helyett.” (Gere és Czirják 2016) 

Más szerzők az okosvárosok bizonsági kockázatait emelik ki. Margaret L. Loper például a 

Small Wars Journalban megjelent cikkében elemzi az okosvárosokra jellemző biztonsági 

kockázatokat. Ezek a kockázatok lehetnek technológiai jellegűek, kötődhetnek szenzorokhoz, 

az adatátviteli hálózathoz és az adatokat feldolgozó szoftverekhez, illetve beszélhetünk nem 

technológiai jellegű kockázatokról is, mint például a rendszereket alkalmazó szervezethez 

kapcsolódó menedzsmenthiányosságok, a munkatársak nem megfelelő képzése vagy az 

alkalmazott üzleti folyamatok esetleges gyengeségei (Loper 2018). 

Bizonyos esetekben az infokommunikációs eszközök alkalmazása öncélúnak tűnik. Az indiai 

okosváros-projekteket elemző egyes szerzők például arra a következtetésre jutottak, hogy 

néhány, egyébként a céljait elérő és műszakilag sikeres IT-projekt eredményeként nem lehet 

okosvárosról beszélni ott, ahol az olyan alapvető közszolgáltatások minimálisan elfogadható 

szintje sem biztosított, mint például az ívóvízellátás, a csatornázás, a hulladékgazdálkodás, a 

közegészségügyi ellátás vagy a közoktatás (Nasir et al. 2019). 
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Gonella az általa „mainstream”-nek nevezett okosváros-felfogást két szempontból találja 

hibásnak: hiányolja az általánosan használt okosváros-indikátorok kapcsolatának 

rendszerszintű elemzését, illetve véleménye szerint a megvalósult okosváros-programok a 

gazdasági szempontokat a környezeti és társadalmi fenntarthatósági kritériumok kárára túlzott 

súllyal veszik figyelembe. A szerző az UNESCO „Framework Convention for Climate Change” 

mutatószámrendszerét hozza fel példának, amely a korábban bemutatott számos indexhez 

hasonlóan nagyszámú (91 elemű) mutatószámrendszerrel próbálja jellemezni a városok 

állapotát a gazdaság, környezet és társadalom/kultúra dimenziókban. Gonella véleménye 

szerint 91 indikátor egyszerű egymás mellé rakása nem reprezentálja a leírni kívánt rendszer 

komplexitását, mert annak bonyolultságát nem a teljesítményt leírni próbáló mutatók száma írja 

le, hanem azoknak a változóknak a hálózata és kapcsolata, amelyek meghatározzák ezen 

mutatók értékét (Gonella 2019). A gazdasági szempontok túlzott érvényesülése a megvalósult 

projektek esetében a piaci finanszírozású projekteket vizsgálva véleményem szerint arra 

vezethető vissza, hogy bár elméletben sokan egyetértenek azzal az igénnyel, hogy a környezeti 

és társadalmi fenntarthatósági szempontok a jelenlegi gyakorlathoz képest nagyobb súllyal 

szerepeljenek egy-egy projekt megtervezése és megvalósítása során, ugyanakkor jelenleg a 

tisztán piaci finanszírozási rendszer ezeket a szempontokat csak nagyon korlátozottan, puha 

paraméterként tudja figyelembe venni. Gyakran a kibocsátáscsökkentés az üzleti tervekben 

csak közvetetten, költségcsökkentésként, a társadalmi hasznosság pedig mint marketing és PR-

tétel tud megjelenni. Az állam szabályozó hatóságként kötelezővé tudja tenni bizonyos 

környezetvédelmi előírások betartását például egy adott iparág szereplői számára. Ez 

mindenképppen üdvözlendő, ugyanakkor kétélű fegyver, mert a globális gazdaságban ezzel 

lehet, hogy éppen a környezettudatos vállakozások kerülnek versenyhátrányba azokhoz a 

szereplőkhöz képest, akik kevésbé szigorú szabályozást alkalmazó területeken működnek. A 

piac kudarcainak kezelésére egy másik eszköz az állami támogatások rendszere, amire 

véleményem szerint szintén szükség van. Ez az eszköz sem tökéletes ugyanakkor, és sokan 

jogosan kritizálják a hasonló megoldások piactorzító hatását, például az elvben a természeti 

környezet megóvását is célzó agrártámogatások esetében (Kovács et al. 2008). 

A Gonella által megfogalmazott két problémára kínál egyfajta megoldást az az erős 

matematikai apparátust felvonultató optimalizációs eljárás, amellyel Friedler Ferenc és 

munkatársai válaszoltak meg komplex üzleti és energetikai kédéseket úgy, hogy objektív 

számítások alapján meg tudták mondani, hogy egy adott energetikai problémának, mint például 

egy területen a levágott fű energetikai hasznosítása, mi a gazdasági, illetve a környezetterhelés 
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szempontjából optimális megoldása, és hogyan lehet a két szempontot figyelembe véve a lehető 

legjobb kompromisszmot megtalálni (Friedler 2010). Az ilyen és hasonló matematikai 

optimalizációs megoldások konkrét, jól definiálható műszaki kérdéseket jól le tudnak írni, 

ugyanakkor jelenleg nem ismerek eszköztárat a nagyságrendekkel komplexebb társadalmi 

folyamatokat leíró paraméterek hasonló megbízhatóságú matematikai modellezésére.  

Az okosvárosokal kapcsolatos kritikák következő nagy területe a központosított 

információgyűjtés, amely az ebből eredő információ-aszimmetria kapcsán a demokratikus 

berendezkedésre leselkedő kockázatokra hívja fel a figyelmet. Ehhez a témakörhöz szorosan 

kapcsolódnak a személyiségi jogokat és a privát szférát féltő aggályok. A The Guardianben 

például a következő címmel jelent meg egy cikk: Az igazság az okosvárosokról: Végül 

lerombolják a demokráciát (The truth about smart cities: ‘In the end, they will destroy 

democracy’). (Poole 2014) 

Véleményem szerint az okosváros-koncepcióval, illetve az egyes megvalósult projektekkel 

szembeni fenntartások jelentős részét a következő szempontok szerint lehet csoportosítani: 

• Az érdekeltek szerepének és a projektek előnyeiből történö részesedés egymáshoz 

viszonyított súlya (a stratégiaalkotás, a menedzsment és a végrehajtás szintjén): a 

szereplők érdekei részben fedik egymást, részben pedig ütköznek, ami konfliktusforrás 

lehet. 

• A „Mit és Miért?” és a „Hogyan?” kérdések hangsúlyai (a humán és a mérnöki/műszaki 

megközelítés egyensúlya): vannak, akik a célok pontos megfogalmazásában, mások 

pedig a jól megválasztott eszközökben látják a siker kulcsát. 

• Az okosváros-kritériumok (gazdasági, környezeti, társadalmi fenntarthatóság, illetve a 

sebezhetőség minimalizálásának igénye) közötti egyensúly: szinte lehetetlen minden 

szempontból egyszerre optimális megoldást találni, a kompromisszumkényszer pedig 

konfliktusforrás lehet. 

• A siker mérhetőségének korlátai: a hagyományos regionális gazdaságtan a GDP-t 

tekinti a jólét kiemelt mérőszámának, miközben a GDP nem veszi figyelembe a 

fenntarthatósági és a sebezhetőségi szempontokat. 

o A gazdasági szempontokon túl a társadalmi és a környezeti fenntarthatóság 

szintjének mérésére kialakított eszköztár, a statisztikai adatok alapján képzett 
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kompozit indexek általánosan alkalmazott rendszere sokak szerint nem írja le és 

nem modellezi kellő pontossággal a vizsgált rendkívül komplex folyamatokat. 

o A társadalmi, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatósági célok gyakran 

konfliktusban állnak egymással. A GDP-növekedés például egyértelműen 

összefüggésbe hozható a magasabb mértékű környezetkárosítással. 

A városok mint komplex rendszerek működésének célrendszerében a gazdasági, társadalmi és 

környezeti szempontokon túl egyre nagyobb súllyal jelenik meg a rendszerek sebezhetőségének 

kérdése (lásd a COVID-19 járvány hatását a világgazdaságra és a közszolgáltatások rendszerére 

2020 tavaszán). 

2.2 Az innovációfogalom értelmezése és néhány kiemelt megközelítés5 

A 20. század elején az innováció első gazdaságelméleti megközelítése Schumpeter osztrák-

amerikai közgazdászhoz köthető. Schumpeter 1911-ben A gazdasági fejlődés elmélete 

(Schumpeter 1980) című könyvében abból a megközelítésből indult ki, hogy a gazdasági 

körfolyamat alapvetően egy egyensúlyi helyzet. A termelőket semmi nem készteti 

alkotótevékenységre, számukra csupán a fogyasztók igényeinek kielégítése a cél. Kifejtette, 

hogy ezen igények minőségileg nem, csak mennyiségileg változnak. Az innováció helyett a 

fejlődés szót használta, melyről így írt: „Értelmezésünkben a fejlődés különálló jelenség, mely 

teljesen idegen mindattól, ami a körfolyamat során vagy az egyensúlyhoz tartó tendenciában 

megfigyelhető. A fejlődés a folyamat pályájának spontán, lökésszerű változtatása, az egyensúly 

zavara, amely egyszer s mindenkorra módosítja, áthelyezi a korábban létező egyensúlyi 

helyzetet.” (Schumpeter 1980). Meglátása szerint az alábbi innovációs kategóriák különíthetők 

el: 

• új termékek, javak előállítása, vagy egyes javak új minőségben történő bevezetése 

• új iparági termelési eljárások bevezetése, mely akár új kereskedelmi eljárás is lehet 

• új piacok megnyitása 

• új nyersanyagok vagy félkész termékek beszerzése még akkor is, ha azok már léteztek, 

csak eddig nem vették őket figyelembe 

 
5 A fejezet részben a Nick Gáborral közösen írt ta nulmányra épül. 
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A magyar irodalmat kutatva feltétlenül meg kell említenünk Gáspár László monográfiáját, 

amelyben kifejti, hogy az innováció olyan egyetemes tevékenység, mely egyszerre jelenti a 

gazdasági, politikai és a kulturális szféra megújulását (Gáspár 1998). 

Az ezredfordulón az OECD-országok a vonatkozó fogalmi készletet és eszköztárat mint átfogó 

kutatásaik eredményét az úgynevezett Oslo kézikönyvekben összegezték, melynek első kiadása 

alapvetően a gyáripar technológiai megközelítésű termék- és eljárásinnovációira koncentrált 

(Oslo Manual).  

A téma fontosságára való tekintettel az Európai Bizottság is csatlakozott a vonatkozó kutatások 

végrehajtásához. Az eredmények értékelése és a politika változó szükségletei a kézikönyv újabb 

revízióját indokolták, mely 2005-ben látott napvilágot. A termék- és eljárásinnováció mellett 

bevezetik immár a marketinginnováció és a szervezési-szervezeti innováció fogalmát, valamint 

megjelenik a tudás transzfer-hálózatosodás fogalma is.  

Rechnitzer János (Rechnitzer 1993) a fogalmat bővítve a már ismertetett ötletek, 

tevékenységek, termékek és szervezetek mellett rámutat arra, hogy innováción érthetünk új 

emberi és közösségi viselkedési módokat is. Változnak tehát az innováció szereplői és azok 

funkciói. Irrelevánssá válik, mi az új produktum, a kérdés az, hogy ez a produktum ismeretlen 

volt-e a nevezett társadalmi csoportoknak, gazdasági szereplőknek vagy sem.  

Az innováció típusait az alábbi csoportosításban adja meg: 

1. gazdasági-szervezeti: olyan környezet, ahol az intézményi feltételek adottak az 

innovációk szabad terjedéséhez, pl. szabad gazdaságitársaság-alapítási törvény, 

2. termék: az új műszaki termékeken túl pl. azok gyártásának felügyeletét biztosító 

újdonságokat is itt értelmezzük, 

3. tevékenység: nem tárgyiasítható ismeretek, új információk a gazdasági és életfunkciók 

javítására, 

4. társadalmi-politikai: az egyénen túlmutató, a közösségi életterekkel összefüggő 

jobbításokat értjük, pl. 1989-es változások hazánkban. 

 

2.2.1  Nyílt innováció, az innovációhoz kapcsolódó érintettek köre 

Az innováció már régen nem a magányos zsenik műfaja. Manapság a közösségek, divatos 

szóval: ökoszisztémák innovációs versenye zajlik, ahol nem csupán az egyes szereplők 
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képességei számítanak, hanem legalább ennyire fontos, hogy mennyire eredményesen és 

hatékonyan tudnak együttműködni. A 11. táblázat Curley nyomán mutatja be a 

hagyományos, egyszereplős, zárt innovációs megközelítés, illetve a nyílt innováció két 

szintjének különbségeit (Curley 2016). 

11. táblázat 

Az innovációs modellek fejlődése  

Zárt innováció Nyílt innováció Nyílt innováció 2.0 

Függőség Függetlenség Egymásrautaltság 

Alvállalkozás Keresztlicencelés Kölcsönös megtermékenyítés 

Egyéni Kétoldalú Ökoszisztéma 

Lineáris Lineáris, oldalágakkal 
Nem lineáris, mozaikszerű 

építkezés 

Lineáris alvállalkozás Kétoldalú együttműködések 

Hármas és négyes hélixmodellek 

(akadémiai / vállalati / civil 

együttműködési modellek) 

Előre tervezett folyamat 
Folyamat közbeni 

próbaprojektek 
Folyamatos kísérletezés 

Ellenőrzés Menedzsment Koordináció 

Győztes-vesztes játszmák Győztes-győztes játszmák 
Még több haszon minden 

résztvevő számára 

Zárt gondolkodás 
Nem sematikus (out of the 

box) gondolkodás 

“Nincsenek korlátok!” 

megközelítés 

Egyszereplős innovációs 

folyamat 

Egy diszciplínán belüli 

innovációs folyamat 
Interdiszciplináris megközelítés 

Értéklánc Értékteremtési hálózat 
Komplex értékteremtési 

rendszerek 

Forrás: Curley 2016 

Triple Helix 

 

A Triple Helix modell az ezredforduló környékén vált széleskörűen ismertté (13. ábra). Az 

eredetileg történészként végzett, majd később szociológiából doktorált amerikai Henry 

Etzkowitz és az eredetileg kémikusként, majd biokémikusként és filozófusként végzett holland 

szociológus doktor, Loet Leydesdorff által megalkotott innovációs elmélet lényege, hogy az 

innováció minősége (egyáltalán a hatékony jelenléte) az egyetem, az ipar és a kormányzat 

kölcsönös interakcióján alapul: az egyetemek kutatásokat végeznek, az ipar piacra dobja az így 

kikísérletezett termékeket, az állam pedig biztosítja a piaci szabályozást (Etzkowitz et al. 1995). 

Az innovációs folyamat hozzáadott értéke azonban abban rejlik, ha a fenti három intézmény 

eredetileg körbehatárolt szerepéből kilépve, egymással összefonódva, kölcsönös 
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koordinációval és oda-vissza ráhatással generálja az újításokat, ezzel olyan hibrid szervezeteket 

alkotva, amelyek már képesek saját maguk részéve tenni egy-egy másik intézmény jellemzőit.   

Az egyetemi-ipari együttműködés lényege, hogy az egyetemen az oktatás és a kutatás alatt 

megszerzett legújabb tudás eljusson az ipar résztvevőihez, hiszen így jöhet létre a valódi 

tudástranszfer.  

Az egyetem és a kormányzat együttműködésének célja egyrészt a források biztosítása, másrészt 

a társadalom számára szükséges tudásanyag megteremtésének elősegítése, a társadalmi és 

gazdasági kihívásokra adható válaszok előteremtése. A támogatások természetesen mindig az 

aktuális kor igényeihez igazodnak. A II. világháborúban és a hidegháború idején az Egyesült 

Államok védelmi minisztériuma például kifejezetten a fizika területén történő kutatásokat 

támogatta.  

13. ábra 

A szabadalmak mint események a Triple Helix együttműködés háromdimenziós 

rendszerében 

 

Forrás: Leydesdorff 2012 

A kormányzat és ipar együttműködése a piac szabályozása szempontjából fontos, hiszen egy 

kiegyensúlyozott piaci környezet, amely mentes az alul- és túlszabályozásoktól, ideális 

gazdasági és tudományos környezetet teremthet a szereplők számára (Etzkowitz et al. 1997, 

Ranga et al 2010, Farinha et al. 2011). 
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A Triple Helix lényege, hogy a szoros együttműködések és a kölcsönös egymásra hatás során 

egyre inkább elmosódik a határvonal az egyes szereplők között, ezért az innováció nem 

tulajdonítható kizárólag az egyik szereplőnek, hanem mindhárom együtt segíti elő az 

innovációs folyamatokat, amellyel megteremti a tudásalapú gazdaságot.  

A 13. ábra alapján jól látható a Triple Helix háromdimenziós rendszere, amelyen a kölcsönös 

együttműködés révén kialakuló tudásbázis, politikai-gazdasági környezet, valamint az 

innováció egymásra való hatása figyelhető meg. Leydesdorff példának hozza fel a szabadalmat, 

mint a koordinációs mechanizmusok kölcsönhatásaként létrejött eredményt, amelyet már nem 

egy egyéni szereplő hoz létre önállóan, hanem mindhárom ág szelektív visszacsatolási 

mechanizmuának eredménye (Leydesdorff 2006, 2012). 

Quadruple és Quintuple Helix 

 

A négyszeres és ötszörös hélix az eredeti Triple Helix koncepció továbbfejlődésével született 

meg. (14. ábra) 

14. ábra 

A Quintuple Helix innovációs modell öt hélixe 

 

Forrás: Carayannis – Campbell 2012a  
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A negyedik hélix a média- és kultúraalapú társadalom, illetve a civil társadalom modellbe 

ágyazásával született meg. Célja, hogy az innovációt mindenki számára elérhetővé tegye, és 

ebbe bárki bekapcsolódhasson, ne csak azok a szereplők, akiket a Triple Helix definiált. Jó 

példa erre az Európai Unió által 2006-ban indított European Network of Living Labs (ENoLL) 

kezdeményezés, melynek célja, hogy az innovációt a „valós életbe, valós közösségekbe” 

intergrálják (ENoLL 2019). 

Az ötödik hélix a harmadik és a negyedik hélix továbbgondolásával a keretet kiterjeszti a 

természeti környezetre is, hiszen a klímaváltozás és a globális felmelegedés egyre nagyobb 

befolyást gyakorol a kutatások és az innováció irányára, amely így hasonlóan jelentős 

formálóerőt gyakorol az innovációs folyamatokra (Carayannis – Campbell 2012b). 

Az okosvárosok tervezése és kivitelzése során elengedhetetlenül fontos a negyedik és az ötödik 

hélixet is figyelembe venni, hiszen az okosváros-fogalomkör alapvető elemei a környezeti 

fenntarthatóság és a társadalmi beágyazottság 

2.2.2  Néhány kiemelt innovációmenedzsment megközelítés, fogalom, módszertan 

Diszruptív innováció 

 

A diszruptív technológiákat és hatásait először 1995-ben írta le szerzőtársaival az amerikai 

Clayton M. Christensen, de a diszruptív innováció mint elmélet 1997-ben jelent meg, 

Christensen doktori disszertációjának formájában. Az Economist 2011-ben ezt a munkát a 

valaha írt hat legfontosabb üzleti könyv közé választotta (The Economist 2011). 

A diszruptív innováció annak a folyamatnak az elnevezése, amikor egy kisebb vállakozás 

lényegesen kevesebb erőforrás birtokában is képes sikeresen piaci részesedést szerezni a piacon 

már komoly jelenléttel rendelkező, nagyobb szereplők kárára a következő módon: a piacon 

jelentős pozícióval rendelkező vállalatok a jellemzően a legigényesebb, és tipikusan a 

legmagasabb profitot hozó vevőszegmensekre koncentrálnak, és elsősorban azok igényeit 

igyekeznek kiszolgálni, ezért más vevők igényeit kisebb prioritással veszik figyelembe. Az új 

belépők ezeket az alacsonyabb prioritással kezelt ügyfélszegmenseket célozhatják meg 

sikeresen a számukra jobban megfelelő, és nagyon gyakran alacsonyabb árú ajánlataikkal. 

Mivel a piacon már jó pozíciókkal rendelkező nagyobb versenyzők a nagyobb profitrátát ígérő 

szegmensekre koncentrálnak, gyakran nem veszik elég komolyan ezeket a támadásokat. A 

kezdeti sikerekre építve az új piaci szereplők elindulnak a magasabb igényű vevőszegmensek 
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irányába. Diszruptív helyzetről akkor beszélünk, amikor a leírt folyamat eredményeképpen az 

új belépők jelentős piaci részesedést tudnak szerezni a piacot korábban meghatározó játékosok 

kárára (15. ábra) (Christensen et al. 2015). 

15. ábra 

A diszruptív piaci helyzet és az adott termék piaci teljesítőképességének 

viszonya 

Forrás: Christensen et al. 2015 

A „disruptive innovation”-t magyarul gyakran romboló innovációnak szokták fordítani, de 

szerencsésebbnek érzem a továbbiakban a diszruptív innováció használatát a következők miatt: 

a ’disruptio’ a latin ’disrumpere’ igéből származik, melynek jelentése ’dis-’, azaz ’szét-’, 

valamint ’rumpere’, azaz ’hasítani, repeszteni, repedni, szétdurranni’. Használatában semleges 

és tényleíró, ellenben a szokásos magyar fordítás, a ’romboló’ szóhasználat pejoratív 

jelentéstartalmat sugall. A diszruptív innováció a piac széthasítása után új piaci lehetőségeket 

teremt, és ebből a szempontból kifejezetten pozitív hatással lehet az innovációs folyamatokra, 

azok felgyorsítására. 

Design Thinking 

 

A Design Thinking mint innovációs módszertan egyes elemei már évtizedek óta jelen voltak a 

designnal foglalkozó szakemberek között, azonban a tágabban vett üzleti életben azután került 

be a köztudatba, hogy Tim Brownnak, a világhírű designnal foglalkozó cég, az IDEO 
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vezérigazgatójának megjelent a témával foglalkozó publikációja a Harward Business Review-

ban (Brown 2008). 

Az IDEO olyan termékek létrehozásában játszott szerepet, mint például az Apple kérésére 

készített első mechanikus egér, vagy később az ergonomikus egér; számtalan high-tech orvosi 

műszer, de a Szabadítsátok ki Willyt (Free Willly) című mozifilmben szereplő, közel 8 méteres 

mechanikus bálnát is ők tervezték (IDEO 2019). 

A módszertan ereje annak emberközpontúságában rejlik. Már a folyamat kezdetétől fogva azon 

fő vezérlőelv mentén halad a tervezőcsapat, hogy a felhasználónak milyen problémáira 

találhatunk megoldást. A Design Thinkinget mint módszertant megelőzően maga a design a 

fejlesztési folyamat egy izolált része volt, és az volt a feladata, hogy a már majdnem kész, 

kifejlesztett termék köré egy marketingszempontból kívánatos arculat kerüljön. A tervezők, 

designerek nem voltak a szűken vett fejlesztési csapat részei. A Design Thinking ellenben 

magát a designt helyezi a középpontba, és a designerek az első pillanattól szerves részét képezik 

a csapatnak, így első kézből értesülnek a tervező csapat többi tagja által, az ő szemszögükből 

felvázolt (és természetesen az elsődleges fogyasztó által megfogalmazott vagy érzékelt) 

problémákról, kihívásokról, megoldandó feladatokról. Egy valódi Design Thinking csapatban 

nincs hierarchia, hiszen mindenki egy más terület szakértője: például mérnök, pszichológus, 

nyelvész, biológus, marketing szakember, és egy így felállított csapatnak a jellemzője, hogy 

senki nem az adott termék vagy szolgáltatás közvetlen szakértője. A kulcs maga a folyamat, 

nem pedig az, hogy kinek mennyi tapasztalata volt egy adott termékkel kapcsolatban. 

A Design Thinking folyamatát (16. ábra) a szerző három szakaszra osztja fel: az inspiráció 

szakasza (Inspiration), az ötletelés szakasza (Ideation), valamint a megvalósítás szakasza 

(Implementation). Az inspirációs szakaszban a következő kérdésekre keressük a választ: Mi az 

üzleti probléma? Hol van ebben a lehetőség? Mi változott (vagy mi változhat a közeljövőben)? 

Ezután tekintsünk ki a világra, és figyeljük meg, hogyan gondolkodnak az emberek, mire van 

szükségük, mit akarnak, majd vizsgáljuk meg az üzleti nehézségeket. Fontos, hogy már a 

kezdetektől fogva minél több terület szakértői be legyenek vonva a folyamatba, és hogy különös 

figyelemmel legyünk a folyamat során az „extrém” felhasználókra, mint például a gyerekekre 

vagy az idősekre. Legyen egy erre a célra elkülönített projektszoba, ahol a csapat az ötleteket, 

tapasztalatokat megoszthatja, és azt is megvizsgálhatja, hogyan tudjuk a technológiai újításokat 

a javunkra fordítani. Ezután az így összegyűjtött információt szerkezetbe rendezve léphetünk 

az ötletelés szakaszába.  
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16. ábra 

A Design Thinking folyamatábrája 

 

Forrás: Interaction Design Foundation 2017 

Az ötletelés szakaszában szülessen minél több vázlat, megoldáslehetőség, javaslat, majd ezt 

követően egy kreatív keretrendszerbe rendezve az ötleteket, azokat egyesítve és egységesítve, 

a felhasználót minden egyes mozzanat közepébe helyezve ismertessük a felhasználó által 

bejárható utat. Ezt követik gyors egymásutánban a prototípus-készítési és -tesztelési fázisok, 

lehetőleg minél rövidebb időn belül minél többször, hogy az egyes prototípusok tesztelése 

alapján minél több hasznos visszajelzést kapjunk a felhasználótól. A prototípusnak tipikusan 

csak annyi időt és energiát javasolt szentelni, amennyi elégséges ahhoz, hogy az ötlet 

továbbfejlesztéséhez hasznos visszajelzést adjon. Ha a prototípus túlságosan befejezettnek 

tűnik, akkor kisebb lesz az esély arra, hogy az alkotók profitáljanak a visszajelzésekből. A 

prototípus-készítés és -tesztelés során megismert történeketet, helyzeteket, ötleteket belsőleg 

meg kell osztani egymás között, folyamatosan kommunikálni kell egymással, és a határidőn 

belül létre kell hozni és tesztelni kell annyi prototípust, amennyit csak lehet.  

Ezt követően lépünk csak a megvalósítás szakaszába, ahol elsősorban (de korántsem kizárólag) 

a mérnöki megvalósításé a főszerep, miközben folyamatosan egyeztet a csapat a marketing 

részleggel, hogy egy hathatós kommunikációs stratégia kialakuljon. Az így létrehozott (kész 

vagy béta-verziós) termék után lehet újabb projektet kezdeni, vagy a béta-verziós terméket a 

Design Thinking folyamatát újraindítva továbbfejleszteni (Brown 2008). 

A fent bemutatott módszertan azonban nem csak új termékek fejlesztésénél vagy meglévő 

termékek továbbfejlesztésénél alkalmazható. Mivel maga a „termék” szabadon helyettesíthető 

egy rendszeren belül meglévő folyamattal, egy szervezet működésének szokásrendjével vagy 
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egy döntéshozási mechanizmussal, ezért a módszertan tágabb kontextusban is értelmezhető, és 

szinte bármilyen kis- vagy nagyvállalatnál, bármilyen üzleti helyzetre alkalmazható.  

Az IBM például a Design Thinking módszertanának kulcsmondatát úgy határozta meg, hogy 

„a szándék az eredmény mögött” (intent behind the outcome). A vállalat a Figyeld meg! 

(Observe), Gondold végig! (Reflect), Alkosd meg! (Make) hívószavakat választotta a Design 

Thinking módszertanának belső megvalósításához, amely így bármilyen kontextusban 

értelmezhető, de a lényeg valójában megegyezik a Tim Brown által leírt folyamat három 

szakaszával (Schoonmaker 2014). 

A Design Thinkinget a megvalósítási szakaszban nagyon gyakran kombinálják az agilis 

projektmenedzsment és temékfejlesztési módszerekkel. Ez különösen jellemző a 

szoftverfejlesztés területén.  

Lean Startup 

 

A lean6 mint gyártástechnológiai kifejezés eredetileg a Toyotától származik, ahol a 

hatékonyságnövelést a pazarlás kiküszöbölésével érték el, többek között a raktárkészlet 

csökkentésével, a hibák és hiányosságok az összeszerelés minél korábbi szakaszában történő 

feltárásával, szigorú minőségirányítással és minőségbiztosítással, valamint a szállítókkal és a 

fogyasztókkal történő szoros kapcsolattartással (Liker 2004). 

A leant mint módszertant később a szoftverfejlesztésre is adaptálni kezdték, majd a startupokra 

vonatkozó módszertani interpretációt Eric Ries vezette be a köztudatba 2011-ben megjelent 

nagy sikerű könyvével, a The Lean Startup című írásával (Ries, 2011). 

A Lean Startup kulcsa a legegyszerűbb életképes termék (Minimum Viable Product, MVP) 

létrehozása. Az MVP létrehozásakor a lehető legkisebb idő-, pénz- és erőforrás-befektetéssel a 

lehető legnagyobb mennyiségű hiteles tapasztalatszerzést biztosító termékprototípust kell 

létrehozni, így a lehető leghamarabb tesztelhetjük a termékötletünket a fogyasztók visszajelzése 

alapján. Szintén fontos a variánstesztelés (Split Testing), így egy adott termék egyszerre két 

MVP-variánsát lehet validáltatni a piaccal, ezáltal még több visszajelzést biztosítva a 

fogyasztók szokásairól és szükségleteiről; valamint az üzletileg végrehajtható terveken alapuló 

 
6 Jelentése takarékos, gazdaságos, kis létszámú. 
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mérőszámok nyomonkövetése, az alapvető üzleti feltevések folyamatos megkérdőjelezése, 

azok átgondolása és javítása is a Lean Startupok húzóereje.  

Az üzleti modell vászon (Business Model Canvas), amelyre később a 4.4-es fejezetben a 47. 

ábra mutat gyakorlati példát, egy olyan menedzsmenteszköz, amellyel új projektek 

azonosíthatók be, vagy meglévő termékek/szolgáltatások újragondolására szolgálnak. A vászon 

kilenc szegmensből áll, amelyek együtt segítik az üzleti probléma megfogalmazását, kibontását, 

újragondolását (Blank 2013). 

A Harvard Business School kutatása szerint a startupok 75%-a megbukik (Blank 2013). A Lean 

Startup módszertanát használva, sok kísérletezés, tesztelés és új verzió kipróbálása során, 

minimális költséggel eljuthatunk ahhoz a termékhez, ami végül a legnépszerűbbé válik. Míg a 

hagyományos üzleti megközelítésnél az alkalmazottak végrehajtják az üzleti tervet, addig a 

Lean Startupok új üzleti modellt kísérleteznek ki, illetve keresnek, egészen addig, amíg meg 

nem találják az új, működő modellt, és elfogadják azt az állítást, hogy a kezdeti periódusban 

minden ötlet egy megalapozatlan feltevés, amelyet a folyamat során validálniuk kell. Jó példa 

erre a Blue River Technology nevű amerikai startup, amely eredetileg egy automatikus fűnyírót 

akart a piacra dobni. Úgy gondolták, hogy a golfpályák körében nagy sikert arathat. Nagyjából 

tíz hét alatt több mint száz potenciális vevővel beszéltek, és arra a megállapításra jutottak, hogy 

nem érdekli őket a termék. Ezután a farmerekkel kezdtek el beszélgetni, és felfedezték, hogy 

óriási kereslet lenne a gyomirtás optimalizálására. Tíz héttel később megalkották az újabb 

MVP-t, az automatikus gazológépet, de a folyamat közben rájöttek, hogy ami a farmereknek 

igazán nehézséget okoz, az a saláták korai fázisban történő egyelése. Ezért ismét újragondolták 

a terméket, és megalkották az automatikus salátaritkító berendezést (LettuceBot), amely ebben 

a formájában már óriási sikert aratott. Ma az Egyesült Államokban a salátatermelés 10%-a a 

Blue River Technology salátaritkító robotja segítségével kerül a piacra (Simonite 2017).  

A Lean Startup módszertan népszerűségét és elérhetőségét az egyre népszerűbb közösségi 

finanszírozási lehetőségek (crowd funding) és az angyalbefektetők elérhetősége is növeli.  

A Lean Startupok elengedhetetlen része az agilis módszertan alkalmazása, amelyről 

részletesebben a következő fejezetben beszélünk.  
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Agilis projektmenedzsment módszerek  

 

A projektmenedzsment a hagyományos értelmezés szerint egy lineáris, előre definiált, jól 

körbehatárolható, felülről vezérelt és a szekvenciális végrehajtásra támaszkodó, időben 

szigorúan behatárolt, változásokat inkább kiküszöbölő, mint beépítő munkafolyamat irányítási 

és végrehajtási keretrendszere. Egyes elméletek szerint az első projektmenedzsment eszköz a 

18. század végén a William Playfair skót mérnök és politikai közgazdász által létrehozott 

oszlopdiagram volt (bar chart), de van, aki a projektmenedzsment kezdetét az amerikai mérnök 

Henry Ganttról elnevezett Gantt-táblázatoktól (Gantt chart) eredezteti az 1910-es évek 

környékéről (Morris 1997). Az évszázad során számtalan projektmendzsment iskola látott 

napvilágot az éppen divatos munkafolyamat-vezérlési kihívásokra adandó válaszul, de ami az 

agilis projektmenedzsment módszerek megjelenéséig mindegyikben közös volt, az az, hogy 

mindegyik keretrendszer arra a feltételezésre támaszkodott, hogy a projekt környezete 100%-

ban előre kiszámítható, valamint a szigorúan betartott folyamatok, a rendelkezésre álló idő és 

erőforrások mellett, pontos dokumentáció vezetésével sikeresen végrehajtható. 

Az agilis projektmenedzsmentet eredetileg a modern szoftveripar keltette életre, és mint 

egységes fogalom, a megjelenése nagyjából 2003-ra tehető. Az agilis módszertan, ellentétben 

a hagyományossal, azt a premisszát veszi alapul, hogy az ügyfél igényeinek 70-80%-a egészen 

a projekt indulásáig rejtve marad, hallgatólagos és nehezen kifejezésre juttatható (Rico 2018). 

