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Boldog város az okos világBan
városok az inForMációs társadaloMBan

szöveg text: Barsi Boglárka

Már a nyolcvanas, kilencvenes években előtérbe került egy 
olyan új látásmód, amely az új technológiák szerepét vizs-
gálta a városok szerkezetében, működésében, tervezésében. 
Létrejött az információs társadalom elmélete, melynek közép-
pontjában elsősorban az információs és kommunikációs tech-
nológiák (IKT) elérhetősége, jelenléte és azok minősége állt.

Az információs társadalomról való gondolkodás úgy vált egyre álta-

lánosabbá, hogy közben maga az információs társadalom fogalom is 

meglehetősen ellentmondásos volt (élő–Pintér 1999). Ennek ellenére a 

fogalmat nem csak a tudományos, hanem a közéletben is előszeretettel 

használták. Más, az információs társadalomhoz köthető jelenségeket 

vizsgáló koncepciók már ennél korábban is megjelentek, mint a poszt-

indusztriális társadalom (Bell 1973), vagy a posztkapitalista társadalom 

(Drucker 1993).

Az okos városok fogalmának megjelenése is az 1980-as évekre te-

hető. Kezdetben az információs társadalomnak az infrastrukturális és 

gazdasági aspektusait hangsúlyozták. A 21. század elejére jelent meg 

egy olyan újfajta gondolkodás, melyben a technológia már nem cél volt, 

hanem eszköz; a települések, különböző közösségek, az üzleti élet sze-

replői és a lakosság egymással együttműködve egy innováció alapú, 

részvételen alapuló tervezést valósítottak meg, melynek célja az erő-

források hatékony felhasználása, alacsony energiafogyasztás, és végső 

soron egy „élhető” város. Ez az okos város koncepció.

A város lakóinak jólléte, boldogsága már az ókorban központi szere-

pet játszott a városról való gondolkodásban. A város nem pusztán egy 

fizikai mechanizmus, vagy mesterséges konstrukció. A várost emberek 

hozzák létre és működtetik, egy természeti termék, az emberi természet 

terméke (Park-Burgess–McKenzie 1925).

az okos város fogalma

Az okos városok fogalmának széles körű használata ellenére nincs egy-

séges, elfogadott definíció arra, hogy mit is takar az okos város. A fo-

galom tartalma nagyban függ a kontextustól, illetve a fogalmat használó 

személy, érdekhordozó hátterétől. Eredetének, kialakulásának helye sze-

rint a fogalom lehet akadémiai (tudományos kutatás), vállalati, kormány-

zati vagy a média által használt kifejezés (Mosannenzadeh–Vettorato, 

2014). A tudományos folyóiratokban és kutatási dokumentumokban na-

gyon szerteágazó az okos városok fogalma, definíciója, melyek egymás-

tól nagyon különböző jelenségeket és terminusokat fednek le. A sokféle 

létező meghatározás ellenére az bizonyos, hogy a technológiai és társa-

dalmi innováció az okos városok fogalmának egyik alapvető eleme. 

Az egyik legkorábbi definíció Halltól (2000) származik: „Az a város, 

amely a kritikus városi infrastruktúra, beleértve az utak, hidak, csator-

nák, vasút, repülőterek, kikötők, kommunikáció, vízgazdálkodás, ener-

giaellátás, és főbb épületek minden elemét és körülményeit monitorizálja 

és integrálja, jobban képes optimalizálni az erőforrásait, a megelőző és 

fenntartó tevékenységeit, valamint monitorozni a biztonsági aspektuso-

kat, miközben maximalizálja a város polgárainak nyújtott szolgáltatá-

sokat”. Az akadémiai eredetű definíciók sorában a legmeghatározóbb, 

legnagyobb hatású meghatározás giffinger és társaitól (2007) származik. 

