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1.  Az értekezés célja, kutatási kérdések, a feldolgozás 

módszerei 
 

1.1   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 megalapozását szolgáló cselekvési tervet készítsek, amely egyaránt támaszkodik a 

vállalat tradicionális 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. 

A cselekvési terv rövid és középtávon 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 váljanak1. Ez az útmutató a kitűzendő 

célokat kifejezetten a szervezet 17 fenntarthatósági célkitűzéséből vezeti le. A 8. (Tisztességes 

munka és gazdasági növekedés), a 9. (Ipar, Innováció és Infrastruktúra) és a 12. (Felelős 

fogyasztás és termelés) célkitűzések pedig közvetlenül a gazdaság szereplői számára szolgálnak 

iránymutatással (1. ábra). 

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 

fejlesztése, amely egyaránt biztosítja a cég versenyképességét és a környezeti 

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

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

                                                      
1 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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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. 

1. ábra 

Az ENSZ fenntarthatósági céljai  

 

Forrás: ENSZ 2015  

Az okosváros- és innovációfogalom értelmezése, a bemutatott definíciók értékelése egyfelől 

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 dolgozatban bemutatott és értékelt – okosvárosmérési 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 konfliktusainak kezeléséhez. 

A cselekvési terv kidolgozásához gyakorlati oldalról a témával kapcsolatos okosváros- és 

innovációs esettanulmányokkal járulok hozzá. Az értekezés elméleti részében az okosváros-
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fogalom értelmezésének és 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 marketinginnovációkat. Ez utóbbiak 

megalkotásáért és végrehajtásáért felelve az okosváros és egyéb kapcsolódó témákkal 

foglalkozó vezetőként, a Tungsram innovációért felelős ügyvezetőjeként a saját tapasztalataim 

alapján tudok beszélni a témakör vállalati aspektusairól. Emellett olyan projekteket is 

ismertethetek, amelyek megvalósításában jellemzően vezetőként vettem részt.  

1.2   Kutatási kérdések 
 

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

valósítja meg. Ezért az eredmények megfogalmazása nem hipotézisek megfogalmazására és 

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 üzletágat megalapozó vállalati cselekvési terv.  

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

kérdések mentén vizsgálom: 
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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 nemzetközi 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 

biztosítja, hogy a cég által kidolgozott okosváros-megoldások megszilárdítják a vállalat 

hozzájárulását a globális környezeti fenntarthatósági célokhoz, és a vállalat versenyképességét 

a globális 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? 

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

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

esettanulmányokat választottam, amelyek az infokommunkációs megoldások szerepét értékelik 

egy speciális okosváros-témakörben, másfelől olyan hazai vállalati esettanulmányokat, 

amelyekben személyesen közreműködtem, tehát a tapasztalat átvétele közvetlenül beépíthető 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 

társadalmi 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 a környezeti fenntarthatóságot és versenyképességet egyaránt 

biztosító Tungsram okosváros cselekvési terv, annak működési feltételeinek és azok 

megvalósulása 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? 

 

1.3   A feldolgozás módszerei 
 

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

előzetesen megkonstruált elméleti modell relevanciáját ellenőrizzem gyakorlati példák 

segítségével. Ezt követően, azok segítségével kidolgoztam a Tungsram Csoport új üzletágára, 

az okosváros-alkalmazásokra vonatkozó cselekvési tervét. 
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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. 
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2. 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 hajtóerők a népességrobbanás, a népesség 

városokba áramlása (Enyedi 2012), 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 eredményét 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.  

2. ábra 

Az okosváros-fogalom előzményeinek történeti áttekintése  

 

Forrás: saját szerkesztés 
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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 (2. táblázat). Azonosítottam továbbá az okosváros-

fogalomhoz kapcsolódó érdekeltek egy lehetséges körét és bemutattam azok kapcsolódását az 

okosváros-folyamathoz (Jayasena et al. 2019). 