Éppen ezért nem lehet a teljes projekttervet előre véglegesíteni, hanem egy rugalmas folyamat 

részeként, rövidebb időtartamokra lebontva, a részeredményeket tesztelve, ezeket az ügyfélnek 

bemutatva, majd a visszajelzések alapján kapott változásokat a projektbe újonnan beépítve lehet 

csak az ügyfél valódi igényeit kielégíteni (Davies 2018). 

Az agilis módszertan mozgatórugója az iterácó. Egy iteráció a teljes projekt építőelemeként 

definiált feladatrész, amelyet egy kisebb csapat együtt végez el viszonylag rövid időn belül, a 

gyakorlat szerint általában 1 vagy 2 hét alatt. Az így elkészült feladatrészt a projektben részt 

vevő csapat különböző tagjai megvizsálják, és a tapasztalatok, vélemények, visszajelzések 

alapján tervezik meg a teljes projekten belüli következő iterácó célkitűzéseit. Az iterációs 

ciklusokat a 17. ábra mutatja: 

Az iterációk legfőbb előnyei, hogy az esetleges hibák, mellékvágányok, vagy az ügyfél 

félreértéséből adódó, nem megfelelően elkészült megoldások még időben, az iterációs 

szakaszok közben felfedezhetőek, így felesleges idő- és erőforrás-ráfordítás, valamint jelentős 
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elsüllyedt költségek nélkül ezek orvosolhatóak lesznek, és ez nem teszi kockára a teljes projekt 

megfelelő idő alatt történő leszállítását.  

 

17. ábra 

Az agilis módszertan 

Forrás: Davies 2018 

Az agilis projektmenedzsment és az úgynevezett waterfall modell szembeállítása 

A lineáris projektmendzsment módszerek, amelyek közül a legnépszerűbb ma is a waterfall 

elemzés, elsősorban az építőiparban és a gyártásban használatosak. Mivel itt a kivitelezés 

szempontjából elengedhetetlen, hogy bizonyos munkafázisok a maguk sorrendjében kerüljenek 

kivitelezésre, ezért ezeket a célokat megfelelően kiszolgálja egy lineáris, egymás után 

következő, nem felcserélhető és nem változtatható projektterv. Amint a 18. ábra mutatja, a 

waterfall a követelmények összegyűjtése, a tervezés, a megvalósítás, az ellenőrzés és a 

karbantartás fázisaiból áll (Davies 2018).  

Mivel a környezetünk és az ügyfelek igényei folyamatosan változnak, a hagyományos waterfall 

nehezen reagál a folyamatos kihívásokra, változásra. Az innovációs folyamat elősegítéséhez 

szükségünk van egy olyan rendszerre, amely képes kisebb egységeket is kezelni, a folyamat 

közben is önmagára visszatekinteni és a változtatásokat abba újra integrálni. A folyamatos 

innováció biztosítására a rugalmas, agilis módszertant szükséges alkalmaznunk.  
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18. ábra 

Waterfall kontra agilis módszertan 

Forrás: Davies 2018 

Exponenciális szervezet 

 

Az exponenciális szervezetek fő mozgatórugója a nagyszabású átalakítási cél (Massive 

Transformative Purpose, MTP). Egy jól végrehajtott MTP eredménye az, hogy egy olyan 

kulturális elmozdulást generál, amelynek hatására a vezető körül egy valódi közösség kezd 

formálódni. A közösség tagjai olyannyira magukévá teszik az adott projektet, terméket, 

szolgáltatást, hogy annak megvalósítását saját felelősségüknek, missziójuknak tekintik (Malone 

et al. 2014). 

Az exponenciális szervezet ereje abban mutatkozik meg, hogy annak befolyása akár tízszer 

akkora is lehet a többi, látszólag hasonló szervezethez képest. Az exponenciális szervezet tíz 

jellemzőjét a 19. ábra mutatja. 

A szervezeten kívüli irányelvek (SCALE) a következők:  

• A munkaerő igény szerinti segítségül hívása, azaz merjük használni a világon bárhol 

rendelkezésre álló tehetséges munkaerőt bármikor, amikor szükségünk van rá. 
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• Közösségek és a nagyközönség építése, azaz építsük fel és állítsuk magunk mellé az 

embereket, hogy ők is megtalálhassanak minket az ötleteikkel, és ezt szívesen tegyék. 

• Algoritmusok alkalmazása, vagyis használjuk ki a mesterséges intelligenciában és a 

gépi tanulásban rejlő lehetőségeket. 

• Eszközök kihelyezése, tehát csak azt tartsuk házon belül, ami az üzletmenet számára 

kritikus, a többi folyamatot szervezzük ki. 

• Elköteleződés megerősítése „játékosítással”, azaz a játék dizájnelemeit kihasználva 

igyekezzünk az emberek általunk elvárt irányként megfogalmazott hozzáállását 

kialakítani. 

19. ábra 

Az MTP attribútumai 

 

Forrás: Malone et al. 2014 

 

A szervezeten belül pedig az alábbiak alkalmazandók (IDEAS): 

• Elektronikus felületek alkalmazása, amelyeket aktívan használva kézben tarthatjuk a 

közösségünket és az erőforrásainkat. 

• Jelentések nyomon követése, azaz az adatok megszállott figyelése, melynek 

segítségével magasabb teljesítmény ösztönözhető. 
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• Kísérletezés biztosítása, azaz az ötletek és termékek gyors felmérésére biztosított 

lehetőség, ezáltal kiderül az, hogy mi működőképes, és mi elvetendő. 

• Autonómia biztosítása, vagyis szigorú felügyelet helyett teret kell engedni az 

alkalmazottaknak ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassák ki magukból. 

• Közösségi technológiák használata, amelyek alapján az emberek preferenciáit 

figyelembe véve a belső csapatot szervezettebbé lehet tenni, ezáltal gyorsabb döntések 

hozhatók. 

Az exponenciális szervezetek terjeszkedésének ereje a következő kilenc növekedési 

potenciálban rejlik: 

• Az információ mindent felgyorsít. Míg 1995-ben nagyjából 700 millió tekercs filmet 

fotóztunk el, a digitalizáció hatására 10 évvel később 8 trillió tekercsnek megfelelő 

mennyiségű fénykép készült.  

• A pénz mint egyedüli erőforrás leértékelődése. Míg korábban egy marketingkampány 

súlyos összegeket emésztett fel, manapság egy terméket bárki töredékáron hirdethet az 

interneten keresztül. A közösségi támogatás mint marketingerő maximálisan 

kihasználható, a megosztások ingyen vannak, a nettó támogatók mutatója (Net Promoter 

Score, NPS) segítségével azonnali közvéleménykutatás készül, amely tovább növelheti 

a támogatók számát.  

• A diszrupció új normává válik. Az új belépők gyorsan reagálnak a változásokra, 

szervezeti költségeik nagyon alacsonyak, így olyan előnyöket élvezhetnek, amelyeket a 

már meglévő nagy cégek nem. A piac felbolydul, újra átrendeződik, időlegesen 

stabilizálódik, majd ismét következhet a diszrupció. 

• Óvakodjanak a szakemberektől! A diszruptív innováció ritkán a szakértők érdeme. A 

gyökeres újításokkal leggyakrabban a terület kívülállói állnak elő. 

• Az ötéves tervek halála. Egy exponenciális világban ez a megközelítés elavult, nem 

hatékony és kontraproduktív. Ha ehhez ragaszkodunk, letérítjük az exponenciális 

szervezetet arról az útról, amelyen természeténél fogva haladnia kellene.  

• A kis hal megeszi a nagy halat. A legfontosabb a gyorsaság és az agilitás, hogy minél 

előbb meghatározó tényezővé váljanak; ezt követően a növekedés határa a csillagos ég. 

• Bérelj, ne birtokolj! Egy induló exponenciális szervezetnek semmi szüksége arra, hogy 

óriási befektetéseket eszközöljön. Szinte minden rendelkezésre áll, és viszonylag 

alacsony költség fejében igénybe vehető.  
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• A nyitottság alapvető szerepet játszik. A nyitott platformok nagyobb bizalmat, a nyitott 

szervezetek nagyobb rugalmasságot és autonómiát biztosítanak.  

• Minden mérhetővé válik. Az exponenciális szervezetek mindent mérnek, amit csak 

lehet, és olyan ökoszisztémákat hoznak létre, amelyben ezek az adatok könnyen 

követhetőek. Ezek alapján pedig új üzleti lehetőségek létrehozását kezdeményezik. 

(Malone et al. 2014) 

Az exponenciális szervezetek nemcsak az induló startupoknak, hanem a közép- és 

nagyvállalatok szervezeten belüli innovációs folyamatmenedzsmentjéhez is iránymutatást 

nyújtanak. Egy meglévő szervezeten belül is definiálható egy olyan MTP, amely a belső és 

külső ökoszisztémát magával ragadva serkenti annak exponenciális szervezetté válását, és 

önmagát is felbolydítva újraépíti azt. 

2.2.3  Az innováció eredményességének és az innovációt támogató közeg mérése, 

innovációs rangsorok 

Az innováció miliőjén egyrészt értjük a gazdasági, termelési kapcsolatokat, amelyek 

homogenizálják a termelési kultúrát, ezáltal közös tudásra tesznek szert a szervezetek, és 

növelik az egymás közötti bizalmi hálójukat, másrészt azon meglévő sajátosságokat, melyek 

jelen vannak a helyi társadalmi kapcsolatokban, kultúrában, intézményrendszerben (Rechnitzer 

1998). 

Versenyképességi piramis 

Egy régió versenyképességi elemzésének egyik lehetséges eszköze a Lengyel-féle piramis 

modell (Lengyel 2006). A modell három szintet határoz meg: 

• alapkategóriák 

• alaptényezők 

• sikerességi faktorok 

A modell alján a hosszú távú gazdasági, innovációs és humán sikerfaktorok, középen a 

gazdaságfejlesztési alaptényezők, míg a legtetején az elérendő cél, a helyi közösség 

életszínvonala található. 
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20. ábra 

Versenyképességi piramis 

 

Forrás: Lengyel 2006 

A modellben kiemelt szerepet kap a társadalmi szerkezet, a helyi környezet minősége és a 

társadalmi kohézió szerepe. 

Az innováció befolyásolja a regionális fejlődést, továbbá egy régió sikere az innovációs 

rendszerek beágyazottságától is függ (Rechnitzer et al. 2011). 

A fejezet további részében öt gyakran idézett indexet mutatok be. Ahogy látni fogjuk, ezek a 

mutatószámrendszerek más-más kérdésre kívánnak válaszolni, ugyanakkor módszertanukban, 

illetve a vizsgált területek meghatározásában jelentős átfedéseket mutatnak egymással és az 

okosvárosindexekkel is. A Globális innovációs index – ahogy az elnevezése is jelzi – globális 

összehasonlításban, a Digitális gazdaság és társadalom index az EU tagországait vizsgálva az 

általános innovációs környezet minőségét kísérli meg mérni. Szintén egy globális (Globális 

startup ökoszisztéma jelentés) és egy európai összehasonlító elemzés (Európai digitális város 

index) példáján keresztül fogok írni a startup vállalkozások – mint az innováció szempontjából 

kiemelkedő jelentőségű gazdasági szegmens – működési feltételeit bemutatni kívánó 

elemzésekről. Végül az Ipar 4.0 kezdeményezéshez kapcsolódó érettséget mérő index (Roland 

Berger Industry 4.0 Readiness index) rövid ismertetésével zárom a felsorolást. 
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Globális innovációs index (Global Innovation Index – GII) 

A Globális innovációs index projekt 2007-ben indult a neves európai üzleti iskola, az INSEAD 

keretei között azzal a céllal, hogy olyan mutatószámrendszert dolgozzanak ki, amely jelentősen 

túlmutat a nemzeti innovációs teljesítményt jellemző, hagyományosan alkalmazott mutatókon 

(GDP arányos K+F költés, közzétett publikációk száma).  

21. ábra 

A globális innovációs index számításának hierarchiája  

 

Forrás: GII 2019 
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Az évente megjelenő országrangsort meghatározó indexet az előfeltételeket (Innovation Input 

Sub-Index) és az innovációs teljesítményt (Innovation Output Sub-Index) mérő alindexek 

értékének átlagolásával számítják ki. A GII számításának hierarchiáját 21. ábra foglalja össze. 

2020-ban a vizsgált közel 130 ország között Magyarország a 33. legmagasabb pontszámot érte 

el. Az eredményeket tekintve a 26., míg az előfeltételek alapján a 39. helyre kerültünk a 

rangsorban. Hazánk eredményei kimagaslóan jók a GDP-arányos külföldi működőtőke-vonzás, 

a high-tech ipar és a kreatív iparhoz kapcsolódó export arányát illetően. A legalacsonyabb 

relatív pozíciónk a belső piac fejlettségéhez, illetve fejletlenségéhez kapcsolódik. 

Digitális gazdaság és társadalom index (Digital Economy and Society Index – DESI) 

A Digitális gazdaság és társadalom index célja az EU-tagországok digitális 

versenyképességének mérése. A kompozit index indikátorait öt kategóriába csoportosították, 

melyek a következők: 

• internetelérés (Connectivity) 

• emberi erőforrások (Human Capital) 

• internethasználat (Use of Internet) 

• a digitális technológiák integrálása (Integration of Digital Technology) 

• digitális közszolgáltatások (Digital Public Services) 

2020-ban a DESI mutatói alapján a vizsgált 29 EU-tagország között Magyarország a 22. helyen 

állt. A főbb kategóriák közül a legjobban az internetelérés területén állunk 7. helyezéssel. A 

többi tagországhoz képes leggyengébben – 20. helyen – a digitális technológiák integrációjának 

területén teljesítünk, ahol az alacsony helyezés fő oka, hogy a felmérés szerint a 10 főnél több 

alkalmazottal rendelkező vállalkozások alacsony százaléka oszt meg adatokat elektronikus 

csatornákon keresztül. 

  



95 

 

A szoftvereken alapuló innováció és a startup vállalkozások kiemelt szerepe7 

Az új technológiákra épülő radikális változások talán legismertebb leírását Marc Andreessen 

tette közzé a 2011-ben a Wall Street Journal-ben megjelent „Miért eszi meg a szoftver a 

világot?” című cikkében  (Andreessen 2011). Az írásban Andreessen azt jósolta, hogy egyre 

több iparág fog úgy átalakulni, hogy a munkát szoftverek végzik, és a kialakított új típusú 

szolgáltatások az interneten keresztül vehetők igénybe az élet szinte minden területén, a 

mezőgazdaságtól a nemzetbiztonságig. Az új gazdaság nyertesei gyakran a Szilícium-völgy 

kultúráját követő technológiai startup vállalkozások, amelyek sikeresen foglalják el a 

hagyományos nagyvállalatok piaci pozícióit. A szerző 10 évet adott arra, hogy ez a hullám 

szinte minden iparágon végigsöpörjön. 

Közel egy évtizeddel a cikk megjelenése után elég egy pillantást vetni a világ legnagyobb piaci 

értékű vállalatainak listájára, hogy belássuk: a szoftver tényleg megeszi a világot. Persze sok 

tündöklő startup értékelése erősen vitatható, de nehéz nem észre venni, hogy egyre több iparág 

alakul át a technológiai fejlődés eredményeképpen, és a változások élharcosai nagyon gyakran 

startupok. 

Iparágtól függetlenül elmondható, hogy a feltörekvő technológiai cégek egyben egy új 

menedzsmentfilozófia képviselői is, akik az átütő erejű innovációra építenek, szemben a 

hagyományos vállalati felfogással, amely a hatékonyságot és a marketinget helyezi a 

középpontba. A Compass.co által kiadott, The Global Startup Ecosystem Ranking című 

tanulmány szerint az Egyesült Államokban a munkaerő hatékonysága 1965 óta 

megduplázódott, miközben a vállalatok eszközarányos nyeresége 75 százalékkal csökkent. 

Ezzel egy időben a legnagyobb vállalatok S&P 500-as listáján a cégek átlagosan 80 százalékkal 

kevesebb ideig tudtak fennmaradni (Global Startup Ecosystem Ranking 2015). 

A szerzők szerint a jelenség okai a következők: 

• A piacra lépés korlátai jelentősen csökkentek, egyrészt az általános gazdasági 

liberalizáció hatására, másrészt pedig azért, mert a termelésben a globális 

kommunikáció és a logisztikai rendszerek exponenciális fejlődése lehetővé tette 

termelési értékláncok felépítését jelentős tőkebefektetés nélkül is. 

 
7 Az alfejezet nagyrészt a Kamara Online-on megjelent írásomra épül, többségében annak szó szerinti 

átvételével: https://kamaraonline.hu/az-ugyvedseg-vege-mi-johet-ez-utan/ 
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• Az egyre nagyobb szerepet játszó infokommunikációs iparban szintén tovább 

csökkentek a belépési korlátok, többek között annak köszönhetően, hogy a felhőalapú 

technológiák és az új, hatékonyabb szoftverfejlesztési eljárások és fejlesztőeszközök 

segítségével globális piacok elhanyagolható mértékű tőkebefektetéssel elérhetővé 

váltak. 

• A vevők sokkal tájékozottabbak lettek. A múltban az átlagos vásárló annyit tudott egy 

termékről, amennyit a reklámokból és az értékesítőktől hallott. A cégek egyoldalú 

üzenetekkel képesek voltak a róluk alkotott vásárlói kép érdekeik szerinti formálására. 

Elsősorban a közösségi médiának köszönhetően az információáramlás mai szintjén már 

nem feltétlenül a márkaépítés, az értékesítés és a marketing a legfontosabb sikerfaktor, 

hanem gyakran a kiemelkedő dizájn és termékminőség. 

• A fogyasztók kevésbé vásárolnak új termékeket. A növekvő környezettudatosság 

mellett az úgynevezett „sharing economy” térnyerése lehetővé teszi a megvásárolt 

vagyontárgyak hatékonyabb kihasználását. 

• A hagyományos nagyvállalati megközelítés a profit növelésének két módját preferálja: 

a költségek csökkentését és a marketingtevékenység intenzitásának emelését. A 

költségek egy bizonyos szint alá csökkentése a termékek/szolgáltatások minőségének 

romlásával járhat, ami a fogyasztók informáltságának mai szintjén végzetes lehet. A 

fogyasztók – mint láttuk – az egyoldalú marketingüzenetekre is sokkal kevésbé 

fogékonyak. 

A jelenlegi piaci viszonyok között a siker kulcsa tehát gyakran a radikális termék/szolgáltatás 

és üzleti modell innováció. Néhány ismert példa arra, hogy egy-egy új üzleti modellt és 

infokommunikációs innovációt alkalmazó startup miként vette át az adott iparág vezető 

pozícióját: 

• Kodak → Instagram (Fotózás) 

• Borders Books → Amazon (Könyvek) 

• Tower Records → Apple, Spotify (Zene) 

• Nagy Szállodaláncok → Airbnb (Szállás) 

• Taxi társaságok → Uber (személyszállítás) 

• Toborzócégek → Linkedin (toborzás) 

• Újságok → Közösségi media 
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A startup térhódítás lehetséges okai: 

• Az elmúlt évtizedben egy globális szoftvertermék kifejlesztésének és piacra vitelének 

költségei a korábbiak töredékére csökkentek. 

• Az alacsonyabb tőkeigények miatt a befektetőknek lehetőségük van nagyobb számú 

startupba fektetni kisebb átlagos befektetési értékkel. 

• Kialakult a startup világ új menedzsmenttudománya, elsősorban az úgynevezett Lean 

Startup filozófiára épülve. Az új megközelítés a valós ügyféligényekhez igazított 

iterációs termékfejlesztést helyezi a középpontba. 

• Az ügyfelek egyre inkább hajlandók új technológiákat kipróbálni akkor is, ha azok nem 

ismert nagyvállalatoktól származnak. 

Annak ellenére, hogy a technológiák, a tőke és a tudáshoz való hozzáférés, csakúgy, mint a 

digitális infrastruktúra, szinte mindenütt elérhető a Földön, a legnagyobb piaci értékkel és 

gazdasági hatással bíró startup ökoszisztémák néhány globális régióban koncentrálódnak. A 

következőkben olyan elemzéseket, felméréseket mutatok be, amelyek az ökoszisztémákat 

elemzik különböző kritériumok alapján. 

Globális startup ökoszisztéma felmérés (Global Startup Ecosystem Ranking) 

Az egyik legismertebb a Globális startup ökoszisztéma felmérés (Global Startup Ecosystem 

Ranking 2015), mely a következő szempontokat veszi figyelembe (8. táblázat): 

A. Teljesítménymutatók (piaci értékelés, befektetési érték, illetve működő startupok 

volumene) (30% súly) 

B. Sikertényezők: 

• finanszírozás elérhetősége (25%) 

• elérhető piac (20%) 

• képzett munkaerő (15%) 

• startup tapasztalatok (10%) 
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8. táblázat 

A globális startup ökoszisztémák rangsora a The Global  Startup Ecosystem 

Ranking 2015 alapján 

Forrás: Global Startup Ecosystem Ranking 2015 

 

Európai digitális város index (European Digital City Index – EDCi) 

 

A European Digital City Index (EDCi) azt vizsgálja, hogy különböző európai városok mennyire 

támogatják a digitális vállalkozásokat: az úgynevezett startup és scale-up vállalkozások 

számára mennyire segít azonosítani a helyi ökoszisztémák erősségeit és gyengéit annak 

érdekében, hogy segítsen az erőforrások allokációjának tervezésében. A helyi szabályozók 

számára, akik egy-egy város digitális vállalkozásait kívánják támogatni, az index segít a 

legsikeresebb és a leginkább reménykeltő teljesítményt nyújtó központok azonosításában annak 

érdekében, hogy tanulhassanak a legjobb gyakorlatokból. Az index továbbá benchmarking 
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lehetőségeket és segítséget nyújt a különböző vállalkozástámogató intézkedések közötti 

prioritások meghatározásához (European Digital City Index 2016). 

A European Digital City Index Budapestet a vizsgált 60 európai főváros és digitális központ 

között a 33. helyen rangsorolja. Közép- és Kelet-Európában csupán Tallin relatív pozíciója jobb 

ennél. 2016-ban Prága a 37., Varsó a 38., Pozsony pedig a 41. helyre került a rangsorban. A 

tanulmány alapján a legjobb 30% között szerepel a tőkéhez való hozzáférés, a digitális 

infrastruktúra, valamint a mentoring és menedzsmenttámogatás területén, miközben a 

leggyengébben teljesító 30% közé került a vállalkozási kultúra, az életminőség és a 

tudásmegosztás területén.  

Az index mutatószámrendszere figyelembe veszi a szabályozó környezetet, valamint gazdasági, 

kulturális, szociális és technológiai faktorokat8. A felmérés készítői kétféle sorrendet is 

felállítottak ugyanazon mutatók felhasználásával, de eltérő súlyozással. Az egyik index az 

induló startup vállalkozások igényei alapján készült, a másik pedig a fejlődés következő fázisát 

elérő, úgynevezett scale-upok sajátosságai szerint állít fel sorrendet. Az alcsoportok, vagyis a 

változók esetében az alacsony prioritást 0,5-ös, a magasat pedig 1-es súllyal vették figyelembe, 

míg a főcsoportok, az úgynevezett témák esetében a magas 1-es súllyal, a közepes 0,66666-os 

súllyal, míg az alacsony 0,33333-as súllyal szerepel a számításokban. A továbbiakban a 

startupokra vonatkozó index értékeit elemezzük. 

A tanulmány szerzőinek véleménye szerint 2010 és a felmérés 2015. végi megjelenése között a 

magyarországi technológiai startupok száma (a felmérés íróinak besorolása szerint) 50-ről 300-

ra emelkedett. Az országon belül egyértelműen Budapest a startup ökoszisztéma központja. A 

területet támogató magán- és állami kezdeményezések száma és intenzitása szintén növekszik. 

A startupok tőkéhez jutása még mindig kihívást jelent, bár ezen a téren az EU által támogatott 

Jeremie programból finanszírozott kockázati tőkealapok megjelenése előrelépést jelentett. A 

kormányzat a startup ökoszisztéma fejlődését további EU-források segítségével is támogatja. 

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and 

Technology – EIT) központja szintén Budapesten van. Sok jel mutat abba az irányba, hogy 

Budapest jó úton halad, hogy a vállalkozók, kockázati tőkebefektetők és más szereplők 

 
8 Az Európai Digitális Város Index indikátorait lásd a 8. mellékletben. 
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együttműködésének segítségével további sikeres, innovatív technológiai vállalkozások 

induljanak el a régióban. A felmérés készítői a város következő főbb jellemzőit emelik ki: 

• Az inkubátorok, akcelerátorok és co-working irodák fejlődő hálózata. 

• A lakhatási költségek alapján a város a legjobb 5-ben van. 

• Átlag feletti közlekedési összeköttetés más európai városokkal. 

• Kiváló digitális infrastruktúra, nagy sebességű internetkapcsolat. 

• A hitelekhez való hozzáférés továbbra is nehézkes, és még mindig személyes 

találkozókat igényel a bankokkal. 

• Az egyetemeken továbbra is elégtelen a vállalkozásindítással kapcsolatos ismeretek 

átadása, a csapatmunka és kollaboráció gyakorlása és a releváns marketingmódszerek 

oktatása. A startupközösség tagjainak többsége maga próbálja megszerezni ezeket a 

készségeket és ismereteket. 

• Gyakran hiányzik az angol nyelvismeret. 

A szerzők négy nemzetközi szinten is elismert startupot kiemelnek: az NNG-t, a LogMeIn-t, a 

Ustreamet és a Prezit. Az utóbbi két cég nagyon jelentős, tőkét vont be sikeresen a nemzetközi 

piacokon. A sikeres vállalkozások inspirációt jelentenek a közösség számára. 

Roland Berger (RB) Industry 4.0 Readiness index 

„Az elmúlt évtizedekben a gyártási és termelési rendszerek fokozatosan információtechnológiai 

támogató eszközökkel egészültek ki, hiszen az egyre összetettebb technológiák, a sokszor több 

telephelyen történő termelés és a támogató logisztikai folyamatok irányítása mind komplexebb 

feladatot jelentett. Napjainkban a gyártási folyamatok kilenctizedét valamilyen 

információtechnológiai eszköz támogatja. Az információtechnológia egyre markánsabb és 

kikerülhetetlen szerepe alapjaiban változtatta meg az élet- és munkakörülményeket. A 

miniatürizálás és a kommunikációs technológiák fejlődése lehetővé teszi, hogy a fizikai és a 

virtuális világ egyre inkább összeolvad, és rendszert (cyber-physical system, CPS) hoz létre. 

Az ipari termelés integrálhatóvá válik egy intelligens környezetben, amelyet a szakirodalom 

okosgyárnak (smart factory) hív. Németország erre a technológiai evolúcióra alapozva hirdette 

meg az ipar 4.0 jövőképet (Kagermann és szerzőtársai 2010, 2013), egy olyan mértékű 

paradigmaváltást, amely méltán nevezhető a negyedik ipari forradalomnak.” (Pongrácz Ferenc–
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Nick Gábor András [2017]: Innováció – a fenntartható növekedés kulcsa Magyarországon. 

Közgazdasági Szemle, 64. évf. 7–8. sz. 727. o.) 

22. ábra 

Az európai országok Ipar 4.0 felkészültsége és ipari teljesítménye a GDP 

arányában 

 

 

Forrás: Roland Berger 2014 

A Roland Berger Industry 4.0 Readiness index a következő indikátorok segítségével 

rangsorolja az európai országokat: 

1. Ipari kiválóság (Industrial excellence): 

a. a termelési folyamatok kifinomultsága (production process sophistication) 
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b. az automatizáció foka (degree of automation) 

c. a munkaerő felkészültsége (workforce readiness) 

d. innovációs intenzitás (innovation intensity) 

2. Értékteremtési hálózat (Value network): 

e. magas hozzáadott érték (high value added) 

f. az ipar nyitottsága (industry openness) 

g. innovációs hálózatok (innovation network) 

h. az internet kifinomultsága (internet sophistication) 

 

A 22. ábra két dimenzióban helyezi el a vizsgált országok teljesítményét. A függőleges tengely 

az imént bemutatott Roland Berger Industry 4.0 Readiness index értékét mutatja, míg a 

vízszintes tengely az ipar részarányát mutatja az adott ország GDP-értékéhez viszonyítva. Az 

ábra azt sugallja, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye viszonylag nagy mértékben függ 

az ipartól, miközben a vizsgált indikátorok alapján a digitális transzformáció kihívásaival 

szemben kevésbé felkészült még az európai versenytársakhoz képest is (Roland Berger 2014). 

2.3  Az okosváros-fogalom kapcsolata az innovációval 

Mára általánosan elfogadott megközelítés, hogy az informatika robbnásszerű fejlődése a 

gazdasági és társadalmi változások egyik fő hajtóereje. Enyedi György szerint például a 

városfejlődés harmadik dezurbanizációs szakaszát követő negyedik szakasza a globalizált világ 

urbanizációja, amelynek kiindulópontja, hogy az informatika átformálja a gazdasági és 

kormányzati szereplők, valamint a háztartások működését, és így azok térbeli kapcsolatait is. A 

globális városi hierarchia csúcsán a globális nagyvárosi régiók állnak. Fő tevékenységük a 

kutatásfejlesztés, a csúcstechnológia, a magas szintű pénzügyi, jogi szolgáltatások és a 

kulturális gazdaság. A globális nagyvárosi régiók további jellemzője, hogy sok szempontból 

kilépnek a nemzeti településrendszerből és globális hálózatokhoz csatlakoznak (Enyedi 2011, 

2012). 

Lengyel és Rechnitzer szerint a globális gazdaságot a következő öt meghatározó folyamat 

alakítja, hatást gyakorolva a térszerveződés minden szintjére (Lengyel – Rechnitzer 2004, 

2009): 

• A transznacionális vállalatok gyorsan terjeszkednek, és változatos formájú, képlékeny 

együttműködési szerveződéseket hoznak létre. 
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• Forradalmi jellegű technológiai változások, főleg kommunikációs-informatikai 

technológiák jelennek meg az élet minden területén. 

• Nemzetközi integrációk: nemzetek feletti együttműködések jönnek létre. 

• Új típusú globális pénzügyi rendszerek születnek. 

• Új termelési központok, körzetek alakulnak ki. 

A felsorolt öt tényező között explicit módon is szerepel az infokommunikációs technológia 

fejlődése által indukált technológiai forradalom, míg a többi tényezőt kiváltó/erősítő, illetve 

lehetővé tevő faktor az infokommunikációs technológia. 

Thomas Friedman a globalizációról szóló, A Föld lapos (The World is Flat) című híres 

könyvében azt állítja, hogy a globalizáció a ’90-es években felerősődő kiterjedését a szovjet 

blokk felbomlása mellett az infokommunikációs technológiai robbanásnak köszönhetjük 

(Friedman 2006). 

Lengyel szerint a globalizácó legfontosabb következményei a következők: 

• A globális vállalatok az összes költségtípust minimalizálják, így a térben szeparált 

termelés és a kiszervezések miatt megnőtt tranzakciós költségeket is. A tranzakciós 

költségek jelentős részét lokális vállalati együttműködésekkel érdemben mérsékelni 

lehet. 

• A vertikális dezintegráció és a horizontális hálózatok miatt a vállalatok közötti 

információáramlás és kapcsolattartás kiemelt fontosságúvá vált, amelynek 

hatékonyságát a rohamosan fejlődő infokommunikációs technológiák jelentősen 

javítják. A végrehajtó tevékenységek jellemzően területileg dekoncentrálódnak, míg a 

stratégiai tevékenység területileg koncentrálódik. 

• A vállalatok tartós versenyelőnyei főleg termékdifferenciálásból, azaz egyedi 

minőségű, tömegesen testre szabott termékekből, szolgáltatásokból származnak. A 

gyorsan változó egyedi igényekhez csak folyamatos innovációval lehet alkalmazkodni. 

• A területi dekoncentrációs folyamatoknak két szakasza különíthető el: míg a ’90-es évek 

közepéig elsősorban a termelő és értékesítési tevékenységek kihelyezése volt jellemző, 

addig 1995‒96-tól a szellemi tevékenységek kiszervezése is megfigyelhető, a 

könyveléstől a kutatási megbízásokig. A tudásalapú gazdasághoz kapcsolódó 

kihelyezések magasan képzett, idegen nyelven kommunikáló munkaerőt, 

felhalmozódott szakmai tapasztalatokat és komoly műszaki hátteret feltételeznek. 
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• A globális gazdaságban folyó verseny más, mint a korábbi időszakok országok közötti 

versenye, a mikrogazdasági szempontok, az innovációs készségek és klaszterek, a 

lokális üzleti környezet, a régiók jelentősége felértékelődött. 

Lengyel úgy véli, hogy a felsorolt folyamatok alapvetően megváltoztatták a regionális 

gazdaságfejlesztés szemléletét, módszereit és eszközeit, és manapság már szinte csak az alulról 

szerveződő regionális gazdaságfejlesztés működik hatékonyan (Lengyel 2010). 

Seán Ó Riain a globalizációval kapcsolatban többek között azt írja, hogy annak ellenére, hogy 

a tőke és áruforgalom mellett a technológiai vívmányok is szinte korlátozás nélkül elérhetőek, 

a globalizáció nem csökkentette a területi egyenlőtlenségeket. A gazdasági fejlődés (esetenként 

visszaesés) területileg egyenlőtlenül zajlik. A globális gazdasági fejlődés centrumai egyre 

inkább városi agglomerációkhoz és csökkenő mértékben nemzetgazdaságokhoz kötődnek. Az 

országokon belüli regionális különbségek ezzel egy időben nőnek. A személyes kapcsolati 

hálók az innovációra épülő gazdasági növekedés kritikus forrásává váltak. A személyes 

interakciókra lehetőséget adó közösségi terek serkentik az innovációs kultúra kialakítását és 

fenntartását. A globális/lokális paradoxont sokan vizsgálják. Empirikusan alátámasztható az 

úgynevezett globális régiók növekvő szerepe. A globális régiók specializált városi 

agglomerációk, ahol a gazdasági szereplők hálózatokat hoznak létre az innovációban, a 

termelésben, a kereskedelelmben, valamint a tőke- és munkaerőpiacokon. Az együttműködés 

gyakran klaszterekbe szerveződve történik. A globális régió klasszikus példája a Szilicium-

völgy, amely a világ legismertebb és legjelentősebb infokommunikációs startup ökoszisztémája 

is egyben. A régiók növekvő mértékben veszik át a domináns nagyvállalatok szerepét, mint a 

gazdasági fejlődés gravitációs központjai. Társadalmi „infrastruktúrát” szolgáltatnak olyan 

területeken, mint az innovácós és termelési együttműködés, vagy a munkaerő- és tőkepiac 

(Riain 2011). 

