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Hogy kerül a laboratórium a városba? 
Mire jók a városi laboratóriumok?



Háttér #1  
A sötét anyag 



design, ötletek

szabályozás,  
adminisztráció,  

szakpolitika



?!



környezet

mobilitás

emberek életminőség

gazdaság

 kormányzás

Giffinger et al (2007), Cohen (2012)



Mit értünk a városból?



Budapest, 1936



Tbiliszi, Grúzia



Jürgen Mayer H - Proposal for the Audi Urban Future Award 

http://www.archdaily.com/77241/j-mayer-h-winner-proposal-for-audi-urban-future-award/


Jürgen Mayer H - Proposal for the Audi Urban Future Award 

http://www.archdaily.com/77241/j-mayer-h-winner-proposal-for-audi-urban-future-award/


Háttér #2 
Tudás és innováció



Tudásgazdasági és innovációs modellek fejlődése

Mode 1

hierarchikus, 
homogén aktorok,  
közös diszciplináris 
háttér

egyetem

Mode 2

társadalmilag és 
szervezetileg kiterjedt, 
alkalmazás orientált, 
transzdiszciplináris

hármas hélix egyetem-ipar-
állam kutatás

Mode 3

önszerveződő, 
kontextus fókuszú,  
nem képzett aktorok, 
adat eszközök,  
iterált fejlesztés

négyes hélix egyetem-ipar-
állam-lakosság



BKK Karesz



egyetemek

ipar kormányzat

Triple Helix modell  
Etzkowitz and Leydesdorff (1995)





egyetemek

ipar kormányzat

A területi innováció modellje 

Carayannis & Campbell (2009)

lakosság

szakértői tudás 
városi rendszerekről 

nem alkot  
nem valósít meg

enabler szerep 
fenntartható megoldások  
és termékek fejlesztője 

piacokat keres

rendszer szintű 
tudás a városokról 

nem fejleszt  
megoldásokat  
és termékeket 

a civil társadalom 
és a városlakók érdekeit  

képviseli 

a politikai párbeszéd 
fenntartója



Living Lab 
Urban Lab



Public + Private + People Partnership

Európai Bizottság, Townsend (2014) 



Tervezési keretek változása

master plan teszt és iteráció

városi lépték helyi lépték  
és skálázás

participáció co-design  
és közös fenntartás



közös fejlesztés 
felfedezés 
kísérletezés 
értékelés



Tervezési elvek

szolgáltató 
szemlélet

az önkormányzat versenyben áll 
más szolgáltatókkal

új módszerek IKT technológiai fejlesztési elvek  
a városfejlesztésben

platform modell humán és technológiai alap, 
fejlesztői ökoszisztéma







A/B tesztelés  
early release  
Minimum Viable Product

IKT fejlesztési módszerek



“Software is eating the world.” 
Tárgyakból digitális adat eszközök 

Marc Andresseen

IoT



Facebook Menlo Park



FabLab – Hackerspace – Makerspace

FabLab Berlin



humán és technológiai enabler 
fejlesztői ökoszisztéma 
átjárhatóság 
nem elegendő a megvalósítás  
fenntartás, megnyitás

Platform modell



http://nextmarket.co/blogs/smarthomeweekly/101249799-hedge-vs-wedge-alexa-
ces-and-the-difference-between-amazon-and-apple-smart-home-strategies

http://nextmarket.co/blogs/smarthomeweekly/101249799-hedge-vs-wedge-alexa-ces-and-the-difference-between-amazon-and-apple-smart-home-strategies




fejlesztésösszekötés skálázás





biztonság  
Biztonságos klubok  
Városőr 
Integrált iskolai check-in rendszer 

fenntarthatóság  
Közvilágítás optimalizálása  
Energia management  
Vízminőség monitoring 

köz/szolgáltatások 
Városkártya 
Mobile City guide 
Internet akadémia 
T-City Kids program

T-City Szolnok, Magyar Telekom



Smart City Lab Budapest 



parkok és zöldterületek

közösségi közlekedés

vízhálózat

közterek

mikro és kkv vállalkozások összekapcsolása szolgáltatókkal

mindkét oldal támogatása



2014 
A város 

működése

2015 
Személyes 

város

2016 
CityLab 

DesignLab 
TechLab 

mobilitás tiszta város
víz idős város

zöld small data





www.ivocsap.hu

http://www.ivocsap.hu






Futi energiatermelő térburkolat



MagikMe integrált játszó eszközök és játszóterek





Karvonen & van Heur (2014) 

beágyazottság 
változás fókusz 
rugalmasság



Okos városok? 
Okos városlakók!



Köszönöm a figyelmet! 

samu.szemerey@lechnerkozpont.hu


