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Absztrakt 

A COVID-19 járvány világszerte sokkszerű krízishelyzetet teremtett a városok számára. 
A járvány nemcsak az egészségügyi ellátórendszert érintette súlyosan, hanem például 
közlekedési, lakhatási válságot is okozott, jelentősen befolyásolva a politikai döntésho-
zók napi feladatait. A rendkívül helyzet megváltoztatta a helyi önkormányzatok moz-
gásterét, előtérbe került a nemzeti (országos) szintű döntéshozás. A kényszerhelyzet fel-
gyorsította a digitalizációt és a digitalizációhoz kapcsolódó szolgáltatások elterjedését 
(pl. távmunka, digitális oktatás, e-kereskedelem és elektronikus közszolgáltatások). 
Emiatt a COVID-19 járvány nyomán fellépő válság elhúzódásával tovább erősödhet az 
okos megoldások, a fenntarthatóság és az élhető környezet iránti igény. Azonban kér-
déses, hogy jelen helyzetben milyen valós szerepet tölthet be a városfejlesztésben az 
okosváros-koncepció, a különböző projektek megvalósítására mekkora mozgástér áll 
rendelkezésre, valamint, hogy miképpen alakította át a COVID-19 a városok jövőjével 
kapcsolatos diskurzust. 

Tanulmányunkban a városokat érintő legmarkánsabb változásokat vesszük szem-
ügyre a pandémia kapcsán, rávilágítva a potenciális jövőbeli trendekre. A jövő városa 
akkor lehet válságálló, ha az okosváros-koncepció eszközként járul hozzá a befogadó, 
részvételen alapuló városi kormányzáshoz és fenntartható városüzemeltetéshez. 
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Bevezetés 

A COVID-19 pandémia begyűrűzése előtt a járványok városokra gyakorolt hatásai nem 
tartoztak az urbanisztikai, társadalomföldrajzi szakirodalom központi témái közé  
(Matthew–McDonald 2006). A korábbi, járványokhoz kapcsolódó városi kutatások az 
egyenlőtlenség problematikájával foglalkoztak, elsősorban a szegény és marginalizált 
csoportok sérülékenységének növekedésére fókuszálva (Sharifi–Khavarian-Garmsir 
2020). A trendek afelé mutatnak, hogy a klímaváltozás és az egyre erőteljesebb antro-
pogén beavatkozás a természeti környezetbe a jövőben tovább növelheti a járványok 
gyakoriságát. A járványok, valamint kezelésük szükségszerűen korlátozó intézkedése-
ket vonnak maguk után, amely a 2020-ban kibontakozó világjárvány esetén is hirtelen 
változásokat eredményeztek az emberek munkavégzésében, tanulásában, fogyasztásá-
ban, társasági életében és mozgásában. Ezen intézkedések eredményei sok szempontból 
károsak voltak: többek között azt eredményezték, hogy az emberek elvesztették mun-
kahelyüket, vagy alacsonyabb jövedelemből kellett megélniük, szociálisan elszigetelőd-
tek, és/vagy a munka és a gyermekeik otthoni tanítása között kellett egyensúlyt terem-
teniük. A nagyvárosok különösen érintettek, amely sajátosság e települések népesség-
koncentráló képességéhez kapcsolható. Mindazonáltal az empirikus eredmények kimu-
tatták, hogy a COVID-19 járvány kitörését követő időszakokban a népsűrűség nem ma-
gyarázta önmagában a járvánnyal való érintettség mértékét, mivel 2020. május végére 
csökkent a mortalitás Európában (Eurocities 2020). Az összekapcsoltság, a hálózatokba 
való bekapcsolódás egy sokkal fontosabb faktor, ami miatt például az első hullámban 
komoly veszteségeket szenvedett el Észak-Olaszország (Bourdin et al. 2021, ESPON 
2020). Mind a vírus terjedésének, mind súlyosságának tekintetében meghatározó ténye-
zőnek számított továbbá a kórházi ágyak elérhetősége és az intézmények minősége.  
Ehhez képest, ha az országok első hullámra való reagálóképességét nézzük, Nyugat-
Európában az egészségügyi rendszerbe vetett túlzott bizalom nagyobb veszteségekhez 
vezetett Kelet-Európához képest, ahol a politikai döntéshozók – látszólag – tudatában 
voltak annak, hogy a szolgáltatások és az ellátás rosszabb minősége miatt az egészség-
ügyi rendszer kevésbé volt felkészülve erre a világjárványra, ezért szigorú megszorítá-
sokat foganatosítottak, hogy elejét vegyék a járvány súlyos következményeinek 
(Eurocities 2020). 

A járvány evolúciójának feldolgozása tekintetében az egyszerűsített, tényszerű tör-
ténések leírása az események sorát dolgozza fel, amely lineárisan a „normalitáshoz való 
visszatérést” vetíti előre (Pirlone–Spadaro 2020; Bafarasat 2021). Azonban egyre  
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valószínűbbnek tűnik az a forgatókönyv, hogy bármi is történik, egy másabb, „új nor-
malitásba” (Zgórska et al. 2021, Nahiduzzaman–Lai 2020) lépünk át. A kérdés az, hogy 
vajon az új normalitásban milyen szerepet töltenek be a megváltozott társadalmi gya-
korlatok, a korlátozott mobilitás, az átalakult munkakapcsolatok és a növekvő egyenlőt-
lenségek. Mindemellett szintén fontos kérdés a jelenlegi viszonyok között létező városi 
életforma fenntarthatósága is.  

Egyelőre nem világos, hogy a koronavírus megfordítja-e az urbanizáció felé mutató 
megatrendet. Mindazonáltal egyértelmű, hogy ez a világjárvány hatással lesz a városi 
életmódra. A transzparens adatszolgáltatás, a részvételi költségvetés egyre terjedő gya-
korlata új minőséget hozhat a lakosság és a városvezetés, illetve a városvezetés és a 
beruházók közötti kommunikációban. Az olyan urbanisztikai elvek gyakorlati alkalma-
zása, mint a kompakt város (Dantzig–Saaty 1973), az alközpontok kialakítása, a zöldte-
rületek növelése és decentralizációja egyre égetőbb kérdéssé válik a válságállóság és a 
távolságtartás lehetőségének biztosítása céljából (mut.hu 2021). A gyors változásokhoz, 
válsághelyzetekhez való gyorsabb alkalmazkodás szükségessége és a közösség bevoná-
sának igénye miatt megnövekedhet a „városi problémákra átmeneti, kísérleti jellegű, 
kisléptékű, olcsó, gyors, valós igények alapján történő beavatkozásokat kínáló” ún. tak-
tikai városfejlesztés (Schmeller 2021) és más, alulról szerveződő városalakító kezdemé-
nyezések szerepe is. Mindez nagyobb igényt támaszthat új fejlesztési tervdokumentum-
fajták, megközelítések, gyakorlatok iránt. 