A régiókat hagyományosan a tőkéhez viszonyítva kevéssé mobilis – ideális esetben magasan 

képzett – munkaerő reprodukálásának központjaként tartják nyilván. Egyes vélemények szerint 

a régióknak a mobil munkaerő vonzására is törekedniük kell. Ebből a szempontból a 

kozmopolita városi környezet megteremtése a regionális gazdaságfejlesztés kritikus területe. 

Jelenleg az úgynevezett nyílt innovációs közösségek tűnnek a leghatékonyabbnak. Miközben 

az Egyesült Államokban a leginnovatívabb tudományos áttörések területén az 1970-es években 

a Fortune 500 vállalatok kutatólaboratóriumai domináltak, mára a vezető szerepet átvették az 



105 

 

állami kutatóintézetek, az egyetemek és kisebb cégek társulásai. A globális régiók egy 

lehetséges rendszerezését mutataja be a 23. ábra. 

Számos okosváros-definíció tartalmaz utalásokat az innováció fogalmára. Cavada, Hunt és 

Rogers 2014-es okosvárosdefiníció-elemzése például két dimenziót különböztet meg: az 

úgynevezett témaköröket (infokommunikációs technológiák, reziliencia / rugalmasság / 

ellenálló képesség, innováció és üzlet) és az érdekelt feleket (emberek, kormányzat, 

vállalkozások). Ez a felosztás sok más, korábban ismertetett definícióval és elemzési 

módszerrel összhangban expliciten említi az innovációt, mint az okosvárosok egyik 

attribútumát. 

23. ábra 

A globális régiók egy lehetséges rendszerezése  

 

Vezető szektor  

Vállalat központú 
Állami intézmény 

központú 

Szervezeti 

struktúra 

Domináns 

szereplő 

Zászlóshajó cégek / 

“Hub and spoke”  

Állami intézmények köré 

épül 

A szereplők 

hálózata 
Ipari park / körzet  

Privát és állami szereplők 

tanuló hálózata 

Külső szereplők 

vonzása 

Export orientált 

gazdasági zónák 

Tudományos és 

technológiai parkok 

 

Forrás: Riain 2011 

Számos okosváros-értelmezés magában foglalja a gazdasági fenntarthatóságra való törekvést 

is, amely a szerzők értelmezése szerint szoros kapcsoaltban áll a városok innovációs 

képességeivel, hiszen a városok fejlődése folyamatos alkalmazkodást igényel a változó 

környezethez. Ez az alkalmazkodási kényszer az innováció egyik hajtóereje. 

Véleményem szerint a városok alkalmazkodási és innovációs kényszerének a gazdasági 

fenntarthatóság mellett a társadalmi és környezeti fenntarthatóság is fontos eleme, és gyakran 

az innovatív technológiai, gazdasági és társadalmi megoldások újabb kihívásokat 

eredményeznek egy dinamikus fejlődési/átalakulási ciklus részeként. A technológiai és 

társadalmi fejlődés eredményeként az elmúlt évtizedekben robbanásszerű népességnövekedést 

és átrendeződést tapasztalhatunk, ami összességében, globális szinten gazdasági fejlődéssel is 

párosult. Ez a fejlődés ugyanakkor egyrészt nem egyenletes, így gyakran növekvő jövedelmi, 
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vagyoni és társadalmi egyenlőtlenségeket eredményez, másrészt pedig egyre súlyosabb 

környezeti kihívásokat okoz. A korábbi status quo megváltozása további társadalmi 

feszültségeket szülhet.  

24. ábra 

A demográfiai és környezeti kihívások, az infokommunikációs forradalom és az 

azokat alkalmazó innovatív üzleti modellek kapcsolata a városokkal  

Forrás: saját szerkesztés Nick – Pongrácz – Radács 2018 alapján 

A korábbi eszközökkel megoldhatatlannak tűnő kihívások láttán reményre adhat okot az 

infokomunikációs technológiák exponenciális, gyorsuló ütemű fejlődése. A technológiai 

fejlődés hullámait meglovagolva elsősorban a szoftverekre épülő új üzleti modellek 

segítségével számos iparágat alakítottak és alakítanak át új szereplők olyan új elvek alapján, 

mint a diszruptív innováció, a Lean Startup, a Design Thinking vagy az agilis 

projektmenedzsment módszerek. Az új technológiákat alkalmazó új innovációs modellekről a 

mi kultúrkörünkben elsősorban a Szilícium-völgy startup kultúrát képviselő technológiai 

óriásai jutnak eszünkbe, ugyanakkor az USA korábbi innovációs előnye sok szempontból egyre 

inkább a múlté, vagy megkérdőjelezhető a feltörekvő, elsősorban ázsiai kihívók eredményeinek 

tükrében. Európa az infokommunikációs technológiák tekintetében egyértelműen lemaradt, és 
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a korábbi, relatív kedvező ipari pozíciója is veszélyben van. Erre próbál választ adni például a 

németországi eredetű Ipar 4.0 kezdeményezés is. 

A gyorsuló technológiai és üzleti modell innováció, miközben választ adhat sok kihívásra, 

újabbakat is szül egy végtelen ciklusban. A városok korábban leírt növekvő szerepe miatt, 

illetve a tőke és az innovációs képességek koncentrációja okán a leírt ciklus minden elemének 

növekvő mértékben fontos a városi dimenziója. A lakosságnövekedés és -koncentráció 

elsődleges terepei a városok. Itt jelentkezik a fenntarthatósági kihívások nagy része is. A 

technológiai fejlődés földrajzilag szintén rendkívül koncentráltan zajlik, ami a befektetett tőke 

koncentrálódásával is együtt jár. Néhány globális innovációs és pénzügyi központ meghatározó 

hatással van a nemzetközi gazdasági és politikai folyamatok egészére. 

A fent leírt összefüggések fényében nem meglepő, hogy az okosvárosok teljesítményét mérő 

indexek a vizsgált tényezők tekintetében jelentős átfedést mutatnak az innovációs környezetet 

mérő indexekkel, illetve a vizsgált Ipar 4.0 érettséget vizsgáló indexszel. 
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9. táblázat 

Az innovációs, az okosváros és az Ipar 4.0 indexek át fedései 

 

 

Forrás: saját szerkesztés Nick – Pongrácz – Radács 2018 alapján 

Ipar 4.0 index

GII EDCi DESI GSER
Technical University 

of Vienna 

IBM Smart City 

Assessment
ISO 37120 Roland Berger

Intézmények 

(Institutions)

Üzleti környezet 

(Business 

Environment)

Digitális 

közszolgáltatások 

(Digital Public 

Services)

Finanszírozás 

(Funding)

Okoskormányzás 

(Smart Governance)

Városi szolgáltatások 

(City Services)

Kormányzás / Tűz- és 

katasztrófavédelem / 

Városépítészet 

(Governance/Fire and 

Emergency 

Response/Urban 

Planning)

Emberi erőforrások 

és kutatás (Human 

Capital and 

Research)

Szakértelem (Skills)
Emberi erőforrások 

(Human Capital)

Emberi erőforrások, 

tehetségek (Talents)

Okosemberek (Smart 

People)
Emberek (Citizens)

Oktatás és 

egészségügy 

(Education/Health)

A munkaerő 

felkészültsége 

(Workforce 

Readiness)

Digitális 

infrastruktúra 

(Digital 

Infrastructure)

Internetelérés és -

használat 

(Conectivity / Use of 

Internet)

Kommunikáció 

(Communication)

Telekommunikáció 

(Telecommunication)

Az 

internetszolgáltatás 

fejlettsége (Internet 

Sophistication)

Nem digitális 

infrastruktúra(Non-

Digital 

Infrastructure)

4.	Okosközlekedés / 

Okos-

természetikörnyezet 

(Smart 

Mobility/Smart 

Environment)

Víz- és 

energiagazdálkodás 

(Water/Energy)

Energia- és 

közműszolgáltatások 

(Energy / 

Environment / 

Shelter / Solid Vaste / 

Wastewater / Water 

and Sanitation)

Életstílus (Lifestyle)
Okos-lakókörnyezet 

(Smart Living)

Rekreáció 

(Recreation)

Tőkéhez való 

hozzáférés (Access to 

Capital)

Piac (Market)

Piachoz való 

hozzáférés (Market 

Reach)

Okosgazdaság (Smart 

Economy)
Gazdaság (Economy)

Vállalkozói kultúra 

(Enterpreneurial 

Culture)

Startup 

tapasztalatok 

(Startup Experience)

Az ipar nyitottsága 

(Industry Openness)

Mentorálás, 

menedzsment 

ismeretek átadása 

(Mentoring and 

Managerial 

Assistance)

Pénzügyek (Finance)

A tudáshoz 

kapcsolódó és 

technológiai 

eredmények 

(Knowledge and 

Technology output)

A tudás továbbadása 

(Knowledge 

Spillovers)

A digitális 

technológiák 

integrálása 

(Integration of 

Digital Technology)

Innováció 

(Innovation)

A termelési 

folyamatok 

kifinomultsága 

(Production Process 

Sophistication)

Kreatív ipari 

eredmények 

(Creative Outputs)

Teljesítmény 

(Performance)

innovációs 

intenzitás/innovációs 

hálózatok  

(Innovation 

Intensity/Innovation 

Network)

Az automatizáció 

foka (Degree of 

Automation)

EDCI

DESI

GSER

GII

ISO 37120

Roland Berger

Innovációs indexek Okosváros indexek

Infrastruktúra 

(Infrastructure)

A piac fejlettsége 

(Market 

Sophistication)

Az üzleti környezet 

fejlettsége (Business 

Sophistication)

Vállalkozások 

(Enterprises) 

Roland Berger Ipar 4.0 felkészültségi index (RB Industry 4.0 Readiness Index)

Európai digitális város index (European Digital City Index)

Globális innovációs index (Global Innovation Index)

Digitális gazdaság és társadalom index (Digital Economy and Society Index )

Gobális startup ökoszisztéma jelentés (Global Startup Ecosystem Report)

Városi élet- és közszolgáltatás indikátorok (City Indicators for Service Delivery and Quality of Life)
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3. Gyakorlati példák és nemzetközi kitekintés 
 

3.1  Egy okosváros-részterület részletesebb bemutatása esettanulmányok 

segítségével: Okosvárosok és közbiztonság 

A következőkben a számos városi alrendszer közül a közbiztonságra koncentrálunk. A fejezet 

célja, hogy egy okosváros-részterületet mélyebben, gyakorlati példák segítségével mutasson be. 

A közbiztonság gazdasági és társadalmi aspektusai 

A közbiztonság állapota közvetlenül hat az állampolgárok közérzetére, életminőségére, illetve 

az adott területen működő vagy befektetni kívánó vállalkozások döntéseire, és szorosan 

összefügg a gazdasági teljesítménnyel. A közbiztonsági helyzet jellemzésére az egyik 

leggyakrabban alkalmazott mérőszám az ismertté vált bűncselekmények száma. Minden 

bűncselekménynek ugyanakkor pénzben is kifejezhető társadalmi és gazdasági költsége is van. 

Ez a közvetlenül okozott anyagi káron felül tartalmazza például az elmaradt jövedelmeket, a 

rongálási károkat, illetve az áldozatok gyógykezelése, a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a 

büntetés-végrehajtás költségeit is. Néhány példa: 

• Az Egyesült Államokban a bűnözéssel kapcsolatos társadalmi költségek nagysága 

adófizetőnként átlagosan 3257 dollár. 

• Az Egyesült Királyságban a bűnözés társadalmi költsége háztartásonként 3000 font. 

• Brazíliában a bűnözés által közvetlenül okozott kár eléri a GDP 3–5%-át, míg Dél-

Afrikában ez az arány 7,8%. 

A valós hatások valószínűleg még jelentősebbek, mert a mérések jellemzően nem veszik 

figyelembe az objektív módon nem számba vehető költségeket és az olyan tényezőket, mint az 

életminőség, a lelki sérülések vagy a fájdalom, félelem és szomorúság (Keeling et al. 2012, 

Borders… 2012). 

A biztonságérzet szinte minden életminőséget mérő indexben fontos tényező. Nem meglepő, és 

egyértelműen kimutatható, hogy az alacsonyabb bűnözési rátával rendelkező városok az 

emberek számára vonzóbbak. A tudásalapú társadalomban a vállalkozások számára 

meghatározó az a magasan képzett és általában mobil munkavállalói réteg, amely aktívan keresi 

a magas életminőséget nyújtó városokat. 
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25. ábra 

A bűnözés társadalmi költségei néhány országban  

Forrás: Keeling – Cleverley 2012 

A világszerte megfigyelhető demográfiai változások, a gyorsuló globalizáció, a környezeti 

kihívások és az infokommunikációs technológiák gyorsuló ütemű fejlődése következtében nő 

a bűnözés és a fennálló társadalmi rend elleni támadások kockázata. A közbiztonságért felelős 

szervezeteknek szerte a világon új és komplex kihívásokkal kell szembenézniük. Az 

infokommunikációs technológiák széles körű alkalmazása ugyanakkor képessé teheti a 

rendvédelmi szerveket, hogy a meglévő rendszereiket továbbfejlesztve könnyebben 

azonosíthassanak bűncselekményekre utaló mintázatokat, előre jelezhessék, hogy mikor és hol 

történhetnek nagy valószínűséggel bűncselekmények, így megelőző intézkedéseket tehetnek.  

Az IBM kutatói a közbiztonsággal kapcsolatban a következő hat aktuális trendet azonosították: 

• A határokon átnyúló bűnözés volumene és jelentősége nő. 

• A terrorcselekmények és természeti katasztrófák kockázata nő. 

• Meg kell birkózni a robbanásszerűen növekvő ütemben keletkező digitális 

adattengerrel. 

• A különböző nemzeti és nemzetközi szervezetek közötti együttműködést gátolja az 

alkalmazott informatikai rendszerek elszigeteltsége, és sok feljegyzés még mindig nem 

érhető el digitális formában. 
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• Világszerte nő a bebörtönzöttek száma, és jelentős kihívás a visszaeső bűnözők 

továbbra is magas aránya. 

• A rendvédelmi szervezetek költségvetése jellemzően nem emelkedik a növekvő 

kihívásokkal arányosan, vagy éppen csökken. Egyre inkább elvárás ugyanakkor, hogy 

az elköltött pénzt mérhető eredményekkel állítsák szembe (Keeling – Cleverley 2012). 

Okosabb közbiztonsági rendszerek 

Az információtechnológia alkalmazásának kritikus aspektusa a különböző szervezeti 

egységeknél, illetve a különböző szervezeteknél keletkező adatok összegyűjtése, feldolgozása 

és megosztása. A keletkező adatok mennyisége és sokfélesége évről évre exponenciálisan 

növekszik. Az elérhető adatok kisebb része úgynevezett strukturált, egységes táblázatokba 

foglalható, összehasonlítható, ellenőrzött adat, amelyet a hagyományos adatbázis-kezelő 

rendszerekkel hatékonyan lehet feldolgozni. A digitálisan elérhető adatok nagyobb része 

úgynevezett strukturálatlan adat (képek, videók, e-mailek, közösségimédia-bejegyzések), 

amelyek nem egységes szerkezetűek, a számítógépek számára sokkal kevésbé értelmezhetők, 

és jellemzően a hitelességük bizonytalan. Hagyományosan a rendvédelmi szervek elsősorban 

strukturált adatbázisokra támaszkodtak, napjainkra ugyanakkor előtérbe került a szédületes 

ütemben növekvő mennyiségben keletkező strukturálatlan adatok feldolgozási lehetősége is: az 

úgynevezett Big Data-elemzés.  

Az adatokon alapuló elemzési módszerek sokfélék lehetnek: az egyes bűncselekménytípusok 

időbeni és térbeni megoszlásától – és a befolyásoló tényezők statisztikai vizsgálatától –  

a vizsgált személyek kapcsolati hálójának vizualizációjáig. Természetesen az 

infokommunikációs technológiák továbbra is fontos szerepet játszanak a mára hagyományosnak 

tekinthető, olyan adminisztratív feladatokat támogató felhasználási területeken is, mint az 

integrált dokumentummenedzsment-rendszerekkel támogatott bűnügyi nyilvántartás vagy az 

olyan törzsadatkezelési megoldások, amelyek segítségével a különféle, szigetszerűen működő 

rendszerek integrációjával konzisztens és egységes formában nyerhetők ki az információk. Az 

említett példákon túl számos további alkalmazási terület létezik (Cotton 2012). 
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10. táblázat 

A közbiztonságot támogató informatikai megoldások csoportosítása  

 

Menedzsment és operatív feladatok Informatikai és analitikai megoldások 

Erőforrás-

tervezés és 

optimalizálás 

Szolgálati beosztás 

tervezése 

A bűnözési mintázatok elemzése alapján megfelelő 

rendőri jelenlét biztosítása (pl. magas, normál, 

alacsony szintek) 

Kockázatalapú 

szolgálati beosztás  

Az egyes bűncselekménytípusokhoz rendelt valószínű 

helyszínek és időszakok azonosítása és a rendőri 

jelenlét ennek megfelelő tervezése a gyors reakcióidő, 

illetve a megelőzés érdekében 

Bűncselekmények 

észlelése, 

felderítése és 

előrejelzése 

Taktikai 

bűncselekmény-

elemzés 

Bűncselekmények és bűncselekmény-sorozatok 

elemzése, más esetekkel fennálló kapcsolatok 

feltárása, gyanúsítottak azonosítása és letartóztatása a 

további bűncselekmények megelőzése érdekében 

Erőszakos 
bűncselekményekkel 

kapcsolatos 

viselkedéselemzés 

Viselkedésmodellek és az erőszakos 
bűncselekményeket előrejelző indikátorok, 

veszélyeztetett és gyanús személyek azonosítása 

bűncselekmények azonosítása, felderítése és 

megelőzése érdekében, illetve kockázatalapú 

szolgálati beosztás támogatására 

Helyzetfüggő, 

gyors reagálás 

Kockázatok és 

veszélyek felmérése 

Olyan események és faktorok azonosítása, amelyek 

magasabb szintű kockázatot, illetve veszélyt jeleznek, 

és ezek felhasználása előrejelzések készítésére és a 

rendőri jelenlét optimalizálására 

Rendőrök 

biztonsága 

A rendőrök biztonságát veszélyeztető faktorok, és 

azon egymásra hatásának megértése a hatékonyabb 

felkészülés érdekében 

Bűncselekmény-

elemzés napi 24 

órában 

A bűncselekmény monitoring és előrejelző modellek 

folyamatos frissítése új adatokkal a döntéshozatali és 
irányítási folyamatok és a reagálási képességek 

folyamatos fejlesztése érdekében 

Forrás: Keeling – Cleverley 2012 
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Az IBM Smarter Public Safety modell  

Az IBM a sok évtized alatt, a világ számos bűnüldöző szervével folytatott együttműködése 

során szerzett tapasztalatai alapján alkotta meg a Smarter Public Safety (’okosabb 

közbiztonság’) modelljét. A modell öt fő elem köré épül: 

• Biztonságos hozzáférés a releváns adatok széles köréhez. 

• Integrált, megbízható és egységes operatív információs rendszer. 

• A hatásos és hatékony taktikai reakció képessége. 

• Proaktív tervezés és döntéshozatal. 

• A különböző szervezetek közötti kollaboráció optimalizálása, a veszélyek egységes 

értelmezése és egységes válaszintézkedések. 

Biztonságos hozzáférés a releváns adatok széles köréhez  

Az adatok minél szélesebb köréhez való biztonságos digitális hozzáférés javítja a bűnüldöző 

szervek eredményességét. Az első lépés az olyan, korábban nem digitálisan tárolt adatok 

elektronikusan elérhetővé tétele, mint a helyszíni szemléken készült jegyzőkönyvek, nyomozási 

jelentések, őrizetbevételi jegyzőkönyvek, ujjlenyomatok. A hagyományos adatbázisok 

kiegészíthetők olyan forrásokkal, mint a hang- és videófelvételek, a közösségi média felületein 

és az interneten fellelhető egyéb információk. Fontos továbbá az adatminőség folyamatos 

figyelése és javítása olyan szempontok alapján, mint például a konzisztencia vagy a tárolási 

formátum korlátai (pl. képek, videók felbontása). A folyamatosan karbantartott, egységes, 

megbízható, széles körű adatforrásokból táplálkozó és biztonságosan elérhető alaprendszerekre 

épül a modell többi eleme (Keeling – Cleverley 2012). 

Esettanulmány: Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma 

Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériumának egyik legfontosabb célkitűzése a bűnözői magatartás 

előrejelzése. Nagy mennyiségű adatot kell gyorsan, pontosan és hatékonyan feldolgozni annak érdekében, hogy a 

bűncselekmények nagy valószínűséggel megelőzhetők legyenek. A minisztérium arra a következtetésre jutott, hogy 

a bűncselekményeket elkövetőkkel kapcsolatos, korábban elszigetelt adatbázisokban tárolt adatok egységes 

rendszerben történő elemzése elengedhetetlen ahhoz, hogy átfogóbb képet kapjunk róluk. A program keretében 

mintegy 4 millió, a bebörtönzöttekről készült feljegyzést dolgoztak fel, köztük olyan adatokat is, mint az illetők 

érzelmi profilja, illetve alkohol- és drogfogyasztási szokásai. Egységes rendszerben elemezték az adatokat, és 

előrejelzéseket készítettek arról, hogy az egyes elítéltek esetében statisztikai eszközökkel milyen jövőbeli problémák 

kockázatát lehet kimutatni. A kapott eredmények alapján a börtönökben hatékonyabb bűnmegelőzési programokat 
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tudtak indítani. A program eredményeképpen az erőszakos bűncselekmények esetében a visszaesés előrejelzésének 

pontossága közel 10%-kal emelkedett, míg más bűncselekmények esetében ez a javulás 4%-os volt. A feldolgozott 

adatok alapján sikerült azt is jobban megérteni, hogy a börtönökben mely bánásmódok csökkentik nagyobb eséllyel 

a visszaesés kockázatát. 

„Közel 4 millió feljegyzést egyszerűen lehetetlen lett volna manuális eszközökkel feldolgozni… a technológia 

segítségével a rendelkezésre álló adatokból pontosabban tudtuk előre jelezni, hogy kiknél áll fenn a bűnismétlés 

kockázata, és ez lehetővé tette, hogy megelőző intézkedéseket javasoljunk” – fogalmazott az Egyesült Királyság 

igazságügyi minisztériumának szóvivője (Keeling – Cleverley 2012). 

Integrált, megbízható és egységes operatív információs rendszer  

A modell második eleme az adott szervezeten belül rendelkezésre álló információforrások 

egységes rendszerben történő elérésére koncentrál. A szervezetek jellemzően több, egymástól 

alapvetően függetlenül kialakított, silószerű informatikai megoldást alkalmaznak. Egy-egy 

adatot több rendszerben is nyilvántartanak, s ez óhatatlanul inkonzisztenciához vezet, amelyet 

ki kell küszöbölni. A konzisztencia mellett további fontos szempont az is, hogy az adatokat a 

felhasználó számára a lehető leghasznosabb, leginkább érthető formában jelenítsük meg, és így 

azok minél közvetlenebb módon támogassák a döntéshozatalt. A megfelelő vizualizáció 

nagyban segíti az információk gyakorlati hasznosítását a rendőri munka minden területén, a 

nyomozóktól a bűnügyi elemzőkön át a rendőri vezetőkig. A korábban különálló rendszerek 

integrációja segítségével lehetővé válik az is, hogy a vészhelyzeti bevetéseken részt vevők 

munkáját szakértők együttműködő hálózata tudja valós időben támogatni úgy, hogy a 

különböző forrásból származó információkat párhuzamosan, különböző szempontból 

feldolgozva segítsék a gyors helyszíni reakciót és az azonnali döntéshozatalt (Keeling – 

Cleverley 2012). 

Esettanulmány: Madrid 

A 2004-es madridi vonatrobbantásos merényletek után a város – annak érdekében, hogy radikálisan javítsa a 

vészhelyzeti reagálási képességeit és jobban védje lakóit – felállította a fejlett vészhelyzeti irányítóközpontot 

(Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid, CISEM). A CISEM a legkülönbözőbb forrásokból gyűjt 

és dolgoz fel adatokat. Többek között hagyományos rendőrségi adatbázisokat, lakossági bejelentéseket, 

videómegfigyelő rendszerek és a közlekedésirányítás adatait és további adatforrásokat vesznek igénybe. A 

rendszer segítségével a különböző szervezetek megosztják az eszközeiket, és egységes protokollokat használnak a 

jobb együttműködés, a gyorsabb és sikeresebb vészhelyzeti reakció érdekében. Az incidensekről alkotott egységes 

és holisztikus, valós idejű információk segítségével a parancsnokok jobban megértik, hogy a komplex vészhelyzetek 

hogyan érintik a város egészét. Gyorsabban és pontosabban tudják felmérni az adott szituációt, és jobb válaszokat 
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tudnak adni. Gyorsabbá vált az igények felmérése, a szükséges intézkedések prioritásainak felállítása és az akciók 

koordinálása. A rendszer bevezetésével a vészhelyzetekre történő reakciók válaszideje 25%-kal csökkent. 

„A központ leginkább innovatív jellemzője az, hogy minden érintett szereplőt és rendszert integrálni kíván” – 

vélekedett Fernando Garcia Ruiz, Madrid közbiztonsági hivatalának innovációs és fejlesztési vezetője (Keeling – 

Cleverley 2012). 

 A hatásos és hatékony taktikai reakció képessége  

A modell harmadik elemének lényege, hogy a rendőri, tűzoltói, katasztrófavédelmi vagy 

egészségügyi beavatkozást igénylő helyzetekben a közreműködők minél több olyan 

információval rendelkezzenek, amelyek segítik az adott feladat azonnali helyszíni ellátását. 

Olyan központosított, magas fokon automatizált bevetésirányítási rendszerekre kell gondolni, 

amelyek segítik a beavatkozást végzők szituációfüggő információval történő ellátását, 

folyamatosan követik az állomány és a bevetés környezetének paramétereit, és 

mobileszközökön keresztül helyzetfüggő figyelmeztetéseket küldenek a változásokról. A 

különböző szervezetek közötti kollaboráció ezen a területen is kulcsfontosságú (Keeling – 

Cleverley 2012). 

 Esettanulmány: Amerikai Egyesült Államok, Mississippi állam, Madison megye 

A megye gyors növekedése szükségessé tette, hogy a seriffjének irodája olyan központosított és automatizált 

rendszert vezessen be, amely felgyorsítja az adatok megosztását, ugyanakkor folyamatosan figyeli a rendőrök 

tevékenységét, és szükség szerint figyelmeztetéseket is küld. Az új rendszer kiépítése után a rendőrök mobil 

laptopok segítségével kapcsolódnak egymáshoz és a rendőrség központi, proaktív funkciókkal is ellátott 

adatbázisához. A fejlesztésnek köszönhetően a rendőrök valós időben jutnak hozzá olyan kritikus információkhoz 

és dokumentumokhoz, mint a balesetekről, incidensekről szóló riasztások, idézések és végzések. Mivel a rendszer 

bárhonnan elérhető, a rendőrök gyorsabban tudnak olyan feladatokat végrehajtani, mint például áldozatok és 

gyanúsítottak azonosítása vagy a gyanúsítottak őrizetbe vétele. A rendszer folyamatosan követi a rendőrök 

tartózkodási helyét, megkönnyítve az esetleg szükségessé váló segítségnyújtást. A rendőrök a jelentéseket, 

jegyzőkönyveket a helyszínen rögzíthetik, így több időt tölthetnek az utcán, növelve a közösség biztonságérzetét és 

elrettentve a bűnözőket. 

„Az adatok valós idejű elérése kritikus helyzetekben segítheti a rendőröket, hogy késlekedés nélkül és jobb 

döntéseket hozzanak. Olyan eszközhöz jutottunk, amilyen korábban nem állt a rendelkezésünkre” – foglalta össze 

a tapasztalatokat Mary Rooney-Lucas, a DCS elnöke (Keeling – Cleverley 2012). 
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Proaktív tervezés és döntéshozatal  

A nyomozók és a bűnügyi elemzők munkájának lényege, hogy óriási mennyiségű, látszólag 

összefüggéstelen adatot áttekintve találjanak rá olyan nyomokra, amelyek elvezetnek az adott 

eset megoldásához. A fejlett adatelemzési eszközök segíthetnek a rejtett összefüggések 

felismerésében. Mindez különösen hasznos például a nemzetközi kiberbűncselekmények 

felderítése során. A bűncselekmények elkövetőinek azonosítása mellett az analitikai eszközök 

segítségével kockázatelemzések is végezhetők annak érdekében, hogy a bűncselekmények 

időben megelőzhetők legyenek. A kockázatelemzés nemcsak a bűncselekmények, de a 

különböző vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében is segíthet. Korábban lehet 

figyelmeztetéseket kiadni, gyorsabban lehet reagálni, hatékonyabban lehet a reagálóerőket 

beosztani és döntéseiket információkkal támogatni (Keeling – Cleverley 2012). 

 

Esettanulmány: Addison Lee 

Az Addison Lee Európa legnagyobb minitaxiflottájával rendelkezik, és naponta 25 ezer taxirendelést dolgoz fel. 

Azokban az esetekben, amikor az utazásokat lopott bankkártyákkal fizetik ki, a cég az adott fuvar értékének akár 

másfélszeresét is elkönyvelheti veszteségként. A taxitársaságnak nemcsak a bank felé kell visszafizetnie a lopott 

kártyáról levont összeget, de a sofőrnek járó jutalékot is köteles kifizetni. A visszaélések visszaszorítása érdekében 

a társaság adatbázist hozott létre a csalási esetekről, és fejlett elemzőeszközöket alkalmazott a magas kockázatú 

utazók azonosítására. Olyan rendszert dolgoztak ki, amelynek segítségével automatikusan kiadott figyelmeztetések 

alapján már a rendeléskor el tudták kapni a csalókat. A projekt eredményeképpen a visszaélések arányát a 

rendelések 5–10%-áról 1% alá sikerült visszaszorítani, miközben a bankoknak visszafizetendő havi összeget több 

mint 95%-kal csökkenteni tudták. 

„Valós idejű visszaélés-megelőző rendszert kaptunk, amely azonnal jelzi a gyanús rendeléseket a saját 

információforrásaink és adatbázisunk alapján” – összegezte a projekt fő eredményét Mark Willson, az Addison 

Lee visszaélés-megelőzési menedzsere (Keeling – Cleverley 2012). 

A különböző szervezetek közötti kollaboráció optimalizálása, a veszélyek egységes 

értelmezése és egységes válaszintézkedések 

A modell végső, ötödik eleme a másik négy elem, négy kompetencia együttes, összehangolt 

alkalmazása, integrációja. A különböző belügyi szervek és kapcsolódó állami, magán- és civil 

szervezetek munkájának hatásossága és hatékonysága egységes koordináció és 

információmegosztás mellett jelentősen növelhető. Különösen igaz ez a különböző katasztrófák 
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és vészhelyzetek kockázatainak felmérésére és az incidensek előrejelzésére. Egy integrált és 

intelligens irányítóközpont egységes és valós idejű képet tud adni az adott vészhelyzet minden 

ismert aspektusáról, és lehetőséget nyújt a részt vevő reagálóerők – mint például a tűzoltók, 

katasztrófavédelem, rendőrség, mentők, önkormányzatok – munkájának koordinált irányítására 

(Keeling – Cleverley 2012). 

 

Esettanulmány: Rio de Janeiro intelligens irányítóközpontja 

Rio de Janeiro rendezte a 2016-os olimpiát és a 2014-es labdarúgó-világbajnokságot, miközben a 12 milliós 

agglomerációval körülvett 6,5 millió lakosú metropolisznak a közelmúltban több vészhelyzettel is szembe kellett 

néznie. A városban 2010 végén kezdte meg működését a Riói Irányítóközpont, amelynek feladata az összes érintett 

szervezet munkájának koordinálása, a különböző adatforrásokból (pl. meteorológiai, közlekedési, egészségügyi, 

bűnözési, városi infrastruktúrával kapcsolatos stb.) származó adatok összegyűjtése, és a mindenkori közbiztonsági 

helyzet nyomon követése és vizualizációja. Az irányítóközpont 30 különböző szervezettől származó információt 

dolgoz fel. Az eredmény a város aktuális állapotának olyan megjelenítése, amely lehetővé teszi az azonnali 

koordinált beavatkozást, a folyamatok elemzését, előrejelzések készítését és megelőző intézkedések foganatosítását 

Rio működésének olyan területein, mint a közlekedés szervezése és a közlekedési dugók megelőzése, a 

bűncselekmények felderítése és a bűnmegelőzés, vagy az olyan kritikus infrastruktúra-elemek zavartalan 

működésének biztosítása, mint például az elektromos hálózat vagy a vízellátás. A központ feladata olyan 

nagyszabású események szervezésének irányítása is, mint amilyen az említett labdarúgó-világbajnokság vagy az 

olimpiai játékok. A központ a megállás nélkül gyűjtött információk alapján folyamatosan tökéletesíti előre jelző 

modelljeit és vészhelyzeti reagálóképességét. A rendszer képes különböző mobilkommunikációs csatornák 

segítségével folyamatosan informálni a vészhelyzeti reagálóegységeket, valamint hely- és helyzetfüggő módon az 

érintett állampolgárokat is. A városban különösen fontos például a nagy esőzések nyomán megjelenő áradások és 

földcsuszamlások okozta vészhelyzetek és károk megelőzése. A rendszer veszély esetén tömeges korai riasztásokat 

tud küldeni például mobiltelefonokra. A központ egyszerűsíti és felgyorsítja a különböző szervezetek közötti 

információcserét, és napokról órákra rövidíti azt az időt, amely egy vészhelyzet körülményeinek megértéséhez és 

a szükséges válaszintézkedések megtételéhez szükséges.  