 

Nagy hangsúlyt fektettem a különböző nézőpontú okosvárosmérési és -rangsorolási módszerek 

bemutatására (Horváthné Barsi et al. 2011, Siemens 2012, Giffinger et al. 2007, Abonyi – 

Miszlivetz 2016, 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.  
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2. 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:  
Quality of Living City 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:  

Indicators for  Resilient Cities: 
ARUP:  

City Resilience Index 

Innovatív város /  

Innovative city 
Az innovációt támogató környezetet nyújtó város. 

          

Cornell University: 

Global Innovation Index 

2ThinkNow: 
Innovation Cities Index 

Digitális város / 

Digital city 
A modern  infokommunikációs technológiákat (IoT, 
AI, Cloud, Big Data stb.) kiemelten alkalmazó város 

          

Nesta: 
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.           

University of Canberra: 

The Knowledge City Index 

Kreatív város / 

Creative city 
Olyan város, ahol a kreativitást a fenntartható városi 

fejlődés meghatározó tényezőjének tartják. 
          

Landry: 

Creative Cities Index; 

iASK:  

The 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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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 (GII) – ahogy az elnevezése 

is jelzi – globális összehasonlításban, a Digitális gazdaság és társadalom index (DESI) 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 

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.  

 



13 

 

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 központosulásával 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. 

 

A gyakorlati példák és nemzetközi kitekintés fejezetben először esettanulmányok segítségével 

egy okosváros-részterülethez, az okosközbiztonsághoz kapcsolódó nemzetközi példákat mutattam 

be. Ezután egy sor esettanulmány következik, amelyek megvalósításában személyesen is részt 

vettem. Az esettanulmányok konkrét magyarországi projektek példáján keresztül mutatják be az 

elméleti részben ismertetett alapelvek, módszerek és technológiák alkalmazását.  

 

Az elméleti és gyakorlati feldolgozások felhasználásával az értekezés végső produktuma egy 

hazai székhelyű, nemzetközi térben mozgó nagyvállalatnak, a Tungsram Csoportnak az 

okosváros-témakörhöz kapcsolódó, a környezeti fenntarthatóságot nagyban szem előtt tartó 

vázlatos cselekvési terve a saját gyakorlati tapasztalataim alapján, melynek összefoglalását a  

3. táblázat szemlélteti. 



14 

 

3. 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 megszüntetése    

SDG2: Az éhezés megszüntetése    

SDG3: Egészség és jóllét    

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 
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3. 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. 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 visszaköszönnek 

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 

során, illetve a kapcsolódó fogalmak elemzésekor is konzisztensen alkalmaztam. A saját 

definíció a következő: 

 

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: 
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 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. 

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 

táblázatot, amely az innovációs, az okosváros- és egy ipar 4.0 index átfedéseit mutatja be (Nick 

– Pongrácz – Radács 2018).  
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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 (3. ábra). 

 

3. ábra 

A Tungsram által alkalmazott okosvárosprojekt megközelítés  

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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4. További lehetséges kutatási irányok 
 

Intézményrendszer, érdekeltek köre, finanszírozás 

 

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. 

 

Az okosvárosprojektek eredményességének mérése 

 

A dolgozatban következetesen alkalmazott okosváros-definícióból és -kritériumokból 

következik, hogy az okosvárosprojektek eredményességét a gazdasági szempontok mellett a 

környezeti 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 láthatjuk (4. 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 alacsonyabb 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 eszközlekötéssel látható el ugyanaz a feladat). A 

dolgozat mellékletében ismertetek egy hasonló megtérülési számítást, amely egy 

térinformatikai modullal támogatott létesítmény- és eszközgazdálkodási rendszer pénzügyi 

megtérülésszámításának logikáját mutatja be hipotetikus számokkal. 
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4. ábra 

Az okosmegoldásokhoz köthető lehetséges üzleti előnyök  

 

Forrás: IBM 

 

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 

hatásának figyelembevétele a sok projektből álló, akár évtizedes időtávú okosvárosprogramok 

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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https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3223585
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3223556
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3223539
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10057934
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1. The purpose of the study, research questions, methodology 
 

1.1 The purpose of the study 
 

With this dissertation, my goal is to create an action plan that enables the establishment of a 

new, competitive Business Unit of Tungsram – a Hungarian yet global company with a 110-

year heritage, which has several foreign subsidiaries, spun off from General Electric in January 

2019, and is, again, headquartered in Hungary. The new Business Unite relies on both the 

company’s traditional flagship products that is lighting technology, while it combines a smart 

city approach propelled by innovation to respond to the global challenges of our time, driven 

by the conflict between urbanization and environmental sustainability. 