Figyelembe véve a fent ismertetett problematikát, a jelenlegi járványhelyzet lehető-
séget kínál annak jobb megértésére, hogy a pandémiák hogyan hatnak a városokra, és 
milyen beavatkozások szükségesek annak érdekében, hogy a negatív hatásokat minima-
lizálni tudjuk, fokozva ezzel a városok rezilienciáját. A települések rezilienciája alatt 
jelen esetben – komplexitásuk okán – adaptivitásukat, a külső hatásokra való reakció-
képességüket értjük, amelynek táptalaja az adott földrajzi kontextus sokszínűsége, a he-
lyi társadalom kohéziója és az autonóm cselekvőképesség (Pirisi 2019). Az egyik fő 
eszköz a kockázatok és sérülékenység csökkentésére, ezáltal pedig a felkészültség és a 
helyreállítási képesség növelésére a megfelelő technológia használata. A várostervezés 
területén az információs-kommunikációs technológiát használó kezdeményezéseket, 
eszközöket gyakran definiálják smart city (okos város) megoldásokként.  
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Tanulmányunk célja a pandémia városokra gyakorolt hatásainak megismerése, va-
lamint a COVID-19 világjárvány utáni várostervezés szempontjából levonható főbb ta-
nulságok kiemelése. A fentiek figyelembevételével a következő kutatási kérdéseket fo-
galmaztuk meg: 

1. Milyen hatásokat gyakorol a COVID-19 járványhelyzet a városfejlesztésre és -
üzemeltetésre? 

2. Milyen beavatkozások történtek eddig a városokban a járvány kezelésére?  
Hogyan segíthetik az okosváros-megoldások a városi közösségek alkalmazko-
dását a COVID-19 okozta kihívásokhoz? 

Források és módszerek 

Jelen tanulmányban a COVID-19 járvány városokra gyakorolt hatásainak bemutatására 
teszünk kísérletet, amihez a kvalitatív tartalomelemzés eszköztárát alkalmazzuk. Ennek 
segítségével tárjuk fel, melyek azok a legfontosabb témák, amelyek a városfejlesztési 
beavatkozások és a COVID-19 relációjában előkerülnek. A folyamat a tematikus elem-
zés (thematic analysis) kvalitatív adatelemzési módszerének feleltethető meg, amely 
magában foglalja az adathalmaz átolvasását a kutatási kérdés tükrében, majd jelentés-
minták azonosítását. A tematikus elemzés egy rugalmas megközelítés, amely lehetővé 
teszi, hogy a kutató az adatokból származó információk alapján új meglátásokat és fo-
galmakat helyezzen az adott diskurzusba (Braun–Clarke 2006). 

A szekunder forrásanyagok körét a Scopus (scopus.com) és Google Scholar 
(https://scholar.google.com/) adatbázisokból gyűjtött, szakfolyóiratokban megjelent ta-
nulmányok, valamint a szürke irodalom (grey literature) csoportjába tartozó források 
alkotják. A szürke irodalom csoportjába tartoznak azon források, amelyek nem szer-
kesztett könyvben, lektorált folyóiratban jelennek meg, így ezek sok esetben nehezen 
hozzáférhető, vagy kis példányszámban megjelenő írásművek (Kovács 2017). Ezek a 
legtöbb esetben kutatási jelentések, konferenciakiadványok, vállalati anyagok. A vizs-
gálat tárgyát képezték nemzetközi szervezetek COVID-specifikus városfejlesztéssel, ur-
banisztikával foglalkozó jelentései, összefoglalói, illetve a kutatás kezdeti szakaszában 
a témában való elmélyülés spektrumát bővítették egyéb, szintén a szürke irodalom ka-
tegóriájába sorolható, kapcsolódó sajtótermékek (1. táblázat). 
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1. táblázat 

A feldolgozott szürkeirodalmak listája 

Sor-
szám 

Dokumentum neve Kiadó szervezet Dokumentum típusa 

1 The territorial impact of 
COVID-19: Managing the crisis 
across levels of government 

OECD Szakpolitikai jelentés 

2 Geography of COVID-19 out-
break and first policy answers in 
European regions and cities 

ESPON Kutatási jelentés 

3 Az ARL ad hoc munkacsoport-

jának területfejlesztési ajánlásai 

MUT Online bejegyzés 

4 Nagyvárosi térségek tapasztala-
tai a járványhelyzetről 

Urbact  Online bejegyzés 

5 The corona crash: why some  
regions suffered more 

EU Barometer Kutatási jelentés 

6 Cities and Pandemics: Towards 

a More Just, Green and Healthy 
Future 

ENSZ Szakpolitikai jelentés 

7 Preliminary overview of city 
measures to mitigate the socio-

economic impact of COVID-19 

Eurocities Szakpolitikai jelentés 

8 Geography of Covid-19 ESPON Kutatási jelentés 

9 Potential impacts of COVID-19 
on regions and cities of the EU 

Régiók Bizott-
sága 

Szakpolitikai jelentés 

10 Cities Policy Responses OECD Jó gyakorlat gyűjte-
mény 

11 Strengthening Preparedness for 

COVID-19 in Cities and Urban 
Settings 

WHO Szakpolitikai jelentés 

12 Urban solutions: learning from 
cities’ responsesn to COVID-19 

UNESCO Szakpolitikai jelentés 

Forrás: saját szerkesztés.  
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A megfelelő források leválogatásához a tanulmány céljával minél inkább összhang-
ban lévő kifejezések kiválasztására volt szükség. Az előzetes szakirodalmi tapasztala-
tok, a leggyakrabban előforduló kulcsszavak feljegyzése és tudományterületi illeszke-
dési megfontolások nyomán a következők bizonyultak releváns keresőkifejezésnek:  
„cities responses to COVID-19”, „cities’ COVID-19 analysis”, „COVID-19 impact on 
cities” „policy answers to COVID-19” (a keresés során a keresőszavakat idézőjelek nél-
kül használtuk, így a keresés során a kifejezések tagjaira külön-külön is megtörténik 
keresés, nemcsak a teljes kifejezésre). Mind a szakirodalmi, mind egyéb források esetén 
ugyanazon formátumban használtuk a keresőszavakat. A szakfolyóirat-cikkek feldolgo-
zásának első lépcsőfoka az absztraktok, összefoglalók elolvasása volt. Ezután kizártuk 
a nem városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel foglalkozó cikkeket, a tematikus kapcso-
lódásra (projekt- és beavatkozás példák megemlítése, helyi válaszok a vírusválságra) 
való tekintettel. A vizsgálat gerincét a szakpolitikai jelentések képezik az alábbi nem-
zetközi szervezetektől: ENSZ, Eurocities, ESPON, Régiók Bizottsága, OECD, WHO, 
UNESCO. 

A 2021 októberétől 2021 decemberéig tartó munka kezdeti szakaszában 88 tételből 
állt a dokumentumállomány, amelyben kezdetben megtalálhatók voltak cikkek urba-
nisztikával foglalkozó portálokról (pl. citymonitor.ai), Európai Uniós (EU) szakpolitikai 
weboldalakról (reinventingcities.eu, interreg.eu), azonban ezek tartalmának duplikáló-
dása miatt kikerültek az elemzés tárgyát képező források közül és összességében 66 db 
forrás (44 db publikáció és 12 db szürkeirodalmi) került feldolgozásra a teljes dokumen-
tumállományból. 