„Rio de Janeiro városában a technológiát a lakosok szolgálatába állíjuk… és mindeközben olyan programokat 

hajtunk végre, amelyek folyamatosan egyre olajozottabbá teszik a város mindennapi működését” – mondta 

Eduardo Paes, Rio de Janerio polgármestere (Keeling – Cleverley 2012). 

Az IBM Smarter Public Safety modelljének egymásra épülő elemei  

Az IBM Smarter Public Safety modelljének egyes elemei, kompetenciái egymásra épülő, 

hierarchikus rendszert alkotnak (Cotton 2012; Keeling – Cleverley 2012). 
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26. ábra 

Az IBM Smarter Public Safety modell egymásra épülő elemei  

Forrás: Keeling – Cleverley 2012 

Alapok 

A rendszer alapját a rendelkezésre álló strukturált és strukturálatlan adatok összegyűjtése és 

digitálisan elérhetővé tétele adja. Mindez lehetővé teszi a bűnesetekkel kapcsolatban a „ki?”, 

„mit?”, mikor?” és „hol?” kérdések megválaszolását. Az adatoknak a források lehető 

legszélesebb köréből kell származniuk, beleértve a szervezeten kívüli adatforrásokat, így 

például az együttműködő társszervezeteket vagy a közösségi médiát, és általában az internetet 

is. A következő lépés, hogy a különböző adatforrásokból egységes, megbízható, megfelelő 

hozzáférési kontrollokkal és védelemmel ellátott központi információs rendszer jöjjön létre, 

amely az egységes operatív irányítási és elemzési folyamatok alapjául szolgál. 

Analitikai eszközök alkalmazása a keresett összefüggések feltárása érdekében 

Amikor az alapul szolgáló egységes és széles körű információkból táplálkozó, megbízható és 

biztonságos adatforrások rendelkezésre állnak, akkor meg lehet kezdeni a Smarter Public Safety 

modell lényegét adó statisztikai elemzőeszközök alkalmazását. Az analitikai eszközök 

segítségével feltárható összefüggések alapján könnyebben adható válasz a bűncselekményekkel 
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kapcsolatban a „hogyan?” és a „miért?” kérdésre is. Még fontosabb, hogy nagy mennyiségű 

adat statisztikai elemzésével nemcsak döntéseket támogató elemzések készíthetők, de az előre 

jelző és kockázatelemzési technikáknak köszönhetően a bűncselekmények akár meg is 

előzhetők (NYPD changes… 2006; Putting a new byte… 2006). 

Szervezetek és országok közötti kollaboráció 

A közbiztonságot fenyegető veszélyek nemzetközi jellege és komplexitása (nemzetközi 

bűnözés, terrorizmus, kiberbűnözés, időjárási vészhelyzetek, természeti katasztrófák stb.) 

különösen fontossá teszik a különböző szervezetek országon belüli és országok közötti 

együttműködését. Mindezt az alkalmazott informatikai rendszereknek is támogatniuk kell. 

Kritikus lehet az információk egymás számára értelmezhető és gyorsan hasznosítható módon 

történő megosztása, az erőforrások és az operatív intézkedések összehangolása, koordinációja 

vagy akár egységes irányítása. 

Az IBM közbiztonsági referenciarendszer-modellje  

Az IBM által kifejlesztett megoldások olyan moduláris rendszert alkotnak, amelynek 

építőelemei külön-külön vagy egységes, integrált rendszerként is alkalmazhatók a felhasználók 

igényeinek és lehetőségeinek függvényében (Cotton 2012). 

3.2  További okosváros és innováció esettanulmányok 

Az alábbiakban olyan, Magyarországon kivitelezésre került, okosmegoldásokra épülő 

innovációs projekteket fogok bemutatni, amelyek köthetők az okosváros-koncepcióhoz és 

előremutató innovációs elemeket tartalmaznak. Az öt esettanulmány közös jellemzője, hogy 

mindegyik projekt megvalósításában volt lehetőségem közreműködni, azok tervezésében és 

kivitelezésében személyesen is részt vettem. A Mavir esettanulmányt és az annak kapcsán 

született okosváros-üzemeltetési rendszer koncepciót részletesebben ismertetem, míg a többi 

projektről csak rövid összefoglalót adok. 

3.2.1 MAVIR eszközgazdálkodási és munkairányítási rendszer  

 

A Mavir (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság) a hazai energiaszektor meghatározó szereplője. Legfontosabb feladata, hogy 

őrködjön a magyar villamosenergia-rendszer zavartalan, biztonságos és fenntartható működése 



120 

 

felett, lehetővé tegye az egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára, biztosítsa az átviteli 

hálózat gazdaságos és hatékony üzemeltetését, valamint a villamosenergia-piac és a piacot 

segítő mérlegkörrendszer zavartalan működését, bővítését. (Mavir 2019) 

A projekt 

A 2008 augusztusában kiadott MTI-közlemény szerint „A Mavir Magyar Villamosenergia-

ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. több mint 1,7 milliárd forint értékű szerződést írt alá az 

IBM-mel a rendszerirányító eszközmenedzsment- és munkairányítási rendszerének 

fejlesztésére. A megállapodás alapján elindított projekt az elektromos átviteli hálózat 

biztonságos és folyamatos működését támogatja ... Az IBM rendszerének feladata többek között 

a hálózati eszközök nyilvántartása, az üzemben tartásukkal kapcsolatos adatok tárolása, a 

beavatkozások megtervezése, a karbantartási munkák hatékony elosztása, a terepen dolgozó 

csoportok koordinálása, a ráfordítások követése és a költségek optimalizálása. Az úgynevezett 

gerinchálózat a Mavir tulajdona, amit az áramszolgáltatók is használnak. A társaság célja, 

hogy a különböző szolgáltatókhoz kapcsolódó fogyasztók – ötmillió háztartás és háromszázezer 

üzleti ügyfél – áramellátása folyamatos és biztonságos legyen. Az új eszközmenedzsment- és 

munkairányítási rendszer az IBM eszközmenedzsment szoftverére, valamint az IBM 

technológiai és tanácsadó szolgáltatásaira épül, beleértve az implementációt, 

rendszerintegrációt és a legfejlettebb iparági megoldások alkalmazását.” (Menedzsment 

Fórum 2008) 

A probléma 

A tervezett karbantartások és hibamegelőző beavatkozások elengedhetetlenek az elektromos 

hálózat hatékony működtetéséhez, hiszen ezek segítségével lehet csak megakadályozni a 

véletlen hibákból adódó áramszüneteket, adott esetben a tartósabb áramkimaradásokat.  

Korábban a Mavir egy olyan vállalatirányítási rendszert használt, amely csak korlátozottan volt 

képes rendelkezésre bocsátani azokat a technikai adatokat, amelyek az operatív 

döntéshozatalhoz lettek volna szükségesek, tehát ahhoz, hogy a tervezett karbantartásokat azok 

időbeni szükségessége, valamint pénzbeni és területi elérhetősége szerint tudják kivitelezni – a 

zavartalan áramellátás és a lehető legalacsonyabb üzemeltetési költség folyamatos szem előtt 

tartásával.  
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A tervezett karbantartások menedzselése számtalan teljesen különálló rendszeren keresztül 

zajlott, ami nagyban megnehezítette a folyamatos napi munkát, ráadásul ezek az izolált 

rendszerek nem álltak összeköttetésben sem egymással, sem a cég által használt 

vállalatirányítási rendszerrel. A tervezés és a kivitelezés nem egy egységes, automatizált 

folyamat volt, hanem az eszközök állapotára vonatkozó adatokat szinte teljesen kézzel 

dolgozták fel, ami nemcsak csúszásokhoz vezetett, hanem gyakori hibákat eredményezett. 

Mindezek a cég éves beszámolójának naprakész adatok alapján történő elkészítését is 

nehezítették, hiszen a mérlegben soha nem lehetett teljesen pontos számokat közölni azzal 

kapcsolatban, hogy egyes eszközök éppen milyen állapotban voltak, tehát egészen pontosan 

milyen pénzügyi értékkel bírtak. 

Ezek a mindennapos problémák tették szükségessé azt, hogy a Mavir egy egységes 

eszközmenedzsment-szoftvert vezessen be, amely a cég által használt vállalatirányítási 

rendszerrel is integrálható.  

A megoldás 

A Mavir az IBM Maximo szoftverét választotta. A Maximo segítségével az eszközökkel 

kapcsolatos információk a teljes életciklusukon keresztül nyomon követhetőek. A rendszer 

bevezetése beváltotta a hozzá fűződő reményeket: a tervezett karbantartások és hibamegelőző 

beavatkozások leegyszerűsödtek, a vállalat eszközkezelése pontosabbá, gyorsabbá és 

költséghatékonyabbá vált. A legfontosabb előnyök: 

• A Maximón keresztül egységessé vált az eszközök kiépítési, kalibrálási, felügyeleti és 

költségelszámolási szakaszainak nyomon követése egy rendszeren keresztül. 

• A megelőző, ad hoc és állapotfüggő karbantartások megvalósítása, a rövid és hosszú 

távú tervezés integrált lehetősége miatt nagyban hozzájárultak az erőforrás-

optimalizáláshoz, ezáltal biztosítva a költséghatékonyságot. 

• A pontos eszköznyilvántartásnak köszönhetően csúszás nélkül kielégíthetővé váltak a 

karbantartási szükségletek, és a megfelelő alkatrészek rendelkezésre állása és megfelelő 

helyre eljuttatása megoldódott. 

• Egy meghibásodás esetén a technikusok azonnal láthatják, hogy van-e az adott 

alkatrészből leltáron, és ennek alapján tovább tervezhetik a javítási munkálatokat. Ha 

például alvállalkozó bevonására is szükség van, az adott típusú szerződés a Maximón 
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keresztül rögtön elkészíthető. Ugyanezek a szerződések átkerülnek a vállalatirányítási 

rendszerbe, amelyek ezután kezelik a teljesítést, kifizetést, könyvelést.  

• A pénzügyi adatok naprakészek, és a valóságnak megfelelően tükrözik az 

eszközállomány aktuális műszaki állapotát. 

 

27. ábra 

WAM kidolgozott adatmodell 

Forrás: Mavir 

Értékelés és tapasztalatok 

A projekt tervezési és ajánlatadási szakaszában a Mavirral folytatott tárgyalásokon az IBM 

Magyarország Kft. akkori pénzügyi igazgatójaként a cég menedzsmentjét képviseltem. Később 

a projekt megvalósítását és a bevezetett rendszer támogatását végző IBM Global Technology 

Services üzletág vezetőjeként vehettem részt a projekt irányítóbizottságának munkájában, 

illetve irányításom alá tartozott a bevezetett rendszert támogató szakértői csapat. 

Az ügyfél szemével Langó Nádor, a Mavir akkori hálózati és eszközgazdálkodási osztályának 

főmunkatársa a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2011. évi vándorgyűlésén foglalta össze a 
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projekt addig összegyűlt tapasztalatait (Langó 2011). Előadásában a projekt célkitűzése között 

említette a hálózat elvárt rendelkezésre állásának biztosításához szükséges beavatkozások 

kockázatalapú tervezését az átviteli eszközök élettartamköltségének csökkentése érdekében, 

egy, az iparág legjobb gyakorlatai alapján kialakított üzleti folyamatokat támogató 

eszközmenedzsment-rendszer bevezetésével. A projekt fontos célja volt továbbá a terepen 

történő munkavégzést támogató, mobileszközöket integráló megoldás bevezetése. A rendszert 

a szerződésnek megfelelő költségkereten belül és határidőre, az elvárásoknak megfelelően 

sikerült bevezetni, annak üzembe vétele megtörtént, és az a mai napig működik. Néhány 

eredmény: 

• Strukturált, egységes és hiteles eszköz- és munkaadatbázis jött létre, amely támogatni 

tudja az elemző munkát és megalapozza a karbantartási tevékenységek kockázatalapú 

optimalizálását. 

• A mobil terepi munkavégzést hatékonyabbá, jobban tervezhetővé és papírmentessé 

tette, javult a rögzített adatok hitelessége, és a terepen történő munkát végző 

munkatársak könnyebben hozzá tudnak férni a munkájukhoz szükséges 

információkhoz. 

• A meghibásodásokkal és a karbantartási, javítási beavatkozásokkal kapcsolatos 

adatbázis- és elemzési eszközök segítségével hatékonyaban lehet feldolgozni az 

összegyűjtött tapasztalatokat, ami segíti az állapotalapú karbantartási módszerek 

alkalmazását. 

• A rendszer támogatja a költségtervezés és költségmenedzsment folyamatokat, a 

szerződések menedzsmentjét, és az aktiválások és a selejtezések adminisztrációját. 

• Bizonyos eszközökre lehetővé vált a beavatkozások hosszó távú tervezése az 

élettartamköltségek figyelembevételével. 

• A rendszer bevezetését és támogatását végző informatikai vállalat szemével nézve a 

projekt lehetőséget adott arra, hogy a vállalatnál Magyarországon korábban nem létező 

kompetenciák épüljenek ki. Az IBM nemzetközi szakértői hálózatát felhasználva 

sikerült a projektbe a hasonló témában jártas nemzetközi iparági szakértőket bevonni, 

akik nemcsak a projekt informatikai vonatkozásait menedzselték, hanem tisztában 

voltak a terület legjobb nemzetközi gyakorlataival a hasonló vállalatok hasonló 

rendszereinek bevezetésében szerzett, dokumentált tapasztalatok alapján. Az elmúlt 

évtizedben a projekt bevezetésében részt vevő és annak támogatását végző, ott 
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tapasztalatokat szerző hazai csapat számos hazai és nemzetközi eszközgazdálkodási és 

munkairányítási projektet szállított le sikeresen, és ezáltal elismert szereplőkké váltak. 

28. ábra 

Adatstruktúra a WAM rendszerben 

 

Forrás: Mavir 

 

Okosváros-vonatkozások 

Az energiabiztonság és a villamos hálózat minősége az okosváros-koncepció fontos eleme. 

Számos okosvárosmérési módszer alkalmaz kapcsolódó indikátorokat. 

A Mavir eszközgazdálkodási és munkairányítási rendszerének korszerűsítése a korábban a 

2.1.4-es fejezetben ismertetett okosváros-projekttípusok közül az alábbi kategóriába sorolható: 

 

„Olyan infokommunikációs technológiákra épülő adatgyűjtési technológiák, modellező és 

optimalizáló algoritmusok alkalmazása, amelyek javítják a városok működésének 

hatékonyságát és az ott élők életminőségét.” 
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Az életminőség javításának eszköze ebben az esetben a nagyfeszültségű elektromos átviteli 

hálózat rendelkezésre állásának támogatása és az azt kiszolgáló, rendkívül nagy értékű 

infrastruktúra elemeinek transzparens nyilvántartása, valamint a rendszer karbantartásának a 

hatásos és költséghatékony menedzselése. 

A projekt jó példa továbbá az okosváros-fogalomkör szintén a 2.1.4-es fejezetben tárgyalt, 

érdekelt szereplői közül a közművállalatok és az informatikai vállalatok, valamint az iparági 

szakértők (ebben az esetben az IBM ilyen szerepet is játszott) hatékony együttműködésére. A 

projekt sikerének kulcseleme volt a korszerű projektmenedzsment eszközök, közöttük az 

érdekelt felek eltérő érdek- és motivációs rendszerének folyamatos figyelembevétele, valamint 

a megfelelő érdekegyeztető fórumok tudatos működtetése. 

A Mavir-tapasztalatok alapján kidolgozott városi eszközgazdálkodási és munkairányítási 

koncepció 

A Mavir eszközgazdálkodási és munkairányítási rendszerének bevezetése és további hasonló 

projektek tapasztalatai alapján, illetve hazai városok igényeit felmérve az IBM magyarországi 

szakértői csapata egy, a Mavirnál is alkalmazott technológiai háttérre építve, és részben hasonló 

funkcionalitással, irányításommal kidolgozott egy okosváros-üzemeltetési koncepciót, amely a 

dolgozat 10. számú mellékletében részletesen is bemutatásra kerül. A fent ismertetett 

eszközgazdálkodási és karbantartás-menedzsment módszerek a városok által üzemeltetett 

közművek, épületek, utak és egyéb infrastruktúra-elemek professzionális nyilvántartását, 

üzemeltetését és karbantartását is támogatni tudják. 

A kidolgozott megoldás egy modulárisan felépülő keretrendszer, melynek tervezése 

kifejezetten a magyarországi városok, városüzemeltetési szervezetek aktuális igényeinek és 

fejlesztési lehetőségeinek felmérése alapján történt. A megoldás alapja az IBM Maximo 

rendszere, melynek több kiegészítő modulja illeszthető az alaprendszerhez (munkairányítás, 

térképészeti tervezés, döntéstámogatás). A megoldás másik fő komponensét a térinformációs 

portál és modulok adják.  

  



126 

 

29. ábra 

A javasolt városüzemeltetési rendszer moduljai  

 

Forrás: IBM 

 

A megoldás egyszerre nyújt támogatást és segítséget a városvezetésnek és a lakosságnak, 

ugyanakkor a két fél kommunikációját és együttműködését is segíti. A városvezetés oldaláról 

több érintett szerepkör tevékenysége támogatható egy integrált rendszerben a meghatározott és 

beállított csoportok, illetve a modulárisan elosztott szakterületek szerint.  

Egy hasonló rendszer bevezetése számos számszerűsíthető és nem számszerűsíthető előnnyel 

jár. Néhány példa a megtakarítási lehetőségekre: 

1. Stratégiailag tervezett beszerzések 

a. Gazdaságos rendelési nagyságok 

b. A felesleges rendelések elkerülése 

c. Hosszú távú szállítói kapcsolatok kiépítése 
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30. ábra 

A stratégiailag tervezett beszerzések előnyei  

 

Forrás: IBM 

2. A használt eszközök élettartamának növelése 

a. Megelőző, tervezett karbantartások 

b. Alacsonyabb javítási költségek 

c. Kevesebb csere, teljes felújítás 

31. ábra 

Az eszközök élettartam-növekedésének előnyei 

 

Forrás: IBM 
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3. Hatékonyabb karbantartási munkaszervezés 

a. Kevesebb túlóra 

b. Hatékonyabb munkavégzés 

c. Magasabb munkaerő-kihasználtság 

32. ábra 

A hatékonyabb karbantartási munkaütemezés előnyei  

 

Forrás: IBM 

 

4. Megtakarítások a raktározás és készletezés területén 

a. Alacsonyabb készletszintek 

b. ’Just in time’ utánrendelés 

c. Kevesebb selejt 
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33. ábra 

A raktározás és készletezés területén elérhető megtakarítások  

 

Forrás: IBM 

 

3.2.2 EDF Démász okosmérés  

A bemutatott projekt idejében az EDF Démász Zrt. körülbelül 775 ezer lakossági és 

versenypiaci fogyasztót látott el villamos energiával az ország délkeleti részén. A vállalat 

akkori tulajdonosa Európa egyik legnagyobb energiavállalata, a franciaországi székhelyű EDF 

csoport volt. Időközben, több lépcsőben, az energiapiac átalakulásával az egykori EDF Démász 

a jelenleg az MVM csoport tulajdonában lévő NKM Áramszolgáltató részévé vált. 

A projekt 

Az akkori EDF Démász 2012-ben a másik két nagy lakossági áramszolgáltatóval egy időben 

egy pilot program keretében telepített 3000 okosmérőórát. A projekteket a szabályozó hatóság 

kezdeményezte annak érdekében, hogy valós ügyfelekkel, éles környezetben gyűjtsenek 

tapasztalatokat az okosmérés alkalmazhatóságáról. 

A pilot az IBM magyarországi Global Technology Services üzletágának közreműködésével 

valósult meg abban az időszakban, amikor ezt az üzletágat vezettem Magyarországon. 

Lehetőségem volt aktívan részt venni a témához kapcsolódó nemzetközi gyakorlatok 

feltárásában, az ajánlott technológiák kiválasztásában, döntéseket hoztam a projektben részt 
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vevő egyes szakemberek képzéséről, az ajánlott üzleti és műszaki konstrukcióról, illetve a 

projekt irányítóbizottságának tagjaként végigkövettem annak munkáját. 

A probléma 

A havi vagy éves ciklusban történő elszámolás keveset mutat meg egy háztartás aktuális időbeni 

energiafogyasztásáról, illetve időszakos energiafogyasztási szokásairól. Egyrészt egyéni 

szinten pazarláshoz vezethet, hiszen nem tudjuk, mikor maradt égve a villany, vagy mikor ment 

fölöslegesen a légkondícionáló. Másrészt arra sem enged rálátást, hogy az áramfogyasztás 

csúcsidőszakban történik-e (amikor átlagosan a legdrágább az áram, mivel a legtöbb fogyasztó 

használja), vagy éppen az éjszakai időszakban fogyasztjuk az áramot. 

A megoldás 

A Démász 3000, statisztikailag kiválasztott háztartási és vállalati fogyasztónál vizsgálta meg a 

fogyasztói szokásokat az okosmérőórák bevezetésével (HVG 2012). Az okosmérők a 

következő problémákra kínálnak megoldást: 

A fogyasztó szempontjából: 

• Az okosmérőket a fogyasztó mobiltelefonnal is bárhonnan le tudja olvasni, 

mindeközben a szolgáltató valós időben látja a központból, hogy addig 

aktuálisan éppen mennyi áram fogyott: 24 óra alatt 95%-os arányú adatlehívásra 

van lehetőség a mérőkből. 

• A gyakori ellenőrzés tudatosabb fogyasztói szokások kialakulásához vezet, és 

takarékosságra ösztönzi a fogyasztókat. 

• A kétirányú kommunikáció miatt ügyfélcentrikulabb kapcsolat alakul ki a 

fogyasztó és a szolgáltató között: az esetleges hibák gyorsabban (szinte azonnal) 

felderíthetőek, az alul- vagy túlszámlázások sokkal könnyebben orvosolhatóak. 

A szolgáltató szempontjából: 

• A terhelési görbék akár negyedórás felbontásban is láthatók, a csúcsidőben 

történő fogyasztás jobban kiegyensúlyozható, ami optimálisabb energiaellátást 

biztosít, és ezáltal a villamos áram költségei csökkenthetők. 
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• A beépített megszakító a központból azonnal aktiválható késedelmes vagy 

nemfizetés esetén. 

• Hálózatminőségi jellemzők (túlfeszültségek, feszültségingadozások) azonnal 

mérhetők. 

• Az energiavesztések pontjai könnyebben felderíthetőek, hiszen ha a fogyasztó 

által megfigyelt energiafelhasználás nem egyezik meg a központban mérttel, 

akkor a szolgáltató rögtön további lépéseket tud tenni az eset felderítése 

érdekében.  

34. ábra 

A rendszer sematikus ábrázolása 

 

Forrás: Nagy 2012a, 2012b 

 

Értékelés és tapasztalatok 

A bevezetett rendszer képes az elvárt műszaki paraméterek teljesítésére, és a pilot program 

segítségével valós környezetben lehetett tapasztalatokat gyűjteni a hasonló rendszerek 

üzemeltetéséről, azok lakossági fogadtatásáról. Az implementáció során tapasztalatokat 

tudtunk szerezni arról, hogy a különböző okosmérő és okosmérési szoftver szállítók eltérő 
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kommunikációs és illesztési szabványokat használó megoldásaiból hogyan lehet robosztus, 

nagy megbízhatóságú rendszert építeni. 

Okosváros-vonatkozások 

Az EDF Démász okosmérés pilot a korábban a 2.1.4-es fejezetben ismertetett okosváros-

projekttípusok közül az alábbi kategóriákba sorolható: 

„Olyan városi közszolgáltatások kialakítása, amelyek korszerű infokommunikációs 

technológiákat alkalmaznak.” 

és 

„Olyan infokommunikációs technológiákra épülő adatgyűjtési technológiák, modellező és 

optimalizáló algoritmusok alkalmazása, amelyek javítják a városok működésének 

hatékonyságát és az ott élők életminőségét.” 

Az okosmérés megfelelő alkalmazásával csökkenthető a környezetterhelés, ami az okosváros-

koncepcó fenntarthatósági szempontjait támogatja. A felhasználók szempontjából nő a 

közszolgáltatások átláthatósága, támogatva a tudatosabb fogyasztói magatartást. 

3.2.3 Veszprém hibabejelentés 

Veszprém gazdag történelmi múlttal rendelkező, közel 60 000 lakosú, megyei jogú város a 

Közép-Dunántúl régióban, Veszprém megye székhelye. Egyetemi város. 

A projekt 

Veszprém Önkormányzata a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja 

által 2011-ben az IBM megbízásából készített tanulmányának eredményét értékelve úgy 

döntött, hogy felkéri a Pannon Egyetemet az IBM-mel való együttműködésben egy elektronikus 

panaszkezelő rendszer létrehozására (Horváthné et al. 2011). 

A probléma 

Manapság például a telekommunikációs szolgáltatóknál megszoktuk, hogy ha meghibásodást 

tapasztalunk vagy panaszunk van, azt egy erre kiépített internetes felületen azonnal be tudjuk 
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jelenteni, majd a panaszunkat nyomon követni; illetve mára az is alapvető elvárássá vált, hogy 

e-mailben vagy sms-ben értesítést kapjunk a panasz feldolgozásáról, az ügy megoldásáról.  

Hasonló jellegű megoldandó feladatok adódhatnak egy város életében is, ha beszakad egy 

csatornafedő, veszélyes kátyú keletkezik egy közúton, vagy keresztben kidől egy fa, amit 

korántsem biztos, hogy az önkormányzat illetékes szakembere fog először észrevenni; és ha 

nem történik bejelentés, egy probléma felfedezése akár napokig, hetekig is várathat magára, 

ezáltal baleseteket vagy kellemetlenséget okozva.  

35. ábra 

Veszprém város online panaszkezelő felülete  

 

Forrás: www.veszprem.hu 

 

A megoldás 

A projekt keretében egy olyan online felületet hoztak létre, melynek segítségével bármilyen 

panaszbejelentést meg lehet tenni, a parlagfűveszélytől az úthibákon át az illegális 

http://www.veszprem.hu/
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szemétlerakásig (Veszprém 2012; Technocrata 2012; Híradó 2012). A bejelentő az ügy 

elindításától kezdve minden lépést nyomon tud követni, a hivatal dolgozói pedig statisztikai 

jelentések segítségével kaphatnak visszajelzést az ügymenet sikerességéről, ügycsoportokra 

lebontva. Az elektronikus felület és a háttérrendszer kidolgozásához az IBM az akkori Lotus 

szoftvereit és az xPages technológiát ajánlotta, amelyeket a Pannon Egyetem Műszaki 

Informatikai Karának fejlesztői szabtak testre. 

 

Értékelés és tapasztalatok 

A rendszer bevezetése nagyban felgyorsította a panaszkezelést, hiszen az adott ügy azonnal 

megjelent az illetékes előadó számítógépén, míg a korábban üzemeltetett zöldszámokon történő 

bejelentések csak jelentős késedelemmel tudtak feldolgozásra kerülni. A rendszer által 

automatikusan előállított riportok segítették a hatékonyabb munkaszervezést. 

Okosváros-vonatkozások 

A Veszprém hibabejelentés pilot a korábban a 2.1.4-es fejezetben ismertetett okosváros-

projekttípusok közül az alábbi kategóriába sorolható: 

„Olyan városi közszolgáltatások kialakítása, amelyek korszerű infokommunikációs 

technológiákat alkalmaznak.” 

A hasonló megoldások javíthatják a közszolgáltatások minőségét, a város és lakói közötti 

kommunikációt. A projekt tipikus péda a 2.2.1-es fejezetben bemutatott Triple Helix modell 

gyakorlati megvalósulására, a város, az egyetem és egy ipari szereplő koordinált innovációs 

együttműködésére.  

 

3.2.4 MVM EDISON – Design Thinking 

A vállalat honlapja szerint „Az MVM fő feladata, hogy olcsón és megbízhatóan biztosítson 

energiát a magyar lakosság és vállalkozások számára. Az MVM egyre bővülő portfóliója lefedi 

a teljes magyar energiarendszert. 
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A legnagyobb nemzeti tulajdonú társaságcsoport árbevétele alapján Magyarország 3., míg 

Közép-Európa 20. legnagyobb vállalatcsoportja. Az MVM nagy súlyt fektet a kutatás, a 

fejlesztés és az innováció támogatására, a megújuló energiaforrások bővítésére.” 

A projekt 

Az MVM EDISON verseny honlapja szerint „Az MVM Csoport stratégiájának alapeleme a 

folyamatos innováció, illetve az energetikához köthető újító ötletek felkutatása, amelyek 

elengedhetetlen eszközei a folyamatos fejlődésnek. Az MVM EDISON startup verseny során 

startupok, spin-offok, kis- és középvállalkozások, valamint felsőoktatási hallgatók és 

magánszemélyek innovatív, energetikai, energiatudatosságot érintő, illetve kreatív fejlesztési 

ötleteit várja a vállalat. A program célja, hogy olyan innovatív ötleteket karoljon fel az 

energetika területén, amelyek valós problémákra kínálhatnak megoldásokat, megkönnyíthetik 

a felhasználók mindennapjait, illetve hatékonyabbá tehetik az energetikai szektor működését. 

Az MVM Csoport hisz abban, hogy Magyarország startup közössége az egyik legfontosabb 

motorja az energetikát előre vivő megoldásoknak.” 

Az MVM EDISON verseny egyik együttműködő partnere az IBM, amelynek képviseletében 

részt vettem a program kidolgozásában, személyesen mentoráltam a részt vevő csapatokat és 

az IBM képviseletében a zsűri munkájában is részt vettem a verseny első és második évadában. 

A probléma 

A versenyre jelentkező csapatok nagyon gyakran egy műszaki probléma megoldására alkalmas 

ötlettel neveznek, és sok esetben nem gondolják végig a tervezett megoldásuk olyan 

aspektusait, mint például: 

• Ki fogja használni a megoldást, és ki fog fizetni érte? 

• Mik a tervezett ügyfél célcsoport motivációi, reményei és félelmei? 

• Hogy lehet részletesen megfogalmazni a tipikus ügyféltípusok céljait, vágyait, 

várakozásait és fenntartásait? 

• Milyen valós probléma megoldásáért lenne hajlandó fizetni a megcélzott ügyfél? 

• Mi a jelenlegi tipikus ügyfélút részletes leírása, hol találkozunk ezen belül megoldandó 

problémával? 
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• Milyen radikálisan újszerű, az eddigieknél az ügyfél szempontjából kedvezőbb 

megoldást tudunk javasolni? 

• Milyen innovatív infokommunikációs eszközöket/megoldásokat kívánunk alkalmazni? 

• Milyen lépéseket és milyen ütemezéssel kell tennünk a javasolt megoldás megvalósítása 

érdekében? 

• Milyen üzleti modell segítségével tervezzük piacra vinni az innovatív megoldásunkat? 

A megoldás 

A versenyre jelentkező csapatok közül kiválasztott 12 nyertes számára az IBM úgynevezett 

Design Thinking workshopokat szervezett (Designgondolkodás… 2015), ahol az ötletek 

kidolgozása a 2.2.1-es fejezetben bemutatott módszertan segítségével folyt nemzetközi, 

multidiszciplináris csoportokban. Az ötletgazdák mellett design, informatikai, üzleti, 

kereskedelmi és műszaki szaktudással rendelkező résztvevők is együtt dolgoztak. A csoportok 

összeállításánál törekedtünk arra is, hogy azok lehetőség szerint korosztályok és nemek szerint 

is vegyes összetételűek legyenek annak érdekében, hogy a tervezés során sok szempontot 

lehessen figyelembe venni. A kétnapos intenzív munka végén a csapatok egy üzleti modell vagy 

lean vásznat (lean canvas, business modell canvas) összeállítva mutatták be a javasolt megoldás 

minden vizsgált aspektusát, amelyről a 2.2.1-es fejezetben szintén szó volt.  

Az IBM másik hozzájárulása a versenyzők felkészítéséhez a szempontjukból releváns 

informatikai megoldások közös tervezése és prototipizálása volt.  

Értékelés és tapasztalatok 

A kezdeményezés sikerét bizonyítja, hogy az esemény 2019-ben immár harmadik alkalommal 

került megrendezésre. A részt vevő csapatok közül volt, aki ma is működő vállalkozást indított, 

és többen kaptak kockázati tőkebefektetést. A Tungsram képviseletében jelenleg is dolgozunk 

az egyik csapat termékötletéből készült propotípus továbbfejlesztésén, és több másik csapattal 

is tárgyalunk a lehetséges kooperációról. A verseny néhány éves története egyrészt igazolja az 

alkalmazott módszerek működőképességét, másrészt segített tapasztalatokat gyűjteni a korai 

fázisú termékötletek megvalósítása területén. Ennek alapján egyrészt gondos támogató munka 

mellett is a csapatok magas arányú lemorzsolódására lehet számítani, másrészt a 

termékfejlesztési időt és költségeket szinte mindenki nagyon jelentősen alul-, a piaci potenciált 

pedig felülbecsüli. 
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Okosváros-vonatkozások 

A verseny alapvetően energetikai területen keres innovatív megoldásokat. Az energetikai 

infrastruktúra megbízhatósága, hatékonysága, fenntartható működése mind-mind tipikus 

okosváros-témakörök. A verseny szervezői szinte az összes korábban ismertetett divatos 

innovációs módszertant alkalmazzák. 

3.2.5 ÉMI Navigáció 

 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. honlapja alapján 

„Magyarország legnagyobb komplex építő- és építőanyag-ipari jóváhagyó, vizsgáló, ellenőrző, 

tanúsító, illetve szakértő és innovációs intézménye, több európai és nemzetközi szervezet tagja 

(EOTA, EGOLF, ENBRI, WFTAO, CIB, ECTP, UEAtc). A társaság 100%-os állami 

tulajdonban van (a tulajdonosi jogokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

gyakorolja).” 

A projekt 

2019. júliusban Szentendrén került megrendezésre a Solar Decathlon Europe egyetemi 

innovációs házépítő verseny. A világ minden tájáról érkező hallgatók tíz egyetemi csapatban 

versenyeztek, és közösen építettek fel olyan energiahatékony házakat, amelyek megújuló 

technológiákon alapulnak. Az így létrehozott, hatalmas területen elhelyezkedő „Szoláris 

faluban” való tájékozódáshoz egy beltéri navigációs rendszer került kialakításra. 

