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Az élhető, fenntartható városokat sokan utópiának tartják. Pedig a digitális 
technológia vívmányainak alkalmazása hozzájárulhat a városok előtt álló 
környezeti, társadalmi és gazdasági kihívások hatékony kezeléséhez.
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öldünk lakossága az elmúlt 
200 évben több mint hét-
szeresére nőtt. A növeke-
dés ütemét főleg Ázsia és 
Afrika diktálja. Az előbbi az 

elmúlt hatvan évben majdnem meghá-
romszorozta lakosságát (jelenleg 4102 
millió fő), és az afrikai kontinens né-
pessége is több mint kétszeresére duz-
zadt. Európán kívül mindenhol a né-
pességszám növekedésére lehet szá-
mí tani. A technológia korszerűsödése, 
az orvostudomány és az egészségügyi 
ellátás fejlődése a korábbi születési-
halálozási egyensúly felborulásához 
ve zetett. Különösen a gyermekhalandó-
ság csökkent, a születéskor várható 
élet kor pedig nőtt. Úgy tűnhet, hogy a 
túlnépesedés a forrása szinte minden 
ma ismert társadalmi, gazdasági, kör-
nyezeti, élelmezési és energiaellátási 
problémának, amelyeket a mostanra 
szá mos kritikával illetett, profitszemlé-
letű társadalmi rendszerek már nem 
tudnak hatékonyan kezelni.

Növekvő városok
Amíg a városi lakosság aránya az 1800-
as évek elején – becsült adatok szerint 
– az akkori teljes népesség (1 milliárd 
fő) körülbelül 3%-a volt, addig 2008-
ban már a lakosság fele élt városokban. 

1975-ben összesen három 10 millió 
lakosú megaváros létezett a világon: 
New York, Tokió és Mexikóváros. Je len-
leg 21 ilyen város van, és az előrejelzé-
sek szerint számuk nőni fog az elkövet-
kező években. A ma legnagyobb me-
gavárosnak számító Tokió az agglome-
rációval együtt 38 millió embernek ad 
otthont, ami azt jelenti, hogy államként 
is a 35. legnépesebb lenne. Jelentős-
nek számít minden egymillió feletti la-
kosú város is, amelyből immár több 
mint 500 van a világon. Egyes becslé-
sek szerint 2025-re Kínában 221 egy-
millió lakosú város lesz. Mindezek mel-

lett a Föld által megtermelt javak nagy 
része is városokban keletkezik. Mosta-
ni becslések szerint bolygónk 600 leg-
nagyobb városában állítják elő a globá-
lis GDP 60%-át. A jövőben a fejlődő vi-
lág gazdasági növekedésének akár 
80%-át is a fejlődő gazdaságok városai 
adják majd. Jelenleg a városok ener-
giaigénye a világon megtermelt összes 
energia csaknem 80%-át teszi ki.

Az okosváros egy olyan elképzelés, 
amely szerint a meglévő és továbbra is 
fejlődő digitális technológia felismeri 
az egyes gazdasági, társadalmi, politi-
kai és környezeti kihívásokat, úgymint 
a környezetszennyezést, a demográfiai 
változásokat, a népesség növekedését, 

a pénzügyi válságokat és az erőforrá-
sok szűkösségét – és egyben megoldást 
is kínál azokra. A problémákra nyújtott 
első megoldások az olyan gazdasági és 
társadalmi fogalmak, mint a közösségi 
gazdaság (sharing economy), a közös-
ségi finanszírozás (public-benefit cor po-
ration), illetve az aktív nyilvános közös-
ségi részvétel.

Ez a definíció azonban kissé csalóka 
lehet, ezért érdemes visszamenni az 
időben, és megnézni azt, hogy milyen 
elképzelések születtek a nagyváros kí-
nálta kihívásokra a múltban.

Az első fecske: 
Los Angeles
2013-ban Los Angeles polgármestere 
arra kért minden közigazgatási osz-
tályt, hogy gyűjtse össze és rendsze-

rezze a rendelkezésére álló városüze-
meltetési adatokat, majd ossza meg 
azokat egy nyilvánosan elérhető webol-
dalon. 2014-ben kinevezte a város első 
innovációs technológiai vezetőjét, és 
néhány hónappal később elindította a 
DataLA-t, a város online adatportálját. 
Persze, mint sok újnak tűnő ötlet, ez 
sem volt új. 

