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Köszöntők

Gyopáros Alpár,
Modern Települések Fejlesztéséért felelős
kormánybiztos köszöntője

Előszó
Tisztelt Olvasó!

Tisztelettel köszöntöm a Résztvevőket!

A

M

Digitális Jólét Program (DJP) Civitas Sapiens – Okosváros Tudásközpontja 2020. november 19-én, immáron második alkalommal rendezte meg nagy sikerrel
a magyar smart city univerzum fejlesztéseit és ötleteit
bemutató Civitas Sapiens’20 – Okos Város konferenciát.

A városok és falvak szerte a világban különféle kihívásokkal
szembesülnek, melyekre sok esetben megoldást jelenthet az
okos technológiák alkalmazása. Az idei online konferencia fókuszában az urbanizáció kihívásai, az okos térségek - okos falvak
ökoszisztémájának digitális és fenntartható fejlődése állt, valamint az induló Digitális Falu Program bejelentése.
A hazai okos város ökoszisztéma szereplői számos plenáris
előadás, illetve kerek-asztalbeszélgetés során vitatták meg a
hazai településfejlesztési újdonságokat. A konferencia ré
szeként nemzetközi jógyakorlatokról is hallhattak az érdek
lődők, többek között maláj, lengyel, amerikai és finn szakemberek előadásaiban. Mindezekkel párhuzamosan sor került
az MCC-DJPLab Smart City Challenge döntőjére is, amelyen
egyetemista csoportok mérkőztek meg okos egyetemvárosok
innovációira irányuló ötleteikkel.

BALLA ATTILA
Vállalkozásfejlesztési ügyvezető-helyettes
Digitális Jólét program

Az online konferencia idén is lehetőséget teremtett a párbeszédre a települések és azon gazdasági szereplők között is, akik fejlesztéseikkel lehetőséget teremtenek egy még okosabb és fenntarthatóbb élettér kialakítására. Kiadványunkkal szeretnénk összegezni és bemutatni az idei konferencia legfontosabb gondolatait.

agyarország Kormánya elkötelezett a vidéki kis
településeken élők életminőségének javítása, a
vidéki térségek fejlesztése iránt.

2019. január 1-jén azzal céllal indítottuk el a Magyar Falu
Programot, hogy az 5000 fő, és az alatti lakosságszámú kistelepülések hátrányain enyhítsünk, így többek között az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsuk, illetve, hogy olyan fejlesztések valósulhassanak meg, amelyek ezeket a településeket
vonzóvá teszik az ott élők és a letelepedni szándékozók számára
is. A program sikerességét mutatja, hogy indulása óta már tizenkétezer nyertes pályázója van, az eddig kiosztott támogatások
összege eléri a 130 milliárd forintot. Emellett a falusi CSOK
keretében már 20 ezer magyar család kapott közel 85 milliárd
forint támogatást, míg a „falusi útalap” programnak köszönhetően mintegy 1000 kilométer hosszúságban indultak meg mellékúthálózati fejlesztések. Több mint 3 millió lakossal 2870 olyan
település van ma Magyarországon, amely 5000 lélekszám alatti,
ezeknek a településeknek a döntő része valamilyen pályázatot
benyújtott a tavalyi vagy az idei esztendőben, így elmondható,
hogy a falvak megtartó erejének növelését célzó program minden elemében sikeres.

GYOPÁROS ALPÁR
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Magyarország egészséges településfejlesztése szempontjából
kiemelten fontos a vidék, és a fenntartható, jó minőségű vidéki élet megteremtése, ezért amellett, hogy a jövő évben tovább folytatódik a Magyar Falu Program, a Digitális Jólét Programmal együttműködve elindítjuk a kistelepülések vonzerejének és élhetőségének javítását digitális, illetve okos megoldásokkal hatékonyan segítő Digitális Falu Programot is.

Az előadások 2021. novemberéig megtekinthetőek a konferencia hivatalos oldalán.
Találkozzunk 2021-ben is a Civitas Sapiens’21 – Okos Város szakmai konferenciánkon!
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smartcitychallenge.hu

Az Európában smart villages-ként ismert, a falvak újjáélesztését és a vidéki lakosság életkörülményeinek javítását célzó kezdeményezésekben a digitalizáció, mint kiemelt fejlesztési eszköz jelenik meg. A Digitális Falu Programnak, hazánk smart village
programjának a célja, hogy okos, digitális megoldások alkalmazásával még tovább növelje a magyar falvak megtartó erejét és az
ott élők életszínvonalát, illetve erősítse a vidéki életforma hagyományos előnyeit, egyúttal hozzájárulva a vidéki települések komfortjának növeléséhez is. A Digitális Falu Program ezeken keresztül a vidéki térségekben élők, és közvetetten az országon belül a
falvakban letelepedni szándékozók számára kívánja vonzóvá tenni a magyarországi kistérségeket.

www.civitas.eventcloud.hu
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Köszöntők

Köszöntők

Dr. Uzsák Katalin
területi közigazgatás működtetéséért felelős
helyettes államtitkár köszöntője
Tisztelettel köszöntöm a konferencia online Hallgatóságát!