The action plan contains a set of items of short and medium term. Thus, recognizing its 

timeliness, the Tungsram Group's Smart City Action Plan developed within the framework of 

the dissertation also aims to contribute to the implementation of the United Nation’s (UN) 

current global agenda, the so-called Sustainable Development Goals (SDG17) published in 

2015. Some of the objectives are also relevant in urban environments, and Objective 11, 

Sustainable Cities and Communities, is specifically linked to cities. The United Nations 

Economic Commission for Europe (UNECE) has also published a guide to action plans for 

cities to become smart and sustainable2. This guide derives the goals to be set specifically from 

the UN’s 17 sustainability goals. The 8th goal Decent Work and Economic Growth, the 9th goal 

Industry, Innovation and Infrastructure, and the 12th goal Responsible Consumption and 

Production provide guidance directly to the stakeholders of economic actions. (Figure 1) 

There are several ways to fulfil the purpose of the dissertation. From a theoretical point of view, 

for example, this action plan could be built on the topic of corporate strategic planning and 

innovation management. However, I chose to take a different route. As the goal for an 

international company is to develop market leading products that ensure both the company's 

competitiveness and environmental sustainability, I believe that the theoretical basis of this 

action plan needs to be set primarily on clarifying the concepts of smart city and innovation, 

evaluating their measurement methods, and it needs to created a liaison between the smart city 

approach and innovation itself. The smart city approach contributes to the aspect of 

                                                      
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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environmental sustainability, while innovation helps with measuring competitiveness in the 

action plan. 

Figure 1 

The UN’s Sustainable Development Goals  

 

Source: UN 2015  

On the one hand, the interpretation of the concept of smart city and innovation and the 

evaluation of the presented definitions helps to develop a definition of a smart city that can be 

used for the economy as one of the stakeholders of the smart city ecosystem. Hence, the 

emergence of innovation in the definition I have formulated is inevitable, and it is therefore 

important to include the topic of innovation in the argument. 

In the various smart city measurement systems presented and evaluated in the dissertation, the 

economy usually appears as an independent sector. At the same time, from the point of view of 

the dissertation, the primary question is not the type of the indicators and their values by which 

the economy is being represented in a smart city approach, but how the smart city approach fits 

the sustainability of cities and how the conflicts arising from urbanization is being managed to 

preserve their environmental sustainability. 
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From a practical point of view, the way I contribute to the development of the action plan is 

that I present Smart City and innovation case studies. In the theoretical part of the dissertation, 

I offer a unique, novel summary of the interpretation and background of the smart city concept, 

and in the practical chapters, I demonstrate, based on previously unpublished Hungarian case 

studies, how a company – whising to reinvent itself – headquartered in Hungary but present in 

the world market, envisions and implements its smart city-related product, service, process, and 

marketing innovations. The inception and implementation of these elements of innovation are 

presented from a corporate point of view, based on my personal experience as the General 

Manager of Innovation at Tungsram Group. Among other things, I also present projects in the 

implementation of which I have typically been involved in a leadership role. 

 

1.2 Research questions 
 

The dissertation achieves its goal neither by analyzing large databases, nor by summarizing 

survey questionnaires. Therefore, the results can not be traced back to the formulation of 

hypotheses and their acceptance or rejection. The dissertation interprets concepts, evaluates 

measurement methods, and analyzes case studies, hence the thought process is being guided by 

open-ended research questions and the answers to them. The primary output of the research 

paper, is an environmentally sustainable, Smart City-oriented, corporate action plan that 

makes a strong foundation for a competitive new Business Unit. 

My dissertation has been built on three main research questions (Table 1), each of which  

I examine by posing additional sub-questions: 

  



34 

 

Table 1 

Research questions 

 

Purpose 

Tungsram’s Smart City 

Action Plan’s… 

Research Questions 

1. Scientific substantiation  

What factors can be used to support the development of an 

action plan that is able to drive competitiveness of a (large) 

international company, and that also responds to global 

environmental challenges? 