Bibliometrikus elemző szoftverrel, a VOSviewer-rel végzett ún. „együttes előfordu-
lás-elemzés”-sel támasztjuk alá a COVID-19 és a smart city kapcsolatát. A Scopus adat-
bázisból exportált bibliometrikus adatok (mint szerző, absztrakt, hivatkozások, kulcs-
szavak) felhasználásával felfedezhetők egymáshoz kapcsolódó tématerületek, fogal-
mak, jelenségek. Az ilyen összefüggéseket szerteágazó hálózat-diagram formájában áb-
rázolja a szoftver, amely használható a smart city és a COVID-19-re adott válaszok re-
lációjában is (1. ábra). A diagramon az elemeket a megnevezésük és alapértelmezés 
szerint egy kör is ábrázolja, amelyek méretét súlyuk határozza meg. Ezek a leginkább 
egymáshoz kapcsolódó tématerületek szerint klaszterekbe rendeződnek, ezt jelöli a szí-
nezés, amelyet a szoftver automatikusan generál. A vonalak és azok vastagsága a kulcs-
szavak közötti kapcsolatot szimbolizálják, míg a kapcsolat az egyes kulcsszavak külön-
böző dokumentumokban történő együttes előfordulásának gyakoriságából ered (van 
Eck–Waltman 2020). 
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1. ábra 

A COVID-19 és a Smart City kapcsolódása különböző tématerületekhez a vizsgált 
szakirodalomban. 

 
Forrás: Scopus adatbázisa alapján saját szerkesztés. 
 

A tanulmányunkhoz készült hálózati diagram adatsorába azok az egymáshoz kap-
csolódó kulcsszavak kerültek be, amelyek legalább tíz alkalommal előfordultak a mintá-
ban. Így az összesen 3480 rekordból 46 kulcsszó felelt meg a kritériumoknak. A feltéte-
leknek megfelelő kulcsszavakat további szűrés alá vettük: a duplumok (pl. coronavirus–
coronaviruses/covid-19 stb., iot–internet of things stb.) és az ugyanazon szavak többes-
számú alakja kikerült a diagramot alkotó végleges kulcsszólistából, így végül 35 darab, 
egymáshoz kapcsolódó kulcsszót ábrázoltunk. Az ábra rávilágít arra, hogy az okosváros-
fejlesztések hány szakpolitikai területen nyerhetnek teret. A VosViewer összesen 5 klasz-
terre bontotta a kulcsszavakat: a zöldek a főként városfejlesztéshez kapcsolódó kulcssza-
vak, sárga színnel láthatók a zömmel magához a COVID-19-hez, mint betegséghez kap-
csolódó kifejezések. A piros kategóriába leginkább technológiai terminusok, a kékbe a 
vírus követéséhez kapcsolódó témákhoz köthető kulcsszavak kerültek, és egyedüliként 
lilával az adatvédelem (privacy) tématerülethez tartozó elemeket jelölte a szoftver. 
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A járvány hatása a városokra 

A COVID-19 járvány szektorokon átívelő hatásokkal bír. A rövid távon egészségügyi 
krízisként kibontakozó válsághelyzet további negatív következményekkel járt (2. ábra), 
hiszen a globális gazdaság alapvető működési mechanizmusait állította le. A szállítási, 
kereskedelmi, társadalmi, turisztikai kapcsolatrendszerek megszűnésével a nagyvá-
rosok irányító, koordináló szerepe is ideiglenesen megrendült (Szirmai 2021). A gazda-
sági-pénzügyi fundamentumok megingásával új adminisztratív eszközökre és átfogó te-
kintetben új várospolitikára lett szükség, a szűkös erőforrások következtében mindin-
kább a járvány kezelése vált elsődleges prioritássá a fejlesztési feladatok helyett, a meg-
lévő projektfeladatok helyes priorizálása pedig még inkább felértékelődött. 

2. ábra 

A COVID-19 járvány okozta krízisek 

 

Forrás: saját szerkesztés. 
 

A marginalizált társadalmi csoportok még kiszolgáltatottabbá váltak, különösen az 
idősek, a tartós ápolásban részesülők, a bizonytalan munkaszerződéssel rendelkezők,  
a hajléktalanok, a fogyatékkal élők, a migránsok, a megfelelő személyi okmányok nél-
küli bevándorlók és a családon belüli erőszak áldozatai. Sok szabadúszó szakember, 
kisvállalkozó és a súlyosan érintett ágazatokban – például a kreatív, kulturális, sport- és 
vendéglátóiparban – dolgozó ember a jövedelem- és munkahelyvesztés miatt a szegény-
ség által veszélyeztetett új csoporttá vált (OECD 2020a; WHO 2020). Azzal, hogy szá-
mos alapvető fontosságú szolgáltatáshoz – többek között az oktatáshoz, a képzéshez,  
a pszichológiai támogatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és egyéb jóléti szolgáltatások-
hoz – az internetet használják, a digitális szakadék sok ember számára tovább súlyosbítja 
és szélesíti az egyenlőtlenségeket (Eurocities 2020). Erre a problémagócra rakódik rá a 



 A COVID-19 világjárvány hatásai a városokra  87 

 

döntéshozás centralizációja: a járványkezelés az országos szintre koncentrálódik, ezáltal 
új jogi és bürokratikus hatalmi eszköztár kerülhet alkalmazásra (Greer et al. 2020). 
Mindemellett fontos hangsúlyozni az infodémia jelentőségét is: az „információs jár-
ványban” (information epidemic, infodemic), az infodémiában a korábbiakhoz képest 
gyorsabban terjednek a gyakran hamis vagy pontatlan információk (The Lancet 2020). 
Ez úgymond „információs fertőzés”: a helyzetértékelést torzítja és a cselekvőképességet 
gyengíti, ami által a felmerülő kihívások kezelése még nehezebb feladattá válik a vá-
rosok számára.  

A COVID-válság okozta, városokat érintő, gazdasági-társadalmi-kormányzási kihí-
vásokat, környezeti hatásokat és okosváros-fejlesztési potenciálokat foglaltuk össze 
alábbi modellünkben (3. ábra). 

A járvánnyal járó kihívások kezelésének módja széles körben tárgyalt témává vált a 
vonatkozó szakirodalomban és szakpolitikai kiadványokban (OECD 2020a; ESPON 
2020 ESPON 2021; Zgórska et al. 2021; Hassankhani et al. 2021; Sassen, Kourtit 2021; 
Baranyai et al. 2020; ENSZ 2021; Eurocities 2020; WHO 2020; Régiók Bizottsága 
2020; UNESCO 2020). Az önkormányzatok a frontvonalban találták magukat a világ-
járvány elleni küzdelemben, intézkedéseket kellett hozniuk a világjárvány és az azt kö-
vető válság leküzdésére anélkül, hogy az ilyen helyzetek kezelésére előre meghatározott 
tervvel rendelkeztek volna. Minden egyes város és régió sajátos és egyedi helyzetbe 
került, amely okán testre szabott válaszlépések szükségeltetnek annak érdekében, hogy 
a városok szembenézhessenek a világjárvány sokféle következményével.  