A Digitális Falu Program elemei a már ismert tanulmányoknál jóval többet is kínálnak
a települések számára: olyan konkrét és kézzel fogható termékekkel, szolgáltatásokkal rendelkeznek, amelyek képesek a vidéket érintő kihívások hatékony kezelésére is. A
közösségi részvétel lehetőségeinek fejlesztésére megalkotott Digitális Falu Platform
lehetőséget kínál a többirányú kommunikációra, illetve a közösségi kapcsolatok erősítésére, hozzájárulva a lakosság tudatos döntéshozatalának erősítéséhez. A munkaerőpiaci együttműködéseket támogató online munkaerőpiaci térképrendszer a falvak
jövedelemszerző képességét erősíti, valamint a munkaerőpiaci szereplők közötti információáramlást teszi gördülékenyebbé, míg a Nemzeti Települési Preferenciatérkép
egy komplex beruházási és betelepülési platformként segíti a településválasztást a
letelepedni szándékozók számára. A vidéki környezet minőségének megőrzéséért és
javításáért a települések hulladékgazdálkodási, valamint légszennyezési problémáinak
kezelését olyan okos megoldásokkal kívánjuk támogatni, mint például a digitális alapokra helyezett integrált zöld- és egyéb hulladékgazdálkodás, illetve a légszennyezettségnek a digitális eszközökkel való ellenőrzése. A falusi energiaközösségekre irányuló
intézkedésben a fenntartható, energetikailag integrált rendszerek bevezetését, a zöld
erőforrások hatékony kihasználását indikáljuk. Végezetül az online kereskedelemnek a
koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetből fakadó folyamatos erősödése okán, digitális platformon érdemes összehangoltan megszervezni az egyes kistelepülések elsősorban mezőgazdasági termény- és termékértékesítését a Digitális Termelői Piac
keretében, illetve ehhez hasonlatosan a beszerzési logisztikáját.
Mindezeken túl kiemelt figyelmet fordítunk a fejlesztésekre irányuló emberi erőforrás felkészítésére is. A célunk az érintett települési vezetők, fejlesztési szakemberek ágazati továbbképzése. Az okos város képzés falusi kiterjesztése, a Digitális térségfejlesztési referens webinárium rendszerű megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek
a későbbiekben korszerű és innovatív információtechnológiai megoldások alkalmazásával tudják fejleszteni településük természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a települési szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát.
Magyarországon a vidékfejlesztés a Miniszterelnökség, az Agrárminisztérium és az
Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Digitális Jólét Program szoros szakmai
együttműködésével és összefogásával valósul meg.

A

tavalyi konferencia megnyitóján a Digitális Jólét
Program szakmai vezetője, dr. Gál András Levente
hangsúlyozta, hogy az Okos Város Program, az okos
város fejlesztések csak összefogva sikerülhetnek. Azt
gondolom, hogy a pandémiás helyzetben ez a mondat napjainkban még nagyobb hangsúlyt kapott, hiszen mind az állami, mind
a magánszektorban különleges jelentőséget nyert a digitális
technológiák alkalmazása. A személyes találkozás helyett az
online térbe helyeződtek át az interakciók a munkában, a kereskedelemben, az oktatásban, de a hivatalos ügyeink intézése során
is. A digitális ügyintézési megoldásokra, illetve az elektronikus közigazgatásra soha nem látott igény mutatkozik, amihez
az infrastrukturális feltételek biztosításán túl, számos kiberbiztonsági, adatpolitikai és szabályozási kérdést is meg kellett
oldanunk. Ezen a Miniszterelnökség az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a Belügyminisztériummal szoros
együttműködésben dolgozik, és nagyban támaszkodik a Lechner
Tudásközpontra, illetve a Digitális Jólét Programra.
Számos fejlesztés zajlik a Közigazgatás– és KözszolgáltatásFejlesztési Operatív Program keretében, mint például a folyamatok optimalizálása, elektronizálása és egyszerűsítése.
DR. UZSÁK KATALIN
Modern, felhasználóbarát elektronikus űrlapok kifejlesztésén is
Területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár,
Miniszterelnökség
dolgozunk, továbbá elektronikus háttértámogatási folyamatokat készítünk, illetve az elektronikus ingatlannyilvántartás kifejlesztése is folyamatban van az e-építés keretrendszerének kialakítása mellett, amivel összefüggésben természetesen zajlik a
közigazgatási szakemberek, tisztségviselők kompetencia képzése.