2. Practical foundation  

What infocommunication examples and local practical 

precedents can be used to develop a smart city action plan 

for a Hungarian-headquartered international company? 

3. Development/Formulation 

What are the conditions and the schedules for implementing 

and monitoring those environmentally sustainable and 

competitive smart solutions for market introduction which 

are present in the Tungsram Smart City Action Plan? 

Source: own construction  

Research Question 1 aims to lay the foundation for a corporate action plan that simultaneously 

ensures that the smart city solutions developed by the company consolidate its contribution to 

the UN’s sustainable development goals and its competitiveness in global markets. In my 

opinion, I can achieve this dual goal through the interpretation of the smart city concept and 

innovation, the evaluation of their measurement and the exploration of the relationship between 

them. I wish to answer research question 1 by expanding the question into the following sub-

questions and examining them: 

 What are the main concepts and ideas related to smart city? 

 Who are the stakeholders within the smart city concept? 

 What is the definition of a smart city, what approaches exist, how can they be grouped? 

 What kind of smart city rankings and measurements exist, and how can they be 

grouped? 

 What are the doutbs and criticisms about the smart city concept? 

 How do smart city concepts and innovation relate to each other? 

 What are the innovation methods and approaches that support smart city concepts? 

Research Question 2 aims to explore and present case studies that help and provide a model for 

the development of a company’s smart city action plan. On the one hand, I chose case studies 
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that evaluate the role of infocommunication solutions in a specific smart city topic, and on the 

other hand, I selected those local corporate case studies in which I had personal involvement, 

so the experience can be incorporated directly into the Tungsram smart city action plan. I wish 

to answer the 2nd research question by examining the following sub-questions: 

 How can modern infocommunication support the hands-on management of everyday 

societal problems such as public safety? 

 What practical examples can be presented demonstrating the implementation of smart 

city-related projects in Hungary, and how were specific solution offered to particular 

problems? 

The aim of research question 3 is to develop the Tungsram Smart City Action Plan, which 

ensures both environmental sustainability and competitiveness, its operating conditions and the 

monitoring of its implementation. I wish to answer the 3rd research question by examining the 

following group of sub-questions: 

 How does the smart city initiative fit into Tungsram's strategy? 

 What response can Tungsram provide to the sustainability challenges that has triggered 

the idea of the smart city concept with its smart solutions intended for market 

introduction? 

 What steps need to be taken during the proposed action program for each smart solution 

to be introduced to the market? 

 Under what conditions can the described programs be implemented? 

 How can the implementation of the programs be monitored? 

 

1.3 Methodology 
 

When writing the dissertation, I tried to validate the relevance of a pre-constructed theoretical 

model based on deductive scientific logic, and using existing, real-life examples. Subsequently, 

based on those experiences, I developed an action plan for Tungsram Group’s new Business 

Unit relating to smart city applications. 
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In the theoretical part, I synthesized, grouped and evaluated several smart city definitions based 

on the literature. I historically guided the reader through the emergence of the concept shown 

on a chonological timeline, and I also created a new model showing its connection to certain 

concepts that I think are relevant. I formulated my own definition of a Smart City, which I was 

able to refer to continuously during the analysis of practical examples. I also made sure to 

display critical remarks and views on the smart city theme, which I evaluated in light of my own 

definition. 

The theoretical chapters on innovation management aim to provide a framework that supports 

the practical implementation of smart city projects in a corporate environment. I refer to these 

elements several times when presenting real-life examples. 

In the light of the literature I exmined, I also created my own model of the relationship between 

demographic and environmental challenges, the infocommunication revolution, and the 

innovative business models that apply to cities. I presented case studies related to theoretical 

models and methods I established. With the help of those case studies, I demonstrated some 

opportunities for the hands-on application of IT tools, and I presented some examples from 

Hungary based on my own experience. 