E szerint „az okos város olyan város, mely előremutatóan és kiválóan 

teljesít hat fő területen (gazdaság, mobilitás, kormányzás, környezet, 

emberek, élet); a független, tudatos, önálló döntésekre képes polgá-

rainak képességeire és tevékenységeire, cselekedeteire épít”. Mások 

az okos város fogalmát más kifejezésekhez igyekeznek társítani: „Az 

okos város koncepció olyan fogalmakhoz kapcsolódik, mint a globális 

versenyképesség, fenntarthatóság, felhatalmazás, életminőség, melyet a 

szélessávú hálózatok és a modern információs és kommunikációs tech-

nológiák (iKT) működtetnek” (Komninos et al, 2011). A legholisztikusabb 

meghatározást Caragliu, Del Bo és Nijkamp (2011) adja az okos váro-

sokról: „mikor az emberi és társadalmi tőkébe, valamint a hagyományos 

(pl. közlekedés) és modern (iKT) kommunikációs infrastruktúrába történő 

befektetés fenntartható gazdasági növekedést és magas életminőséget 

generál, miközben az erőforrásokat bölcsen kezelik, és a kormányzás a 

város lakóinak részvételén alapul.”

Az okos városok vállalati értelmezése számtalan gyakorlati elemmel 

egészíti ki a fogalmat. Nagy multinacionális vállalatok, mint az iBM, a 

CiSCO vagy a Siemens, kidolgozták a saját okos város koncepcióju-

kat, valamint okos város applikációkat és megoldásokat. Az iT válla-

latok számára az okos város olyan komplex információs rendszerek 

kidolgozását, bevezetését és alkalmazását jelenti, melyek célja a város 

infrastruktúrájának és rendszereinek integrált működtetése. A szakpoli-

tikai koncepció és a profitmaximalizáláson alapuló üzleti modell közötti 

elmosódó határok azonban sokszor vezetnek a vállalati okos város 

koncepciók zűrzavarosságához, és számtalan etikai kérdést vetnek fel. 

Townsend (2013) érvelése szerint az olyan vállalatok, mint a CiSCO és 

az iBM „azt gondolják, hogy az okos város kezdeményezések minden 

város számára ugyanúgy alkalmazhatók. Az okos városnak hatékony-

nak kell lennie, de ezzel egy időben meg kell őriznie a spontaneitás, a 

véletlenek és társas kapcsolatok kialakulásának lehetőségét. Ha egy 

város életéből minden véletlenszerűséget „kiprogramozunk”, akkor gaz-

dag, élő organizmus helyett, egy buta mechanikus robottá alakítjuk át.” 

(Townsend 2013, 15)

Az elmúlt években a városok egyre inkább felismerték az okos 

városokban rejlő lehetőségeket, illetve az okos város koncepciót, és 

maguk is aktívan részt vettek olyan stratégiák kialakításában, melyek 

célja az „okosság” elérése, tehát az erőforrások hatékonyabb kezelé-

se és a részvételen alapuló városvezetési kihívásokra való válaszok 

megtalálása. Az okos városok „felemelkedése” segítséget nyújt abban, 

hogy javuljon a lakosságnak és más érdekhordozóknak a kormányzás-

ban való részvétele, javuljon a nyújtott közszolgáltatások színvonala 

és sikeresen valósuljanak meg szakpolitikai elképzelések a növekvő 

önkormányzati iKT használaton keresztül. Kormányzati (önkormányzati) 

szempontból az okos város egy várostervezési, városvezetési stratégia, 

melynek célja a városban élők életminőségének emelése, a környezet 

megóvása és a gazdaság fejlesztése mellett.
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a boldogság fogalma és szerepe a városok életében

Az okos város koncepció tehát a kezdeti, technológiai központúság irá-

nyából az emberközpontúság felé mozdult el, hiszen a végső cél az, 

hogy a város élhetőbb legyen, magas életminőséget biztosítson az ott 

élő polgárok számára, hatékonyan használja fel az erőforrásokat és ink-

luzív legyen. Pusztán a hatékonyság nem mindig jelent ugyanis önma-

gában nagyobb boldogságot.

