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Az előadás tartalma
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Témaválasztás
indoklása1



Témaválasztás indoklása

Begyűrűzés
Gyakorlattá 

válás
Okosvárosok 

elterjedése (?)
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-Szolnok T-city projekt
-IBM kutatás (értékelési rendszer)

-Hivatalos jogszabályi keretek és 
eszközök 
-Stratégiák és koncepciók

-Covid hatásai
-Centralizáció
-Energiaválság 
(menedzsment)

2020-??2009-2012 2012-2020



Kérdések és 
célok2



A dolgozat háromosztatú struktúrája
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Megközelítés, 
módszertan3



A kutatás megközelítése

Felülreprezentált a 6 alrendszeren alapuló 
kvantitatív vizsgálat és rangsorállítás (GIFFINGER, R. 
et al. 2007, 2013, 2014-> NAGY, Z. et al 2015, 
AKANDE, A. et al 2019, SZENDI, D. et al 2020, 
HAJDUK, S. 2021 IMD Smart city index , Global 
Smart City Performance, Ranking of Cities in 
Motion….)

Kutatás homlokterében a koncepció megértése és
a megismerés áll:

1. Különböző léptékeken történő értelmezés

2. Smart city, mint formálódó diskurzus

3. Induktív logika

GLOBÁLIS

ORSZÁGOS

SZUBNACIONÁLIS

VÁROS

Győr, Pécs, 

Miskolc, 

Debrecen, Szeged

LOKALITÁSOK

VIDÉK
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3.1 

• ( TITLE-ABS-KEY ( smart AND city )  AND  
TITLE-ABS-KEY ( literature AND review ) 
)  AND  PUBYEAR  >  2009  AND  ( LIMIT-
TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  ( LIMIT-TO 
( SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "EART" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
SRCTYPE ,  "j" ) )
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3.1 

• Értékelési szempontok:
• 1. A szakirodalmi áttekintés fókusza

• 2. Az okosváros definiálása (milyen fő elemeket sorakoztat fel, fogalmaz -e meg önálló
definíciót)

• 3. Esetlegesen a koncepció alkalmazása mellett érvel-e vagy kritizálja azt

• 4. Általános megállapítások (miben nyilvánul meg a smart city)

• 5. Milyen léptékeket vizsgáltak az adott szakirodalmi áttekintésben

• Milyen konkrét földrajz kategóriák jelennek meg (helyek, országok, városok stb .)

• 6. A szakirodalom és azok áttekintései osztályozhatók-e?
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3.2

• Szakpolitikai dokumentumok és 
médiareprezentáció vizsgáalta
• Nemzeti szintű stratégiák(Digitális

Jólét Program, Digitális Falu
Program..)

• Városfejlesztési dokumentumok (ITS, 
TFK, FVS…) 

• Regionális centrumokhoz kötődő
online sajtótermékek okosváros-
projektekről szóló hírei
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Fenntarthatóság/ Energiahatékonyság turisztika

közműmenedzsment közművelődés, oktatás, készségfejlesztés

közösségi közlekedés governance

közlekedés (költség)hatékony városmenedzsment, 

közszolgáltatásszervezés

életminőség Gazdaságfejlesztés, versenyképesség, 

gazdasági fenntarthatóság

közbiztonság Szociálpolitikai célok, esélyegyenlőség, 

kohézió, identitás

egészségügy e-government



3.3

• N= 40 (telítődési pont?)

• Interjúalanyok csoportjai
1. Központi-kormányzati szervezetben dolgozók

2. Kutatók

3. Helyi képviselők

4. Vállalkozók

5. Smart city szakértők

12

Nyílt 
kódok

•pl.: jó gyakorlat
transzfer, saját smart 
city koncepció,  
smart city
fogalomkör
átalakulása

Axiális 
kódok

•Az egy témához 
tartozó nyílt kódok:, pl. 
definíciós kérdések,  az 
okosváros összetevői,  
Szeged-specifikus 
tényezők

Szelektív 
kódok

•
pl.:Intézményrendszer, 
Az okosváros
értelmezése, Smart  
city- értelmezése,  
megvalósítás módja



3.3
13



Előzetes
empirikus

eredmények
5



5.1
15

Lásd:
Szalai, Á., Fabula, Sz. 

2021: The role of 
locality and place-

specific 
development paths 

in creating smart 
cities: The example 

of middle-sized 
Hungarian cities. 

Geographia
Polonica, 94(4). pp. 

483-502



5.2 Leggyakrabban előforduló kódok

Kód megnevezése Gyakoriság (dokumentumok száma)

Helyi közösség tudáshiánya 9

Humán erőforrás hiány 8

Érdektelenség 8

Stakeholderek együttműködése 8

Támogatásvezérelt fejlesztés 8

Adatbázisépítés 8

(Szakpolitikai)gondolkodás megváltozása 7
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Lásd:
Szalai, Á., Fabula, Sz. 

2021: The role of 
locality and place-

specific 
development paths 

in creating smart 
cities: The example 

of middle-sized 
Hungarian cities. 

Geographia
Polonica, 94(4). pp. 

483-502

Azonosított 
okosváros-modellek 
a hazai regionális 
központ városok 
vonatkozásában:

- Reprezentatív
okosváros (Győr)

- Megrekedt
okosváros (Pécs)

- Szervezeti
modell: 
Debrecen, 
Miskolc

- Fókuszált 
okosváros: 
Szeged
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Okos vidékfejlesztés Magyarországon

• “nem egyenpályázatokra van szükség, hanem a településre szabott, az ottani problémákra szabott megoldási 
javaslatokra. És ezen megoldási javaslatoknak komplexeknek kell lenni: nem csak infrastruktúra, nem csak 
eszköz beruházás, humánerőforrásfejlesztés, hanem egy komplex csomagba kell megtenni ezt a finanszírozást, 
mert így lehet eredményeket elérni.  Agilis módszertannak megtámogatni, folymatosan monitorozni és 
megfigyelni a hatásokat, és abba a pillanatba amikor a hatások nem megfelelőek, akkor változtatni kell a 
módszertanon“. (kistelepülés polgármestere)

• Vidékfejlesztési politika EU-s szinten eléggé mezőgazdaság (agrár) fókuszú, “szerintem nagyon a 
retorikájában és a fejlesztésekben is az I. pillér az sokkal inkább dominánsabban jelenik meg, ez egy általános 
tendencia” biztos hogy politikai okai vannak, nagyon sok szempontból (..) Akik vidékfejlesztést képviselik, az 
annyira diverz, csoport pl. hogy sokkal nehezebb megszervezni magukat, míg egy agrárlobbinak kapásból 
könnyebb nagyon agrárfókuszú biztosok is vannak pozícióban (Korábbi szakpolitikai tanácsadó, tanácsadó
cég munkatársa)
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Okos vidékfejlesztés Magyarországon
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Ajánlások, összegző
gondolatok6



6,Ajánlások
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6, Ajánlások

1. Projeknagyságrend azonosítása

2. Elkerülni már létező megoldások “újrafeltalálását”

3. Önkormányzati működés újragondolása –üzleti tervek?
Szervezeti háttér-> siló mentalitás

4. Több nemzetközi projekt, együttműködés->vidék! (advisory hubs)

5. Üzemeltetés fenntarthatósága felértékelődik

6. Kommunikáció& edukáció
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