The presentation of the action plan provides an opportunity to demonstrate the practical 

application of the challenges, contexts and methods described in the theoretical chapters taking 

a large Hungarian company as an example, where we can apply this knowledge to build a new 

Business Unit that did not exist before. The action plan I developed can be considered as the 

operationalization of theoretical results. 
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2. Summary of contents 
 
In the introduction of this dissertation, I named some of the megatrends that led to the 

development of the Smart City concept, and outlined why these changes require cities to 

innovate continuously. The main drivers of the changes are the expansion of population, the 

influx of people into cities (Enyedi 2012), the growing challenges of environmental 

sustainability, social inequalities, and the exponential development of infocommunication 

technologies, which, in some views, provide an opportunity to address these challenges. 

 

From a sustainability perspective, I highly focused on the UN’s Sustainable Development Goals 

published in 2015, which I referred to several times in the dissertation, and I strongly considered 

these when developing the Tungsram Smart City Action Plan, which is the primary outcome of 

the dissertation. 

 

In the second chapter, I analyzed in detail the background and history of the development of the 

Smart City Concept (Figure 2). I have established a model that puts the definition of a smart 

city into an ideological perspective.  

Figure 2 

A chronological overview of the development of the smart city concept  

 

Source: own construction 
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I have presented some possibilities of classifying the vast number of definitions of smart cities 

that have been published (Batty 2012, Cavada et al. 2014, Höjer – Wangel 2014, Manville et 

al. 2014, ITU-T 2014).  I have introduced some key definitions (Giffinger et al. 2007, Palmisano 

2008, Höjer – Wangel 2014, Manwille 2014, ITU-T 2014), and I have also developed my own 

interpretation, which is organically related to the message of the dissertation, and to other 

chapters as well. 

 

In my view, the smart city concept is a collective notion that combines various approaches. 

Examples include a livable city, a green city, a sustainable city, an eco-city, a resilient city, and 

many more related nomenclature. Using the smart city criteria I have formulated, I established 

the relationship between the smart city concept and the other relevant concepts discussed in the 

dissertation (Table 2). I also identified a possible range of stakeholders related to the Smart 

City Concept and presented their connection to the smart city process (Jayasena et al. 2019). 

 

I placed great emphasis on presenting the smart city measurements and ranking methods from 

different perspectives (Horváthné Barsi et al. 2011, Siemens 2012, Giffinger et al. 2007, Abonyi 

– Miszlivetz 2016, Kovács 2018, Szendi et al. 2020). The indicators and the structure of several 

indices and rankings can also be found in the appendices. To conclude this theoretical subunit, 

I have presented some specific smart city critiques and created a set of criteria based on which, 

in my view, those critical remarks can be systematically grouped and analyzed. 

 

The second major theoretical sub-unit discusses about innovation and covers related topics such 

as open innovation, the triple helix model, and its developments. These concepts, as well as the 

innovation management approaches and methodologies presented, such as disruptive 

innovation (Christensen et al. 2015), Design Thinking (Brown 2008, IDEO 2020, Schoonmaker 

2014), Lean Startup (Liker 2004, Ries, 2011, Blank 2013), agile project management 

methodologies (Morris 1997, Rico 2018, Davies 2018), exponential organizationt (Malone et 

al. 2014) will play an important role in the case studies described in the practical section and in 

the Tungsram Smart City Action Plan. 
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Table 2 

The relationship among the existing Smart City defintions, the related indices, 

and my defintions of a Smart City 

 

 

 

Source: own construction 
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Liveable city 
A city that provides the highest possible quality of 

life for its residents 

          

Economist Intelligence Unit:  

Global Liveability Ranking;  
Economist Intelligence Unit:  

Worldwide Cost of Living; 

Mercer:  
Quality of Living City Ranking 

Green city 

1. A city with many high-quality community green 

spaces 

2. A city that prioritises environmental 
sustainability and provides healthy living 

conditions           

Siemens:  

Green Cities Index 

Sustainable 

city 
A city managed with a special focus on 
environmental, social and economic sustainability 

          

Arcadis:  
Sustainable Cities Index;  

ITU:  

Global Smart Sustainable 
City Index 

Ecocity 
A city that prioritises the protection of the natural 
environment           

Mercer:  
Eco-City Ranking 

Resilient city 
A city that is able to prepare for, survive and 
recover quickly from social, economic, 

environmental and institutional crises 
          

OECD:  

Indicators for  Resilient Cities: 

ARUP:  
City Resilience Index 

Innovative city 
A city that provides an environment that supports 
innovation 

          

Cornell University: 

Global Innovation Index 
2ThinkNow: 

Innovation Cities Index 

Digital city 
City that uses modern infocommunication 

technologies (IoT, AI, Cloud, Big Data, etc.)           