A probléma 

Talán mindannyian emlékszünk még arra, amikor egy turistaút alkalmával fáradhatatlanul 

cipeltük magunkkal a pingpongasztal méretű papírtérképeket, és azt igyekeztünk jobbra-balra 

hajtogatni úgy, hogy lehetőleg ne szakadjon el, elférjen egy kezünkben, és hogy a bejárni kívánt 

útvonal teljesen rajta legyen, de mégis, legalább a kövekező látványosságig ne kelljen újra 

átorigamizni a teljes lepedőt. 

A Google térképei és a navigációk megjelenésével ma már ez a múlté. De mi a teendő akkor, 

ha már odataláltunk a keresett objektumhoz, azonban maga a hely olyan óriási területű, hogy 

már a bejáratnál elveszettnek érezzük magunkat?  
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A megoldás 

Erre fejlesztett ki egy okosmegoldást a Tungsram a szentendrei versenyre (Tungsram-

fejlesztés… 2013). Ez egy olyan mobilalkalmazás, amelynek segítségével bárki megtalálhatja 

a keresett házat, és azok innovatív technlológiai megoldásairól egy szöveges leírást is kap. A 

navigáció hátterét itt is egy felhőalapú megoldás támogatta. A rendszer a mobiltelefonunk 

segítségével érzékelte az aktuális pozíciónkat, és a kívánt célponthoz vezetett minket, ezzel 

segítve a tájékozódást az ismeretlen terepen. 

A Tungsram és az ÉMI a verseny alatt egy együttműködési megállapodást is aláírt a 

kutatásfejlesztési projektekben való közös részvételről, tehát a két cég további 

okosmegoldásokon dolgozik együtt, így az itt bemutatott beltéri navigációs esettanulmány csak 

az első lépése az innovatív megoldások további fejlesztésének (Innovatív mintaházakból… 

2019). 

 

Értékelés és tapasztalatok 

A projekt során a résztvevők és a látogatók lényegesen hatékonyabban találták meg az általuk 

keresett okosházat, és a visszajelzések alapján általában otthonosabban mozogtak az ismeretlen 

területen. 

Okosváros-vonatkozások 

A beltéri illetve a zárt objektumokon belüli, egyedileg kialakított navigáció számtalan 

felhasználási területen alkalmazható, legyen szó például egy jelentős területen elhelyezkedő 

kórházról, egy nemzetközi vasútállomásról vagy egy reptérről.  

A projekt a korábban a 2.1.4-es fejezetben ismertetett okosváros-projekttípusok közül az alábbi 

kategóriákba sorolható: 

„Olyan városi közszolgáltatások kialakítása, amelyek korszerű infokommunikációs 

technológiákat alkalmaznak.” 

és 
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„Olyan infokommunikációs technológiákra épülő adatgyűjtési technológiák, modellező és 

optimalizáló algoritmusok alkalmazása, amelyek javítják a városok működésének 

hatékonyságát és az ott élők életminőségét.” 
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4. Tungsram okosváros cselekvési program 
 

2019 januárjától a General Electricből kivált és ismét magyarországi központtal működő, 110 

országba exportáló és számos külföldi leányvállalattal rendelkező Tungsram Csoport 

innovációért felelős ügyvezetőjeként dolgozom. Feledataim közé tartozik a vállalat 

hagyományos világítással kapcsolatos termékkörén kívül eső, új, innovatív üzletágak felépítése 

és vezetése, és ezen belül a Tungsram okosvárostermék- és szolgáltatási portfóliójának építése. 

Ebben a fejezetben arra törekszem, hogy a saját gyakorlati tapasztalataim alapján mutassam be, 

hogy egy piaci szereplő üzleti terveibe hogyan illeszthető be az okosváros-koncepciót támogató 

megoldások folyamatos fejlesztése és piacra vitele. 

4.1  A Tungsram bemutatása 

A Tungsram egyike a legrégebbi és a világon is az egyik legismertebb magyar márkáknak. A 

vállalat elődjét több mint 120 éve, 1896-ban alapították. A Tungsram márkát 1909-ben 

jegyezték be. 1921-ben a vállalat legendás vezérigazgatója, Aschner Lipót az amerikai Edison 

kutatólabóratórium mintájára létrehozta Európa egyik első hasonló intézetét, amely jelentős 

nemzetközi tekintélyt vívott ki magának, és nagyban hozzájárult, hogy a Tungsram márka 

világszerte ismertté és elismertté vált.  

36. ábra 

A Tungsram 120 éves öröksége 

 

 

Forrás: Tungsram 

A vállalathoz kötődő innovációk közül talán a legismertebb a Bródy Imre által 1931-ben 

szabadalmaztatott kriptonnal töltött izzólámpa. A vállalat kutatólaboratóriumaihoz köthető Bay 
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Zoltán 1946-os kísérlete, amikor rádióhullámok segítségével megmérte a Föld–Hold 

távolságot, és ezzel megalapozta a rádiócsillagászat egyes, ma is alkalmazott módszereit. 

Közvetlenül a rendszerváltás után az amerikai vállalatóriás, a General Electric (GE) 

megvásárolta először a Tungsram többségi tulajdonát, majd 100%-os részesedést szerzett a 

vállalatban. A GE a Tungsram megvásásárlása után jelentős modernizációt hajtott végre, és egy 

hosszú folyamat eredményeként a világítástechnikai üzletágának gyártási kapacitásait 

meghatározó mértékben Magyarországon konszolidálta. 2018 áprilisában a Tungsram mint 

önálló magyarországi székhelyű globális vállalat újjáéledt, amikor a GE korábbi magyarországi 

elnök-vezérigazgatója, Joerg Bauer megvásárolta a GE magyarországi gyárait, valamint a 

globális autóvilágítási, és az Európára, a Közel-Keletre és Afrikára kiterjedő általános világítási 

kereskedelmi hálózatát. 

37. ábra 

A Tungsram bemutatása 

 

Forrás: Tungsram 

Az újraéledt Tungsram több mint 100 országban van jelen termékeivel. Magyarországon és 

globálisan több mint 4000 embert foglalkoztat, és 22 országban 23 leányvállalata van. 2018-

ban a körülbelül 300 millió dolláros árbevétel több mint 95%-a exportból származott. A vállalat 

5 gyára Budapesten, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Hajdúböszörményben és Kisvárdán 

működik. A gyárak nem csupán fényforrások és világítótestek, hanem számos más termék 
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előállítására is képesek, mivel a Tungsram fejlett fém-, kerámia-, üveg- és műanyag-

megmunkálási képességekkel és világszínvonalú minőségmenedzsment-rendszerrel 

rendelkezik. 

4.2  Tungsram Edge  

A Tungsram elődje, a GE Lighting üzletága hagyományosan két területen volt aktív. Ezek az 

autóipar (döntően hagyományos fényforrásokkal), illetve az úgynevezett általános világítás, 

amelynek két fő területe a kültéri és a beltéri világítás. A Tungsram megalakulása után 

meghirdetett stratégiájában azt az ambíciózus célt tűzte ki, hogy nemcsak talpon marad az 

élesedő nemzetközi versenyben, de tíz év alatt eléri az évi 1 milliárd dolláros árbevételt, és 

ennek a bevételnek a fele már nem közvetlenül a világítástechnikához fog kötődni, hanem a 

vállalat átalakul egy innovatív világítástechnikai és technológiai céggé. Ez az igény hozta létre 

a Tungsram új üzleti egységeit. Az általános világítási és az autóipart kiszolgáló, korábban is 

működő üzletágak mellett megjelentek a vállalat bérgyártással és a világítástechnikai nagy 

projektek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó új üzletágai, valamint az újszerű, nagy 

nemzetközi növekedési lehetőségekkel bíró és innovatív technológiák piacra vitelével 

foglalkozó Tungsram Edge, amelynek felépítésére és vezetésére 2019. januártól kért fel a 

vállalatcsoport új tulajdonosa.  

A Tungsram Edge terület missziója, hogy új termékeket és szolgáltatásokat vezessen be a 

Tungsram jelenlegi és új piacaira: 

• egyrészt a vállalatcsoport meglévő kompetenciáira építve a legmodernebb innovációs 

gyakorlatok alkalmazásával,  

• másrészt egy olyan nemzetközi innovációs, üzleti és finanszírozási ökoszisztémát 

építsen, amelynek segítségével meg tudja sokszorozni az üzleti tevékenysége 

hatékonyságát úgy, hogy  

• külső tudást, valamint pénzügyi és nem pénzügyi erőforrásokat von be céljai elérése 

érdekében. 

A Tungsram Edge három üzleti területre koncentrál: 

1. AgriTech: precíziós beltéri mezőgazdaságot célzó, speciális világítástechnika, és az ahhoz 

kapcsolódó egyéb okosmegoldások 
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2. PropTech és okosmegoldások: a létesítmény- és városgazdálkodáshoz kapcsolódó 

technológiák, illetve az okosváros- és okosépület-témakörökhöz kapcsolódó megoldások 

3. a Tungsram meglévő képességeit kihasználó, egyéb innovatív termékek / szolgáltatások / 

üzleti modellek azonosítása, kiválasztása, felépítése és piacra vitele. 

A meglévő kompetenciák kihasználása 

Bármilyen új üzleti terület akkor számíthat gyors növekedésre, ha valamilyen versenyelőnyre 

tud építeni. A Tungsram Edge esetében a versenyelőny forrása lehet például a Tungsram már 

létező beszerzési, gyártási és értékesítési hálózata; ügyfél-, szállítói és értékesítési 

partnerhálózata; a vállalat szakembereinek tudása, a működő pénzügyi, adminisztrációs és 

ügyfélszolgálati kapacitások; a vállalat ingatlanállománya, gép- és műszerparkja; a vállalat 

nemzetgazdasági súlya, nemzetközi ismertsége, valamint a márkanév, illetve a vállalathoz 

kapcsolódó innovatív image. Ezeket a potenciális versenyelőnyöket csak tudatos tervezéssel és 

a tervezéskor alkalmazott hipotézisek folyamatos ellenőrzésével lehet hatásosan és hatékonyan 

kihasználni.  

A legmodernebb innovációs gyakorlatok alkalmazása 

A Tungsram Edge üzletág a nyílt innováció elveire építve azokon a területeken, ahol a 

Tungsram nem rendelkezik világszínvonalú belső innovációs kompetenciákkal, partnereket 

keres. Jelenleg is folyik egy formalizált és mutatószámok alapján folyamatosan mért 

innovációmenedzsment-rendszer felépítése az ISO 56000-res innovációmenedzsment-

szabvány alapelveire támaszkodva. 

Külső erőforrások bevonása 

A jelenleg is épülő innovációmenedzsment-rendszer egyik feladata a megfelelő innovációs és 

üzleti ökoszisztéma partnerek kiválasztása, és a legígéretesebb projektek kiválasztása a 

rendkívűl nagyszámú üzleti innovációs lehetőség tömegéből. Olyan szaktudást, piaci jelenlétet, 

kapcsolatokat, termékeket, üzleti modelleket keresünk, amelyek a Tungsram képességeivel 

kiegészítve sikeresebbek lehetnek. A külső erőforrások között kiemelt helyen szerepelnek a 

pénzügyi erőforrások. A korai fázisú, nagy kockázatú termékfejlesztésekhez gyakran vissza 

nem térítendő pályázati források is ígénybe vehetők. Az ilyen pályázatok menedzselése 

speciális szaktudást igényel. A természetüknél fogva viszonylag nagy kockázatú és radikálisan 
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új termékbevezetési projektekbe gyakran érdemes kockázatitőke-forrásokat is bevonni, ami 

szintén része a Tungsram Edge tevékenységének, csakúgy, mint az inkubátorokkal és 

akcelerátorokkal történő formális együttműködés. A tudás mint fontos külső erőforrás 

bevonásának egyik kiemelt módja az egyetemekkel és kutatóintézetekkel történő általános és 

konkrét projektalapú együttműködés. 

Prioritások 

A Tungsram Edge üzletág 2019-ben a következő prioritásokra koncentrált: 

• Két kiemelt területen, a PropTech/SmartSolutions és az AgriTech iparágakban 

versenyképes termékeket és szolgáltatásokat viszünk piacra, és megszerezzük az 

első fizető vevőket. 

• Megtervezzük és elindítjuk azt az innovációs szervezetet, amely támogatni tudja a 

cég által elvárt mennyiségű új üzleti terület sikeres elindítását és ezen keresztül a 

vállalat növekedési céljait. Ennek érdekében kialakítjuk a megfelelő üzleti 

szervezetet és folyamatokat, kiválasztjuk és folyamatosan képezzük a szervezet 

tagjait. Pilot projekteket indítunk, és ezen projektekből szerzett tapasztalataink 

segítségével folyamatosan továbbfejlesztjük a rendszert. 

 

4.3  A Tungsram okosváros-kezdeményezés illeszkedése a vállalat és az 

üzletág stratégiájához 

A Tungsramnak több mint 120 éves története során folyamatosan alkalmazkodnia kellett a 

változó piaci és technológiai körülményekhez. A vállalat elsősorban azokon a hagyományos, 

nem a LED-technológiákat alkalmazó területeken erős, amelyek globális piaca a LED-

technológiák térhódításával, de különösen az Európában bevezetett szigorú 

energiahatékonysági normák miatt csökken. A CISL Centre for Industrial Studies (CSIL) 

elemzése a világítótestek világpiacát 2017-ben közel 92 milliárd dollárra becsülte. Ezen belül 

a hagyományos világítótestek piaca évente 7%-kal csökken, míg a LED-piac évente 9%-kal nő. 

Amint a 38. ábra és a 39. ábra mutatja, a LED-et alkalmazó fényforrások aránya 

világviszonylatban a 2017-es 54%-ról 2022-re várhatóan 72%-ra fog emelkedni.  
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38. ábra 

A LED és az egyéb technológián alapuló világítástechnikai eszközök becsült 

piaca 

 

Forrás: CSIL alapján Tungsram 

A hagyományos fényforrások gyártása rendkívül beruházás- és tudásintenzív terület, ahol 

viszonylag kevés a piaci szereplő, és a termékek életgörbéjének hanyatló szakaszában inkább a 

versenytársak kivonulása várható a piacról, mint az új belépők megjelenése. A kihívást az éles 

árverseny jelenti, illetve a csökkenő eladási volumenek miatt megoldást kell találni a 

felszabaduló gyártási kapacitások és az egyéb eszközök hasznosításának kérdésére.  

A LED-technológiával készülő világítótestekhez a legtöbb gyártó, így a Tungsram is elsősorban 

távol-keleti elektronikai alkatrészeket használ fel. Ezen a területen az olcsó tömegtermékek 

piacán egyértelmű a kínai gyártók fölénye. A vásárolt elektronikai alkatrészeket felhasználó 

világítótestek gyártása a hagyományos fényforrásgyártáshoz képest lényegesen kisebb 

beruházást és speciális szaktudást igényel, így itt kifejezetten magas a versenyzők száma a 

hagyományos fényforrások piacához viszonyítva. A Tungsram olyan speciális területeken lehet 

versenyképes, ahol a vevők hajlandók megfizetni a magas minőséget, és ahol a prémium márka 

nyújtotta bizalom fontos tényező. Ilyen piaci szegmens lehet például a kültéri közvilágítás, ahol 

egy-egy lámpatest cseréje jelentős költséggel jár, ezért az élettartam és a megbízhatóság fontos 

szempont. 
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39. ábra 

A LED technológián alapuló világítástechnikai eszközök becsült piaca USD-ban 

 

Forrás: CSIL alapján Tungsram 

A Tungsram értékesítési volumenének jelentős részét adja az autólámpapiac, ahol a vállalat 

egyike azon három európai prémium gyártónak, amelyek megfelelnek az autóipari 

beszállítóktól elvárt rendkívül magas minőségi követelményeknek, így a vállalat globálisan is 

jegyzett szereplő ezen a területen. Ebben az iparágban a magas beruházási igények és az extrém 

minőségi elvárások nagyon komoly belépési korlátot jelentenek. Az autóiparban a LED-

technológiák térhódítása lényegesen kisebb ütemű, mint az épület és közvilágítás területén. A 

Tungsram erős a hagyományos technológiákban, és két legnagyobb riválisához képest jelenleg 

el van maradva a LED-technológiákat alkalmazó termékek szegmensében. Az autóipari 

beszállítás mellett az autólámpa üzletág másik nagy vevőcsoportja az úgynevezett másodpiac: 

szervizek, benzinkutak, autóalkatrész-kereskedők. Ezen a területen az autóipari beszállító 

státusz lehetővé teszi a termékek prémium árazását és pozicionálását. 2019-ben elsősorban az 

ázsiai autógyártás volumenének jelentős csökkenése miatt és az éles verseny következtében az 

üzletágnak komoly kihívásokkal kellett szembenéznie, ugyanakkor a stratégiai helyzete alapján 

reális aspirációnak tűnik, hogy a Tungsram tartani tudja a piaci pozícióit.  
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A köz- és az épületvilágítás, valamint az autólámpa üzletágak adják a Tungsram hagyományos 

piacait. Az ismertetett kihívások miatt ezeken a területeken összességében vagy limitáltak a 

növekedési lehetőségek, vagy az eladási volumenek csökkenésével kell számolni, ezért a 

vállalat három olyan területet azonosított, amelyek segítségével elérhetők az ambiciózus 

növekedési célok. Ezek a nagy volumenű világítási projektek (Solution üzletág), a gyártási 

kapacitásokat hasznosító bérgyártási és alkatrészgyártó üzletág (Komponens gyártás) és a 

korábban bemutatott, új üzleti területekre koncentráló Tungsram Edge. 

40. ábra 

A Tungsram stratégiai dinamikájának görbéi üzletáganként 

Forrás: Tungsram 

A Tungsram Edge PropTech/SmartSolutions üzleti egysége kifejezetten foglalkozik egy 

okosváros-vízió kialakításával, és a kapcsolódó termékek és szolgáltatások piacra vitelével. Az 

itt épülő termékportfólió integrálódik a vállalat egészének stratégiájába:  

• A Tungsram nemzetközi vevőkörének egy része kifejezetten kötődik az építőiparhoz, a 

közvilágításhoz és más közművekhez, illetve a városüzemeltetéshez, így 

kihasználhatóak a már kiépített vevőkapcsolatok, értékesítési csatornák.  

• A LED-fényforrások elterjedése mellett a másik iparági trend a digitalizáció. A 

közvilágítási és épületvilágítási projektek egyre inkább informatikai projektek is, így az 
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okosmegoldásokat várják és elvárják az ügyfelek, különösen a Tungsram által képviselt 

prémium szegmensben.  

• A közvilágítási infrastruktúrára sokan úgy tekintenek, mint a városi szenzor és 

adatátviteli hálózatok gerincére, a beltéri világítási projektek pedig egyre inkább 

kiegészülnek az okosépületekhez tartozó további villanyszerelési és kapcsolódó 

feladatokkal. 

• A Tungsram Edge üzletág beltéri precíziós mezőgazdasággal foglalkozó AgriTech 

üzleti egysége szintén kapcsolódik az okosváros-témakörhöz, hiszen lehetőséget teremt 

arra, hogy bizonyos növényeket rendkívül intenzív és kontrollált termesztési 

körülmények között, akár a legzsúfoltabb nagyvárosokban is elő lehessen állítani. Ez a 

feltörekvő és különösen IT-intenzív technológia számos fenntarthatósági kihívásra 

kínálhat megoldást a közeljövőben, kifejezetten városi szinten. 

• Végül a Tungsram Edge üzletág kifejezetten keresi az olyan, akár külső partnerek által 

kifejlesztett innovatív megoldásokat és partnerségeket, amelyek piacra vitelében a 

Tungsram képességei piaci előnyt jelenthetnek, és amelyek kapcsolódnak az okosváros-

témakörökhöz. 

4.4  Vázlatos Tungsram okosváros cselekvési program  

A Tungsram mint ipari szereplő az infokommunikációs technológiákat innovatív módon 

alkalmazó, a fenntarthatósági szempontokat kimelten figyelembe vevő termékeket, 

szolgáltatásokat és üzleti modelleket kínál és fejleszt a városok lakói és az ott működő 

vállalkozások igényeire alapozva. 

Az alábbi vázlatos cselekvési program 2019-re fogalmaz meg feladatokat és célkitűzéseket az 

általam felépítendő és vezetett Tungsram Edge üzletág számára. A vázlatos programot nem 

teljes egészében, hanem két kiemelt üzleti területre, az okosváros-koncepcióhoz kapcsolódó 

AgriTech, valamint a PropTech és okosmegoldások területére szűkítve mutatom be. 

Mi ösztönöz a program megfogalmazására az AgriTech precíziós beltéri 

mezőgazdasághoz kapcsolódó speciális világítástechnika és kapcsolódó egyéb 

okosmegoldások területén? 

Ahogyan azt a korábbi fejezetekben részleteztük, a Föld lakossága rohamosan nő, és egyre 

inkább a városokban koncentrálódik. A városok növekvő számú lakóinak egyre több 
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élelmiszerre, illetve növényi eredetű gyógyszer- és kozmetikai alapanyagra van szüksége. A 

növekvő mennyiségi igények mellett a fogyasztók egyre inkább elvárják egyrészt azt, hogy az 

élelmiszerek széles választéka egész évben versenyképes áron elérhető legyen, másrészt azt, 

hogy a megvásárolt élelmiszerek lehetőleg helyi termelőtől származzanak, aki fenntartható, 

környezettudatos módon állítja elő azokat, a lehető legkevesebb növényvédő szer és 

tartósítószer felhasználásával. A vevők mindezeken túl minél egészségesebb, vitaminokban és 

tápanyagokban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket keresnek. A gyógyszer- és kozmetikai 

alapanyagok esetén is fontos szempont, hogy a növények az évszakoktól és az időjárástól 

függetlenül folyamatosan és egyenletesen magas minőségben legyenek elérhetők. Ezeken a 

területeken is nagy előnyt jelentenek a vegyszer- és tartósítószer-mentes megoldások. 

Mindezen igényeket a hagyományos növénytermesztési módszerekkel, fenntartható módon, a 

természeti környezet végzetes károsítása nélkül már nem lehet kielégíteni. 

41. ábra 

Beltéri növénytermesztés 

Forrás: Tungsram 

Az ismertetett kihívásokra adott egyik válasz a beltéri mezőgazdasági technológiák fejlődése 

és a jelenleginél szélesebb körű elterjedése lehet. A beltéri mezőgazdaság két fő ága az üvegházi 

növénytermesztés és az úgynevezett vertikális farmok alkalmazása.  
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A hagyományos szántóföldi növénytermesztés erősen ki van téve az időjárás, a kártevők és a 

gyomok hatásainak. Nagy földterületeket és jellemzően sok vizet igényel, nagy mennyiségű 

növényvédő és rovarirtó szert, valamint műtrágyát alkalmaz. Az így termelt terményeket 

gyakran nagy távolságra szállítják és vegyi egyközökkel is tartósíthatják. A nagy mennyiségben 

szántóföldön termelt növények közé tartozik például a búza, a kukorica és a szója. 

42. ábra 

A növénytermesztési technológiák összehasonlítása 

 

Forrás: Tungsram 

Az üvegházi növénytermesztés egy sor környezeti kockázatot ki tud zárni, és a szántóföldi 

növénytermesztéshez képest szabályozottabb, ellenőrzöttebb termesztési körülményeket tud 

biztosítani. Az üvegházak alapesetben a természetes napfényt hasznosítják, de az utóbbi 

évtizedekben egyes helyeken már megjelent a mesterséges kiegészítő világítás is. Az üvegházi 

rendszerek akár a felhasznált víz 50‒70%-át is újra tudják hasznosítani. Az ilyen környezetben 

hatékonyan termeszthető növények például a paradicsom, a paprika és az uborka. 

A legmodernebb, úgynevezett vertikális farmok teljesen zárt rendszerben, egymás felett 

elhelyezett polcokon termesztenek növényeket, amelyeket kizárólag mesterségesen világítanak 

meg. A teljesen zárt és szabályozott termesztési technológia lehetővé teszi a növényvédő- és 

rovarirtószer-mentes, és az évszakoktól, valamint a külső időjárási és éghajlati viszonyoktól 

teljesen független növénytermesztést. A verikális farmokban akár az öntözővíz 99%-át is újra 

tudják hasznosítani. Ilyen technológiával termeszthetők például a fejes saláta és egyéb értékes, 
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különleges leveles zöldségek, valamint a gyógyszer- és kozmetikai alapanyagként alkalmazott 

növények. 

43. ábra 

A beltéri növénytermesztés növekedésének hajtóerői  

Forrás: Tungsram 

A mesterséges megvilágítást is alkalmazó precíziós beltéri technológiák számos előnnyel 

rendelkeznek, de tömeges elterjedésüket korábban korlátozta a technológia magas beruházási 

és üzemeltetési költsége. A LED-et alkalmazó, a beltéri mezőgazdaságban használatos, 

speciális lámpák árának folyamatos és drasztikus csökkenése és a kapcsolódó innovációk 

térnyerése miatt ez a terület az elkövetkező években rendkívül dinamikus fejlődés előtt áll. A 

LED-es lámpatestekbe épített alkatrészek az elektronikai iparból származnak, és ezen a 

területen is megfigyelhető a korábban leírt jelenség (Moore törvénye), amelynek 

eredményeképpen az adott paraméterekkel bíró elektronikai komponensek ára viszonylag rövid 

ciklusok alatt megfeleződik. Az árak folyamatos csökkenése várhatóan egyre elérhetőbbé teszi 

ezeket az eszközöket a termelők szélesebb csoportjai számára is. A LED-technológia fajlagos 

beruházási költsége egyelőre magasabb, mint a hagyomáyos HID (nagy nyomású 

kisülőlámpák), de számos előnnyel bír azokhoz képest:. 

• Azonos fénymennyiséget kevesebb elektromos energia felhasználásával tud előállítani. 

• Lényegesen kevesebb hőt termel, ami a vertikális farmok esetében kritikus paraméter. 

• A LED-technológia a hagyományos megoldásokkal ellentétben lehetővé teszi a 

kibocsátott fény hullámhossztartományának pontos beállítását, illetve a fejlettebb 
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eszközök esetében annak változtatását és szabályozását is. Ez azért rendkívül fontos, 

mert a növények nem egyformán tudják felhasználni a különböző 

hullámhossztartományokban érkező fényt. A megfelelő hullámhossz-eloszlású fény 

egységnyi költség mellett magasabb terméshozamot eredményezhet. A besugárzott fény 

paramétereinek (hullámhossz, megoszlás, intenzitás) a növényekre gyakorolt hatásának 

elemzése egy viszonylag új, rendkívül ígéretes kutatási terület. A publikált tapasztalatok 

szerint a növények növekedési jellemzői és beltartalmuk, hatóanyagtartalmuk is 

jelentősen javítható a megfelelő fénybesugárzási paraméterek beállításával.  

A fent leírt okok miatt a beltéri mezőgazdaságot kiszolgáló LED-világítástechnikai világpiac 

dinamikusan, egyes elemzők szerint évi 47%-kal növekszik, és 2024-re várhatóan megközelíti 

a 7 milliárd dollárt. A Tungsram egyebek mellett világítástechnikai, gyártástechnológiai és 

minőségmenedzsment-képességei, hitelessége, márkaneve és értékesítési hálózata alapján 

rendelkezik számos olyan versenyelőnnyel, amely alkalmassá teheti, hogy jelentős szereplővé 

tudjon válni ezen a piacon. 

Mi ösztönöz a program megfogalmazására a PropTech, a létesítmény- és 

városgazdálkodáshoz kapcsolódó technológiák, illetve az okosváros- és okosépület-

témakörökhöz kapcsolódó megoldások területén? 

Környezeti kihívások: A korábban részletesen bemutatott környezeti kihívások arra 

kényszerítik a közösségi infrastruktúrát és középületeket fenntartó kormányzati és 

önkormányzati szereplőket, a lakosságot és a nagy ingatlanállománnyal rendelkező 

vállalkozásokat, hogy konkrét eredménycélokat megfogalmazó programokkal csökkentsék az 

általuk üzemeltetett portfolió ökológiai lábnyomát. Ezek nagyon gyakran nem önkéntes 

vállalások, hanem a szabályozó hatóságok kényszerítik ki a cselekvést. 

Sok okosmegoldás alkalmazása üzleti alapon is értelmezhető előnnyel jár, mert vagy az 

eszközhatékonyságot növeli, vagy növeli a vállakozás profitját a többletszolgálatatásból 

származó inkrementális bevételek segítségével, vagy a költségek csökkentésével. Ilyen 

lehetséges üzleti előnyöket mutat be a 44. ábra, ahol a DuPont analízis logikáját használva 

láthatunk egy példát arra, hogy mely mutatószámokból lehet egy beruházás gazdasági 

megtérülését levezetni. A 8. mellékletben egy példaszámítást mutatok be a modell alapján, 

illetve ugyanitt egy részletes táblázat is helyet kapott ami bemutatja egy térinformatikával 
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támogatott létesítménygazdálkodási rendszer funkcióinak kapcsolatát a megtérülési 

számításban alkalmazott mutatókkal (44. ábra). 

 

44. ábra 

Az okosmegoldásokhoz köthető lehetséges üzleti előnyök  

 

Forrás: IBM 

 

Ahogy korában már volt róla szó, az okosépület-/okosvárosprojektek meghatározó szereplői 

gyakran azonosak a közvilágítási és a professzionális épületvilágítási projektek 
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kulcsszereplőivel, akik igénylik is, hogy a partnerük egy teljes okosépület/okosváros-vízióval 

és átfogó stratégiai termékfejlesztési tervvel rendelkezzen. A PropTech és okosmegoldások 

egyrészt önálló üzleti lehetőségeket is hordoznak, másrészt támogatni tudják a 

világítástechnológiai termékek eladását és integrációját.  

Milyen lépéssorozatra bontható a program az AgriTech / precíziós beltéri 

mezőgazdasághoz kapcsolódó speciális világítástechnika és kapcsolódó egyéb 

okosmegoldások területén? 

A dinamikusan változó piaci viszonyok és a kapcsolódó technológiák rendkívül gyors fejlődése 

miatt a cselekvési progamnak rugalmasan kell alkalmazkodnia a külső feltételekhez. Mivel a 

program végrehajtása során is tanulunk, ezeket a tapasztalatokat is be kell építenünk a tervezési 

folyamatba. A programot alkotó részprojektek időtartamuk alapján rövidebb és hosszabb 

időhorizontú kategóriákba csoportosíthatók. 

Folyamatos, a program teljes időtartama alatt végzendő feladatok: 

• a stratégia végrehajtásának figyelése és a cselekvési program szükség szerinti 

felülvizsgálata, módosítása 

• a technológiai és versenykörnyezet folyamatos megismerése és értékelése 

• kutatási és termékfejlesztési partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, kutatási és 

termékfejlesztési programok definiálása, indítása, végrehajtása és az eredmények 

értékelése a tanulságok levonásával (termékek fejlesztése és tesztelése egyetemekkel, 

kutatóintézetekkel és kiválasztott termelők bevonásával) 

• a marketing-, értékesítési, beszerzési, gyártási és támogató folyamatok folyamatos 

fejlesztése 

2019 első félévének kiemelt projektje: 

• a Tungsram első beltéri mezőgazdasági világítási termékeinek (üvegház felső és sorközi 

világítótestek) piacra vitele úgy, hogy a termékek a technikai paramétereik alapján a 

világ legjobbjai között legyenek versenyképes áron 

2019 további kiemelt projektjei: 
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• a Tungsram első beltéri mezőgazdasági világítási termékeiből egy teljes portfolió 

(üvegház felső és sorközi világítótestek mellett vertikális farm és kutatási célú 

termékcsalád) piacra vitele úgy, hogy a termékek a technikai paramétereik alapján a 

világ legjobbjai között legyenek versenyképes áron  

• hatékony marketing és értékesítési szervezet és folyamatok kialakítása 

• az első referenciaprojektek sikeres elindítása 

• az első piaci vevők megszerzése 

• a beltéri világításhoz kapcsolódó mesterséges intelligenciát és más fejlett informatikával 

támogatott eszközöket alkalmazó kutatási projektek definiálása és részletes 

specifikációja 

• kísérleti vertikális farm létesítése szakmai partnerekkel  

Milyen lépéssorozatra bontható a program a PropTech / létesítmény- és 

városgazdálkodáshoz kapcsolódó technológiák, illetve az okosváros- és okosépület-

témakörökhöz kapcsolódó megoldások területén? 

A PropTech és okosmegoldások / létesítmény- és városgazdálkodáshoz kapcsolódó 

technológiák piacának vevői nagy költségvetéssel gazdálkodó, jelentős szaktudással 

rendelkező, professzionális szervezetek. Ahhoz, hogy ezen a piacon hiteles szereplőként meg 

tudjunk jelenni, demonstrálni kell, hogy képesek vagyunk az ígért eredmények elérésére, ezért 

a partneri megállapodásoknak, szövetségeknek, referenciáknak, demonstrációs projekteknek 

kiemelt szerepük van.  

A folyamatos és a program teljes időtartama alatt végzendő feladatok részben azonosak az 

összes üzleti területen az Edge üzletágon belül: 

• a stratégia végrehajtásának figyelése és a cselekvési program szükség szerinti 

felülvizsgálata, módosítása 

• a technológiai és versenykörnyezet folyamatos megismerése és értékelése 

• kutatási és termékfejlesztési partnerkapcsolatok kiépítése és ápolása, kutatási és 

termékfejlesztési programok definiálása, indítása, végrehajtása és az eredmények 

értékelése a tanulságok levonásával (termékek fejlesztése és tesztelése egyetemekkel, 

kutatóintézetekkel és kiválasztott pilot partnerek bevonásával) 

• a marketing, értékesítési, beszerzési, üzletfejlesztési és támogató folyamatok 

folyamatos fejlesztése 
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2019 első félévének kiemelt projektjei: 

• a Tungsram technológiai partnereinek bevonásával a kiválasztott okosmegoldások 

bemutatására demonstrációs projektek megvalósítása, és a megoldásokból a Tungsram 

által eladható, versenyképes és jól dokumentálható üzleti folyamatokkal támogatott 

szolgáltatási termékportfolió kialakítása 

• egy jelentős referenciaértékkel rendelkező projekt leszállítása egy külső ügyfél számára 

• egy globálisan is vezető technológiát képviselő, számottevő hazai piaci pozícióval és 

erős referenciákkal rendelkező PropTech cégben többségi tulajdonrész vásárlása 

45. ábra 

A Tungsram termék- és szolgáltatásportfóliója 

 

Forrás: Tungsram 

2019 további kimelt projektjei: 

• hatékony üzletfejlesztési, marketing és értékesítési szervezet és folyamatok kialakítása 

• a következő évre jelentős volumenű potenciális ügyfélszerződések azonosítása 

• a Tungsram erőforrásainak segítségével jelentősen növelni az újonnan megvásárolt 

PropTech cég bevételét már a második félévben, az ismert üzleti lehetőségek alapján 

• okosváros üzlet-, termék- és szolgáltatásfejlesztési terv kidolgozása együttműködésben 

és összhangban a Tungsram más üzleti egységeivel 
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• 2-3 megaprojekt azonosítása és azokhoz tartozó részletes üzleti tervek kidolgozása 

A 2019-ben kidolgozott termék- és szolgáltatásportfóliót a 45. ábra foglalja össze. A 

termékportfólió részletes leírását pedig a 11. és a 12. mellékletek tartalmazzák. 