Mindezen következmények tételes felsorolásától – elkerülendő jelen tanulmány ter-
jedelmi kereteinek túlfeszítését – eltekintünk. Természetesen vannak olyan hatások, 
amelyek, habár pozitívnak tekinthetők, gondolunk itt a gazdasági tevékenységek és mo-
bilitás szüneteltetése okán történő „természeti újjáéledésre”, ezek nem feltétlen látsza-
nak jelen pillanatban maradandónak. Ambivalens, hogy a természet „velejárója” az ön-
gyógyításra való képesség, ez azonban elhomályosítja a sürgős környezetvédelmi be-
avatkozások szükségességét (Rose-Redwood et al. 2020). A tematikus elemzés során 
nyert eredményeink szerint a városi életet tekintve a legmarkánsabb és tartósnak tűnő 
változások a következő területeken mentek végbe: közlekedés, közterület-használat, ön-
kormányzati kommunikáció: tájékoztatás és részvétel, digitális transzformáció, munka 
világa, turizmus és kereskedelem. 
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A közlekedéshez és közterület-használathoz kapcsolódó problémák szorosan össze-
fonódnak, a legszembetűnőbb beavatkozások is ehhez a területhez kapcsolódnak.  
Az emberek mozgásának volumene és intenzitása globálisan és helyben is rendkívül 
alacsony szintre csökkent a lezárások és a távmunka miatt, amire még nem volt példa a 
globális kapitalizmus időszakában. Mobilitási szempontból a járvány legnagyobb vesz-
tese a közösségi közlekedés, mivel a fertőzésveszély miatt egyes nagyvárosokban akár 
90%-kal is csökkent a kihasználtság (ENSZ 2021). A járványügyi előírásokra és veszé-
lyekre reagálva érthető az egyéni motorizált közlekedés előnyben részesítése, azonban 
ez egy újabb nehézségre hívja fel a figyelmet, mégpedig a sűrű beépítettségre és a fizikai 
tér szűkösségére a városokban. A távolságtartás érvényesítése szükségessé teszi a köz-
terek átalakítását, mégpedig azzal a céllal, hogy „demokratizálják” az utcákhoz való 
hozzáférést (Tosics 2020a). A városok általános gyakorlatává vált az alacsony kibocsá-
tású zónák, kerékpársávok és kerékpárutak kialakítása, pop-up (spontán, elsőként ide-
iglenes, kísérleti jelleggel megjelenő) parkok és játszóutcák létrehozása (Tosics 2020b, 
OECD 2020, ENSZ 2021). A mobilitás területén a legnagyobb kihívást a szemléletfor-
málás és a közösségi közlekedési módok versenyképessé tétele jelenti. Ezt nem pusztán 
közlekedési megfontolások, hanem környezetvédelmi, tervezési és területhasználati té-
nyezők is indokolják (hetfa.hu 2021). Válságálló mobilitásfejlesztéshez szükséges a 
közlekedési módok és az egyes közlekedési szolgáltatók díjtermékeinek integrációja. 
Erre jó példaként szolgálhatnak a tarifaközösségek, amelyekben a számlázórendszerek 
és tarifák összehangoltak, ezáltal lehetővé válik az utazóközönség számára a közleke-
dési zónákon átívelő, egyazon díjtermék megfizetésével történő utazás és komplex cso-
magok kialakítása, amely alatt kerékpárszállítás és közösség közlekedés egyidejű kom-
binálása értendő (Rupprecht Consult 2019). Azonban minden közlekedésfejlesztési be-
avatkozást alapjaiban határoz meg az, hogy miképpen alakulnak a mobilitási igények, 
ami már nem csupán tervezési kérdés, hanem munkaszervezési kérdés is. A fenntartható 
közlekedés- és köztérfejlesztéshez szükséges például a monofunkciós terek létrehozá-
sának tilalma (pl. office parkok), hiszen a különböző funkciók keveredése alapvetően a 
városi fenntarthatóság egyik alapeleme.  

Az önkormányzati kommunikáció kapcsán is erőteljes a digitalizációs nyomás. Nem-
csak a meglévő szolgáltatásokat kell minél nagyobb mértékben elektronikus úton in-
tézni, hanem új eszközöket is be kellett vezetni a különböző válsághelyzetekkel kapcso-
latos igények kielégítésére. Továbbra is kihívást jelent számos önkormányzat számára, 
hogy miként lehet kommunikálni a COVID-19 következményeit és a kapcsolódó korlá-
tozásokat a lakosság számára, miképpen lehet felvenni a harcot az álhírekkel, mi lehet 
a helyi társadalom összekapcsolásának és egyesítésének hatékony módja válság idején. 
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Mint Baranyai et al. (2020) is rámutat, a hagyományos csatornákon túl (pl. újság, szó-
rólap, hirdetőfelület) még fajsúlyosabbá vált a közösségi média használata. A magyar 
települések esetén is bevett gyakorlattá váltak a videós bejelentkezések, állandó jelleg-
gel jelentkező videós helyi hírműsorok. Ami a részvételiséget illeti, az online csatornák 
megadják a lehetőséget a kétoldalú kommunikációra, amely a deliberatív demokrácia 
formáihoz járul hozzá, mint potenciális fejlesztési kezdeményezések kiválasztása, 
igényfelmérés, projektértékelés, részvételi költségvetés (OECD 2020b, Baranyai et al. 
2020). A transzparens adatszolgáltatás, a részvételi költségvetés egyre terjedő gyakor-
lata új minőséget hozhat a lakosság és a városvezetés, illetve a beruházók közötti kom-
munikációban. 

A digitális transzformáció megkerülhetetlenné vált a COVID-válság bekövetkezté-
vel. Az Európai Uniós integrációs szintű célok („digitális és zöld átmenet”) a globális 
léptékű ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz illeszkednek, így korábban nem látott 
mértékű források állnak majd rendelkezésre a digitalizációs törekvésekre (Régiók Bi-
zottsága 2020). Ebbe beletartoznak az elektronikus fizetési szolgáltatásokba, e-learning-
be, a közszolgáltatások digitalizálásába és a kapcsolódó tudásba irányuló további befek-
tetések (OECD 2020b, Eurocities 2020). 

A távmunka-gyakorlatok, atipikus foglalkoztatási formák és a szolgáltatásokat il-
lető alacsony kereslet a munka világát is felforgatta. Az egyik legelterjedtebb munka-
szervezési móddá az otthoni munkavégzés (home office) vált, további eshetőségként 
jelen van még továbbá a mobil-, illetve a szatellitirodában folytatott munka (Lipták 
2021). Az egyes távmunka formák elterjedése nem csupán a foglalkoztatás mikéntjére 
hat ki, hanem szegmentálást eredményez az egyes munkakörök tekintetében (mivel a 
pandémia során zömében a fizikai, adminisztrátori és kereskedelmi területen szűntek 
meg munkahelyek). Mindemellett a pandémiahelyzet által megkövetelt új munkavég-
zési forma a munkavállalók részéről más kompetenciákat igényelt, mint a korábbiakban: 
egy 2020-as humán erőforrás kutatási jelentés szerint az IT-(információtechnológia)-
ismereteken felül a konfliktuskezelés, csapatmunkára való képesség, empátia és rugal-
masság váltak a legfontosabb kompetenciákká (Poór et al. 2020). A fentiekben már em-
lített irodaházak jövője is kérdéses, van-e a korábbihoz hasonló létjogosultságuk (Szir-
mai 2021), vagy érvényesül-e a funkcióváltás kényszere. 