Ezt a megkezdett munkát szeretnénk folytatni a következő tervezési ciklusban (2021-2027) is, amire valószínűleg a Digitális
Megújulás Operatív Program keretében lesz további lehetőségünk. Természetesen, ahhoz, hogy minél jobb eredményeket érjünk
el, figyeljük a külföldi jógyakorlatokat is. Pont ebben az időszakban, a konferencia hetében, az OECD (Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet) Közkormányzási Bizottsága is egy előadássorozatot tart, amelyben összefoglalja az egyes országok tapasztalatait, és arra keresi a választ, hogy a társadalmi és a gazdasági ellenálló képesség miként növelhető. Úgy gondolom, hogy
ezek a fejlesztések a digitális jólét növelésén túl hozzájárulnak hazánk versenyképességének növeléséhez is.

Jó munkát és tanácskozást kívánok a Civitas Sapiens 2020 konferencia résztvevőinek!
Örülök, hogy bár online formában, de itt lehettem és megnyithattam ezt a konferenciát, és bízom abban, hogy jövőre már személyesen is találkozhatunk.
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Dr. Kis Norbert

Dr. Gál András Levente,

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fejlesztési
rektorhelyettesének köszöntője

a Digitális Jólét Program és a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség
szakmai vezetőjének köszöntője

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Civitas Sapiens 2020 –Okos Város Konferencián!

Szeretettel köszöntöm a második alkalommal megrendezésre kerülő Civitas Sapiens 2020 konferencia Résztvevőit!

A

z idei konferenciát stílusosan a virtuális térben rendez
zük, így én is egy virtuális helyről jelentkezem, ponto
sabban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Paradox
módon a járványhelyzet kényszere szüli ezt a praktikus
megoldást, mégis úgy gondolom, hogy ez illik is az Okos Város
Konferenciához. Megtisztelő a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
számára, hogy a Digitális Jólét Programmal már évek óta
közös erőfeszítéseket tehetünk és kutatásaink a mai konferencián is bemutatkozási lehetőséget kapnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és más egyetemek is fontos szereplői az Okos Város
mozgalomnak. Gondoljunk csak arra, hogy éppen a konferenciánk
idején térnek át az egyetemek a digitális oktatásra és közel
300 ezer egyetemi polgár költözik a virtuális térbe ezekben a napokban. Az egyetemi kampuszok kicsit városként, vagy városrészként is működnek: polgárjaik és demokratikus folyamataik
vannak, közfeladatokat végeznek, illetve belső önkormányzatokkal rendelkeznek. Nem véletlenül beszélünk okos egyetemekről,
abban az értelemben, ahogyan az okos városokról is, hiszen a két
jelenség között sok a hasonlóság. De azt is mondhatjuk, hogy az
egyetem akkor a legokosabb, ha az otthonát adó városban, annak az intelligens- vagy okos hálózatnak a részeként, integráltan
kezd el működni. Mindezt eddig is tudtuk, sőt minden egyetem
lassanként saját alkalmazásokat és integrált megoldásokat is
fejleszt.

M

agyarország Kormánya is kiemelt figyelmet fordít
a globális urbanizációs folyamatokra, amelyek azt
jelzik, hogy a városok népessége nő, míg a falvaké csökken. Mi azt gondoljuk, ezt nem úgy kell
értelmezni, hogy a falvak elsorvadnak, hanem az a feladat, hogy
okos megoldásokkal újra vonzóvá tegyük a kistelepüléseket.
A Digitális Jólét Program a kezdetektől, 2015-től foglalkozik azzal, hogy hogyan tudunk digitális eszközökkel hozzájárulni a magyarországi okosváros fejlesztésekhez. A DJP 2019-ben került át
az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, amely jelentős
változást is hozott, hiszen ettől kezdve elsősorban már nemcsak
stratégiákat készítettünk, hanem különböző akcióterveket hajtottunk és hajtunk végre, amelyeknek a keretét a Digitális Jólét Program továbbvitele, a DJP 2030 tervezete adja.
A jövő közigazgatásának leginkább tiszta adatokra és hasznos
robotokra, vagyis okos algoritmusokra van szüksége ahhoz,
hogy a közszolgáltatás minősége jelentősen javuljon.