A „boldogság” az „okossághoz” hasonlóan nehezen megfogható 

fogalom, ezért sokáig úgy gondolták, nem méltó arra, hogy komoly, 

empirikus felmérésekkel vizsgálják, annak ellenére, hogy a boldogság, 

mint politikai cél nagyon korán bekerült a közgondolkozásba. Már Arisz-

totelész etikájának középpontjában is a boldogság (görögül eudaimonia) 

áll, arra keresi a választ, hogy az ember a társadalmon belül hogyan 

érheti el a legnagyobb boldogságot. A modern politikai gondolkodásban 

a boldogság továbbra is központi szerepet játszott, különösen az utili-

tarizmusban, mely john Stuart Mill munkássága révén került a legfonto-

sabb célok közé. Szerinte az emberek legfontosabb célja a boldogság 

maximalizálása és a fájdalom, szenvedés minimalizálása. Ez igaz mind 

az individuum, mind a közösség szempontjából. 

A jóllétről és a boldogságról való gondolkodás azóta is ott szerepel a 

társadalomtudományokban. Layard 2005-ben született munkájában fog-

lalta össze, hogy mely tényezők határozzák meg az egyének boldogsá-

gát. A felnőtt népesség boldogságát tekintve ez hét fő tényező: pénzügyi 

helyzet, családi kapcsolatok, munka, közösség és barátok, egészség, 

személyes szabadság, személyes értékek (Layard 2005). 

A település, ahol élünk, alapvető hatással van a boldogságunkra. A 

helyek elősegítik az emberi, társadalmi kapcsolatok, a kötődések kiala-

kulását nemcsak az emberekhez, hanem a közösségekhez, a helyhez is. 

Ez a kötődés pedig nagyon fontos tényezője a boldogságnak és az élet-

minőségnek. A város boldogsága úgy definiálható, mint egy olyan kon-

cepció, mely pozitív percepciót nyújt a helynek, ahol az emberek élnek, 

arra ösztönözve őket, hogy hosszú időt töltsenek a településen és/vagy 

az eddigi tapasztalataik alapján újra úgy döntsenek, hogy ott kívánnak 

élni (Sepe 2017). Ahogy a társadalom változik, úgy változhat a tér érzé-

kelése is. Az épített környezethez kapcsolódó érzések, értelmezések mó-

dosulnak a változó társadalmi értékek mentén, a változó társadalmi-gaz-

dasági szerveződési minták és életstílus következtében (Porteus 1977). 

 Boyd Cohen 2012-ben dolgozta ki az ún. okos város kereket, amely 

megmutatja, hogy a technológia és az innováció miként teszi a városokat 

okosabbá. 2017-ben, egy teljesen más szemléletet követve a boldogsá-

got, mint végső célt helyezte már a városok vizsgálatának középpont-

jába, és alkotta meg a „boldog város hexagont”  (Cohen 2017). Ennek 

elemei a következők:

- biztonság és egészség,

- bejárhatóság és elérhetőség (a szolgáltatások könnyű elérhetősége,  

 gyalogos és kerékpáros közlekedés prioritása, közösségi közlekedés),

- tiszta és zöld (zöld területek, tiszta levegő, szabadtéri rekreációs  

 övezetek),

- közös jóllét (megfelelő oktatás, hozzáférés a megfelelő lakhatáshoz,  

 ételhez, sokszínűség),

- társadalmi kapcsolatok (barátok, segítő közösség, könnyen elérhető  

 lehetőségek más emberekkel való találkozásra),

- kulturális és civil büszkeség (kultúra, demokrácia). 

jane jacobs város-gondolkodó már 1961-ben úgy érvelt, hogy a város 

fizikai megjelenésének, designjának nagy szerepe van abban, hogy meny-

nyire vonzó a város. Meghatározza azt is, hogy a város biztonságos-e, 

élettel teli-e, érdekes-e. Világszerte ismert könyvében, a The Death and 

soKoldAlúAn HAsználHAtó Köztér moszKVáBAn A FrAnCiA AGenCe ter tájépítész irodA ideiGlenes térinstAlláCiójA los AnGelesBen, 2016
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Life of Great American cities-ben azt állítja, hogy a vegyes használatú 

városi területek és az aktív gyalogos élet nagymértékben befolyásolják 

egy város vonzóságát és kiemelkedő, pozitív hatással vannak a városla-

kók személyes jóllétére. Lehetővé teszik ugyanis személyes kapcsolatok, 

a közösség, felelősség kialakulásának létrejöttét, a bizalom kialakulását. 