A turizmus és kereskedelem területén az online térbe való terelődés mellett a lokalitás 
megerősödése emelhető ki. A helyi termelőktől történő vásárlás online bevásárló-/kosár-
közösségeken keresztül, valamint a belföldi turizmus és annak propagálása szintén egy 
kibontakozó trendnek tűnik (UNESCO 2020). Utóbbi tekintetében kiemelt szerepe van 
a különböző stakeholderek kooperációjával megvalósuló kampányoknak, mint például 
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a Pécs Nyitva!, amelynek keretében önkormányzati, civil és (gasztro-)turisztikai szerep-
lők összefogásával új sétaútvonalak, online turisztikai kiadványok, termékcsomagok és 
weboldal jött létre a helyi turizmus felélénkítése céljából (pecsnyitva.hu). 

A járvány lefutásának, valamint a helyes válaszreakciók megadásának közös is-
mérve a bizonytalanság. Nehéz megbecsülni, hogy az egyes hatások meddig maradnak 
fenn, az intézkedések átültethetők-e a járvány utáni időszakokra is. A vírusok egyik jel-
lemzője, hogy az általuk okozott járványok terjedése a társadalmi interakciók csökken-
tésével érhető el hatékonyan. Így tehát a különböző szférákba történő beavatkozás a jól 
megalapozott hosszú távú stratégiák fontosságát húzza alá a városok számára, hogy a 
helyreállítási erőfeszítéseik során egyre inkluzívabbak, zöldebbek és intelligensebbek 
legyenek. Mindezen célok elérése érdekében elengedhetetlen a mögöttes irányítási és 
finanszírozási szükségletek biztosítása, amelyek lehetővé teszik az átalakulást. 

Az átalakítás legelső mozzanata az azonnali beavatkozások városi környezetben tör-
ténő tesztelése, ami a járványhelyzet kibontakozásakor a legtöbb esetben a következő 
beavatkozásokkal járt (Eurocities 2020, eurocities.eu 2020): 

 pénzügyi támogatás nyújtása a helyi vállalkozásoknak és a COVID-19 válság  
által leginkább érintett személyeknek; 

 a vállalkozások számára a hitelfeltételek és a hitelhez jutás könnyítése;   

 ingatlanbérleti díjfizetés szüneteltetése; 

 adminisztrációs terhek csökkentése;  

 a gazdasági tevékenységek ösztönzése, az önkormányzattal szerződésben álló 
vállalkozások kompenzálása;  

 kárenyhítés; 

 magánadományozók bevonása; 

 új online piacterek létrehozása; 

 információs és tanácsadási szolgáltatások nyújtása vállalkozók részére; 

 a helyreállítás megtervezése: az intézkedések a szakértői csoportok felállításától, 
a polgárok részvételére való felhívásától a digitális innovációk előmozdításáig 
terjednek. 

A digitális innovációk, a legújabb technológia használata, az „intelligens” kormány-
zás inkluzívabb formái, a jobb szolgáltatásnyújtás és az adatokon alapuló döntéshozatal 
elterjedése már a COVID-19 megérkezése előtt is folyamatban volt, de a járvány fel-
gyorsította a digitális technológiáknak a városi életbe való integrálását (ENSZ 2020,  
urbact.eu 2021). Az új eszközök és technológiák fokozott használata a kommunikáció, 
az átláthatóság, az információmegosztás és az érdekelt felek közötti egyeztetés terüle-
tein vált gyakoribbá. Az új technológiák különösen fontosak voltak és lesznek is az 
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adatgyűjtés és megosztás vonatkozásában (ENSZ 2020). Mivel főként az infokommuni-
kációs technológiára (IKT) és adatalapú döntéshozatalra épül napjaink egyik uralkodó 
tervezési-fejlesztési paradigmája, az okosváros-koncepció. Az információs társadalom 
jellemzőire és stratégiai tervezésre építő koncepció jelentősen befolyásolja a városok 
tervezését és fejlesztését (Caragliu et al. 2011). Az urbanizációs trendekkel együtt-
mozgó globális kihívások, valamint a COVID-dal járó kihívások kezelésére is alterna-
tívát kínálhat az okosváros. A következőkben röviden áttekintjük a koncepció sarok-
pontjait és a hozzá kapcsolódó diskurzusokat.  

Smart City Magyarországon és a világban 

Napjainkban már-már közhelynek számít, hogy az okosváros egy globális tudományos 
és szakpolitikai diskurzussá vált (Meijer–Rodríguez Bolívar 2016; Echeberria et al. 
2020). Az okosvárossá válás útján a települések erőfeszítéseket tesznek, hogy a nem-
zetközi városversenyben helyt álljanak, és az erőforrásokat minél inkább magukhoz 
vonzzák (Kunzmann 2020). Azonban a fogalom igen plasztikus, az okosváros értelme-
zési kereteit vizsgálva megállapítható, hogy a megközelítések többsége az IKT szerepét 
hangsúlyozza (Hall 2000, Roy 2001; Batty et al. 2012). Egyes szerzők az okosváros-
koncepció megjelenését a 20. és 21. század fordulóján kibontakozó, a fenntartható fej-
lődéssel kapcsolatos kutatásokra vezetik vissza abból a megfontolásból, miszerint a 
fenntarthatóság elérése a technológiai innovációk útján lehetséges (Pierce et al. 2017). 
A több szférát körülölelő megközelítések egyéb kulcsterületeket és témákat is maguk-
ban foglalnak a technológia primátusán túl, úgymint a közösséget, a szakpolitikát, a 
termelékenységet, a fenntarthatóságot, az elérhetőséget, a jólétet, az élhetőséget, a kor-
mányzást (Szalai 2020).  

A smart city koncepció három pillér köré építhető: technológia, városlakók és intéz-
mények. A válságmenedzsmentben alkalmazott technológiák alkalmazása ugyanis a kü-
lönböző intézmények által, a közügyekben való részvételre képessé tett városlakók be-
vonásával tehető hatékonnyá.  

Az okosvárosokkal foglalkozó munkák (pl. Allam–Dhunny 2019; Gil-Garcia–
Pardo–Nam 2015; Lopes–Oliveria 2017) a témát legtöbb esetben egy keretrendszer 
mentén tekintik át. Ezek a keretek jórészt átfogó városi alrendszerek köré szerveződnek 
(gazdaság, lakosság, környezet, közlekedés, életkörülmények, kormányzás). A komplex 
módon értelmezett és működő okosváros képes olyan környezetet teremteni, amely  
pozitív hatást gyakorol mind az emberek egészségére, mind a gazdasági fejlődésre.  
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A világjárvány felvetette azt a kihívást, miszerint hogyan lehet a leggyorsabban rea-
gálni, miképpen befolyásolhatók a gazdasági és társadalmi folyamatok pozitív irányban 
a lehető leghatékonyabban. 

Megközelítésünkben az okosváros egy attitűd, egy módszertani megközelítés a vá-
rosfejlesztésben, nem pedig konkrét beruházások sora, komplexen értelmezve tehát az 
okosváros működési modellként definiálható. A város gyűjti a releváns információkat, 
azokat elemzi és a meglévő erőforrásokra támaszkodva valósít meg fejlesztéseket.  
A smart city koncepció ily módon tehát egy horizontális megközelítés, amely a definiált 
kulcsterületek mentén a lehetséges szinergiák kiaknázására épít.  