DR. KIS NORBERT
Fejlesztési rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az új koronavírus járvánnyal azonban új időszámítás kezdődött. A digitális innovációk forgatókönyveit és terveit újra kellett írni.
Múlt időben beszélek, hiszen ez már megtörtént az elmúlt hónapokban. A kutatások szerint a világjárvány 5-6 évvel felgyorsította a digitális innováció fejlesztési ciklusait, a digitális információtömeg éves duplázódása pedig további exponenciális bővülésbe fordult át az elmúlt időszakban. Mi, egyetemek, közel 10-12 éve próbálgatjuk a digitális szolgáltatásokat, a digitális oktatás
módszereit, amit a napokban zajló teljes digitális átállás felgyorsított. Erőltetett menetben halad a digitalizáció, ebben kell az
okos fejlődés, az okosodás új lehetőségeit megtalálnunk. A smart alkalmazásokkal a hatalmas és egyre gyorsabban áramló információtömegnek hálózati és funkcionális rendezettséget kell adni, egyfajta hálózati intelligenciát kell építeni, amely a felhasználók,
polgárok döntéseit és cselekvéseit támogatják, életminőségét javítják.

A téma kiemelt jellegét támasztja alá, hogy szeptemberben elfogadták Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját,
ami rendkívül innovatív elemeket tartalmaz.

DR. GÁL ANDRÁS LEVENTE
Szakmai vezető,
Digitális Jólét Program, Nemzeti Adatvagyon Ügynökség

Jelentős haladás az is, hogy szeptember végén – a világon elsőként – létrejött a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (NAVÜ),
aminek célja, hogy beindítsa az adatra, mint magánjogi
„jószágra” épülő digitális gazdaságot. A NAVÜ-nél definiált
feladataink jelentős része összefügg hazánk MI stratégiájával,
de vannak ettől független elemei is. Egy teljesen új jogi szabályrendszert is meg kell alkotnunk, hiszen az adatvagyon egyrészt egy dinamikusan növekvő jelentőség, másrészt a sajátos
működése miatt jelenleg egyetlen meglévő jogi kategóriába sem
fér bele.

Gyorsító pályára van tehát szükség, ami járvánnyal összefüggésben feltartóztathatatlanul meg is jelent . Ugyanakkor a digitalizáció a smart megoldások terjedésének is evidens feltétele. A járvány miatt a fejlesztések súlypontja az államról sokkal inkább
a cégekre, az önkormányzatokra és a polgárokra helyeződött át. Rendkívül intenzív, közös tanulás indult el annak kapcsán, hogy
hogyan szervezzük meg, a kisebb-nagyobb közösségek, vagy akár egy város életét a virtuális térben, kímélve a környezetet, egyszerűsítve a folyamatokat és mérsékelve az urbanizációs ártalmakat. Most mindenki ezen a pályán van, és nem minden esetben
van idő állami pályázatokra, stratégiákra vagy kormányzati opciókra várni. Természetesen ezekre is nagy szükség van, de ezektől
függetlenül is tudni kell cselekedni. Egy kreatív robbanásnak vagyunk mindannyian a részesei, van tehát bőven friss tapasztalat,
amelyet megoszthatunk egymással.
Azt kívánom, hogy az Okos Város konferenciát használjuk fel erre és keressünk további fórumokat is a tapasztalatok megosztására.
Jó tanácskozást kívánok és köszönöm, hogy meghallgattak.
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Plenáris előadások
A Civitas Sapiens – 2020 Okos Város szakmai konferencia plenáris
előadásain többek között szó esett a következő években rendelkezésre
álló digitalizációs forrásokról, az új technológiákról, a hatékonyabb
városüzemeltetési rendszerekről, valamint a digitális térségfejlesztésről,
illetve a most induló Digitális Falu Programról is.

Digitalizációs források és lehetőségek
Magyarországon

A

főosztályvezető a következő években elérhető digi
talizációs források bemutatásával foglalkozó elő
adásában elmondta, hogy olyan fejlesztéseket szeretnének támogatni, amelyek vagy megszüntetnek
piaci hiányosságokat, vagy olyan hazai iparágakat segítenek,
amelyek a versenyképességet mozdítják elő.

	„Azt vettük észre az elmúlt időszakban, hogy
elég komoly fejlődésen ment keresztül a
digitalizáció, de ez meghatározott pillérekre
koncentrálódik”
– fogalmazott Dr. Kelemen Csaba, hozzátéve, hogy ettől kétarcúvá válik a folyamat, hiszen a gazdaságot érintő részei rosszul teljesítenek, a digitális állam kialakításának állomásai stagnálnak,
viszont a digitális kompetenciában és az infrastruktúrában jelentős az előrehaladás. Az új technológiák – mint az adatgazdaság,
a blockchain vagy a mesterséges intelligencia – bevezetése már
komoly tudásbővítést kíván a cégektől és az állampolgároktól
egyaránt, amire fel kell készíteni az érintetteket A következő években a legnagyobb hangsúlyt a digitális gazdaság kialakítására
kell helyezni, mégpedig azért, mert Magyarországon nagyon
nagy számban vannak jelen a kis- és középvállalkozások, amelyek a foglalkoztatottak kétharmadának adnak munkát, így az
emberek millióinak nyújtanak megélhetést.
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DR. KELEMEN CSABA
Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály vezető
Innovációs és Technológiai Minisztérium
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Okos városfejlesztések relevanciája itthon