jacobs elméletében vegyes használatú helyeknek nevezi azokat a városi 

tereket, ahol nem különülnek el egymástól a lakó, kereskedelmi-üzleti, 

kulturális, intézményi és szórakoztatási funkciók, hanem fizikailag és 

funkcionálisan is integráltan működnek (jacobs 1961). 

Oldenburg (1989) szintén megerősíti a „harmadik helyek” fontosságát. 

Az „első hely” az otthonunk, a „második hely” a munkahelyünk, a „har-

madik hely” pedig egy ezektől független közösségi tér, ahol rendszeresen 

összejöhetnek a hasonlóan gondolkodó, egymásra kíváncsi emberek. Ezek 

a terek (közparkok, kávéházak, parkok, közösségi központok, éttermek, 

kisboltok, fodrászatok stb.) társadalmi kapcsolatokat tesznek lehetővé és 

jelentősen hozzájárulnak a személyes boldogsághoz. Az autó központú 

helyek, és azok a helyek, ahol a munka és a rekreáció, bevásárlás elválik 

egymástól, negatívan hatnak a boldogságra. Putnam (2000) igazolta, hogy 

az ingázás ideje és a közösség életében való részvétel összefügg egy-

mással, minden plusz 10 perc napi ingázási idő 10 százalékkal csökkenti 

a közösség életében való részvételt. Putnam úgy véli, hogy az ingázással 

töltött idő minden másnál jobban magyarázza a társadalmi tőke nagysá-

gát. Leyden (2003) egy úgynevezett „bejárhatósági indexet” használva 

igazolta, hogy azok az emberek, akik egy gyalogosan bejárható, vegyes 

használatú területen éltek, sokkal jobban ismerték a szomszédaikat, na-

gyobb volt a beléjük vetett bizalmuk, társadalmilag és politikailag is aktí-

vabbak voltak, mint azok, akik egy autóközpontú, kizárólag lakóövezetként 

használt városrészben éltek, minden más tényező változatlansága mellett. 

 Montgomery (2013) szintén úgy véli, hogy a városok felépítése, de-

signja jelentős hatással van az ott élők boldogságára. A városokat úgy 

kell felépíteni, alakítani, hogy lehetővé tegyék a családtagok, barátok és 

akár idegenek közötti kapcsolatok erősítését, mivel ezek a kapcsolatok 

adnak értelmet az emberi életnek, és alakítanak ki kötődést a városhoz.  

 Leyden, gordon és Michelbach (2011) kutatásai tíz kiválasztott nagy-

város boldogságát megvizsgálva igazolták, hogy a városlakók önbevallás 

alapján alapuló boldogsága szoros összefüggést mutat az épített környe-

zettel és azzal, hogy milyen módon tartják karban ezeket a helyeket. 

Önmagában tehát a hatékonyság nem szükségszerűen teszi az em-

bereket boldogabbá, és az okos város kutatásokból, valamint az okos 

városok irodalmából az emberek víziója, érzései, mint perspektíva szinte 

teljesen hiányzik. Nagyon fontos annak vizsgálata is, hogy kik szorulnak ki 

az okos város vívmányokból, kik szakadnak le, hogyan érzik magukat az 

új környezetükben azok az emberek, akik ezekben az új, okos városokban 

élnek, és ezeket a kérdéseket mind ez idáig a tudományos élet kevéssé 

elemezte. A városi tér alakítására, formálására tett beavatkozások végső 

célja valójában az, hogy megváltoztassák a városlakók adott térről való 

tapasztalatát, gondolkodását. A városi környezetet úgy alakítják ki, hogy 

hordozzon megkülönböztető jegyeket, és olyan érzékszervi élményeket 

nyújtson, melyek megmaradnak az emberek emlékezetében, és boldogsá-

got, örömet adjon azoknak, akik használják ezeket a tereket (Sepe 2017). 