Nesta: 

European Digital City Index 

Knowledge city 

A city where the main drivers of the economy are 

the export-oriented enterprises that provide high 

added value by their RnD activities supported by 
science and advanced technologies           

University of Canberra: 

The Knowledge City Index 

Creative city 
A city where creativity is viewed as a key element 
of sustainable urban development 

          

Landry: 

Creative Cities Index; 
iASK:  

The KRAFT index 

Intelligent city 

It is often used as a synonym for smart city, while 

others mean a dynamic digital urban environment 

that can adapt to users and the environment 
beyond static buildings and urban infrastructure           

Statista:  
E-government Development 

Index 
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The chapters on innovation included methods for measuring the innovation environment and 

some key innovation indices. I have presented five frequently cited indices in more detail. These 

indicator systems aim to answer different questions, but at the same time they show significant 

overlaps with each other and with the Smart City indices in their methodology and definition. 

The Global Innovation Index (GII), as its name suggests, attempts to measure the quality of the 

overall innovation environment in a global comparison, and the Digital Economy and Society 

Index (DESI) seeks to measure the quality of the overall innovation environment. I wrote about 

startups as economic drivers that are examples of a global index (Global Startup Ecosystem 

Report) and also about a European comparative analysis (European Digital City Index) to be 

able to present analyses that are important for innovation from the perspective of the operating 

conditions of this economic segment. Finally, I concluded the list with a brief description of the 

Roland Berger Industry 4.0 Readiness Index which measures the maturity related to the Industry 

4.0 initiative. 

 

To conclude the theoretical part of the dissertation, I examined the relationship between the 

Smart City Concept and innovation. I first reviewed the relevant literature and then, based on 

these and the megatrends described in the introduction, I created my own model of how the 

relationship between demographic and environmental challenges, the infocommunication 

revolution, and the innovative business models jointly apply to cities. 

 

In my opinion, in addition to economic sustainability, there is a pressure on cities about social 

and environmental sustainability as well, and often innovative technological, economic and 

social solutions pose new challenges as part of a dynamic cycle of development / 

transformation. As a result of technological and social advancements, we have witnessed an 

exponential population growth and restructuring in recent decades, which has been 

accompanied, on a global scale, by economic development. At the same time, this development 

is uneven, often leading to growing income, wealth, and social inequalities, and causing 

increasingly critical environmental challenges. 

 

A change in the existing status quo could give rise to further social tensions. In view of the 

challenges that seemed unsolvable with previous methods, the exponential and accelerating 
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advancement of infocommunication technologies can give hope. Riding the waves of 

technological advancement, primarily through new business models based on innovative 

software applications, many industries have been transformed by new players based on new 

principles such as disruptive innovation, Lean Startup, Design Thinking or agile project 

management methods. The accelerating technological and business model related innovation, 

while providing answers to many challenges, also pose new ones in an endless cycle. 

 

Due to the growing role of cities described earlier, and their concentration of capital and 

innovation capacity, the urban dimension of each element of the described cycle is becoming 

increasingly important. The primary terrain for population growth and concentration is cities. 

This is also where most of the sustainability challenges arise. Technological development is 

also extremely concentrated geographically, which is accompanied by the centralization of the 

capital invested. Some global innovation and financial centers have a decisive impact on the 

entirety of international economic and political processes. In the light of the correlations 

described above, it is not surprising that the indices measuring the performance of Smart Cities 

show a significant overlap with the indices measuring the innovation environment and the 

industry 4.0 maturity index. I also illustrated this relationship with a table of own construction 

showing the overlaps between the Innovation, Smart City, and Industry 4.0 indices. 