Az okosváros kapcsán előkerülő kihívásokat és potenciálokat, a beavatkozás igényét 
az Európai Uniós szakpolitika is felismerte. Az Európai Uniós országok városfejleszté-
sért és területfejlesztésért felelős miniszterei egy 2020. november 30-i informális talál-
kozón fogadták el a városfejlesztés irányait meghatározó dokumentumot (eu2020.de 
2020, ec.europe.eu 2020), a Lipcsei Kartát, amely figyelembe veszi az egészségügyi 
világjárványok városokra gyakorolt hatását, valamint a területi egyenlőtlenségek ebből 
adódó lehetséges növekedését. Az új Karta előtérbe állítja az integrált, helyi alapú és a 
többszintű kormányzásra épülő megközelítés elveit. A szöveg szerint a járvány utáni 
válság nagy kérdése (kiváltképp a nagyobb lélekszámú metropolisz városokban) a belső 
városrészek revitalizálása. Ennek egyik lehetséges eszköze a „Business Improvement 
District”-ek („BID”; vállalkozásfejlesztési körzet) alapítása és támogatása, vagyis az 
ingatlan-, üzlet- és vendéglátóhely-tulajdonosok önkéntes együttműködése, például a jár-
ványügyi és higiéniai követelmények biztosításának, többletszolgáltatások – mint cso-
magmegőrzés és házhozszállítás, közös reklám – nyújtásának területén és általában a belső 
városrészek vonzerejének növelése érdekében (Lipcsei Karta 2020; Brenner 2021). 

Mindemellett a további recens Európai Uniós szintű városfejlesztési törekvésekhez 
tartozik a „100 klímasemleges intelligens város misszió” (Európai Bizottság 2021) és a 
„Partnerség a Fenntartható Városfejlesztésért”, angolul DUT, azaz Driving Urban 
Transition (Joint Program Initiative 2020). Ezen törekvések a klímasemleges, körkörös 
gazdaság felé mutató, fenntartható megoldásokkal operáló településfejlesztés felé terel-
nek, megcélozva az elkötelezett, jövőorientált, válságállóbb települések kiemelt támo-
gatását. 

Magyarországon az okosváros, mint fogalom és mint témakör, a 2011-es, IBM által 
kezdeményezett „Smart cities tanulmány” által került be az érdeklődés homlokterébe. 
A Lados et al. (2011) által elkészített tanulmány az elméleti alapokat, legfontosabb alrend-
szereket, modelleket és legfőképp egy értékelési rendszert adott meg hazai városokra ve-
títve. Országos szakpolitikai szinten az okosvárosokról való gondolkodás a nemzeti 
szintű digitalizációs stratégiákból eredeztethető. A 2015-ben született 1486/2015.  
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(VII. 21.) Korm. határozat az okosváros-fejlesztéseket és a kapcsolódó szakpolitikai 
munka koordinációját a Lechner Tudásközponthoz rendelte. 

Az okos város modell hazai fejlesztéspolitikába történő begyűrűzésének bizonyítéka 
az okos város fogalmának kormányrendeletbe (56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet egyes 
kormányrendeleteknek az „okos város”, „okos város módszertan” fogalom meghatáro-
zásával összefüggő módosításáról) foglalása, valamint a fejlődésüket támogató források 
és fejlesztési programok bevezetése, mint amilyenek a Modern Városok Program vagy 
a Digitális Jólét Program 2.0 (továbbiakban DJP). 

Az eddigi hazai smart fejlesztések tekintetében a közlekedési célú projektek felül-
reprezentáltak, míg a városi életkörülmények és polgárság alrendszerei kevésbé hang-
súlyosak (Varró–Szalai 2020; Egedy 2021). Az okosváros-fejlesztések között élen jár-
nak az építésügyi és ingatlanállomány adminisztrációjával összefüggő fejlesztések, fő-
ként központilag nyújtott téradat-szolgáltatás formájában a Lechner Tudásközpont ré-
széről. A smart city koncepció adaptálásában és az okos fejlesztések terén a város- 
hierarchiában elfoglalt pozíciójuk és a társadalmi-gazdasági, valamint infrastrukturális 
adottságaiknak köszönhetően meghatározó szerepük van a megyei jogú városoknak 
(Egedy 2021). Mindemellett a smart fejlesztések rurális terekben történő adaptációja is 
az érdeklődés középpontjába került szakpolitikai és tudományos színtéren egyaránt.  
Az egyes fejlesztések, megoldások alkalmazása eltérő hangsúlyokkal bír a különböző 
léptékek esetén, azonban közös metszetként meghatározható az innovatív infokommu-
nikációs technológiák alkalmazása. Az innováció kialakulásának térszerkezetével kap-
csolatban szintén fontos megjegyezni, hogy az innovációt nemcsak a városok, hanem 
általában az innovatív szereplők által kialakított hálózatok hozhatnak létre. A sikeres 
innovátorok gyakran a városi és a vidéki tudásbázisokat kombinálva is képesek alkal-
mazni (Alpek–Oláh 2021). Tehát a városok tágabb környezetét is érdemes figyelembe 
venni ebből a szempontból, hiszen korábbi magyarországi vizsgálatok is kimutatták, 
hogy vidéki térségeknek is lehet jelentős innovációs potenciálja (Oláh–Alpek 2021). 
Mindazonáltal általánosságban elmondható, hogy hazánkban a közelmúltban lefektete-
tett szakpolitikai keretek és hiányzó feltételek miatt a gyakorlatban az okosfalvak fejlő-
dése többségében egy-egy adott területre fókuszáló, specifikált projektek köré összpon-
tosul (Szalai–Fabula 2021). 

2010-től egy jelentős re-centralizációs folyamat indult el Magyarországon, amely 
csökkenő helyi autonómiával, a politikai kliensi rendszer erősödésével és az országos 
kormányzat erőteljes befolyásával jár az okosváros-fejlesztésekben (Pálné Kovács 
2019; Varró, Bunders 2020). E folyamat központi koordinációval megvalósuló pilot 
program (Monor okosváros) formájában nyilvánul meg, amelyet a további okosváros-
fejlesztések mintájának szánnak (252/2018. (XII. 17.) Korm. rend). 
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Fontos kérdés, hogy az okosváros-koncepció miként tudja fenntartható módon, a 
környezeti szempontokat is előtérbe helyezve szolgálni a településfejlesztést, mind-
emellett segíteni a COVID-19 járvány elleni védekezést. E tekintetben két aspektus 
játszhat központi szerepet: egyrészről a technológiai fejlődés révén új smart city meg-
oldások válnak elérhetővé, másrészt az e-kormányzás (vagy e-government) fejlesztése 
lehetővé teszi digitális eszközök használatával az ügyintézés és közigazgatás hatéko-
nyabbá tételét.  

Mindazonáltal az okosvárosok egyértelműen az összes rendelkezésre álló digitális 
és tudásalapú városi erőforrás intelligens mobilizálását igénylik, a társadalmi-gazdasági 
előnyök realizálásáért.  

A COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos okosváros beavatkozási módok  

Mindez feltételezi, hogy az okosváros-megoldások és technológiák révén a városok job-
ban felkészülnek és működőképesebb válaszokat adnak a COVID-19-hez hasonló krí-
zisekre. Érdemesnek tartjuk kifejteni, hogy a szakirodalom szerint az okosváros-tech-
nológiák milyen szerepet játszhatnak a járvány elleni küzdelemben, ezzel egyidejűleg 
miképpen járulnak hozzá a városlakók jóllétéhez. Sharifi et al. (2021) nyomán az egyes 
okosváros-megoldások alkalmazása három területen járul hozzá a járványkezeléshez: 

1. A vírus terjedésének kontrollja 
2. Fertőzöttek nyomon követése 
3. Álhírek terjedésének megelőzése 

A kontroll tekintetében a kiterjedt tesztelés általi korai felismerés tekinthető hatékony 
intézkedésnek a vírus terjedésének megakadályozására. Ebben a tekintetben olyan mes-
terséges intelligencián (továbbiakban: MI) alapuló technológiákat fejlesztettek ki, ame-
lyek képesek a pozitív eseteket a testhőmérséklet és a gyakori légúti tünetek alapján 
észlelni (Sharifi et al. 2021). A kínai megfigyelő állam esetére világít rá Rama Kum-
mitha, aki a központi vezetés által koordinált, a járványügyi korlátozó intézkedések be-
tartatását szolgáló megfigyelésről értekezik. Egyes városokban (Sencsen, Shanghai, 
Csungking) az 1000 főre jutó térfigyelő kamerák száma meghaladja a 100-at. Az MI 
képességeivel rendelkező kamerák még arcfelismerési funkcióval is bírnak. A fertőzés-
gyanús esetek azonosítása érdekében a tömegközlekedés területén is speciális technoló-
giákat alkalmaztak. A Megvii Technology például kifejlesztett egy MI-alapú testhőmér-
séklet-szűrő rendszert (mivel a magas vagy nagyon alacsony testhőmérséklet az egyik 
alapvető tünet a COVID-19 vírussal fertőzöttek azonosítására), amelyet metróállomá-
sokon használtak. Ez a rendszer másodpercenként akár 15 beteget is kiszűrhet legfeljebb 
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3 m távolságból, érintés nélküli távoli hőmérséklet-szűrés alapján. Kína egyik legna-
gyobb technológiai vállalata, a Baidu, több piaci partnerrel együtt erőforrásaikat a test-
hőmérséklet-szkennerek, valamint az ezeket működtető szoftverek fejlesztésére fordí-
tották, amelyeket közterületek felügyeletére is használtak (Kummitha 2020). A mobil-
telefonos adatkommunikáció elemzésének segítségével nyomon követhető az emberek 
térbeli mozgása, áramlási irányaik. A mobilcella adatok feldolgozását már korábban 
több területen is alkalmazták, például ingázási mintázatok, társadalmi hálózatok és gaz-
dasági fejlettség (Egedy–Ságvári 2021, geohidrobma.mtafki.hu), továbbá turisztikai lá-
togatóforgalom (Kondor et al. 2020) vizsgálatára. Ennek előnye, hogy önmagában nem 
igényel további okosváros-infrastruktúrát, hatékonyan működhet a már meglévő infra-
struktúra használatával az emberek térbeli koncentrációjának felismerésére (Sharifi et 
al. 2021). A kontrollhoz hozzátartozik az egészségügy adatalapú szervezése, irányítása, 
amely elvezet a következő kritikus területhez, a nyomon követéshez. A nyílt adatplatfor-
mokkal rendelkező (egészségügyi) intézmények képesek monitorozni a legfontosabb 
logisztikai cikkek, például védőruházat, maszkok, kesztyűk, gyógyszerek és intenzív 
ellátó berendezések rendelkezésre állását (Webb–Toh 2020). 

A szenzorok „mindenütt jelenlévővé” válásával, a blokklánc és a mesterséges intel-
ligencia olyan technológiák, amelyek új felhasználási esetek kidolgozásával támogatják 
a világjárványokra adott válaszlépéseinket. Az okosváros szerepe az, hogy olyan infra-
struktúrát hozzon létre, amely elősegíti az új szolgáltatások fejlesztését, enyhíti a jár-
vány által okozott károkat, hogy ezáltal jobb életminőséget teremtsen polgárai számára 
(Detecon Consulting (2021). Ennek potenciális alkalmazási lehetőségei a következők: 

 hardveres jeladók az interakciók, kontaktok nyomon követesére; 

 védőtávolság betartására figyelmeztető jelzések; 

 viselhető eszközök, amelyek több életfunkciót (légzésszám, pulzusszám stb.) 
nyomon követnek, felmérve a vírus szervezetre gyakorolt hatását, segítendő a 
betegség korai felismerését; 

 mesterséges intelligencia segíthet megjósolni a fertőzés kockázatát vagy súlyos-
ságát, egészségügyi változók modellbe történő illesztésével. 

A nyomon követés másik módja a városi folyamatok megfigyelőközpont útján tör-
ténő követése (James et al. 2020). Az angliai Newcastle upon Tyne-ban az elmúlt évek-
ben nagy léptékben épült ki adatgyűjtő infrastruktúra, a szenzorokból származó adatok 
(forgalmi áramlások, parkolóhelyek foglaltsága, környezeti indikátorok, energiafelhasz-
nálás) egy központba futnak be, és azok változása vizuálisan valós időben egy 
dashboard-on (valós idejű felhasználói felület, grafikai megjelenítéssel) követhető 
(James et al. 2020.).  
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Az adatok transzparens szolgáltatása az álhírek terjedése elleni küzdelemben is ha-
tékony eszköz lehet. E téren a fő kihívást az információ szabad áramlása és az online 
kommunikációs platformok egyre szélesebb körű elérhetősége adja. A digitális közös-
ségi hálózatok is fontos szerepet játszottak a járványra vonatkozó tudatosság növelésé-
ben, és segítettek az embereknek leküzdeni többek között a társadalmi távolságtartás 
okozta stresszt (WHO 2020). A közösségi platformok azt is lehetővé tették, hogy az 
emberek közösségi hálózatokat hozzanak létre a veszélyeztetett csoportok támogatá-
sára. Ez hozzájárult a társadalmi tőke erősítéséhez, ami kritikus fontosságú a közösség 
ellenálló képességének fenntartásához (WHO 2020). A települések járvány utáni újra-
konfigurálásának megkerülhetetlen részterülete a közösségi média használata, amely 
kritikus szerepet játszik a különböző szereplők és közösségek mobilizálásában is, mivel 
képes a szegénység elleni küzdelemben is mozgósítani az egyes szereplőket. A közös-
ségi média a kommunikáció új módszerévé vált, amely által a városi polgárok hatéko-
nyabban bevonhatók a fejlesztések tervezésébe és akár a későbbi kivitelezésbe is. A 
társadalmi elszigeteltség okozta pszichológiai problémák és fizikai egészségügyi prob-
lémák megelőzésére kiváló példákkal szolgálnak az új orvosi appok, forró drótok, vagy 
például önkéntes távpszichiátriai szolgáltatások (OECD 2021; ENSZ 2021).  