 A boldogság, mint fogalom vagy koncepció sokszor homályos tartal-

mú, nehezen megfogható, ezért számtalan olyan kezdeményezés szüle-

tett, mely nem a szokásos kérdőíves, hanem új, innovatív módon kívánja 

megragadni, mi teszi a város lakóit boldoggá. A Cambridge-i Egyetem 

kutatói például egy webes játékot dolgoztak ki, melynek neve: Urban-

gems. Ebben a játékban az alkotók 10 pár városi „jelenetet” kínálnak 

fel, és a felhasználóknak ki kell választaniuk, melyiket találják szebbnek, 

csendesebbnek és boldogabbnak. A felhasználói szavazatok alapján 

KoppenHáGA, európA leGélHetőBB FőVárosA yerBA BuenA AromAterápiás tetőKert, sAn FrAnCisCo
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minden városi jelenetet rangsoroltak a szépség, a csend és a boldog-

ság szempontjából. Ezeket a jeleneteket a Yahoo Labs-ban elemezték 

képfeldolgozó eszközök segítségével. Az találták, hogy a zöld területek 

nagysága szorosan kapcsolódik mindhárom minőségi kérdéshez: a zöld 

terület egyaránt megtalálható volt a szépnek, csendesnek és boldognak 

talált jelenetekben. Ezután kifinomultabb képelemző eszközöket futtat-

tak, melyekkel elemezték ezeket a városi „jeleneteket” és úgy találták, 

hogy a vörös téglák és a kertek is boldoggá teszik az embereket (Quer-

cia-Schifanella-Aiello 2014).

Összegzés

Cohen szerint (2015) az okos városok legmagasabb szintje, új gene-

rációja az, melyben a városlakókkal együttműködve formálódnak, 

működnek. A város lakói aktívan részt vesznek a fejlesztési tevé-

kenységekben és minden közösséget érintő kérdésben, a megfizet-

hető lakhatástól egészen az esélyegyenlőségig. A városi polgárok 

javaslataikkal, véleményükkel alakítják és formálják a város életét. 

Ezen a magasabb szinten tehát az okos városok központi eleme már 

nem pusztán a technológia, hanem a városban élő polgár. A városok 

nem egyszerűen a gazdaság motorjai többé, hanem olyan rendsze-

rek, melyek célja az emberi jóllét növelése (Montgomery 2013). Azok 

a polgárok, akik kifejezhetik igényeiket, álmaikat a városukkal kap-

csolatban, akik úgy érzik, hogy meghallgatják a véleményüket, bele-

szólásuk lehet az épületek, a környezet, az utak, a zöld területek ki-

alakításába, elkötelezett és boldog polgárai lesznek a településnek. 

 A várostervezőknek, közlekedési és építészmérnököknek, közegész-

ségügyi tisztviselőknek és a különböző szakpolitikák irányítóinak szem 

előtt kell tartaniuk, hogy a döntéseik milyen módon befolyásolják a vá-

roslakók jóllétét. A város ugyanis nem csak az egyéni lakóhely és vállal-

kozás indítási döntések eredményeként alakuló tér, hanem számos (ön)

kormányzati politika terméke (Frug 1996, 1038). 

A városok boldogságának vizsgálatához elengedhetetlen az interdisz-

ciplináris kutatás, mert csak ilyen módon érhetjük meg pontosan, hogy 

mi tesz egy várost boldoggá, élhetővé. A kutatásoknak kiindulópontjai 

lehetnek a korábban már sikeresen kialakított városi és regionális élet-

minőségi indikátorok, melyeket a jóllét és boldogság szubjektív elemei 

egészíthetnek ki. Az ilyen kutatások, vizsgálatok lebonyolításához ugyan-

akkor különböző tudományágak széles körű összefogására (szociológia, 

regionális- és várostervezés, pszichológia, közgazdaságtan, geográfia) 

van szükség (Ballas 2013 S47).
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