 

In the chapter on practical examples and international outlook, by reviewing case studies, I first 

presented international examples related to Smart Public Safety, which is a sub-scope of the 

Smart City Concept. This is followed by a series of case studies, which I personally participated 

in. The case studies present the application of the principles, methods, and technologies 

described in the theoretical part through the example of specific Hungarian projects. 

 

Using theoretical and practical elaborations, and basing those on my previous work experience, 

the final product of the dissertation is an action plan for Tungsram Group, a locally 

headquartered company with a notable international presence, which is related to the Smart 

City Concept, and which has a strong focus on environmental sustainability. The summary of 

the contributions to the UN’s SDG is presented in Table 3. 
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Table 3 

The relationship of Tungsram’s strategy to the UN’s SDG17  

Sustainable Development Goals Tungsram’s Smart City portfolio 

Indoor 

farming 

Efficient 

buildings 

Smart 

solutions 

SDG1: No Poverty    

SDG2: Zero Hunger    

SDG3: Good Health and Well-Being    

SDG4: Quality Education    

SDG5: Gender Equality    

SDG6: Clean Water and Sanitation    

SDG7: Affordable and Clean Energy    

SDG8: Decent Work and Economic Growth    

SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure    

SDG10: Reduced Inequalities    

SDG11: Sustainable Cities and Communities    

SDG12: Responsible Consumption and Production    

SDG13: Climate Action    

SDG14: Life Below Water    

SDG15: Life on Land    

SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions    

SDG17: Partnership for the Goals    
 
 Direct contribution 

 Indirect contribution 

Source: own construction 
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3. The answers to the research questions: new and novel 

findings of the dissertation 
 
The dissertation examines the relationship between Smart Cities and innovation from a senior 

corporate leader’s point of view, an aspect which rarely gets revealed in scientific publications 

in Hungary. Thanks to my unique work experience, I have been given the chance to work on 

the development and implementation of the Smart City Strategy of a Hungarian-based private 

company that is targeting global markets, partly due to my personal history of having worked 

for nearly two decades at IBM, which is a global trend-setter and as such, one of the most 

important global players in the field. Tungsram is one of the very few Hungarian companies 

which is present in the markets of 110 countries, one of the world's leading suppliers in certain 

product segments, and has established its own supply chain. The company is also in a special 

position, because it has a legendary innovation culture and heritage, and the need for reinventing 

itself and its portfolio is not only a marketing message but also a strong economic obligation. 

The flashback of these foundations is reflected in the structure and logic of the dissertation. 

 

The elaboration of research question 1, in my opinion, creates a novel approach to the Smart 

City Concept, the criteria of which I have consistently applied during the chronological review 

of the Smart City Concept and in the analysis of those related concepts. My own definition is 

as follows: 

 

1. high quality public services, living and working conditions for citizens and businesses 

2. involving as many citizens in the decision-making as possible 

3. a conscious effort to use scientific and technological tools 

4. emphasis on the use of infocommunication as a key tool 

5. conscious consideration of environmental, social and economic sustainability, and 

minimizing vulnerability as a prime constraint 

 

The historical overview and the systematization of the related concepts based on the definition 

of a Smart City I have formulated are also novel approaches, as are the following aspects of 

analysis of smart city criticism: 
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 The relative weight of the role of stakeholders and the relative share of project benefits 

(at the level of strategy formulation, management and implementation): the interests of 

the actors partly overlap and partly conflict, which can be a source of conflict. 

 The main emphasis of the questions “What and Why?” and "How?" (the balance 

between human and engineering / technical approaches): some see the key to success in 

the precise formulation of goals, while others think it rather lies in the diligent selection 

of tools 

 The balance between the Smart City criteria (economic, environmental, social 

sustainability and the need to minimize vulnerability): it is almost impossible to find an 

optimal solution from all aspects at the same time, and the pressure to make a 

compromise can be a source of conflict 

 Limitations on the measurability of success: traditional regional economics sees GDP 

as a key measure of prosperity, while GDP does not take into account sustainability and 

vulnerability considerations 

o In addition to the economic aspects, the toolkit for measuring the level of social 

and environmental sustainability, in other words the commonly used system of 

composite indices based on statistical data, does not describe and model the 

extremely complex processes with sufficient accuracy 

o Social and economic sustainability objectives are often in conflict with each 

other. GDP growth, for example, can be clearly linked to higher levels of 

environmental damage. 