Los Angelesben évtizedek óta erős 
informatikai háttérrel támogatták a po-
litikai és gazdasági elemzéseket. Az 
1960-as években a Közösségi Elemző 
Iroda (CAB) már használt informatikai 
eszközöket adatelemzés céljából de-
mográfiai és ingatlanminőségről szóló 
jelentések elkészítéséhez. Ezeket az in-

formációkat gyakran inkább piackuta-
tási célokra használták fel, mint város-
tervezési és -üzemeltetési feladatokra, 
mégis egy új szemléletmódot indítot-
tak el. Ez a „know-how” vezetett el a gé-
pekbe vetett hittől az informatikai-tár-
sadalmi elemzésekig és azok felhasz-
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„Míg a XIX. századot a birodalmak, a XX. századot 
a nemzetállamok századának tekinthetjük, addig
a XXI. századot bátran nevezhetjük a városok 
évszázadának.” (Wellington Webb) 



nálásáig. Jó példa erre, hogy a CAB szá-
mos olyan technológiát és analitikus 
megközelítést fejlesztett ki, amelyek a 
társadalmi feltételek felmérését szol-
gálták, és részletes helyi adatokat biz-
tosítottak az elavulás korai jeleit muta-
tó környékek azonosítására, ezzel se-
gítve a politikai döntéshozókat a város-
üzemeltetési kihívásokra adott vála-
szok tervezésében és azok költségve-
tésében.

A következő években a szövetségi 
kormány létrehozta a Közösségfejlesz-
tési Támogatási Programot a szegény-

séggel küzdő városrészek fejlesztésére 
és szociális szolgáltatásainak támoga-
tására. A CAB által generált adatok se-
gítettek Los Angelesnek abban, hogy az 
első olyan várossá váljon, amely ezeket 
a pénzeszközöket a szociális szolgálta-
tások bővítésére, a közterületek fejlesz-
tésére, valamint könyvtárak és parkok 
létrehozására használja. 

Az összegyűjtött adatok olyan hasz-
nosnak bizonyultak a támogatási pén-
zek megszerzésében, hogy a város egy-
re inkább arra összpontosított, hogy 
az iroda tevékenysége kimerüljön a fo-

lyamatos adatelemzésben – igazolva a 
támogatási alapokat –, ahelyett, hogy 
kutatásokat végeztek volna a hatéko-
nyabb városüzemeltetés érdekében.

Az a korai törekvés, hogy a számító-
gépes elemzést egy nagyváros társa-
dalmi és fizikai kihívásaira alkalmaz-
zuk, néhány tanulságot tartogat az in-
telligens városok és a digitális urbaniz-
mus számára. A CAB soha nem érte el 
azt az alapítói törekvést, hogy létrehoz-
zon egy „vezérlőpanelt” az okosváros 
számára, de erőfeszítései rámutattak 
arra, hogy az adatelemzésnek szoro-
sabban kell kapcsolódnia a tervezés-
hez, a politikához és az érdekképvise-
lethez. 

Az „okosvárosiasodás” legnagyobb 
kihívását ma már nem az adatok meg-
szerzésének és elemzésének metodiká-
ja jelenti. Sokkal inkább az adatok fel-
használásának szándéka és módja, il-
letve hogy az akadémiai (tudományos), 
vállalati (gazdasági), kormányzati (vá-
rosüzemeltetési) szektor milyen módon 
képes egymással együttműködni.

(Felhasznált irodalom jegyzéke 
a szerkesztőségben.)
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Jari Niemelä szerint a város (vagy „urbanizált terület”) egy széles kör-

ben értelmezhető kifejezés, amely földrajzi értelemben egy régió te-

rülethasznosítására vonatkozik. Tehát egy olyan földrajzi hely, amely 

„meglehetősen nagy”, sűrűn lakott; ipari, kereskedelmi és lakóöveze-

tekkel jellemezhető. A jelenlegi modern város az ember által nem ter-

mészetes módon létrehozott települési formák eddig ismert legmaga-

sabb szerveződési szintje. Legfőbb jellemzője, hogy egyetlen faj, az em-

ber igényeit próbálja kiszolgálni, az adott földrajzi hely ökoszisztémáját 

sokszor figyelmen kívül hagyva, azt átalakítva. Egy bizonyos területi és 

lakossági méret felett jelenlegi formájában a város nem működtethető 

sokáig, vagy fenntartása olyan áldozatokkal fog járni, hogy a közeljövő-

ben már nemcsak lokális, hanem globális problémákat is okozhat.
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