Digitális Térségfejlesztés - avagy
a Digitális Falu Program és ALUMNI hálózata

D

B

r. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati
helyettes államtitkára az okos város fejlesztésekkel
kapcsolatban elmondta, hogy mivel már eddig is hatalmas mennyiségű adat gyűlt össze a településeken,
meghatározók lehetnek például az adat-vezérelt döntéshozatali
fejlesztések, amelyek jó alapot nyújthatnak egy hatékonyabb
városüzemeltetési rendszernek. Ugyanakkor azokat a közösséget középpontba helyező, biztonságos fejlesztéseket is támogatni kell a településeken, amelyek növelik az életminőséget.

alla Attila előadásában kifejtette, hogy a DJP-ben egy
olyan hálózatot szeretnének létrehozni a települések, illetve a térségek között, amelyek egymással
együttműködve képesek a digitális eszközöket, és
a digitális ökoszisztéma lehetőségeit kihasználni.

	A legsürgetőbb feladat a vidéki népesség
csökkenésének megállítása, aminek egyik
jó eszköze lehet az életkörülmények
javítása.

	„Azt gondolom, hogy a mostani járványhelyzet
ezeknek a szempontoknak mélységet ad,
hiszen az egyik pillanatról a másikra kellett
olyan megoldásokat bevezetni a
településeken, amelyekre egyébként hosszú
idő állt volna rendelkezésre”.
Állami érdek, hogy ezek a fejlesztések egységes mederben,
minél hatékonyabb, illetve költségkímélő módon valósuljanak meg. A helyettes államtitkár részletesen bemutatta a tárca
monori mintaprojektjét, rávilágítva, hogy az ott létrejövő beruházásokat úgy tervezik, hogy azok később könnyedén átemelhetőek legyenek más településekre is.

Az ügyvezető-helyettes a Digitális Falu Program konkrét intézkedései között megemlítette, hogy létrehoztak egy ingatlannyilvántartást, amely megkönnyítheti a betelepülők döntéseit.
A beruházási platform fontos kiegészítése a térségi munkaerőpiaci térkép, de hasznos fejlesztés a Digitális Falu Platform
nevű mobilapplikáció és weboldal, amely összeköti, integrálja
a különböző okos fejlesztéseket valós időben, valamint önkormányzati tájékoztatási felületként, illetve lakossági bejelentő
rendszerként is funkcionál.
DR. DUKAI MIKLÓS
Önkormányzati helyettes államtitkár, Belügyminisztérium

Létrejött a Digitális Termelői Piac, ami elsősorban a mezőgaz
dasági termények értékesítését segíti. A környezetvédelem köz
ponti eleme a programnak, amivel több fejlesztés is foglalkozik.

BALLA ATTILA
Digitális vállalkozásfejlesztési ügyvezető-helyettes, Digitális Jólét Program

A falusi energiaközösségek létrehozása is kiemelt fontosságú, ami hozzájárulhat a települések önfenntartóvá válásához. Az ügyvezető-helyettes gondolatait azzal zárta, hogy már két fejlesztésekhez kapcsolódó képzésük is elérhető; az egyiket, ami 30 órás,
teljesen ingyenes – a tervek szerint – hamarosan elindítják és minden magyar településen elérhetővé teszik.
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Előadások

Piactér

A

Civitas Sapiens Okos Város Piactér
egy infokommunikációs platform,
amely valid ált és minőségbiztosított száll ít ókat és termékeket
tesz elérhetővé elsősorban az önkormányzatok, illetve állami és önkormányzati tulajdonú intézmények, gazdasági társaságok számára. A platform elsősorban magyar megoldásokat mutat be, igyekszik a magyar
KKV-k számára megjelenési lehetőséget biztosítani. Célja a hazai okos város projektek támogatása.
A Piactér olyan komplex szoftveres megoldás, ahol a különböző okos város termékek szállítói, fejlesztői megjelenhetnek a termékeikkel, a megrendelők pedig megismerhetik a termékek részletes jellemzőit.
A Piactéren kizárólag olyan termékek, fejlesztések jelenhetnek meg, amelyek előzetesen egy sikeres minőségbiztosítási folyamaton mentek keresztül. A minőségbiztosítás a termék műszaki jellemzőire, a termék felhasználása esetén annak gazdasági-pénzügyi hatásaira – mint beruházás és üzemeltetés, fenntarthatóság, megtérülés –, társadalmi hatásainak vizsgálatára,
illetve a fejlesztő gazdasági társaságra és a termékre vonatkozó jogi szempontú vizsgálatára terjed ki.