Milyen feltételek mellett valósíthatóak meg az ismertetett programok? 

Néhány példa a programok sikeréhez szükséges feltételekre: 

• megfelelő iparági szaktudás rendelkezésre állása 

• megfelelő szervezeti keretek és munkafolyamatok kialakítása 

• megfelelő emberek rendelkezésre állása 

• pénzügyi források rendelkezésre állása 

• menedzsmenttámogatás 

A megfelelő iparági szaktudás megszerzése érdekében az AgriTech csapatba képzett, a témára 

specializálódott agrár szakembereket toborzott a cég, együttműködési megállapodást kötött 

néhány, a témában a világ legjobbjai között nyilvántartott nemzetközi egyetemmel és szinte az 

összes jelentős magyarországi agráregyetemmel és kutatóintézettel, illetve a Tungsram felelős 

vezetői maguk is elkezdték a beltéri mezőgazdasággal kapcsolatos önképzést. 

A megfelelő szervezeti keretek és a munkafolyamatok kialakítása viszonylag kisebb kihívást 

jelentett a termékfejlesztés és a gyártás területein a vállalat hagyományai miatt, ugyanakkor a 

terület specialitásai miatt komoly feladat a hatásos és hatékony marketing- és értékesítési 

folyamatok és annak szervezeti kialakítása. 

A megfelelő emberek rendelkezésre állása szintén kisebb kihívást jelent a termékfejlesztési és 

gyártási oldalon, viszont komoly feladat az, amikor a globális értékesítési és 

marketingfeladatok ellátására keresünk versenyképes tudással, erős motivációval és lojalitással 

rendelkező szakembereket. 

A pénzügyi erőforrások rendelkezésre bocsátását a vállalatcsoport tulajdonosa prioritásként 

kezeli. Ezzel együtt az agresszív növekedési tervek megvalósításához külső pályázati, tőke és 

hitel típusú források bevonása is szükséges, amihez pénzügyi üzleti és speciális 

pályázatmenedzsment szaktudásra is szükség van. 
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Az ismertetett volumenű stratégiai projektek végrehajtása elképzelhetetlen lenne kiemelt 

menedzsmenttámogatás nélkül. A Tungsram csoport tulajdonosa heti rendszerességgel 

személyesen követi figyelemmel a projektek előrehaladását, és ha szükséges, személyesen 

támogatja azokat. A vállalatcsoport felső vezetése kéthetente részletesen áttekinti az érintett 

programok előrehaladását, és ezen a fórumon feladatlista is készül arról, hogy a vállalatcsoport 

egyes szervezeti egységei miben segítsék a programok előrehaladását.  

Hogyan ellenőrizhető a programok megvalósítása? 

A fent vázolt cselekvési programot rendkívül bizonytalan és a résztvevők számára jelentős 

mértékben ismeretlen környezeti feltételek mellett kell végrehajtani, ezért kulcsfontosságú, 

hogy egyrészt belátható időtávú, konkrét és egyértelmű eredményeket hozó projekteket és 

azokhoz kapcsolódó célkitűzéseket fogalmazzunk meg, másrészt hogy felépítsünk egy olyan 

rendszert, ahol folyamatosan karbantartjuk a vállalat közép- és hosszabb távú vízióját, és a 

program végrehajtása során szerzett tapasztalatokat meghatározott, formális folyamatokat 

követve feldolgozzuk és beépítsük a cselekvési terv frissülő verzióiba. 

A különböző időhorizonton és bizonytalansági szint mellett megvalósítandó feladtok, projektek 

és programok eltérő megközelítést igényelnek az eredmények mérése és ellenőrzése 

szempontjából is.  

Abban az esetben, amikor egy, már ismert üzleti modell végrehajtása a cél, akkor lehet a 

hagyományos tervezési és ellenőrzési eszközöket használni (például a rendszeres havi, 

negyedéves, éves bevételi és költségtervek, a formalizált üzleti folyamatok kulcsparamétereit 

mérő indikátorok). 

Néhány példa a tipikus indikátorokra: 

• bevétel és annak változása 

• költség és annak változása 

• fedezet, profitráta és annak változása 

• piaci részesedés és annak változása 

• a megnyert ügyek száma az összes ajánlathoz viszonyítva és annak változása 

• ügyfélelégedettség (független külső szereplő mérése alapján) és annak változása 

• ügyfélreferenciák száma 
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• a brand jelenléte és a kapcsolatos vélemények elhelyezése egy mért skálán a közösségi 

médiában 

A Tungsram esetében ebbe a kategóriába tartozik a piacra már bevezetett és ügyfélreferenciával 

rendelkező termékek és szolgáltatások értékesítése és leszállítása. 

A felfedezés szakaszában, amikor új üzleti modell keresése, a jelenlegi átalakítása a cél, akkor 

érdemes a feladatokat szakaszokra bontani, és a felfedezési szakasz során konkrét projekteket 

azonosítani, amelyeket agilis módszerrel érdemes szakaszolni, és végül az eredményeket 

periodikusan értékelni. 

46. ábra 

A fegyelmezett agilis kivitelezés (Discipined Agile Delivery – DAD) módszertan  

 

Forrás: Ambler 2018 

A megoldandó ügyfélproblémák azonosítására az egyik leghatásosabb módszer a Design 

Thinking lehet. Egy Design Thinking gyakorlat eredménytermékei például a következők 

lehetnek: 

• érintettek azonosítása (Stakeholder Map) 

• empátiatérkép (Empathy Map) 

• ügyfélutak feltérképezése (Customer journey map) 
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• úgynevezett nagy ötletek összegyűjtése és priorizálása a hatás és a megvalósítás 

nehézségi foka alapján 

A kidolgozott ügyfélélmény alapú üzleti ötletek alapján érdemes elkészíteni az úgynevezett 

lean vásznat (business modell canvas), amelynek segítségével már konkrét projektek 

azonosíthatók. 

47. ábra 

A Tungsram által is alkalmazott lean vászon 

Forrás: Tungsram 

 

A már definiált projektek előrehaladásának mérésére hagyományos projektmenedzsment 

riportokat lehet alkalmazni (a pénzügyi és időbeni keretek tartása, a leszállított 

eredménytermékek megfelelése az elvárásoknak, kockázatok azonosítása és menedzselése, 

magasabb menedzsmentszintek bevonásának szükségessége). 

Az első eredmények 

2019 júliusára piacra kerültek a Tungsram első beltéri mezőgazdasági világítási termékei 

(üvegházi felső és sorközi világítótestek), amely termékek a technikai paramétereik alapján a 
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világ legjobbjai között vannak, versenyképes áron. A kapcsolódó angol nyelvű 

termékkatalógust a 12. melléklet tartalmazza. 

A Tungsram technológiai partnereinek bevonásával budapesti székhelyén, illetve üdülőjében a 

következő demonstrációs projekteket valósította meg: 

• Kültéri levegőminőség-monitorozó szenzor telepítése közvilágítási lámpaoszlopra, a 

szenzor bekapcsolása a Tungsram IoT platformjára. A szenzoradatok folyamatos távoli 

gyűjtése, tárolása, megjelenítése és elemzési lehetőségek biztosítása. 

• Kültéri zajszenzor telepítése közvilágítási lámpaoszlopra, a szenzor bekapcsolása a 

Tungsram IoT platformjára. A szenzoradatok folyamatos távoli gyűjtése, tárolása, 

megjelenítése és elemzési lehetőségek biztosítása. 

• Okosmérő telepítése a Tungsram székházának udvarán kialakított elektromosautó-

töltőre, bekapcsolása a Tungsram IoT platformjára. A mért adatok folyamatos távoli 

gyűjtése, tárolása, megjelenítése és elemzési lehetőségek biztosítása. 

• Beltéri navigációs és ügyféltájékoztató mobilalkalmazás a Tungsram budapesti 

bemutatótermében (Tungsram Lighting Experience Center). 

• Beltéri környezeti paramétereket, a jelen lévő személyek számát és fizikai lokációját 

rögzítő, illetve a termek foglaltságát jelző szenzorok elhelyezése a Tungsram 

tárgyalóiban és kiválasztott irodáiban, a szenzor bekapcsolása a Tungsram IoT 

platformjára. A szenzoradatok folyamatos távoli gyűjtése, tárolása, megjelenítése és 

elemzési lehetőségek biztosítása. 

A bemutatott megoldások alapján standardizált értékesítéstámogató marketinganyagok és 

szerződéses konstrukciók is kialakításra kerültek, segítve a megoldások gyors és eredményes 

piacra vitelét. A termékportfolió részletes leírását a 11. melléklet melléklet tartalmazza. 

Korábban egy, az okosváros-referenciák között ismertetett bel- és kültéri navigációt és 

ügyféltájékoztatást segítő mobilalkalmazást adtunk át az ÉMI részére. A projekt jelentős 

sajtóvisszhangot kapott.  

2019 augusztusában a Tungsram megvásárolta a Magyarországon piacvezető és globálisan is 

úttörő technológiát képviselő épületüzemeltetési szoftvercsomag, az ArchiFM-et fejlesztő 

VintoCon cég többségi tulajdonát. A vállalkozás a Tungsram csoport tagjaként Tungsram 

Innovative Solutions néven folytatja tevékenységét, amely azóta nem kisebb eredményt ért el, 
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mint Magyarország legnagyobb középületének, a Puskás Arénának az üzemeltetését támogató 

szoftver bevezetése. 

4.5 A Tungsram stratégiájának kapcsolata az ENSZ fenntarthatósági 

céljaival 

A bemutatott megoldások bizonyos esetekben közvetett, sok esetben pedig közvetlen módon 

támogatják az ENSZ korábban ismertetett fenntarthatósági céljainak megvalósulását (10. táblázat).  

 

11. táblázat 

A Tungsram stratégiájának kapcsolata az ENSZ fenntarthatósági céljaival  

Fenntarthatósági célok  

(Sustainable Development Goals) 

Tungsram’s Smart City portfolio 

Beltéri 

mezőgazdaság 

(Indoor 

farming) 

Létesítmény-

gazdálkodás 

(Property és 

Facility 

management) 

Okos 

megoldások 

(Smart 

solutions) 

SDG1: A szegénység megszűntetése    

SDG2: Az éhezés megszűntetése    

SDG3: Egészség és jólét    

SDG4: Minőségi oktatás    

SDG5: Nemek közötti egyenlőség    

SDG6: Tiszta víz és közegészségügy    

SDG7: Megfizethető és tiszta energia    

SDG8: Tisztességes munka és gazdasági növekedés    

SDG9: Ipar, innováció és infrastruktúra    

SDG10: Esélyegyenlőtlenségek csökkentése    

SDG11: Fenntartható városok és közösségek    

SDG12: Felelős fogyasztás és termelés    

SDG13: Fellépés az éghajlatváltozás ellen    

SDG14: Az óceánok és tengerek védelme    

SDG15: A szárazföldi ökoszisztémák védelme    

SDG16: Béke, igazság és erős intézmények    

SDG17: Partnerség a célok eléréséért     
 Közvetlen kapcsolat 

 Indirekt kapcsolat 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A fenti módon megfogalmazott célkitűzések elérését célzó kezdeményezések megvalósítása 

során, a korábban bemutatott innovációs módszertanokat alkalmazva, a siker érdekében érdemes 

a nyílt innováció elveire épülő agilis projektmenedzsment módszereket alkalmazni: az 

alapfeltételezéseket folyamatosan ellenőrizni kell, és iterációk során a tapasztalatok alapján 
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dinamikusan korrigálni kell a projekttervet és a célokat is a „minden prototípus” elv alapján. A 

megvalósítás minden fázisába aktívan be kell vonni a felhasználók és a többi érintett képviselőit is. 

48. ábra 

A Tungsram által alkalmazott okosvárosprojekt megközelítés 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5. Összefoglalás 
 

5.1  Tartalmi összefoglaló 

A dolgozat bevezetőjében megneveztem néhány olyan megatrendet, amelyek az okosváros-

koncepció kialakulásához vezettek, illetve felvázoltam, hogy ezek a változások miért követelik 

meg a városoktól a folyamatos innovációt. Ezek a fő hajóerők a népességrobbanás és a 

népesség városokba áramlása, az egyre súlyosabb környezeti fenntarthatósági kihívások, a 

társadalmi egyenlőtlenségek és az infokommunikációs technológiák exponenciális fejlődése, 

amelyek egyes nézetek szerint lehetőséget teremtenek a felsorolt kihívások megválaszolására. 

 

Fenntarthatósági oldalról a középpontba helyeztem az ENSZ 2015-ben közzétett 

fenntarthatósági célkitűzéseit, amelyekre többször hivatkoztam az értekezésben, és ennek 

figyelembevételével készült a dolgozat első számú outputját jelentő Tungsram okosváros 

cselekvési terv. 

 

A második fejezetben részletesen elemeztem az okosváros-koncepció kialakulásának hátterét 

és történeti előzményeit. Leírtam egy olyan modellt, amely az általam megalkotott okosváros-

definíciót helyezi eszmetörténeti perspektívába.  

 

Bemutattam a rendkívül nagy számban publikált okosváros-definíciók néhány lehetséges 

csoportosítási módját (Batty 2012, Cavada et al. 2014, Höjer – Wangel 2014, Manville et al. 

2014, ITU-T 2014), ismertettem néhány kiemelt meghatározást (Giffinger et al. 2007, 

Palmisano 2008, Höjer – Wangel 2014, Manwille 2014, ITU-T 2014), illetve bevezettem egy 

saját értelmezést is, amely szervesen kapcsolódik a dolgozat mondanivalójához és többi 

fejezetéhez.  

 

Felfogásom szerint az okosváros egy olyan gyűjtőfogalom, amely számos megközelítést egyesít.  

Ilyen például az élhető város, a zöld város, a fenntartható város, az ökováros, az ellenálló város 

és további számos kapcsolódó elnevezés. Az általam megfogalmazott okosváros-kritériumok 

segítségével rendszerbe foglaltam a dolgozatban felsorolt kapcsolódó fogalmak és az okosváros 

kapcsolatát. Azonosítottam továbbá az okosváros-fogalomhoz kapcsolódó érdekeltek egy 

lehetséges körét és bemutattam azok kapcsolódását az okosváros-folyamathoz (Jayasena et al. 

2019). 
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Nagy hangsúlyt fektettem a különböző nézőpontú okosvárosmérési és -rangsorolási módszerek 

bemutatására (Horváthné Barsi et al. 2011, Siemens 2012, Giffinger et al. 2007, Márkus – 

Miszlivetz 2013, Kovács 2018, Szendi et al. 2020). Számos index és rangsor indikátorait és 

struktúráját a mellékletek között részletesen is közöltem. Ennek az elméleti alegységnek a 

zárásaként ismertettem néhány jellegzetes okosváros-kritikát és létrehoztam egy 

szempontrendszert, amelynek alapján, álláspontom szerint, a témával kapcsolatos kritikai 

észrevételek jól csoportosíthatók és elemezhetők. 

 

A második nagy elméleti alegység az innovációval foglalkozik, és olyan kapcsolódó témákat 

vesz sorra, mint a nyílt innováció, illetve a triple helix modell, és annak továbbfejlesztései. Ezek 

a koncepciók, csakúgy, mint a bemutatott innovációmenedzsment megközelítések és 

módszertanok diszruptív innováció (Christensen et al. 2015), Design Thinking (Brown 2008, 

IDEO 2020, Schoonmaker 2014), Lean Startup (Liker 2004, Ries, 2011, Blank 2013), agilis 

projektmenedzsment (Morris 1997, Rico 2018, Davies 2018), exponenciális szervezet (Malone 

et al. 2014) fontos szerepet kapnak a gyakorlati részben ismertetett esettanulmányok, illetve a 

Tungsram okosváros cselekvési terv esetében is.  

 

Az innovációról szóló fejezetek között helyet kaptak az innovációs közeg mérésének módszerei 

és néhány kiemelt innovációs index is. Öt gyakran idézett indexet mutattam be részletesebben. 

Ezek a mutatószámrendszerek más-más kérdésre kívánnak válaszolni, ugyanakkor 

módszertanukban, illetve a vizsgált területek meghatározásában jelentős átfedéseket mutatnak 

egymással és az okosvárosindexekkel. A Globális innovációs index – ahogy az elnevezése is 

jelzi – globális összehasonlításban, a Digitális gazdaság és társadalom index pedig az EU 

tagországait vizsgálva az általános innovációs környezet minőségét kísérli meg mérni. Szintén 

egy globális (Globális startup ökoszisztéma jelentés) és egy európai összehasonlító elemzés 

(Európai digitális város index) példáján keresztül írtam a startup vállalkozásokról, mint az 

innováció szempontjából kiemelkedő jelentőségű gazdasági szegmens működési feltételeit 

bemutatni kívánó elemzésekről. Végül az Ipar 4.0 kezdeményezéshez kapcsolódó, érettséget 

mérő index (Roland Berger Industry 4.0 Readiness index) rövid ismertetésével zártam a 

felsorolást. 

 

Az elméleti egység zárásaként az okosváros-fogalom és az innováció kapcsolatát vizsgáltam. 

Először áttekintettem néhány szakirodalmi hivatkozást, majd ezek, illetve a bevezetőben leírt 
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megatrendek alapján egy saját modellt alkottam a demográfiai és környezeti kihívások, az 

infokommunikációs forradalom és az azokat alkalmazó innovatív üzleti modellek 

kapcsolatáról, a városok tekintetében.  

 

Véleményem szerint a városok alkalmazkodási és innovációs kényszerének a gazdasági 

fenntarthatóság mellett a társadalmi és a környezeti fenntarthatóság is fontos eleme, és gyakran 

az innovatív technológiai, gazdasági és társadalmi megoldások újabb kihívásokat 

eredményeznek egy dinamikus fejlődési/átalakulási ciklus részeként. A technológiai és 

társadalmi fejlődés eredményeként az elmúlt évtizedekben robbanásszerű népességnövekedést 

és átrendeződést tapasztalhatunk, ami összességében, globális szinten gazdasági fejlődéssel is 

párosult. Ez a fejlődés ugyanakkor egyrészt nem egyenletes, így gyakran növekvő jövedelmi, 

vagyoni és társadalmi egyenlőtlenségeket eredményez, másrészt pedig egyre súlyosabb 

környezeti kihívásokat okoz.  

 

A fennálló status quo megváltozása további társadalmi feszültségeket szülhet. A korábbi 

eszközökkel megoldhatatlannak tűnő kihívások láttán reményre adhat okot az 

infokommunikációs technológiák exponenciális, gyorsuló ütemű fejlődése. A technológiai 

fejlődés hullámait meglovagolva, elsősorban a szoftverekre épülő új üzleti modellek 

segítségével számos iparágat alakítottak és alakítanak át új szereplők olyan új elvek alapján, 

mint a diszruptív innováció, a Lean Startup, a Design Thinking vagy az agilis 

projektmenedzsment módszerek. A gyorsuló technológiai és üzleti modell innováció, miközben 

választ adhat sok kihívásra, újabbakat is szül egy végtelen ciklusban.  

 

A városok korábban leírt növekvő szerepe miatt, illetve a tőke és az innovációs képességek 

koncentrációja okán a leírt ciklus minden elemének növekvő mértékben fontos a városi 

dimenziója. A lakosságnövekedés és -koncentráció elsődleges terepei a városok. Itt jelentkezik 

a fenntarthatósági kihívások nagy része is. A technológiai fejlődés földrajzilag szintén 

rendkívül koncentráltan zajlik, ami a befektetett tőke koncentrálódásával is együtt jár. Néhány 

globális innovációs és pénzügyi központ meghatározó hatással van a nemzetközi gazdasági és 

politikai folyamatok egészére. A fent leírt összefüggések fényében nem meglepő, hogy az 

okosvárosok teljesítményét mérő indexek a vizsgált tényezők tekintetében jelentős átfedést 

mutatnak az innovációs környezetet mérő indexekkel, illetve a vizsgált Ipar 4.0 érettséget 

vizsgáló indexszel. Ezt a kapcsolatot egy saját szerkesztésű, az innovációs, az okosváros és az 

Ipar 4.0 indexek átfedéseit bemutató táblázattal is szemléltettem. 
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A gyakorlati példák és nemzetközi kitekintés fejezetben először esettanulmányok segítségével 

egy okosváros-részterülethez, az okosközbiztonsághoz kapcsolódó nemzetközi példákat 

mutattam be. Ezután egy sor esettanulmány következett, amelyek megvalósításában 

személyesen is részt vettem. Az esettanulmányok konkrét magyarországi projektek példáján 

keresztül mutatták be az elméleti részben ismertetett alapelvek, módszerek és technológiák 

alkalmazását.  

 

Az elméleti és gyakorlati feldolgozások felhasználásával az értekezés végső produktuma egy 

hazai székhelyű, a nemzetközi térben mozgó nagyvállalat, a Tungsram Csoport az okosváros-

témakörhöz kapcsolódó, a környezeti fenntarthatóságot is szem előtt tartó vázlatos cselekvési 

terve a saját gyakorlati tapasztalataim alapján, melynek összefoglalását a 10. táblázat 

szemléltei.  

 

5.2  A kutatási kérdésekre adott válaszok: a dolgozat új és újszerű 

megállapításai 

A dolgozat egy, a Magyarországon a témával foglalkozó publikációkban kevéssé megjelenő 

nézőpontból, egy vállalati vezető szemszögéből vizsgálja az okosvárosok és az innováció 

kapcsolatát. A személyes munkatapasztalataimnak köszönhetően úgy dolgozhatok egy 

magyarországi székhelyű, de a globális piacokat megcélzó magáncég okosváros-stratégiájának 

kialakításán és végrehajtásán, hogy közben a témakör egyik legmeghatározóbb globális 

szereplőjénél, az IBM-nél szerezhettem közel két évtizedes releváns tapasztalatot.  

 

A Tungsram azon nagyon kevés magyar vállalkozások közé tartozik, amely 110 ország piacán 

van jelen termékeivel, és bizonyos termékszegmensekben a világ vezető szállítói közé tartozik, 

továbbá saját maga által ellenőrzött ellátási láncot épített ki. A vállalat speciális helyzetben van 

azért is, mert különleges innovációs kultúrával és örökséggel rendelkezik, továbbá a megújulás 

igénye nemcsak marketingüzenet, hanem erős gazdasági kényszer is. Ezek az alapok 

visszaköszöntek a dolgozat szerkezetében és logikájában is. 

 

Az 1. kutatási kérdést tekintve – véleményem szerint – újszerű megközelítés az okosváros-

fogalom saját definíciója, amelynek kritériumait az okosváros-fogalom történeti áttekintése 
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során, illetve a kapcsolódó fogalmak elemzésekor is konzisztensen alkalmaztam. A saját 

definíció a következő: 

Az okosváros olyan város, amelyre egyidejűleg jellemző: 

1. a polgároknak és a vállalkozásoknak nyújtott magas színvonalú közszolgáltatások, 

élet- és munkakörülmények, 

2. a polgárok széles körének bevonása a döntéshozatalba, 

3. tudományos és technológiai eszközök tudatos alkalmazása, 

4. az infokommunikáció mint kiemelt eszköz alkalmazása, 

5. a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság figyelembevétele és a 

sérülékenység minimalizálása mint kiemelt korlát és szempont. 

 

A történeti áttekintés, illetve a kapcsolódó fogalmaknak az általam megfogalmazott okosváros-

definíció szerinti rendszerezése szintén újszerű megközelítések, akárcsak az okosváros-kritikák 

alábbi elemzési szempontjai: 

 

• Az érdekeltek szerepének és a projektek előnyeiből való részesedés egymáshoz viszonyított 

súlya (a stratégiaalkotás, a menedzsment és a végrehajtás szintjén): a szereplők érdekei 

részben fedik egymást, részben pedig ütköznek, ami konfliktusforrás lehet. 

• A „Mit és Miért?” és a „Hogyan?” kérdések hangsúlyai (a humán és a mérnöki/műszaki 

megközelítés egyensúlya): vannak, akik a célok pontos megfogalmazásában, mások 

pedig a jól megválasztott eszközökben látják a siker kulcsát. 

• Az okosváros-kritériumok (gazdasági, környezeti, társadalmi fenntarthatóság, illetve a 

sebezhetőség minimalizálásának igénye) közötti egyensúly: szinte lehetetlen minden 

szempontból egyszerre optimális megoldást találni, a kompromisszumkényszer pedig 

konfliktusforrás lehet. 

• A siker mérhetőségének korlátai: a hagyományos regionális gazdaságtan a GDP-t 

tekinti a jólét kiemelt mérőszámának, miközben a GDP nem veszi figyelembe a 

fenntarthatósági és a sebezhetőségi szempontokat. 

o A gazdasági szempontokon túl a társadalmi és a környezeti fenntarthatóság 

szintjének mérésére kialakított eszköztár, a statisztikai adatok alapján képzett 

kompozit indexek általánosan alkalmazott rendszere sokak szerint nem írja le és 

nem modellezi kellő pontossággal a vizsgált, rendkívül komplex folyamatokat. 
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o A társadalmi, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatósági célok gyakran 

konfliktusban állnak egymással. A GDP-növekedés például egyértelműen 

összefüggésbe hozható a magasabb mértékű környezetkárosítással. 

Az innovációval kapcsolatos koncepciók bemutatása a téma szakirodalmára épül. Ennek a 

résznek az újszerűségét a később bemutatott vállalati példákkal és esettanulmányokkal való 

összekötésük adja.  

 

A demográfiai és környezeti kihívások, az infokommunikációs forradalom és az azokat 

alkalmazó, innovatív üzleti modellek kapcsolata a városokkal saját modellalkotás eredménye. 

A modellt először 2018-ban publikáltuk szerzőtársaimmal, csakúgy, mint a kapcsolódó 4-es 

számú  táblázatot, amely az innovációs, az okosváros és egy ipar 4.0 index átfedéseit mutatja 

be (Nick – Pongrácz – Radács 2018).  

 

A 2. kutatási kérdést tekintve az okosvárosok és a közbiztonság kapcsolatára vonatkozó 

esettanulmányok külföldi szakirodalom feldolgozásán alapulnak, és egy általam írt, magyarul 

és angolul is megjelent szakkönyv fejezetéből emeltem át azokat (Pongrácz 2017, 2018).  

A további esettanulmányok olyan projektekhez kapcsolódnak, amelyekben személyesen is részt 

vettem. 

 

A 3. kutatási kérdést tekintve a Tungsram okosváros cselekvési terv kialakításban szintén 

személyesen vettem részt a területet felügyelő ügyvezető igazgatóként. Az itt bemutatott modell 

szintén saját munka. 

 

5.3  További lehetséges kutatási irányok 

Intézményrendszer, érdekeltek köre, finanszírozás 

 

A 2.1.4-es fejezetben felsoroltam az okosvárosprojektekhez köthető érdekeltek egy lehetséges 

körét. Véleményem szerint érdekes további kutatási téma lehet egyrészt az érdekeltek 

elvárásainak, érdekviszonyainak feltárása, másrészt az okosváros-témakörhöz kapcsolódó 

intézményrendszer feltérképezése. Az okosváros-témakörhöz kapcsolódó európai uniós, 

nemzeti, önkormányzati, civil és piaci szervezetek által kezdeményezett programok és azok 

finanszírozási struktúrájának elemzése szintén hasznos további kutatási irány lehet. 
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Az okosvárosprojektek eredményességének mérése 

 

A dolgozatban következetesen alkalmazott okosváros-definícióból és -kritériumokból 

következik, hogy az okosvárosprojektek eredményességét a gazdasági szempontok mellett a 

környezetei és társadalmi fenntarthatóság, valamint a sebezhetőség/ellenállóképesség 

(resiliency) aspektusából is vizsgálni kell.  

 

A gazdasági megtérülési számítások elvégzése nem triviális még az egyedi okosvárosprojektek 

esetében sem, és még komplexebb a városszintű vagy a regionális programok tekintetében. Egy 

lehetséges megközelítés olyan beruházásmegtérülési számításokat alkalmazni, ahol a beruházás 

megtérülését (Return on Investment – ROI) további mutatókra bontjuk, például a DuPont-

analízis logikáját használva, ahogyan azt a Vázlatos Tungsram okosváros cselekvési program 

fejezetben bemutatott ábrán láthattuk (44. ábra). 

 

Az így kapott mutatók változását ezek után össze lehet kötni például egy informatikai megoldás 

funkciólistájával, ahogyan azt a Mavir eszközgazdálkodási és munkairányítási rendszer 

esettanulmányban láttuk.  

 

Az ismertetett példán végigvezetve egy professzionális karbantartás-menedzsment rendszer 

segítségével jobban ütemezhetők a megelőző és a tervezett karbantartások, ami egyrészt kisebb 

költségszintet jelent, mert csökkennek a javítások és a pótalkatrészek költségei, másrészt nő az 

eszközök élettartama. A megtérülési számításokban a költségek csökkenése egyrészt magasabb 

üzemi eredménnyel járul hozzá a beruházás magasabb pénzügyi hozamához, másrészt pedig a 

hosszabb élettartam következtében nő az eszközhatékonyság (kisebb átlagos befektetett eszköz 

lekötésével látható el ugyanaz a feladat). A dolgozat 9. mellékletében ismertetek egy hasonló 

megtérülési számítást, amely egy térinformatikai modullal támogatott létesítmény- és 

eszközgazdálkodási rendszer pénzügyi megtérülésszámításának logikáját mutatja be 

hipotetikus számokkal. 

 

Az egyes projektek esetében alkalmazhatók a hagyományos gazdasági megtérülési számítások 

(RoI, NPV, megtérülési idő stb.), ugyanakkor, ahogy arról Az okosvárosok kritikája című 

fejezetben részletesen írtam, a gazdasági, környezeti és társadalmi kritériumok együttes 

figyelembevétele már az egyes projektek esetében is rendkívül komplex feladat lehet, amit 

tovább bonyolít a sebezhetőségi szempontok bevezetése, illetve különböző projektek egymásra 
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hatásának figyelembevétele a sok projektből álló, akár évtizedes időtávú okosváros-programok 

esetében. További szempont, hogy a programok környezeti paraméterei dinamikusan 

változhatnak és sok bizonytalanságot hordoznak. 

 

Az okosvárosprojektek sikerességének mérési módszerei a felsorolt szempontok 

figyelembevételével további kutatási lehetőségeket hordoznak. 
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6 Mellékletek 

1. melléklet 

A kreatív iparágak köre a különböző források szerint  
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2. melléklet 

A Bécsi Műegyetem okosváros-indikátorai 

4 Kategória Alkategória Indikátor 

angolul magyarul angolul magyarul angolul magyarul 

S
m

a
r
t 

E
c
o
n

o
m

y
 

G
a
z
d

a
sá

g
 

Innovative spirit Innováció 

R&D expenditure in % of 

GDP  

K+F+I költés a GDP 

százalékában 

Employment rate in 

knowledge-intensive sectors  

Foglalkoztatás a tudás-

inzenzív szektorokban 

Patent applications per 

inhabitant 

Szabadalmi bejelentések 

száma lakosonként 

Entrepreneur-

ship  

Vállalkozó 

szellem 

Self-employment rate Egyéni vállalkozók aránya 

New businesses registered Újonnan regisztrált 

vállalkozások 

Economic 

image & 

trademarks 

Üzleti arculat és 

márkaérték 

Importance as decision-

making centre (HQ etc.) 

A város mint üzleti 

központ (pl. vállalati 

székhely) jelentősége 

Productivity Produktivitás 
GDP per employed person Az egy foglalkoztatottra 

eső GDP 

Flexibility of 

labour market 

A munkaerőpiac 

rugalmassága 

Unemployment rate Munkanélküliségi ráta 

Proportion in part-time 

employment 

A részmunkaidőben 

foglalkoztatottak aránya 

International 

embeddedness  

Nemzetközi 

beágyazottság 

Companies with HQ in the 

city quoted on national stock 

market 

A városban székelő, a 

nemzeti tőzsdén jegyzett 

vállalatok száma 

Air transport of passengers  Légiutasok száma 

 Air transport of freight Légiáruforgalom-volumen 

S
m

a
r
t 

P
e
o

p
le

 

O
k

o
s-

e
m

b
e
ri

er
ő

fo
r
r
á

s 

Level of 

qualification  

Az iskolázottság 

szintje 

Importance as knowledge 

centre (top research centres, 

top universities etc.) 

