
A City.hu várostudományi szemle online szakfolyóirat 
tudományos missziója 

Egy új online folyóiratot mutatunk be a mai és a jövőbeni olvasóinknak, a várostudomány eredményei iránt 
érdeklődő szakembereknek, kutatóknak, diákoknak, önkormányzati dolgozóknak, és természetesen a 
legkülönbözőbb városok lakóinak. A folyóiratot Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány hozta 
létre Rechnitzer János és Szirmai Viktória kezdeményezésére.  

A City-hu várostudományi szemle többféle tudományos missziót is vállal. Egyrészt betölteni igyekszik 
azt a meglehetősen mély űrt, amely a hazai folyóirat-piacon hosszú ideje jelen van. A létező tudományos 
folyóiratok, különböző periodikák és az online folyóiratok egyaránt sokkal inkább foglalkoznak a regionális 
kérdésekkel, mint a városokkal, a városi térségekkel. Külön problémát jelent az is, hogy a regionális 
elemzések főként a gazdasági és infrastrukturális jellemzők bemutatására vállalkoznak, a meglévő város 
tematikájú írások pedig a városi funkciók szerveződését, a népesség mozgásokat, a népességszám változásait, 
a társadalmi, demográfiai ismérvek alakulását jegyzik. Miközben kevés szó esik a városokban, a városi 
terekben élő népesség társadalmi, strukturális viszonyairól, a térségi egyenlőtlenségekről, a város és vidéke 
közötti társadalmi szakadékokról, és a térségi konfliktusokról, a városi életformákról, szubkultúrákról, az 
urbánus jól-lét lehetőségeiről. A modern, demokratikus helyi kormányzás szerveződései, a környezeti károk 
jelzései szintén kevéssé tartoznak a kiemelten jelentős témák közé. Pedig a tények alapján, a városi 
társadalmi, környezeti és gazdasági problémák, illetve konfliktusok láttán egyre nagyobb szükség lenne a 
városok, városi terek feszültségeit elemezni, s ezek alapján tudományos válaszokat adni a mai korszak 
urbánus jelenségeivel, urbanizációs és társadalmi folyamataival összefüggő kérdésekre. Az európai, közte a 
magyar városokat ma új kihívások is érik, új válságjelek tűnnek fel. A COVID-19 pandémia városi 
környezetben terjed a leggyorsabban. Égető kérdés, hogy mit kell tenni ez ügyben, és mit kell tenni a 
klímaváltozás városi jelenségei enyhítése érdekében.  A City.hu ezekkel a problémákkal is foglalkozni 
szeretne.  

Ezzel is összefüggő tovább fontos törekvése a folyóiratnak: hogy teret adjon a tudományos módon feltárt 
különböző városi problémák publikációinak, hogy közölje a városi terekkel foglalkozók tudományos 
eredményeit, hogy erősítse a város iránt érdeklődő szakmacsoportok együttműködését, hogy javítsa a 
regionalisták, urbanisták, építészek, geográfusok, közgazdászok, földrajzosok, szociológusok közötti, ma 
még hiányos kommunikációt. Kiemelt cél Enyedi György várossal kapcsolatos tudományos munkásságának 
és alkotó szellemiségének a megőrzése, terjesztése, újra gondolása is. Ebben a munkában segítenek minket 
a téma kiváló szakemberei, a folyóirat szerkesztőségének tagjai, de főként a tanulmányok szerzői.  
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