A minőségbiztosítás eredményeként az egyes megoldásokról okosváros termék adatlap készül, mely feldolgozható és hasznosítható információkkal szolgál a megrendelő számára. A megosztott, hiteles információk birtokában a megrendelők megalapozott
döntést hozhatnak egyes termékek beszerzéséről.

Szállítói és termék validációs folyamat
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Kerekasztal-beszélgetés
a Magyar Smart City Univerzum
szereplőkkel
A kerekasztal résztvevői bemutatták az általuk képviselt területeket, majd kifejtették véleményüket az okos városfejlesztések kapcsán.
Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke hangsúlyozta, Magyarországon még gyerekcipőben járnak a Smart city fejlesztések, s a magyar településeknek csak a 10 százaléka használ ilyen eszközöket. A lehetőségek
tárháza rendkívül nagy, és az érdeklődés is jelentős.
Balla Attila, a Digitális Jólét Program vállalkozásfejlesztési ügyvezető-helyettese szerint az okos falu és az okos város koncepció
jelenleg inkább a felzárkóztatást szolgálja. Ezen a téren Magyarország bár nincs elmaradva, de az élen sem jár, ugyanakkor a Digitális
Falu Program egy előremutató és jó kezdeményezés.
Dr. Zsombok László, a HumanSwot Tanácsadó Kft. ügyvezetője szerint a települési önkormányzatok nincsenek felkészülve az
új technológiák bevezetésére, valamint a gyártók, a piac nagy szereplői sem tudják, hogy a településeknek mire van szükségük,
nincsenek tisztában a problémáikkal. Ezért először az igények pontos felmérésére, illetve a fejlesztések bevezetéséhez közvetítőkre,
szakértőkre és képzésre van szükség.
Kolossa József, a Lechner Tudásközpont ügyvezetője elmondta, a smart city koncepciónak Európában több mint 300 definíciója
van. Két szélsőséget említett: az egyik megfejtés szerint az okos város fejlesztések azok, amelyekben „chip van”, a másik szerint
viszont azok, amelyek a társadalmi együttműködésre építenek. Magyarországon a kormány nem a technológiára helyezte a hangsúlyt, hiszen az „okos” jelző egyben diszkriminatív is, ami azt jelenti, hogyha egy fejlesztésben nem szerepel a modern technológia, az
szükségképpen „buta” kell, hogy legyen. Így a magyar gyakorlatban az okos megoldások nem feltétlenül tartalmaznak chipet, vagyis
nem biztos, hogy digitálisak.

Digitalizáció és okos városfejlesztések
nemzetközi együttműködésben
– az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft. jógyakorlatai

V

ass Lajos társasága tevékenységét bemutatva elmondta, hogy a cég többek között az építési termé
kek gyártásának az ellenőrzésével, a kiemelt
állami beruházásoknál műszaki- és tervellenőrzési
feladatok ellátásával foglalkozik, valamint nemzetközi és hazai
támogatásból megvalósuló kutatásfejlesztési és innovációs
területen együtt működik ipari szereplőkkel, felsőoktatási intézményekkel és kutató helyekkel, illetve összekötő szerepet tölt
be az építőipari szakmai szervezet és innovációs hálózatok, valamint a hazai építőipar szereplői között.
Előadásában bemutatta, hogy az építőipar hogyan kapcsolódik a digitalizációhoz, a cég számos projektjén keresztül demonstrálta, hogy az építőipar milyen módon tud hozzájárulni az
okos városok kialakításához, például okos épületek megvalósításával. Ezekben az épületekben mind építészeti (zöldfal, klíma
homlokzat, árnyékoló megoldások), mind gépészeti (szoláris
rendszerek, hőszivattyú rendszerek) innovációs elemek biztosítják az okos megoldásokat.

VASS LAJOS
Fejlesztési igazgató, Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft.