A város jelentősége mint tu-

dásközpont (vezető kutató-

intézetek és egyetemek)  

Foreign language skills Nyelvtudás 

Affinity to life 

long learning  

Az élethosszig 

tartó tanulás 

képessége 

Book loans per resident  Egy lakosra jutó 

kölcsönzött könyvek 

Participation in life-long-

learning in %  

Élethosszig tartó 

tanulásban részvétel %-ban 

Participation in language 

courses  

Nyelvtanfolyamokon való 

részvétel 

Social and 

ethnic local 

plurality 

Szociális és 

etnikai 

sokszínűség 

Share of foreigners  Külföldiek aránya 

Share of nationals born abroad  Külföldön született 

állampolgárok aránya 

Flexibility  Rugalmasság 
Perception of getting a new 

job  

Munkahelyváltás 

egyszerűsége 

Creativity  Kreativitás 
Share of people working in 

creative industries  

A kreatív iparban 

dolgozók aránya 

Cosmopolitanis

m/ Open-

mindedness  

Kozmopolita/ 

nyitott 

gondolkodás 

Voters turnout at European 

elections  

Szavazók részvétele az 

európai választásokon 

Immigration-friendly 

environment (attitude towards 

immigration)  

Bevándorlásbarát 

környezet (a migrációhoz 

való hozzáállás) 

Knowledge about the EU  Az EU-val kapcsolatos 

ismeretek szintje 

Participation in 

public life  

Részvétel a 

közéletben 

Voters turnout at city elections  A szavazók aránya a városi 

választásokon 

Participation in voluntary 

work  

Önkéntes munkában való 

részvétel 
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Kategória Alkategória Indikátor 

angolul magyarul angolul magyarul angolul magyarul 

S
m

a
r
t 

G
o
v
e
r
n

a
n

c
e 

O
k

o
sk

o
r
m

á
n

y
z
á
s 

Participation in 
decision-making  

Részvétel a 

döntési 
folyamatokban 

City representatives per 

resident  

Városi képviselők száma 

lakosonként 

Political activity of inhabitants  A lakosok politikai 

aktivitása 

Importance of politics for 
inhabitants  

A politika fontossága a 

lakosok számára 

Share of female city 

representatives  

Női városi képviselők 

aránya 

Public and 

social services  

Közösségi és 

szociális 

szolgáltatások 

Expenditure of the municipal 

per resident in PPS  

Lakosonkénti önkor-

mányzati kiadások (PPS) 

Share of children in day care  Nappali ellátásban része-

sülő gyermekek aránya 

Satisfaction with quality of 

schools  

Elégedettség az iskolák 

mínőségével 

Transparent 

governance  

Átlátható 

kormányzás 

Satisfaction with transparency 

of bureaucracy  

Elégedettség a bürokrácia 

átláthatóságával 

Satisfaction with fight against 

corruption  

Elégedettség a korrupció 

elleni fellépéssel 

S
m

a
r
t 

M
o

b
il

it
y
 

O
k

o
sk

ö
z
le

k
e
d

é
s 

é
s 

IK
T

 

Local 

accessibility  

Helyi 

közlekedés 

Public transport network per 

inhabitant  

Tömegközlekedési hálózat 

lakosonként 

Satisfaction with access to 

public transport  

Elégedettség a 

tömegközlekedéshez való 

hozzáféréssel 

Satisfaction with quality of 

public transport  

Elégedettség a 

tömegközlekedés 

minőségével 

(Inter-)national 

accessibility  

Nemzetközi és 

távolsági 

közlekedés 

International accessibility  Nemzetközi 

megközelíthetőség 

Availability of 

national ICT 

infrastructure  

Az infokom-

munikációs 

infrastruktúra 

elérhetősége 

Computers in households  Számítógépek száma 

háztartásonként 

Broadband internet access in 

households  

Széles sávú internethozzá-

férés a háztartásokban 

Sustainable, 

innovative and 

safe transport 

systems  

Fenntartható, 
innovatív és 

biztonságos 

közlekedési 

rendszerek 

Green mobility share (non-

motorized individual traffic)  

Zöld mobilitás aránya 

(nem motorizált egyéni 

közlekedés) 

Traffic safety  Közlekedésbiztonság 

Use of economical cars  Gazdaságos autók használata 

S
m

a
r
t 

E
n

v
ir

o
n

m
e
n

t 

O
k

o
sk

ö
r
n

y
ez

et
 

Attractivity of 

local natural 
conditions  

A természeti 

környezet 
attraktivitása 

Sunshine hours  Napsütéses órák száma 

Green space share  Zöld tér aránya 

Pollution  
Környezet-

szennyezés 

Summer smog (Ozon)  Nyári szmog (ózon) 

Particulate matter  Szállópor-szennyezettség 

Fatal chronic lower respiratory 

diseases per inhabitant  

Végzetes, krónikus alsó 

légúti betegségek száma 

lakosonként 

Environmental 

protection  

Környezet-

védelem 

Individual efforts on 

protecting nature  

Egyéni hozzájárulás a kör-

nyezet megóvása érdekében 

Opinion on nature protection  Viszonyulás a 

környezetvédelemhez   

Sustainable 

resource 

management  

Fenntartható 

természeti 

erőforrással való 

gazdálkodás 

Efficient use of water (use per 

GDP)  

Vízgazdálkodás hatékonysága 

(vízfogyasztás/GDP) 

Efficient use of electricity (use 

per GDP)  

Az elektromos áram 

hatékony felhasználása 

(áramfogyasztás /GDP) 
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Kategória Alkategória Indikátor 

angolul magyarul angolul magyarul angolul magyarul 

S
m

a
r
t 

L
iv

in
g
 

O
k

o
s-

la
k

ó
k

ö
r
n

y
ez

e
t 

Cultural 

facilities  

Kulturális 

létesítmények 

Cinema attendance per 

inhabitant  

Mozilátogatottság 

lakosonként 

Museums visits per inhabitant  Múzeumlátogatottság 

lakosonként 

Theatre attendance per 
inhabitant  

Színházlátogatottság 

lakosonként 

Health 

conditions  

Egészségügyi 

körülmények 

Life expectancy  Várható élettartam 

Hospital beds per inhabitant  Kórházi ágyak száma 

lakosonként 

Doctors per inhabitant  Orvosok száma 

lakosonként 

Satisfaction with quality of 

health system  

Elégedettség az 

egészségügy minőségével 

Individual 

safety  
Közbiztonság 

Crime rate  Bűnözési ráta 

Death rate by assault  Gyikossági ráta 

Satisfaction with personal 

safety  

Elégedettség a személyes 

biztonsággal 

Housing quality  
Lakáskörül-

mények 

Share of housing fulfilling 
minimal standards  

Minimális követelményeket 

teljesítő lakások aránya 

Average living area per 

inhabitant  

Átlagos lakóterület 

lakónként 

Satisfaction with personal 

housing situation  

Elégedettség a személyes 

lakhatási körülményekkel 

Education 

facilities  

Oktatási 

intézmények 

Students per inhabitant  Tanulók száma lakosonként 

Satisfaction with access to 

educational system  

Elégedettség az oktatási 

rendszerhez való 

hozzáféréssel 

Satisfaction with quality of 

educational system  

Elégedettség az oktatási 

rendszer minőségével 

Touristic 

attractivity  

Turisztikai 

attraktivitás 

Importance as tourist location 

(overnights, sights)  

A város turisztikai 

jelentősége 

(látványosságok) 

Overnights per year per 

resident  

Vendégéjszakák száma 

évente lakosonként 

Social cohesion  
Közösségi 

kohézió 

Perception on personal risk of 

poverty  

A szegénység személyes 

kockázatának szubjektív 

érzete 

Poverty rate  Szegénységi küszöb alatt 

élők aránya 

Forrás: Bécsi Műegyetem, Giffinger et al. 2014, 22–23. Table 5.:  

http://smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf   

  

http://smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf


192 

 

3. melléklet 

Az IBM smart city assessment módszertan által használt mutatók csoportosít ása 

Kategória Alkategória Indikátor  

E
m

b
e
re

k
 

Előfeltételek 

10 ezer főre jutó háziorvosok száma (fő)  

10 ezer főre jutó kórházi ágyak száma (db)  

10 ezer főre jutó oktatók száma a felsőoktatásban (fő) 

1000 főre jutó, a közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok száma (fő)  

1000 hallgatóra jutó oktató a felsőoktatásban (fő)  

Épített lakások száma a lakásállomány százalékában  

1000 főre jutó épített lakások száma  

10 ezer főre jutó, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma a nappali 

tagozaton (székhely szerint) (fő)  

Okosrendszerek  

100 tanulóra jutó számítógépszám a közoktatásban (db)  

10 000 főre jutó, internettel rendelkező közoktatási feladatellátási helyek 

száma (db) 

Kimenetel  

10 ezer főre jutó, felsőoktatási intézményekben, nappali tagozaton tanuló 

hallgatók száma (fő)  

35 éves korban várható teljes élettartam, férfiak (év)  

Egyetemi, főiskolai végzettségű foglalkoztatottak aránya az összes 
foglalkoztatottból (%)  

Munkanélküliségi ráta (%)  

Foglalkoztatási arány (%)  

1000 főre jutó halálozások száma (fő)  

1000 főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma (fő)  

1000 főre jutó nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (fő)  

Ismertté vált közvádas bűncselekmények száma (db/100 ezer fő)  

Ismertté vált közvádas bűncselekményekből személy elleni (db/100 ezer fő)  

Ismertté vált közvádas bűncselekményekből vagyon elleni (db/100 ezer fő)  

G
a
z
d

a
sá

g
 

Előfeltételek 

Munkanélküliek aránya a lakónépességből (%)  

1000 főre jutó, működő vállalkozások száma (db)  

1000 főre jutó, működő társas vállalkozások száma (db)  

1000 főre jutó, működő egyéni vállalkozások száma (db)  

50–249 fős, működő vállalkozások aránya (az összes működő társas 

vállalkozáson belül) (%)  

250–499 fős, működő vállalkozások aránya (az összes működő társas 

vállalkozáson belül) (%)  

500 fő feletti, működő társas vállalkozások aránya (az összes működő társas 

vállalkozáson belül) (%)  

50 fő feletti, működő társas vállalkozások aránya (%)  

Okosrendszerek  

Online értékesítő/megrendelést kapó cégek aránya  

ERP-rendszert használó cégek aránya  

Vállalkozások internethasználata  

Online vásárló/megrendelő lakosok aránya  

Online vásárló/megrendelő cégek aránya  

Vállalkozások hardverkiadásának átlagos összege (Ft/év) 

Vállalkozások szoftverkiadásának átlagos összege (Ft/év)  

Kimenetel  

1000 főre jutó innovatív kezdeményezések száma településenként (db)  

10 000 lakosra jutó innovációs és K+F intézmények, szervezetek száma  

1 főre jutó GDP (ezer Ft) 

K+F tevékenység ráfordításai egy lakosra (ezer Ft)  

Egy lakosra jutó ipari termelés (ezer Ft)  
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Kategória Alkategória Indikátor  
K

o
m

m
u

n
ik

á
c
ió

 

Előfeltételek 

Lakossági ICT-kiadások (Ft/hó)  

100 főre jutó vezetékestelefon-előfizetések száma (becsült db)  

100 főre jutó internet-előfizetések száma (becsült db)  

100 főre jutó mobiltelefon-előfizetések száma (becsült db)  

100 főre jutó számítógépek száma (háztartások) (becsült db)  

100 főre jutó kábeltévé-előfizetések száma  

Okosrendszerek  

Széles sávú internetellátottság  

Elérési hálózatok száma  

Kimenetel  

Internetellátottság  

Online vásárló/megrendelő lakosok aránya  

Elektronikusan ügyet intéző lakosok aránya  

Adóbevallást elektronikusan benyújtók aránya 

K
ö

zl
e
k

e
d

é
s 

Közlekedés 

10 ezer főre jutó autóbuszállomány a helyi közlekedésben (db)  

10 ezer főre jutó autóbuszhálózat hossza a helyi közlekedésben (km)  

10 ezer főre jutó szállított utasok száma (fő)  

Repülőtér (nyilvános, kereskedelmi, határátkelőhellyel)  

10 ezer főre jutó önkormányzati kiépített út és köztér hossza (km)  

E
n

e
r
g
ia

g
a
z
d

á
lk

o
d

á
s 

Energiagazdálkodás  

10 ezer főre jutó szolgáltatott villamos energia mennyisége (háztartásoknak, 
1000 kWh)  

10 ezer főre jutó összes szolgáltatott gázmennyiség (háztartásoknak, 1000 m3)  

1 háztartásra jutó villamosenergia-fogyasztás (1000 kWh)  

1 villamosenergia-fogyasztóra jutó szolgáltatott villamos energia (1000 kWh)  

1 gázfogyasztóra (lakosság) jutó szolgáltatott gáz mennyisége (1000 m3)  

1 gázfogyasztóra jutó szolgáltatott gáz mennyisége (1000 m3)  

fűtési gázfogyasztók aránya (%)  

V
íz

g
a
z
d

á
l-

k
o

d
á

s 

Vízgazdálkodás  

közüzemi vízvezetékbe bekapcsolt lakások aránya (%)  

közcsatornába bekapcsolt lakások aránya (%)  

10 ezer főre jutó, háztartásoknak szolgáltatott összes vízmennyiség (1000 m3)  

10 ezer főre jutó összes szolgáltatott vízmennyiség (1000 m3)  

V
á
r
o
si

 

sz
o
lg

á
lt

a
tá

so
k

 

Városi szolgáltatások  

az ügyfelet interaktív eszközök segítik a döntések meghozatalában  

a megszerzett információ sokkal teljesebb  

az információ nem minden esetben érhető el offline  

az ügyintézők feladatai jelentősen csökkenthetők (elsősorban a rutinfeladatok)  

hatékonyabbá válhat az ügyintézők munkája  

Forrás: Horváthné Barsi – Lados et al. 2011, IBM 
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4. melléklet 

A Smart Region Index indikátorai 

Kategória  

(magyarul/angolul) 

Alkategória 

(magyarul/angolul) 

Indikátor (magyarul/agolull) 

O
K

O
S

G
A

Z
D

A
S

Á
G

  

(S
M

A
R

T
 E

C
O

N
O

M
Y

) 

AZ ÜZLETI KÖRNYEZET 

FEJLETTSÉGE 

(BUSINESS 

SOPHISTICATION)  

A pénzintézeti és biztostási, valamint szakértői, tudományos és 

technológiai szektorokban foglalkoztatottak (Employment in 

financial and insurance activities and professional, scientific, 

technical sectors) 2011–13 

A pénzintézeti és biztostási, valamint szakértői, tudományos és 

technológiai szektorokban létrehozott bruttó hozzáadott érték 

(Gross Value Added of financial and insurance activities and 

professional, scientific, technical sectors) 2011–13 

Az innovációs és kooperációs tevékenységet végző kis- és közepes 

vállakozások száma (Number of small and medium size 

enterprises with innovation co-operation activities) 2011–13 

INNOVÁCIÓ  

(INNOVATION)  

EU védjegybejegyzések száma egymillió lakosra vetítve 

(European Union trade mark applications per million 

population) 2014–15 

Cégszintű technológiai adaptáció (Firm-level technology 

absorption) 2013–14, 2014–15, 2015–16 

A megrendeléseik legalább 1%-át elektronikus úton befogadó vállal-

kozások (Enterprises having received orders online - at least 1%) 

2013–15 

Vezetékes széles sávú interneteléréssel rendelkező vállakozások 

(Enterprises with fixed broadband access) 2013–15 

Belső K+F kiadások (Total intramural R&D expenditure) 2012–13  

Tudományos és technológiai területen foglalkoztatottak (Human 

Resources in Science and Technology ) 2013–14 

Tudásintenzív iparágakban foglalkoztatottak (Employment in 

technology and knowledge- intensive) 2013–14) 

O
K

O
S

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T
  

(S
M

A
R

T
 E

N
V

IR
O

N
M

E
N

T
) A KÖRNYEZET-

MENEDZSMENT 

HATÉKONYSÁGA  

(EFFICIENCY OF 

ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT)  

Megújuló források részaránya az elektromos áramtermelésen 

belül (ectricity generated from renewable sources, of gross 

electricity consumption) 2015 

A csomagolási hulladék újrahasznosítási aránya (Recovery rates 

for packaging waste, %) 2014–15  

Az elektronikai hulladék újrahasznosítási aránya (Recycling rate 

of e-waste, %) 2014–15 

A megújuló forrásból származó energia aránya a teljes 

fogyasztáshoz viszonyítva (Share of renewable energy in gross 

final energy consumption, %) 2015  

A KÖRNYEZET 

MINŐSÉGE  

(QUALITY OF 

ENVIRONMENT)  

A közlekedésből származó szennyezőanyag-kibocsátás (Pollutant 

emissions from transport) Index 2000 = 100 2015 

A városokban mért szállópor-koncentráció (Concentration of 

airborne particulate matter (PM10) in cities, annual average 

concentration (μg/m3)) 2014  

O
K

O
S

K
O

R
M

Á
N

Y
Z

Á
S

  

(S
M

A
R

T
 G

O
V

E
R

N
A

N
C

E
) 

HELYI INTÉZMÉNYEK  

(LOCAL INSTITUTIONS) 

Korrupció (Corruption) 2013  

Minőség és számonkérhetóség (Quality and accountability) 2013 

Pártatlanság (Impartiality) 2013  

Online szolgáltatások (Online services) 2016  

A VÁLLAKOZÁSOKAT 

TÁMOGATÓ 
KORMÁNYZAT  

(REGULATION AND 

DOING BUSINES) 

Kommunikáció és elszámoltathatóság (Voice and accountability) 2011  

Kormányzati hatékonyság (Government effectiveness) 2011  

A kormányzati szabályozás minősége (Regulatory quality) 2011  

Vállakozásokat támogató környezet (Ease of doing business) 2011  

A rendőrség megbízhatósága (Reliability of police services) 2011  
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Kategória  

(magyarul/angolul) 

Alkategória  

(magyarul/angolul) 

Indikátor (magyarul/agolull) 
O

K
O

S
-É

L
E

T
K

Ö
R

Ü
L

M
É

N
Y

E
K

  

(S
M

A
R

T
 L

IV
IN

G
) 

) 

EGÉSZSÉG  

(HEALTH AND 

WELLNESS) 

Várható egészséges életévek (Healthy life expectancy) 2012–2014 

Daganatos betegségek halálozási rátája (Cancer disease death 

rate) 2011–13  

Szívbetegségek halálozási rátája (Heart disease death rate) 2011–

13  

Időskorú eltartottak aránya: 65 év felettiek a 15–64 évesekhez 

viszonyítva (Old dependency ratio first variant: population 65 

and over to population 15–64 years) 2016 

INFORMÁCIÓK 

ELÉRHETŐSÉGE  

(ACCESS TO 

INFORMATION) 

A széles sávú internet-előfizetéssel rendelkező háztartások 

aránya (Households with access to broadband) 2014–15  

Az interneten keresztül is vásárlók (Individuals buying over the 

Internet) 2014–15 

A legújabb technológiák elérhetősége (Availability of latest 

technologies) 2013–14, 2014–15, 2015–16 

SZEMÉLYES 

BIZTONSÁG  

(PERSONAL SAFETY) 

Személyes biztonság (Personal safety) 2016  

O
K

O
S

-

K
Ö

Z
L

E
K

E
D

É
S

  

(S
M

A
R

T
 

M
O

B
IL

IT
Y

) HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS  

(LOCAL ACCESSABILITY) 

Gyorsforgalmi utak elérhetősége (Motorway potential 

accessibility) 2014  

Vasúti összeköttetés (Railway potential accessibility) 2014  

TÁVOLSÁGI 

KÖZLEKEDÉS  

(LONG DISTANCE 
ACCESSIBILITY) 

90 perces autózással elérhető repülőjáratok száma (Number of 

passenger flights accessible within 90 minutes driving time) 2013 

Nagy sebességű vonatok elérhetősége (Intensity of high-speed 

railways) 2014  

O
K

O
S

T
Á

R
S

A
D

A
L

O
M

  

(S
M

A
R

T
 S

O
C

E
IT

Y
) 

ALAPFOKÚ OKTATÁS 

MINŐSÉGE  

(QUALITY OF PRIMARY 

EDUCATION)  

Gyengén olvasó 15 évesek aránya az országban (Share of low-

achieving 15-year-olds in Country reading) 2016 

Matematikából gyengén teljesítő 15 évesek aránya az országban 

(Share of low-achieving 15-year-olds in Country mathematics) 

2016  

A természettudományokból gyengén teljesítő 15 éves tanulók 

aránya az országban (Share of low-achieving 15-year-olds in 

Country science) 2016 

A MUNKAERŐPIAC 

HATÉKONYSÁGA  
(LABOUR MARKET 

EFFICIENCY)  

Élethosszig tartó tanulás (Lifelong learning) 2013  

Foglalkoztatási ráta a mezőgazdaság kivételével (Employment 

rate excluding agriculture) 2014 

Hosszú távú munkanélküliség (Long-term unemployment) 2014  

Munkanélküségi ráta (Unemployment rate) 2014  

A munkaerő produktivitása (Labour productivity) 2014  

Statisztikailag korrigált nettó migráció (Crude rate of net 

migration plus statistical adjustment) 2015–16 

KREATIVITÁS  

(CREATIVITY)  

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 25–64 éves 

népesség körében (Population 25–64 with higher educational 

attainment) 2013  

A kreatív iparágakban foglalkoztatottak (Core Creativity Class 

employment) 2013–14 

Tudásintenzív iparágakban foglalkoztatottak (Knowledge 

workers) 2013–14  

Tudományos publikációk (Scientific publications average) 2011–

12 

Medián életkor (Median age) 2016  

Forrás: Smart City Region Index 
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5. melléklet 

Siemens zöld város index (Green City Index) indikátorai 

Kategória Indikátor 

angolul magyarul angolul magyarul 

Air quality  Levegőminőség 

Nitrogen dioxide  Nitrogén-dioxid-szennyezettség 

Sulphur dioxide  Kén-dioxid-szennyezettség 

Ozone  Ózon 

Particulate matter  Szállópor-szennyezettség 

Clean air policies  
Légszennyezéssel kapcsolatos 

szabályozás 

Environment

al 

Governance  

Környezetvédelmi 

szabályozás 

Green action plan  Zöld akcióterv 

Green management  Zöld menedzsment 

Public participation in green policy  

A közösség részvétele a 

környezetvédelmi szabályok 

kialakításában 

CO2  CO2  

CO2 intensity  CO2-intenzitás 

CO2 emissions  CO2-kibocsátás 

CO2 reduction strategy  
CO2-kibocsátás csökkentési 

stratégia 

Energy  Energia 

Energy consumption  Energiafelhasználás 

Energy intensity  Energiaintenzitás 

Renewable energy consumption  Megújuló energia felhasználása 

Clean and efficient energy policies  
Tiszta és hatékony energetikai 

ösztönzők/szabályozók 

Buildings  Épületek 

Energy consumption of residential 

buildings  

A lakóépületek 

energiafelhasználása 

Energy-efficient buildings 

standards  

Energiahatékony építési 

előírások 

Energy-efficient buildings 

initiatives  

Épületenergetikai hatékonysági 

programok 

Transport  Közlekedés 

Use of non-car transport  
Kerékpáros és gyalogos 

közlekedés 

Size of non-car transport network  
Kerékpáros és gyalogos 

úthálózat 

Green transport promotion  
A zöld közlekedési megoldások 

népszerűsítése 

Congestion reduction policies  
A közlekedési dugókat mérséklő 

megoldások 

Waste & land 

use  

Víz és hulladék-

gazdálkodás 

Municipal waste production  A város hulladéktermelése 

Waste recycling  A hulladék újrahasznosítása 

Waste reduction policies  
A hulladéktermelést csökkentő 

szabályozás 

Green land use policies  
A zöldterület-használatot 

támogató szabályok 

Water  Vízgazdálkodás 

Water consumption  Vízfelhasználás 

System leakages  
A vízvezetékrendszer vesztesége 

(szivárgás, csőtörés) 

Wastewater system treatment  Szennyvíztisztítás 

Water efficiency and treatment 

policies  

A hatékonyabb vízgazdálkodást 

támogató szabályok 

Forrás: Siemens 2012 



197 

 

6. melléklet  

Az ISO 37122:2019-es indikátorai 

 

TC ISO/TC 268 

 
ISO 37122:2019 Sustainable cities and communities -- Indicators for smart cities 

 
 

Sectors Indicators 

1 
Gazdaság 

(Economy) 

1.1 Percentage of service contracts providing city services which contain an 

open data policy 

1.2 Survival rate of new businesses per 100 000 population 

1.3 Percentage of the labor force employed in occupations in the 

information and communications technology (ICT) sector 

1.4 Percentage of the labor force employed in occupations in the education 

and research and development sectors 

2 
Oktatás 
(Education) 

2.1 Percentage of city population with professional proficiency in more 

than one language 

2.2 Number of computers, laptops, tablets or other digital learning devices 
available per 1 000 students 

2.3 Number of sciences, technology, engineering and mathematics (STEM) 

higher education degrees per 100 000 population 

3 
Energetika 

(Energy) 

3.1 Percentage of electrical and thermal energy produced from wastewater 

treatment, solid waste and other liquid waste treatment and other waste 

heat resources, as a share of the city’s total energy mix for a given year 

3.2 Electrical and thermal energy (GJ) produced from wastewater treatment 

per capita per year 

3.3 Electrical and thermal energy (GJ) produced from solid waste or other 

liquid waste treatment per capita per year 

3.4 Percentage of the city’s electricity that is produced using decentralized 

electricity production systems 

3.5 Storage capacity of the city’s energy grid per total city energy 

consumption 

3.6 Percentage of street lighting managed by a light performance 

management system 

3.7 Percentage of street lighting that has been refurbished and newly installed 

3.8 Percentage of public buildings requiring renovation/refurbishment 

3.9 Percentage of buildings in the city with smart energy meters 

3.10 Number of electric vehicle charging stations per registered electric 

vehicle 

4 

Környezetvédelem és 

klímaváltozás 
(Environment and 

climate change) 

4.1 Percentage of buildings built or refurbished within the last 5 years in 

conformity with green building principles 

4.2 Number of real-time remote air quality monitoring stations per square 
kilometer (km2) 

4.3 Percentage of public buildings equipped for monitoring indoor air quality 

5 
Pénzügyek 

(Finance) 

5.1 Annual amount of revenues collected from the sharing economy as a 

percentage of own-source revenue 

5.2 Percentage of payments to the city that are paid electronically based on 

electronic invoices 

6 
Kormányzás 

(Governance) 

6.1 Annual number of online visits to the municipal open data portal per 

100,000 population 

6.2 Percentage of city services accessible and that can be requested online 

6.3 Average response time to inquiries made through the city’s non-

emergency inquiry system (days) 

6.4 Average downtime of the city’s IT infrastructure 

https://www.iso.org/contents/data/committee/65/69/656906/x/catalogue/
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Indicators for smart cities - continued 
Sectors Indicators 

7 Egészség (Health) 

7.1 Percentage of the city’s population with an online unified health file 

accessible to health care providers 

7.2 Annual number of medical appointments conducted remotely per 

100 000 population 

7.3 Percentage of the city population with access to real-time public alert 

systems for air and water quality advisories 

8 Lakhatás (Housing) 
8.1 Percentage of households with smart energy meters 

8.2 Percentage of households with smart water meters 

9 

Lakosság szociális 

körülményei 

(Population and 

social conditions) 

9.1 Percentage of public buildings that are accessible by persons with 

special needs 

9.2 Percentage of municipal budget allocated for the provision of mobility 

aids, devices and assistive technologies to citizens with special needs 

9.3 Percentage of marked pedestrian crossings equipped with accessible 

pedestrian signals 

9.4 Percentage of municipal budget allocated for provision of programs 

designated for bridging the digital divide 

10 
Rekreáció 

(Recreation) 

10.1 Percentage of public recreation services that can be booked online 

11 Biztonság (Safety) 11.1 Percentage of the city area covered by digital surveillance cameras 

12 
Hulladékgazdálkodás 
(Solid waste) 

12.1 Percentage of waste drop-off centers (containers) equipped with 

telemetering 

12.2 Percentage of the city population that has a door-to-door garbage 
collection with an individual monitoring of household waste quantities 

12.3 Percentage of total amount of waste in the city that is used to generate 

energy 

12.4 Percentage of total amount of plastic waste recycled in the city 

12.5 Percentage of public garbage bins that are sensor-enabled public 

garbage bins 

12.6 Percentage of the city’s electrical and electronic waste that is recycled 

13 
Sport és kultúra  

(Sport and culture) 

13.1 Number of online bookings for cultural facilities per 100 000 

population 

13.2 Percentage of the city’s cultural records that have been digitalized 

13.3 Number of public library book and e-book titles per 100 000 population 

13.4 Percentage of city population that are active public library users 

14 
Telekommunikáció 

(Telecommunication) 

14.1 Percentage of the city population with access to sufficiently fast 

broadband 

14.2 Percentage of city area under a white zone/dead spot/not covered by 

telecommunication connectivity 

14.3 Percentage of the city area covered by municipally provided Internet 

connectivity 
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Indicators for smart cities - continued 
Sectors Indicators 

15 
Közlekedés 

(Transportation) 

15.1 Percentage of city streets and thoroughfares covered by real-time online 

traffic alerts and information 

15.2 Number of users of sharing economy transportation per 100 000 

population 

15.3 Percentage of vehicles registered in the city that are low-emission 

vehicles 

15.4 Number of bicycles available through municipally provided bicycle-

sharing services per 100 000 population 

15.5 Percentage of public transport lines equipped with a publicly accessible 

real-time system 

15.6 Percentage of the city’s public transport services covered by a unified 

payment system 

15.7 Percentage of public parking spaces equipped with e-payment systems 

15.8 Percentage of public parking spaces equipped with real-time availability 

systems 

15.9 Percentage of traffic lights that are intelligent/smart 

15.1

0 

City area mapped by real-time interactive street maps as a percentage of 

the city’s total land area 

15.1
1 

Percentage of vehicles registered in the city that are autonomous vehicles 

15.1

2 

Percentage of public transport routes with municipally provided and/or 

managed Internet connectivity for commuters 

15.1

3 

Percentage of roads conforming with autonomous driving systems 

15.1

4 

Percentage of the city’s bus fleet that is motor- driven 

16 

Városi / helyi 

mezőgazdaság és 

élelmiszerbiztonság 
(Urban/local 

agriculture and food 

security) 

16.1 Annual percentage of municipal budget spent on urban agriculture 

initiatives 

16.2 Annual total collected municipal food waste sent to a processing facility 

for composting per capita (in tons) 

16.3 Percentage of the city’s land area covered by an online food-supplier 

mapping system 

17 
Városépítészet  

(Urban planning) 

17.1 Annual number of citizens engaged in the planning process per 100 000 

population 

17.2 Percentage of building permits submitted through an electronic 

submission system 

17.3 Average time for building permit approval (days) 

17.4 Percentage of the city population living in medium-to-high population 

densities 

18 
Szennyvízfeldolgozás 
(Wastewater) 

18.1 Percentage of treated wastewater being reused 

18.2 Percentage of biosolids that are reused (dry matter mass) 

18.3 Energy derived from wastewater as a percentage of total energy 

consumption of the city 

18.4 Percentage of total amount of wastewater in the city that is used to 
generate energy 

18.5 Percentage of the wastewater pipeline network monitored by a real-time 

data-tracking sensor system 

19 Ivóvíz (Water) 

19.1 Percentage of drinking water tracked by real-time, water quality 

monitoring station 

19.2 Number of real-time environmental water quality monitoring stations 

per 100 000 population 

19.3 Percentage of the city’s water distribution network monitored by a 

smart water system 

19.4 Percentage of buildings in the city with smart water meters 

 

  



200 

 

7. melléklet 

A KRAFT Index elemei 

Kategória  Alkategória Indikátor 

K
re

a
ti

v
it

á
si

 é
s 

in
n

o
v
á
c
ió

s 
p

o
te

n
c
iá

l 

társadalmi kreativitás 

nyitottság 

vállalkozó szellem  

kockázatvállalás  

kreatív munkaerő  

kreatív munkaerő száma, aránya  

a változás tendenciái, a kreatív osztály vonzereje  

kreatív munkaerő beágyazódottsága a regionális 

területi gazdaságba  

kreatív ipar  kreatív ipar aránya  

kreatív ipar tendenciái  

képzés, oktatás  képzés, oktatás minősége 

képzés, oktatás elérhetősége  

tehetséggondozás  

„Jövőegyetem” potenciál  kutatóközpontok, egyetemek nyitottsága 

 „tanuló egyetem” jelleg 

új tudás felhalmozása (patentek) 

a tudástőke vonzása  

kutatóközpontok, egyetemek nyitottsága  

„tanuló egyetem” jelleg 

kulturális, épített és természeti örökség 

(UNESCO) menedzsmentje (gazdasági 
és társadalmi hasznosulás, pl. látogatók 

száma) 

kulturális, épített és természeti örökség 

(UNESCO) menedzsmentje (gazdasági és 

társadalmi hasznosulás, pl. látogatók száma) 

életminőség (well-being, azaz „jólét” 

vagy „jó élet”)  

kulturális élet  

minőségi (történelmi, konferencia, gasztronómiai, 

wellness, rekreációs stb.), turizmus  

rekreációs lehetőségek (összekapcsoltsága munka- 

és életfeltételekkel)  

munkavégzési kreativitás potenciál 

munkakörülmények 

rugalmas munkavégzés, otthoni munka 
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Kategória  Alkategória Indikátor 
K

a
p

c
so

la
ti

 t
ő

k
e,

 h
á

ló
z
a

ti
 p

o
te

n
c
iá

l 

ICT-potenciál  

ICT-lefedettség  

széles sávú hozzáférés (min. 30 Mb/s széles sávú 

hálózattal lefedett terület) 

ICT-kultúra (használat elterjedtsége, ideje, 

minősége) 

intézmények digitalizáltsága (múzeumok, 

turizmus-, szabadidő-, kulturális központok stb.)  

e-kormányzat a városegyüttes vagy város–vidék 

egység fizikai és elektronikus összekapcsoltsága, 

az ehhez szükséges információk folyamatos és 

könnyű, többnyelvű elérhetősége 

fizikai infrastruktúra, elérhetőség (a 

szomszédos régiók és a makrorégió 

szempontjából) 

közút, gyorsforgalmi út 

vasút (járatsűrűség, menetrendek harmonizációja, 

digitalizálása stb.)  

repülőterek (járatsűrűség, desztinációk száma)  

intézmények 

tudásszövetségek 

klaszterek 

K+F transzferek ügynökségei  

agglomerációs és körzeti (kistérségi) gazdaságok  

új PPP (fórumai, hosszú távú célok, az 

együttműködés új keretei, nyelve, szinergiák stb.)  

hálózatosodást ösztönző szakpolitikák megléte 

(város–vidék együttműködés, PPP, 

városegyüttesek ösztönzése) 

konnexus, összekapcsoltság (hálózati fak-

tor, pl. vállalkozások és kutatóintézetek 

közti együttműködési projektek száma)  

konnexus, összekapcsoltság (hálózati faktor, pl. 