The presentation of concepts related to innovation is based on the relevant literature. The 

novelty of this section is demonstrated by bridging the concepts of innovation with corporate 

examples and case studies. 

 

The relationship between demographic and environmental challenges, the infocommunication 

revolution, and the innovative business models that apply to cities is the result of my own 

modeling work. This model was first presented in a study in 2018 published with my co-authors, 

as was the related table showing the overlaps between innovation, smart city, and an industry 

4.0 index (Nick – Pongrácz – Radács 2018). 
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Regarding research question 2, the case studies about the relationship between Smart Cities 

and public safety are based on the review of foreign literature, and I have taken them from a 

textbook chapter I have written and published in both Hungarian and English (Pongrácz 2017, 

2018). The remainder of the case studies are projects in which I have been personally involved. 

 

Regarding research question 3, I was also personally involved in the development of the 

Tungsram Smart City Action Plan as the General Manager of Innovation overseeing the 

project. The model I present here is also my own construction (Figure 3). 

Figure 3 

The Smart City project approach followed by Tungsram 

 

Source: Own construction 
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4. Recommendations for future research 
 
Institutional systems, stakeholders, financing 

 

In my opinion, the following Smart City topics can be of interest and significance for future 

research: 

 An in-depth exploration of the expectations and interests of the stakeholders  

 A thorough mapping of the institutional systems related to the arena of the Smart City 

Concept 

 The analysis of the programs and their funding structure that are run by the European 

Union, national or local governments, the civil society, and by various economic 

organizations  

 

 

Measuring the effectiveness of smart city projects 

 

Concluding from the definition and criteria of the Smart City Concept consistently referred to 

in my dissertation, the effectiveness of smart city projects must be carefully examined not only 

from economic aspects but also from the aspects of their environmental and social 

sustainability, as well as from a resiliency point of view. 

 

Performing economic return on investment (ROI) calculations is not trivial even for individual 

or isolated Smart City projects, and it is even more complicated for complex city-level or 

regional programs. One possible approach is to use ROI calculations where the ROI is broken 

down into additional indicators, as per the logic of the DuPont analysis, for example, which is 

demonstrated in the figure shown in the Smart Cities Action Plan chapter (Figure 4). 

 

The change in the resulting indicators can then be linked to, for example, the list of functions 

of an IT solution, as shown in the case study about the “Mavir asset management and work 

order management system”. Proven by the case study above, a professional maintenance 

management system allows for better scheduling of preventive and scheduled maintenance, 

which results in an overall cost reduction to the company, because the cost of repairs and spare 

parts are reduced, and the equipment’s useful life is increased. In the ROI calculations, the 

reduction of costs contributes to a higher operating profit, and on the other hand the asset 
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efficiency increases due to the longer life of the assets (because the same task can be performed 

with a lower average fixed asset volume). In the appendix of the dissertation, I present a similar 

ROI calculation, which follows the logic of a financial ROI of a facility and property 

management system supported by a GIS module, using hypothetical numbers. 

Figure 4 

Opportunities for business benefits associated to smart solutions  

 

Source: IBM 

 

Traditional financial return calculations (ROI, NPV. Payback time, etc.) can be applied to some 

individual projects, however, as I described in the chapter Criticism of Smart Cities in detail, 

the combined consideration of economic, environmental, and social criteria is already an 

extremely complex task for individual projects. This may be further complicated by the 

introduction of vulnerability dimensions and by the consideration of the interrelation of 

different Smart City projects and programs which may run for years, or even for decades. 

Another aspect is that the environmental parameters of those programs can change dynamically 

and thus carry a lot of uncertainty. 

 

The methodologies of measuring the success of Smart City projects, while considering the 

aspects I outlined, entail exciting research opportunities for the future. 
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