Varga Péter, a Digitális Jólét Program Digitális Agrár Stratégia Tudásközpont vezetője hozzátette, az agrárium fejlesztésének
jelenleg a legnagyobb gátját a szakemberhiány jelenti, hiszen csak kevés digitális képzettséggel is rendelkező szakember van.
Ezért a legfőbb cél a kistelepülések komfortjának emelése, az elvándorlás megakadályozása, a betelepülés elősegítése lenne.
Hangsúlyozta, hogy jelenleg egy nagy technológiai változás zajlik, amit kiegészít az aktuális urbanizációs trend, vagyis a városiasodás. Jó megoldásokkal ezt a trendet fékezni lehet, sőt adott esetben vissza is lehet fordítani; a technológia mozgásteret jelent,
de csak akkor, ha okosan használjuk.
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Városi fejlesztési tőkealapok létrehozása

B

szakember különböző lengyel jógyakorlatokat mutatott be előadásában, amelyekben az okos városokba beiktatható fenntartható és okos mobilitási
megoldásokra, illetve a digitális gazdaságra fókuszált elsősorban.
Felhívta a figyelmet, hogy egy olyan új városi közlekedési formát fejlesztenek, amely modern, környezetkímélő, kényelmes,
gyors és helykímélő is lesz. A Shared Mobility, szabadfordításban Megosztott Mozgás ötvözi a magán közlekedési formákat
a tömegközlekedés szemléletével. A fejlesztés lényege a megosztás, az az egy applikáción keresztül bárki, bármikor bérelhet biciklit, mopedet, elektromos rollert, autót.

Célcsoportjuk azok a vállalkozások és cégek, amelyek már
1-2 éve jól működnek, ahol már van mire alapozni a növekedést,
ezért startupokat nem finanszíroznak. A befektetések fajtája lehet fejlesztés, beruházás, forgóeszköz, de akár még működési
költség finanszírozása is, de fontos, hogy a fejlesztés helye és
célja kapcsolódjon annak a városi alapnak a tevékenységéhez,
ahol az adott cég megtalálható. Az előszelektált befektetési
célpontoknál elsőbbségi kritérium az innováció, a társadalmi
hasznosulás, illetve a környezettudatosság.

www.civitas.eventcloud.hu

– tapasztalatok Lengyelországból

A

enke Ákos, a Magyar Fejlesztési Bank Invest csoport Városi Alapok konstrukcióján keresztül mutatta
be az állami tulajdonú Focus Ventures kockázati tőke
alapkezelő tevékenységét FOCUS VENTURES Kocká
zati Tőkealap-kezelő tevékenységét. Előadásában a vissza
térítendő források egy olyan különleges fajtájáról beszélt, ahol
finanszírozó partnerként tőkés társává válnak időszakosan
annak a vállalkozásnak, aki a befektetést kérte. A városi alap
egy kockázati tőke konstrukció, amelynek célja, hogy a hazai
KKV-kat a pénzügyi forrásaikkal támogassák a fejlődésben
egy előre meghatározott, általában 5 éves időtartamra.
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Fenntartható és okos mobilitási megoldások
integrálása okos városokba és a digitális gazdaság

Véleménye szerint mind Európában, mind azon túl, sokat kell
fejlődniük a városoknak a fenntarthatóság és élhetőség jegyeiben, amit cégük a városi közlekedés egy új kategóriájának létrehozásával kíván segíteni. Implementálását Lengyelországban
már évekkel ezelőtt elkezdték a Mobile City Association segítségével.
BENKE ÁKOS

ADAM JĘDRZEJEWSKI

Vezérigazgató, FOCUS VENTURES Tőkealap-kezelő Zrt.

Alapító, vezérigazgató, „Mobile City” Association

www.civitas.eventcloud.hu
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Kistermes plenáris előadások

A konferencia alkalmat adott megismerkedni különböző nemzetközi jógyakorlatokkal is.
A malajziai okos város fejlesztéseket Norliza Hashim, az
Urbanice Malaysia vezérigazgatója mutatta be. Malajziában a
lakosság több mint 78%-a városban él, így az urbanizáció fejlődése megállíthatatlan és szükségszerű. Az ország nagy hangsúlyt fektet az ipar modernizációjára, gőzerővel dolgozik az
ipar4.0 megvalósításán.
Ennek része a Smart City Framework, vagyis az Okos Város
Keretrendszer, melyet 2017-ben indítottak útjára. Ebben hét
komponensre osztották az okos város fejlesztéseket (okos
gazdaság, okos élet, okos digitális infrastruktúra, okos kormányzás, okos mobilitás, okos környezet és okos ember),
és ezek mentén dolgoznak ki törvényjavaslatokat és stratégiákat, melyek hatékonyságát és hatásait aztán indikátorok segítségével mérik. Jelenleg öt város része a programnak.