vállalkozások és kutatóintézetek közti 

együttműködési projektek száma) 

konnektivitás, külső kapcsolatok 

sűrűsége (külső hálózatosodás)  

konnektivitás, külső kapcsolatok sűrűsége (külső 

hálózatosodás) 

értékrend, szokások (társadalmi és 

kulturális tőke)  

versenyszellem, kiemelkedésre törekvés 

a szereplők közötti konszenzusra törekvés  

„mindenki győztes” szemlélet (mini társadalmi 

szerződések, a közjó újrafogalmazása)  

korrupció elterjedtsége és megítélése  

társadalmi, gazdasági és kulturális hálózatok 

sűrűsége, dinamizmusa és összefonódottsága 

nem civil társadalom, anticivil társadalom 

(elfogadottságuk és elutasítottságuk mint a 

fenntarthatóság egyik kritériuma)  

civil társadalmi potenciál  

civil szervezeti részvétel, tagság (ezer fő lakosra)  

önkéntesség 

proaktivitás, közéleti aktivitás 

magánadományozás mértéke 

civil szervezeti szervezetek száma (ezer fő lakosra)  

közbizalom  

kormányzatokkal, pártokkal, intézményekkel 

kapcsolatban  

üzleti viszonylatokban  

a társadalmon belüli, civil szervezetekkel 

szembeni bizalom  

bevándorlók, „idegenek megítélése” (előítéletes-

ség, befogadás/kirekesztés, tolerancia) 
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Kategória  Alkategória Indikátor 
F

e
n

n
ta

r
th

a
tó

sá
g
i 

p
o
te

n
c
iá

l 

környezetvédelem (European Green City 

Index adataiból)  

CO2-redukciós stratégia  

megújuló energiapolitika  

zöldközlekedés-promóció, forgalomcsökkentési 

törekvések  

hulladék-szakpolitika, zöldterület- és terjeszkedési 

politika  

légszennyezettség-szakpolitikák 

zöldakció-politika, zöldmenedzsment, társadalmi 

részvétel  

demográfia  

migráció (elvándorlás, bevándorlás) 

a demográfiai kihívások kezelése (fiatalok 

megtartása stratégia, öregedő társadalom)  

közösségfejlesztés  

civil kezdeményezések támogatása 

(önkormányzati és vállalati) 

kormányzati–civil együttműködések 

(„partnerség”)  

vállalati–civil együttműködések (CSR)  

gazdaságpolitika  

gazdaságszerkezet diverzifikációjára törekvés 

stratégiai iparágak kitűzése  

agrárpolitika jellege  

bürokrácia és adminisztráció 

rugalmasság  

nyitottság  

kreativitás  

a térség vonzereje és kisugárzása  

város- és régióimázs 

térségmarketing (költségek mértéke) 

 

Forrás: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1336/1/vt_2013n9p2.pdf 

http://www.cityhungary.eu/smart-city/city-reggeli-smart-city-ujrakeverve/ 

(Abonyi – Miszlivetz 2016) 

  

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1336/1/vt_2013n9p2.pdf
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8. melléklet 

Az Európai Digitális Város Index indikátorai 

Kategória Alkategória Indikátor 

angolul magyarul angolul magyarul angolul magyarul 

A
cc

e
ss

 t
o

 C
ap

it
al

 
 

Tő
ké

h
e

z 
ju

tá
s 

Availability of early-
stage funding 
 

Korai fázisú 
finanszírozás 
elérhetősége 

Amount of seed and 
startup funding raised 
(€ thousands) 

Magvető és startup 
finanszírozás (ezer €) 

Availability of late-
stage funding 
 

Érettebb fázisú 
finanszírozás 
elérhetősége 

Amount of later-stage 
funding raised (€ 
thousands) 

Érettebb fáziban lévő 
cégek finanszírozása 
(ezer €) 

Availability of 
business angels 
funding 

Üzleti angyalok 
által történő 
finanszírozás 
elérhetősége 

Amount of business 
angels funding (€ 
millions) 

Üzleti angyalok által 
történő finanszírozás 
(ezer €) 

Availability of 
crowdfunding 
 

Közösségi 
finanszírozás 
(crowdfunding) 
elérhetősége 

Amount pledged to 
successful campaigns 
through any models 

Közösségi finanszírozás 
(crowdfunding) modellel 
gyűjtött összeg 

B
u

si
n

es
s 

En
vi

ro
n

m
en

t 
 

Ü
zl

et
i k

ö
rn

ye
ze

t 

Ease of doing 
business 
 

Vállalkozóbarát 
adminisztratív 
környezet 

Time and cost 
associated with doing 
business (Distance to 
Frontier score) 

A válalkozásokkal 
kapcsolatos 
adminisztrációhoz 
szükszéges idő- és 
költségráfordítás 

Cost of office space 
 

Irodabérlet 
költségei 

Average rental cost or 
price of commercial 
property (€/Sqm/Year) 

Egy kereskedelmi 
ingatlan átlagos bérleti 
díja négyzetméterre 
vetítve 

Public sector 
information and 
openness of data 

Közszférából 
származó 
információ 
elérhetősége 

Public Sector 
Information Score 

Közszféra informácó- 
szolgáltatása 

D
ig

it
al

 In
fr

a
st

ru
ct

u
re

 

D
ig

it
ál

is
 in

fr
a

st
ru

kt
ú

ra
 

Internet 
download/upload 
speed 

Internet le- és 
feltöltési sebesség 

Broadband speed 
(MB/Sec) 

Széles sávú internet 
elérési sebesség  
(MB/Sec) 

Cost of broadband 
 

Széles sávú internet 
költsége 

Fixed broadband 
subscription charge ($ 
/ Month) 

Vezetékes internet 
előfizetési díja ($ / 
hónap) 

Mobile internet 
speed 

Mobilinternet 
sebessége 

Speed of mobile 
internet (MB/Sec) 

Mobilinternet 
sebessége (MB/Sec) 

Availability of fibre 
internet 
 

Üvegszálas hálózat 
elérhetősége 

Number of fibre-to-
the-home/building 
Internet subscriptions 

Az üvegszálas hálózattal 
rendelkező előfizetések 
száma 
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Kategória Alkategória Indikátor 

angolul magyarul angolul magyarul angolul magyarul 
En

tr
ep

re
n

eu
ri

al
 C

u
lt

u
re

 
 

V
ál

la
lk

o
zá

si
 k

u
lt

ú
ra

 

Willingness to take 
on risk 
 

Kockázatviselési 
hajlandóság 

Percentage of people 
who disagreed with 
the statement: “One 
should not start a 
business if there is a 
risk it might fail.” 

Azoknak az embereknek 
az aránya, akik nem 
értettek egyet azzal az 
állítással, hogy „az 
embereknek nem 
érdemes vállalkozást 
indítani, mert lehet, 
hogy nem sikerül.” 

Multicultural 
diversity 
 

Multikulturális 
diverzitás 

Percentage of 
population that are 
foreign born 
 

A lakosságon belül a 
külföldön születettek 
aránya 

Online 
collaboration 
 

Online kollaboráció Number of GitHub 
Users within the last 12 
months 

GitHub felhasználók 
száma az elmúlt 12 
hónapban 

New-business 
density 
 

Új üzlet intenzitás Number of newly 
registered 
corporations per 1,000 
working-age people 

Az 1000 munkaképes 
korú lakosra jutó 
újonnan regisztrált 
vállalkozások száma 

Absence of 
negative 
perception of 
entrepreneurship 
 

A vállalkozókkal 
szembeni negatív 
előítéletek hiánya 

Percentage of people 
who answered 
“Broadly favourable” 
to the question: “What 
is your overall opinion 
about the following 
groups of people? 
Entrepreneurs (self-
employed, business 
owners)” 

Azoknak az aránya, akik 
pozitívan válaszoltak 
arra a kérdésre, hogy 
„Mi a véleménye a 
vállalkozókról?” 

Trust 
 

Bizalom Median response to 
the question: Generally 
speaking, would you 
say that most people 
can be trusted, or that 
you could not be too 
careful in dealing with 
people? (10 = most 
people 
can be trusted; 1 =You 
cannot be too careful). 

Medián válasz arra a 
kérdésre, hogy 
„Általában a legtöbb 
emberben meg lehet 
bízni, vagy soha sem 
lehetünk elég óvatosak 
(10 – a legtöbb ember 
megbízható, 1– soha 
nem lehetünk elég 
óvatosak).” 

Engagement with 
digital startup 
ecosystem 

A digitális startup 
ökoszisztémához 
történő 
kapcsolódás 

Number of tweets with 
selected 
entrepreneurship 
related hashtags in the 
last year. 

Az egyes kiválasztott 
vállakozással 
kapcsolatos „hashtag”-
gel ellátott tweeter 
üzenetek száma 

History of highly 
successful digital 
companies 
 

A nagyon sikereres 
digitális 
vállakozások 
története 

Number of unicorns 
(billion-dollar startups) 
 

Unikornisok (milliárd 
dollár értékű) startup 
vállakozások száma 
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Kategória Alkategória Indikátor 

angolul magyarul angolul magyarul angolul magyarul 
K

n
o

w
le

d
ge

 
Sp

ill
o

ve
rs

 
 

Tu
d

ás
tr

an
sz

fe
r 

Quality of research 
institutions 

A kutatóintézetek 
minősége 

Number of research 
intuitions in top 200 

A legjobb 200 között 
számontartott 
kutatóintézetek száma 

Research & 
Development 
intensity 
 

Kutatásintenzitás Expenditure on R&D 
(thousands of PPS) 
 

K+F+I költés (PPS ezer €) 

Li
fe

st
yl

e 
 

Él
e

tm
in

ő
sé

g Standard of living Életminőség Quality of life index 
score 

Életminőség index 
pontszám 

Culture & creativity 
 

Kultúra és 
kreativitás 

Average scores 
attributed to diverse 
cultural facilities 

A különböző kulturális 
létesítmények átlagos 
minőségi pontszámai 

M
ar

ke
t 

 

P
ia

c 

Local online 
transactions 
 

Helyi online 
tranzakciók 

Percentage of internet 
users who bought or 
ordered goods or 
services for private use 
over the internet in the 
past 12 months 

Az internethasználók 
hány %-a rendelt már 
magánemberként árut 
vagy szolgáltatást az 
interneten keresztül 

Local demand for 
digital services 
 

Helyi igény a 
digitális 
szolgáltatásokra 

Percentage of 
Enterprises' total 
turnover from e-
commerce for all 
enterprises, without 
financial sector (10 
persons employed or 
more) 

A 10 vagy több főt 
foglalkoztató 
vállalkozásokon belül (a 
pénzügyi szektort 
leszámítva) az e-
kereskedelem aránya az 
összes bevételhez 
képest 

Digital market size 
 

A digitális piac 
mérete 

Aggregate revenues in 
the 'e-commerce' and 
'e-services' national 
market in million of $ 

Az elektronikus 
szolgáltatások és az 
elektronikus 
kereskedelem összes 
bevétele a helyi piacon 
(millió $) 

Size of potential 
mobile-based 
market 
 

A potenciális 
mobiltechnológia 
alapú piac mérete 

Number of active 
mobile-broadband 
subscriptions per 100 
inhabitants 

100 lakosra jutó aktív 
széles sávú mobil- 
előfizetések száma 

Growth in local 
online transactions 
 

Az online 
tranzakciók 
növekedési üteme 

Difference in the 
percentage of 
individuals who have 
purchased online from 
2013-2014 

2013 és 2014 között az 
online vásárlók 
számának %-ban mért 
növekedése 
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Kategória Alkategória Indikátor 

angolul magyarul angolul magyarul angolul magyarul 
M

e
n

to
ri

n
g 

&
 M

an
ag

er
ia

l 
A

ss
is

ta
n

ce
 

M
e

n
to

ri
n

g 
é

s 
m

en
e

d
zs

m
en

t 
tá

m
o

ga
tá

s 

Networking and 
mentoring events 

„Networking” és 
„Mentoring” 
események 

Number of meetups 
events in the last year 

A Meetup események 
száma az elmúlt évben 

Access to 
accelerators 

Akcelerátorokhoz 
történő hozzáférés 

Number of 
accelerators 

Akcelerátorok száma  

Availability of early-
stage assistance 

Korai fázisú 
támogatás 
elérhetősége 

Number of Business 
Angels 

Az üzleti angyalok 
száma 

N
o

n
-d

ig
it

al
 

In
fr

a
st

ru
ct

u
re

 

N
e

m
 d

ig
it

ál
is

 
in

fr
a

st
ru

kt
ú

ra
 

Commute 
 

Ingázás Average travel time 
and distance to work 

A munkába utazás 
átlagos ideje 

Train connectivity 
 

Vasúti elérhetőség Total population that 
can be reached within 
3h of train travelling 

A 3 órás vonatúttal 
elérhető népesség 

Airport connectivity 
 

Légi összeköttetés Score based on 
number of flights from 
local airports 

A helyi reptérről induló 
járatok száma 

Sk
ill

s 
 

K
é

sz
sé

ge
k 

Labour costs 
 

Munkaerő- 
költségek 

Average salary for: 
Software Developers, 
Web Designers, Web 
Developers, Business 
Developer, Content 
Marketing, Sales 
Manager, Customer 
Support (€ per annum) 

Az alábbi munkakörök 
átlagos bérköltsége: 
szoftverfejlesztő, web-
fejlesztő, web designer, 
üzletfejlesztő, 
marketing tartalomfej-
lesztő, értékesítési 
vezető, ügyfélkapcsolati 
szakember (€ évente)  

Access to graduates 
 

Diplomás 
munkaerő-kínálat 

Percentage of 
population aged 25-64 
with tertiary (level 5-8) 
education attainment 

A 25–64 éves 
korosztályon belül a 
felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya (5-8 
szint) 

Training to start a 
business 
 

Vállalkozási 
ismereteket nyújtó 
tréningek 

Score for Basic and 
Post - school 
entrepreneurial 
education and training 

Az alapfokú és a 
végzetteknek szóló 
vállalkozási ismeret 
tréningek minősége 

Access to ICT 
employees 

Infokommuniká-
ciós szakemberek 
elérhetősége 

Number of employees 
in ICT sector 

Az infokommunikációs 
szektorban dolgozók 
száma 

Access to support 
employees 
 

Munkaerő-kínálat 
támogató 
munkakörökben 

Number of Employees 
in: Legal and Accounting 
Activities; Advertising 
and Market research; 
Office administrative, 
office support and 
other business support 
activities 

Munkaerő-kínálat a 
következő 
munkakörökben: jogi és 
számviteli feladatok, 
hírdetés, marketing- 
kutatás, irodai 
adminisztráció, üzleti 
támogató feladatok 

English language 
skills 
 

Angol nyelvismeret Percentage of city's 
population who can 
communicate in English 

A város lakosságának 
hány százaléka képes 
angolul kommunikálni 

Forrás: EIT Digital 
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9. melléklet 

Egy lehetséges okosvárosprojekt pénzügyi megtérülésének eredménye (példa) 
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10. melléklet  

Az IBM Magyarországi Global Technology Solutions üzletága által, a 

vezetésemmel kialakított okosváros-üzemeltetési koncepció 
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Forrás: IBM 2011  
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11. melléklet 

A Tungsram Edge üzletág Proptech és okosváros-megoldásai 

 

 

Tungsram Smart Solutions

SENSORS, CAMERAS
& CONTROLS

à

ENERGY MANAGEMENT 
SYSTEMS

Hardware & Edge Technology

LED

Saves energy, enables 
data collection, and 

future proofing.

Works within your 
infrastructure to 

collect and integrate 
new and existing 

data. 

Real-time response to 
quickly act on data 

intelligence. 

OPEN PLATFORM FOR 
BUSINESS 

PRODUCTIVITY APPS

Providing a software and 
services opportunity for 

new business outcomes & 
revenue streams

Software & Applications

Other Hardware

P
R

O
D

U
C

TI
V

IT
Y

EF
FI

C
IE

N
C

Y

How Do We Build an Intelligent Environment?
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Smart Solutions

The Tungsram Smart Solutions can support a wide variety of business services in the following categories:

Service category / 
Smart solution

Indoor navigation 
and tracking

Smart 
parking

Ambient 
sensor 

networks

People counting 
and occupancy 

analytics

Interoperable 
building 

automatics

Facility 
management 
SW & 3D BIM

Smart Traffic X

Smart Hospital X X X X

Smart Shopping Mall X X X X X X

Smart Retail X X

Smart Hotel X X X X X

Smart Office X X X X X X

Smart Campus X X X X X

Smart Museum X X X

Smart Conference X X X X

Smart Stadium X X X X X

Smart Concert Hall X X X X X

Smart Solutions Service Offering

1. Indoor navigation and tracking of 

people and assets

2. Smart Parking

3. Ambient sensor networks

4. People counting and occupancy

analytics

5. Interoperable building automatics

6. Facility management & Building 

Information Modelling (BIM) 
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Bluetooth based indoor positioning solution with 1 meter accuracy:

• Indoor navigation on indoor maps,

• Measuring visitor numbers and flows,

• Asset and person tracking,

• Support for the blind and disabled people

• In-depth analytics, insights

Indoor navigation and tracking

Find the needed 
assets quickly & 

track them inside the 
building

Satisfy customers 
with saving time and 

giving new 
experience

Track the working 
path & efficiency of 

professionals (eg. 
cleaning & security

staff)

How does it strengthen the service value?

The solution ensures increased comfort for building visitors. Higher quality of cleaning and security work 
is realized and indoor areas optimized based on people movement data.

Indoor navigation and tracking - Possible use cases 

RETAIL
SHOPPING LIST BASED ROUTE PLANNING
FIND OTHER USERS
EMERGENCY INFORMATION
PRODUCT PROMOTIONS
WELCOME MESSAGE
CALL SHOP ASSISTANT
GAMES (E.G.: TREASURE HUNT)
PRODUCT INFORMATION

OFFICE
NAVIGATE TO MEETING ROOM
OCCUPANCY MONITORING
OFFICE USAGE ANALYTICS
MEETING ROOM & WORKSPACE BOOKING
FIND COLLEAGUES
TRACK CLEANING / SECURITY STAFF
EMERGENCY INFORMATION
REPORT DAMAGE OR ACCIDENT
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HOTEL
ROOM SERVICE
FIND YOUR ROOM
FAST CHECK-IN
PROMOTIONS
INCIDENT REPORT
WELCOME MESSAGE
SERVICE STAFF TRACKING AND ANALYTICS
FIND STAFF
3RD PARTY SERVICES PROMOTION

CONFERENCE
WELCOME MESSAGE
EVENT BROCHURE
NOTIFICATIONS
NAVIGATE TO SELECTED PROGRAMMES
FIND ATTENDEES & LECTURERS
MEASURE ATTENDANCE
PROMOTIONS
EMERGENCY INFORMATION
SEE CONNECTIONS
GAMES

Indoor navigation and tracking - Possible use cases 

Indoor navigation and tracking - Possible use cases 

MUSEUMS
WELCOME MESSAGE
TOUR GUIDANCE
FIND FRIENDS
ELECTRONIC TICKET
AUGMENTED REALITY
MARKETING INTERFACE
VISITOR ANALYTICS
EMERGENCY INFORMATION

HOSPITALS
FIND THE DOCTOR
PERSONALIZED WAYFINDING
MULTIMODAL ROUTING
FIND STAFF AND ASSETS
DIGITAL INFORMATION DESK
VISUALLY IMPAIRED SUPPORT
PATIENT TRACKING
VISITOR ANALYTICS
EMERGENCY INFORMATION
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Indoor navigation and tracking - Possible use cases 

STADIUMS
WELCOME MESSAGE
TOUR GUIDANCE
FIND FRIENDS
ELECTRONIC TICKET
RESERVE YOUR SEAT
NAVIGATION TO SEAT
MARKETING INTERFACE
VISITOR ANALYTICS
EMERGENCY INFORMATION

SHOPPING MALLS
FIND THE DESIRED SHOP
PERSONALIZED WAYFINDING
NAVIGATE FROM YOUR CAR AND TO YOU CAR
FIND STAFF AND ASSETS
DIGITAL INFORMATION DESK
VISUALLY IMPAIRED SUPPORT
PERSONEL TRACKING (CLEANING, SECURITY ETC.)
VISITOR ANALYTICS
EMERGENCY INFORMATION

Indoor navigation and tracking - Possible use cases 

CONCERT HALLS
WELCOME MESSAGE
TOUR GUIDANCE
FIND FRIENDS
ELECTRONIC TICKET
RESERVE YOUR SEAT
NAVIGATION TO SEAT
MARKETING INTERFACE
VISITOR ANALYTICS
EMERGENCY INFORMATION

CAMPUS
FIND THE DESIRED CLASSROOM
PERSONALIZED WAYFINDING
FIND STAFF AND ASSETS
DIGITAL INFORMATION DESK
VISUALLY IMPAIRED SUPPORT
PERSONEL TRACKING (CLEANING, SECURITY ETC.)
PEOPLE FLOW ANALYTICS
EMERGENCY INFORMATION
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Sensor and camera based parking system:

• Parking space occupancy monitoring and statistics,

• Reserving and paying for a parking space,

• Navigating to an available or reserved parking space.

Smart parking solution

Reduce time to 
find parking and 

CO2 Emission

Optimize your 
parking areas for 

better utilization & 
revenue

generation

Easy & user 
friendly parking 

experience 

How does it strengthen the service value?

Transport: the TU solution support reductions in car journeys, therefore congestion and CO2 emission 
over the lifetime of the building.

35% of all people in cars during rush hours are looking for free parking spots
that are hard to find

Due to lack of parking slots a Smart Parking system has a strong revenue generating effect if it is introduced as an E2E 
solution:

• show the free slots real time in the required area

• How can I get there? The smart parking system is connected to a navigation system such as Google Maps , Waze etc or 
directly to the car system, thus it can navigate to the available parking space.

• Possibility for reservation: reserve your own spot

• Electronic and automatic payment methods can be used in app with various electronic payment tools

• Everything can be in 1 app and not different apps for each district, parking lot etc.

Why park smart?
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Smart Parking- Possible use cases 

TRAFFIC
FIND AVAILABLE PARKING SPACE ON PUBLIC ROADS
REDUCE TIME TO FIND PARKING SPACE
AUTOMATIC PARKING PAYMENT
OCCUPATION STATISTICS
PARKING AREA OPTIMIZATION
DECREASE CONGESTION AND CO2 EMISSION

OFFICE
RESERVE PARKINGS SPACE
NAVIGATE IN PARKING LOT TO PARKING SPACE
PARKING LOT USAGE ANALYTICS
OPTIMIZE PARKING COSTS
LEND UNUSED PARKING SPACES
PERSONAL PARKING STATISTICS

HOTEL
PARKING SPACE RESERVATION
NAVIGATE TO PARKING SPACE IN PARKING LOT
PARKING SPACE OCCUPANCY ANALYTICS
OPTIMIZE PARKING LOT
GUEST PARKING STATISTICS
WELCOME MESSAGE

CONFERENCE
PARKING SPACE RESERVATION
NAVIGATE TO PARKING SPACE
PARKING SPACE OCCUPANCY ANALYTICS
OPTIMIZE PARKING LOT
GUEST PARKING STATISTICS
WELCOME MESSAGE
AUTOMATIC PARKING PAYMENT
DECREASE CONGESTION AND CO2 EMISSION

Smart Parking - Possible use cases 
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Smart Parking - Possible use cases 

STADIUMS AND CONCERT HALLS
PARKING SPACE RESERVATION
NAVIGATE TO FREE/RESERVED PARKING SPACE
PARKING SPACE OCCUPANCY ANALYTICS
OPTIMIZE PARKING LOT
GUEST PARKING STATISTICS
WELCOME MESSAGE
AUTOMATIC PARKING PAYMENT
DECREASE CONGESTION AND CO2 EMISSION

SHOPPING MALLS
PARKING SPACE RESERVATION
NAVIGATE TO FREE/RESERVED PARKING SPACE
PARKING SPACE OCCUPANCY ANALYTICS
OPTIMIZE PARKING LOT
VISITOR PARKING STATISTICS
WELCOME MESSAGE
AUTOMATIC PARKING PAYMENT
DECREASE CONGESTION AND CO2 EMISSION

Ambient Sensor Network

Environmental monitoring and analytics:

• Measure key environmental indicators and develop a data driven building automatization: 

• eg: if the co2 level is increasing and the meeting room is occupied, the ventillation turns on automatically

• If the meeting room is not occupied the lighting system will be turned off for cost saving

• .

Optimize your 
environment for 
comfort & health

Cost reduction:  
occupancy based 

building 
automatization

Optimize your
space 

management: 
meeting room 
occupancy etc

How does it strengthen service value?

Health and well being: encourages the increased comfort and health of building occupants, visitors and 
others in the vicinity and realizes EFFICIENCY and COST REDUCTION
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• Maintain control of the building’s environment.

• Operate systems according to occupancy and 
energy demand.

• Monitor and correct the performance of 
systems.

• Generate alerts as required.

Why monitor your environment?

Ambient Sensor Networks- Possible use cases 

OFFICE
MEASURE AIR QUALITY, LIGHT AND NOISE LEVELS
OPTIMIZE BUILDING SYSTEM PERFORMANCE
OPTIMIZE THE WORK ENVIRONMENT FOR WELL BEING
GENERATE AUTOMATIC ALERTS FOR FACILITY MANAGEMENT

CAMPUS
MEASURE AIR QUALITY, LIGHT AND NOISE LEVELS
OPTIMIZE BUILDING SYSTEM PERFORMANCE
ANALYZE BEHAVIOR BASED ON NOISE PATTERNS
GENERATE AUTOMATIC ALERTS FOR FACILITY MANAGEMENT
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HOTEL
MEASURE AIR QUALITY, LIGHT AND NOISE LEVELS
OPTIMIZE BUILDING SYSTEM PERFORMANCE
OPTIMIZE THE ROOMS’ AIR QUALITY FOR GUEST SATISFACTION
GENERATE AUTOMATIC ALERTS FOR FACILITY MANAGEMENT

CONFERENCE
MEASURE AIR QUALITY, LIGHT AND NOISE LEVELS
OPTIMIZE BUILDING SYSTEM PERFORMANCE
OPTIMIZE THE CONFERENCE ENVIRONMENT FOR WELL BEING
AVOID OVERCROWDING AND HEALTH HAZARDS
TRACK CONFERENCE AREA UTILIZATION
GENERATE AUTOMATIC ALERTS FOR FACILITY MANAGEMENT

Ambient Sensor Networks- Possible use cases 

MUSEUMS
MEASURE AIR QUALITY, LIGHT AND NOISE LEVELS
OPTIMIZE BUILDING SYSTEM PERFORMANCE
OPTIMIZE THE VISITOR ENVIRONMENT FOR WELL BEING
AVOID OVERCROWDING AND HEALTH HAZARDS
TRACK VISITOR AREA UTILIZATION
GENERATE AUTOMATIC ALERTS FOR FACILITY MANAGEMENT

HOSPITALS
MEASURE AIR QUALITY, LIGHT AND NOISE LEVELS
OPTIMIZE BUILDING SYSTEM PERFORMANCE
OPTIMIZE THE HOSPITAL ENVIRONMENT FOR WELL BEING
CREATE BETTER ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR RECOVERY
GENERATE AUTOMATIC ALERTS FOR FACILITY MANAGEMENT

Ambient Sensor Networks- Possible use cases 
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SHOPPING MALLS
MEASURE AIR QUALITY, LIGHT AND NOISE LEVELS
OPTIMIZE BUILDING SYSTEM PERFORMANCE
OPTIMIZE THE MALL ENVIRONMENT FOR WELL BEING
AVOID OVERCROWDING AND HEALTH HAZARDS
TRACK SHOP OPERATION INDICATORS
GENERATE AUTOMATIC ALERTS FOR FACILITY MANAGEMENT

Ambient Sensor Networks- Possible use cases 

CONCERT HALLS
MEASURE AIR QUALITY, LIGHT AND NOISE LEVELS
OPTIMIZE BUILDING SYSTEM PERFORMANCE
OPTIMIZE THE AIR QUALITY FOR WELL BEING
OPTIMIZE ACOUSTICS FOR BETTER EXPERIENCE
GENERATE AUTOMATIC ALERTS FOR FACILITY MANAGEMENT

People counting solution based on sensor technology and IBM 
cloud

• Sensing and counting people at indoor locations with cameras.

• Recording statistics of area utilization. 

People Counting and Occupancy Analytics

Track meeting room 
occupancy to 
understand 

meeting habits

Optimize room 
temperature and 
lighting for cost 

reduction and well 
being

Optimize utilization 
of meeting rooms 
and service desks 
for better rental 

terms

How does it strengthen the service value?

Health and well being: the TU solution encourages increased comfort for building occupants.
Efficiency: understanding room utilization can save energy costs and increase rental revenues.
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You can optimize visibility, space and value and budget of 
your areas:

• Without knowing how many people use / visit an indoor 
location, it is impossible to know how many resources 
are needed to serve them well.

• With knowing a building’s busiest and slowest times, 
managers can make sure the building is running at 
optimal efficiency.

• On average, space represents 20 percent of operational 
budget.

Why optimize utilization of your 
building areas?

People Counting - Possible use cases 

RETAIL
SHOPPER MOVEMENT ANALYTICS WITH HEATMAPS
VISITOR NUMBER STATISTICS
VISITOR NUMBER BASED RENTAL NEGOTIATIONS
KNOW THE NUMBER OF PEOPLE IN THE STORE REAL-TIME

OFFICE
MEETING ROOM OCCUPANCY REAL-TIME
OPTIMIZE MEETING ROOM UTILIZATION
NEGOTIATE BETTER RENTAL CONDITIONS BASED ON ROOM USAGE
ROOM VENTILATION, LIGHTING AND AC BASED ON PEOPLE PRESENCE
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People Counting - Possible use cases 

MUSEUMS
VISITOR NUMBER REAL-TIME
UTILIZATION STATISTICS OF MUSEUM AREAS / EXHIBITIONS
ALIGNING VENTILATION, AC AND HEATING WITH PEOPLE NUMBER
AREA VISITOR ANALYTICS
HEATMAPS OF VISITOR FLOW

CONFERENCE
VISITOR NUMBER REAL-TIME
UTILIZATION OF CONFERENCE AREAS
ALIGNING VENTILATION, AC AND HEATING WITH PEOPLE NUMBER
STAND VISITOR ANALYTICS
HEATMAPS OF VISITOR FLOW

People Counting - Possible use cases 

STADIUMS
COUNTING PEOPLE AT STADIUM ENTRY AND EXIT POINTS
UTILIZATION OF SERVICE AREAS BASED ON VISITOR NUMBER
CROWD MOVEMENT ANALYTICS AND HEATMAPS
OPTIMIZE PEOPLE ROUTING

SHOPPING MALLS
SHOPPER MOVEMENT ANALYTICS WITH HEATMAPS
VISITOR NUMBER STATISTICS PER MALL AREA
VISITOR NUMBER BASED RENTAL NEGOTIATIONS
KNOW THE NUMBER OF PEOPLE IN THE MALL REAL-TIME
VISITOR STATISTICS OF FOODCOURT SECTIONS
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People Counting - Possible use cases 

CONCERT HALLS
COUNTING PEOPLE AT ENTRY AND EXIT POINTS
UTILIZATION OF SERVICE AREAS BASED ON VISITOR NUMBER
CROWD MOVEMENT ANALYTICS AND HEATMAPS
OPTIMIZE PEOPLE ROUTING

CAMPUS
CLASSROOM OCCUPANCY REAL-TIME
OPTIMIZE CLASSROOM UTILIZATION
ROOM VENTILATION, LIGHTING AND AC BASED ON PEOPLE PRESENCE
MONITOR AND ANALYSE USAGE OF SERVICE AREAS
TRACK AND ANALYSE PEOPLE MOVEMENT HABITS IN THE BUILDING

Building system control platform

• Integrate existing building control systems for centralized real 
time monitoring and peak level management.

• Integrate your heating, ventilation, AC, lighting and other 
building system controls for smarter building automatics!

Interoperable Building Automatics

Single point of 
building system 
monitoring and 

control

Harmonize system 
operation and 

generate alarms

Save 30-40% on 
building energy 

consumption

How does it strengthen the service value?

Energy: improve energy efficiency of the building by harmonizing and centrally controlling systems, also 
reducing co2 emissions, and a sustainable management in the building’s operation.
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ENERGY SAVINGS: ALIGNING THE OPERATION OF THE VARIOUS SYSTEMS (HEATING, COOLING, 
VENTILATION, ETC.) AND OPTIMIZING PEAK LEVEL MANAGEMENT TO REDUCE ENERGY 
CONSUMPTION AND SAVE YOU COSTS!

INSTANT INTERVENTION: REMOTE ACCESS TO BUILDING SYSTEMS WITH CUSTOMIZED MONITORING 
AND CONTROLLING

NONSTOP SURVEILLANCE: REAL-TIME DATA ABOUT THE BUILDING MANAGEMENT.

GENERATE ALARMS AND DO MAINTENANCE BASED ON THE BUILDING SYSTEM DATA GAINED FROM 
THE MACHINES

Interoperable Building Automatics- Possible use cases 

Facility Management Software

Maintenance management software

• Track all ad-hoc and planned maintenance activities and 
related costs and resources

• Maintenance workflow on mobile / PC

• Open to ERP, IoT, 3D building model integration

Control your own 
FM database to 
decrease vendor 
dependence and 

achieve better 
contracts

Have transparency 
on all FM activities 

and expenses to 
decrease building 

costs

Manage vendors and 
tenants in one 

system for end-to-
end workflows

How does it strengthen the service value?

Building management: cost efficient management practices to ensure that robust sustainability activities are 
set and followed through into the operation of the building.
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Forrás: Tungsram 2019  

• Focus on large cost saving! The operation cost of 
a building in its complete lifetime is 10x the 
construction cost.

Why control facility management?

Design 10%

Build 100%

Operate 1000%

3D BIM modelling solution

Building information modeling in 3D

• Create a 3D map of your building and display all important 
components in their exact position,

• Seamless integration with BIM based facility management 
system.

Building operation 
workflows based on real 

data

Better service levels with 
up-to-date building 

documentation

Optimize contracts with 
tenants, vendors

How does is strengthen the service value?

Management: sustainable management practices in connection with design and aftercare activities to 
ensure that robust sustainability activities are set and followed through into the operation of the building.
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12. melléklet 

A Tungsram Agritech termékportfóliója  
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