A lehetséges (okosváros-)beavatkozási módok megvalósítása nem elképzelhető a 
helyi (infrastrukturális) hiányok orvoslása és a meglévő „klasszikus” tervezési eszközök 
(koncepciók, stratégiák, szakági dokumentumok, településrendezési eszközök) felül-
vizsgálata nélkül. A tágan értelmezett fenntarthatóság jegyében az okosváros-fejleszté-
seknek részét kell képezze a városi zöldterületek fejlesztése és elérhetőségük javítása, 
amelyek attraktivitása IKT-eszközökkel (pl. parkkereső, közkútkereső applikáció,  
QR-kódos sétaútvonalak) szintén növelhető.   

Diszkusszió 

A COVID-19 járvány terjedése természetszerűleg egy térbeli folyamat, amelyben a 
földrajz mind elméleti, mindig gyakorlati értelemben fontos adalékokat szolgáltat gon-
dolkodásban és az egyes folyamatok bekövetkezésének előrevetítésében is. Miközben 
nagy figyelmet fordítunk a COVID-19 járványra adott tudományos és technológiai vá-
laszokra, világossá vált, hogy a pandémia nyomán fellépő közegészségügyi válságot 
kísérő számtalan politikai, gazdasági és társadalmi válság kritikus és reflexív elemzést 
igényel. Az ilyen tudományos és gyakorlati munka képes feltárni a társadalmi-térbeli 
folyamatokat és azok következményeit, valamint alkalmas lehet ezeket a közbeszéd és 
a közpolitika alakítására fordítani, amely utóbbi mindennapi életünket is befolyásolja. 
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Tanulmányunk célja a COVID-19 világjárvány városokra gyakorolt hatásainak meg-
ismerése, valamint a pandémia első hullámai utáni várostervezés szempontjából levon-
ható főbb tanulságok összefoglalása volt. Ebből a célból tartalomelemzést végeztünk a 
Scopus és Google Scholar adatbázisokból gyűjtött, a fenti témához kapcsolódó, szakfo-
lyóiratokban megjelent tanulmányok, valamint a szürke irodalom (grey literature) cso-
portjába tartozó forrásokban. Első kutatási kérdésünkkel arra kerestük a választ, hogy 
milyen hatást gyakorol a COVID-19 járványhelyzet a városfejlesztésre és -üzemelte-
tésre. Tanulmányunk jelentősége, hogy a COVID-19 járvány városokra gyakorolt hatá-
sait rendszerezve tekintjük át, kitérve a városi lét különböző leginkább érintett szféráira 
is. Az általunk összegyűjtött források tartalomelemzése alapján a járvány a városi élet 
egyes aspektusai és szférái közül a közlekedésre, a közterület-használatra, az önkor-
mányzati kommunikációra, a digitális transzformációra, a munka világára, valamint a 
turizmusra és kereskedelemre gyakorolta a legnagyobb hatást. Az elemzés nyomán 
azonban a fenti szektorokon átívelő általános trendek is kirajzolódnak, így például az 
integráció, a hálózatosodás és összekapcsoltság erősödése (pl. szolgáltatók között); a 
digitalizáció mértékének növekedése; a társadalmi részvétel erősödése és a közösségi 
bevonás új formáinak elterjedése; illetve a társadalmi élet egyes terei (otthon, munka-
hely) jelentőségének átértékelése. A fenti változásokat tanulmányunkban az okosváros-
megoldások (smart city) szempontjából vizsgáltuk.  

Második kutatási kérdésünk arra vonatkozott, hogy globálisan milyen beavatkozá-
sok történtek eddig az egyes városokban a COVID-19 járvány kezelésére, illetve, hogy 
miként segíthetik az okosváros-megoldások a városi közösségek alkalmazkodását a jár-
vány okozta kihívásokhoz. Az általunk elemzett források alapján az okosváros-megol-
dások számos módon alkalmazhatók a COVID-19 járvány kezelésére és a városok  
alkalmazkodóképességének fokozására. A Sharifi et al (2021) nyomán leírt három fő 
alkalmazási terület – a vírus terjedésének kontrollja; a fertőzöttek térbeli mozgásának 
nyomon követése; az álhírek terjedésének megelőzése – sajátosságainak áttekintése 
mellett tanulmányunk további lényeges megállapításokkal szolgál. Lényeges szempont 
például, hogy a más-más helyi adottságokkal rendelkező, például különböző méretű  
városokban eltérő lehet az okosváros-beavatkozások hatása a COVID-19 járvánnyal 
kapcsolatban (pl. Yang, Chong 2021). Tehát a smart city esetében is fontosak a helyi 
sajátosságok, így az okosváros-fejlesztések tervezésekor mindig érdemes figyelembe 
venni a helyi igényeket és rendelkezésre álló erőforrásokat, és a településfejlesztési  
dokumentumokat is ennek megfelelően szükséges elkészíteni, illetve átalakítani. 

Az általunk áttekintett források is azt tükrözik, hogy a COVID-19 járvány meggyor-
sította bizonyos technológiai innovációk beemelését a városi kormányzásba, a város 
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működtetésébe. Bár tanulmányunkban elsősorban az okosváros-megoldások válságke-
zelésben és alkalmazkodásban betöltött pozitív hatásaira koncentráltunk, a jövőbeli ku-
tatásokban érdemes figyelmet szentelni ezen fejlesztések hátrányaira is. Ilyen negatívu-
mok például a társadalmi kirekesztés új formái a „digitális szakadékkal” összefüggésben, 
a privát szféra sérülésének és a személyes adatokkal való visszaélésnek a lehetősége, az 
álhírek terjedése, a távmunka és távoktatás hátrányai (lásd pl. Hassankhani et al. 2021).  

Szintén lényeges szempont, hogy a városi társadalom nem homogén, és bizonyos 
csoportokat nagyobb mértékben érintenek a válság negatív hatásai, mint másokat. Ezért a 
településfejlesztésnek nemcsak az „új normalitás” részeinek tekintett, legkorszerűbb 
okosváros-eszközök és -eljárások beszerzésére érdemes koncentrálni, hanem az egyenlő 
esélyű hozzáférés megteremtésére is. Továbbá fontos, hogy a napjainkban számos ország-
ban – így Magyarországon is – zajló recentralizációs folyamatok mellett felismerjük az 
alulról jövő kezdeményezések és rugalmas kormányzási technikák szerepét az okosváros-
fejlesztésekben és a járvány elleni védekezésben (lásd még: Das–Zhang 2020).  

Összességében a kormányoknak és városvezetőknek valószínűleg át kell értékelniük 
prioritásaikat, és fel kell gyorsítaniuk az e-kormányzásra való átállást; másrészt a vál-
lalkozások is újítási kényszerrel szembesülnek, így új megoldásokat kell kidolgozniuk 
az előttük álló kihívásokra. A digitalizáció mindenesetre vezető szerepet fog játszani a 
városfejlesztésben. Mindazonáltal helyi szinten az önkormányzatoknak mozgástérrel és 
jogkörökkel kell rendelkezniük, hogy érdemben legyenek képesek beavatkozni. A geo-
gráfusok egyik fontos feladata az, hogy munkájukkal új városfejlesztési, urbanisztikai 
víziókat alapozzanak meg, illetve a szakpolitika és politikai döntéshozók felé történő 
kommunikáció által segítsék azok realizálását. A gyorsan változó folyamatok és gya-
korlatok megértése ennek az első lépcsőfoka.   
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