Sebastiano Toffaletti, a European Digital SME Alliance
(Európai Digitális Kis- és Középvállalkozások Szövetsége)
főtitkára röviden bemutatta a szövetséget, amelynek nemrég a
Digitális Jólét Nonprofit Kft. is tagja lett. A 30 tagot számláló
szövetség több mint 20.000 digitális kis-és középvállalkozást
reprezentál közvetve. A Szövetség legfőbb célkitűzése az európai kis- és középvállalkozások felkarolása, érdekeik képviselete
az Európai Unióban például törvényjavaslatokkal, illetve uniós
támogatások megszerzésének a segítése.
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Az amerikai smart city irányokkal kapcsolatban Jason R. Stanford, a Union County Economic Development Partnership
szolgáltatásfejlesztési menedzsere tartott előadást. Bemutatta a The 33 Smart Mobility Corridor-t, ami egy 35 mérföld
(kb. 56 km) hosszúságú digitálisan összekapcsolt autóút
Ohio államban különböző okos megoldásokkal felszerelve.
A projekt legfőbb célja a biztonság növelése volt, de emellett
fontos szempont volt az okos infrastruktúra és az internetes
kapcsolat fejlesztése is. A digitális kapcsolat rengeteg útszéli és járműbe beszerelt
digitális egységgel, három különböző városban működő, összesen többszáz okos jeladókkal és nagy sávszélességű üvegszálas hálózattal működik. A fejlett útszakasz
rengeteg járműtechnikai- és fejlesztési tesztnek ad otthont. A régióban egyébként
is fontos szerep jut az okos fejlesztéseknek, az állam legnagyobb városa, Columbus,
2018-ban elnyerte az Okos Város címet.
Dr. Urkuti György, Finnország magyar nagykövete, valamint
Pekka Timonen, Lahti város polgármestere a Finnországi fejleszéseket és trendeket mutatta be. Dr. Urkuti György hangsúlyozta, hogy a magyar és finn települések javarészt hasonló, vagy
ugyanolyan problémákkal küzdenek, legyen szó financiális
problémákról, öregedő és elfogyó társadalmakról, környezetvédelmi veszélyekről, vagy a jelenleg is zajló Covid19 járványról. Ezzel együtt felhívta a figyelmet a közös értékekre is, melyek
az erős közösségi identitások, a jól képzett munkaerő és EU által finanszírozott projektek megvalósítása. Bemutatta a Finn-Magyar Okos Megoldások Platformot, melyet
Helsinkiben hozott létre a nonprofit Héthatár Egyesület, annak érdekében, hogy finn barátainkkal közösen találjanak megoldásokat közös problémákra, együtt megvalósított
okos projektek keretein belül.

Pekka Timonen egy informatív előadás keretében mutatta be
települését, Lahti-t, és annak okos megoldásait. A polgármester hangsúlyozta, a nem fenntartható megoldások nem okos
megoldások. Lahti valóban sikeresnek mondható a modern
fenntartható városi modell kialakításában, amit jól jelez, hogy
az Európai Bizottság Lahti városát választotta Európa Zöld
Fővárosának 2021-ben, mely különösen figyelemre méltó a
tekintetben, hogy régen iparváros volt. A 360 fokos zöld transzformációnak köszönhetően azonban ma már 70%-kal csökkentették a szén-dioxid kibocsátásukat és a város 100%-ig felhasznál vagy újrahasznosít minden szemetet.
Pekka Timonen hozzátette, hogy bár Finnország 2035-ig szeretne karbon semlegessé
válni, Lahti már 2025-re elszeretné érni ezt a célt.

www.civitas.eventcloud.hu
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Smart City
Challenge

MCC-DJPlab Okos Város verseny

A

Konferencián rendezték meg a Mathias Corvinus Collegium és a Digitális
Jólét Program közös, Smart City Challenge versenyének döntőjét is. Az egyetemistáknak szóló, okos város témakörben második alkalommal szervezett
verseny fókuszában idén az „Okos egyetemvárosok, smart campusok” álltak.

Az országos döntőben öt csapat vett részt. A döntő feladata a győri Széchenyi István
Egyetem campusának okos fejlesztése volt.
A verseny első helyezettje az Óbudai Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem
hallgatóiból álló KiNguin csapat lett. Mintaprojektjükben egy új egyetemi okos ökoszisztéma kialakítására fókuszáltak. A döntő második helyezettje a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóiból álló rECOsok csapata, míg harmadik helyezettje a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem hallgatóiból álló WEnNOWatiON csapat lett.

Tegyétek okosabbá a campust!
NYERTESEK

I. KiNguin

A győztes csapat tagjai részt vesznek a 2021-es barcelonai Smarty City Expo World
Congress rendezvényen.
A résztvevők között a Digitális Jólét Program két mentorálási különdíjat is kiosztott, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóiból álló
LaDebugs, valamint a WEnNOWatiON csapatok nyertek el.

Óbudai Egyetem és Budapesti Corvinus Egyetem

II. rECOsok

Budapesti Corvinus Egyetem

III. WEnNOWatiON

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

DJP mentorálási különdíj:
LaDebugs

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

WEnNOWatiON

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

www.smartcitychallenge.hu

Támogatóink:

smartcitychallenge.hu
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