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Előszó

Az Észak-hegyhát  Mikrotérségi  Unió által  menedzselt  OHP keretében kidolgozásra  kerülő
stratégia  egy  folyamatosan  karbantartandó  vízió,  stratégiai  célok  és  fejlesztési  irányok
rendszere,  aminek  alapján  a  már  menetközben  kialakuló  programportfólió  rendszeresen
aktualizálásra kerül.  A jelen dokumentum az érintettekkel folytatandó egyeztetések célját
szolgáló vázlatos elképzelés az OHP stratégia fő elemeiről. A megelőző lépések és a program
megszervezésének1 hazai és európai szintű körülményei egyértelművé tették, hogy az OHP
Magyarország  első  komplex  okos  vidéki  térség  fejlesztéseként  pilot  programként  valósul
meg. Ebből a helyzetből számos sajátos elvárás és egyben lehetőség is fakad, amelyekre a
stratégiatervezésben  és  a  párhuzamosan  megvalósuló  akciók  során  messzemenően
figyelemmel kell lenni.

Az  OHP  megvalósítása,  ezen  belül  a  stratégia  kidolgozása  a  közösségi  részvétel  elvének
gyakorlati érvényesítésével  az  érintettek  közös  munkája.  Mintegy  100  helyi  résztvevővel
(műhelymunkák, kulcsemberek klubja, személyes interjúk), külső tanácsadók2 bevonásával,
érdekelt  technológiai  és  egyéb  partnerekkel  (pl.  Települési  Önkormányzatok  Országos
Szövetsége,  a  szerveződő Digitális  Jövő Települési  Hálózat  tagjai  és  érdekeltjei)  folytatott
konzultációk alapozták meg a munkát. 

A program és stratégia kidolgozásával  párhuzamosan egy a munkálatokat  megalapozó,  a
majdani végrehajtást segítő tudásanyag összeállítása is zajlik. Ez alkalmas lesz – a program
pilot jellegének megfelelően – más hasonló okos vidék fejlesztések szakmai megalapozására
is  a  Digitális  Jövő  Települési  Hálózat  keretei  között,  amelynek  alapítói  Budaörs  város  és
Alsómocsolád község polgármesterei voltak 2016-ban.

1. Bevezetés – a célokról

A  nemzetközi,  ezen  belül  különösen  az  európai  trendeket  követve  az  Észak-Hegyhát
térségben  Alsómocsolád  kezdeményezte  térségi  digitális  technológiai  törekvések  okos
vidékké  integrálását.  Ennek  célját,  értelmét,  az  okos  falu  lényegét  az  érintettek
együttgondolkodása alapján a következőképpen határozták meg: 

„Okos  falu:  közösségi  alapon szerveződő  kezdeményezés,  amely  az  információs
technológiák adta  lehetőségeket  hivatott hasznosítani  a  vidéki  térségekben.   A
kezdeményezés lényege a közösségi erőforrások összekapcsolása információs technológiai
vívmányokkal.  Megvalósulásának  hozadéka,  hogy  határokat  bont  a  vidékiek  számára
sokszor nehezen átlátható a modern nagyvárosi világ, és a falusi életmód között. Eszközei
révén  segíti a  demográfiai  egyensúly kialakulását,  a  korábbi  elöregedési  és
népességcsökkenési trendek  pozitív  irányba  fordítását.  A  vidéki  környezetben  élőket
felruházza azzal  a tudással, melynek révén a fejlesztéseket és új technológiai vívmányokat
valóban kezelni tudják. Az okos falu olyan  nyitott, együttműködő, és befogadó közösség,

1 Az OHP elindítását megelőző lépéseket az 1. sz. melléklet foglalja össze.
2 Az előkészítő munkákban tanácsadóként részt vettek: Gáspár Mátyás, Weinek Leonárd, dr. Varga Péter, 
Gelencsér Ádám.
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mely  megmutatja a  vidéki  élet  valódi  értékeit  és  magasabb szinten  újrateremti a vidéki
életformát.”3

A  definícióban  kiemelt  lényegi  elemeket  az  EU  Okos  Falu  akciótervének  meghatározása
nyomán  a  vidéki  életforma  újrateremtésének  konkretizálásával  lehet  kiegészíteni,  mely
szerint:  „A  digitális  technológiák  és  innovációk  a  polgárok  életminőségének, a
közszolgáltatások magasabb  szintre  emelését,  az  erőforrások jobb  kihasználását,  a
környezet terhelésének csökkentését, valamint a  vidéki termelési értéklánc és folyamatok
új lehetőségeinek kihasználását szolgálják.4

2.A megközelítés - az alapelvekről

A program elvi megalapozását szolgáló kutatás és tapasztalatgyűjtés lehetővé és szükségessé
tette néhány alapelv rögzítését annak érdekében, hogy a tervezési és megvalósítási folyamat
a realitások talaján, rugalmas és megbízható pályán a kijelölt cél felé haladjon. 

o VIDÉKI TÉRSÉG LÉPTÉK – Az okos falu – különösen a kisebbek esetében – csak térségi

szinten működőképes,  amelyben a  magán-  és  közszolgáltatások  fenntarthatókká,  s  a
település együttesek értékes piaci szereplőkké válnak. 

o OKOS  SPECIALIZÁLÓDÁS  –  A  kistelepülések  erősségeire,  sajátos  értékeire  épülő,  a

közvetlen vagy tágabb térségben is versenyképes lehetőségeinek kihasználása minden
falunak viszonylag önálló szerepet tud adni.  

o AZ ÚJ LOKALIZMUS SZEMLÉLETE – A digitális transzformáció kényszerei és lehetőségei

kiváltják  a  lokális  közigazgatási,  gazdasági,  társadalmi,  környezeti,  technológiai
viszonyok, megoldások és lehetőségek komplex újragondolásának szükségességét.

o VÁROS – FALU KAPCSOLAT – A vidéki életforma újrateremtése feltételezi a város és falu

hátrányos  és/vagy  előnyös  különbségeinek  újragondolását  és  a  szinergiák
lehetőségeiként való értelmezését az új technológiák támogatásával. 

o DIGITÁLIS ÖKOSZISZTÉMA – A digitális transzformáció személyi, szervezeti, informatikai

szolgáltatási, adatgazdálkodási és technológiai feltételei (platformjai) valamint az ezekre
épülő alkalmazások egységes rendszert kell, képezzenek.

o KÖZÖSSÉGI  MEGOLDÁSOK  –  A  specializált  szervezetek,  intézmények  hiányában  a

közösségi  megoldások  –  tervezés,  kezdeményezések,  szolgáltatások,  szervezetek,
fejlesztés, innováció – prioritást élveznek a kistelepülési okos vidékfejlesztésben.

o HÁLÓZATI MUNKAMEGOSZTÁS – Adott térség, ill. általában a falvak országon belül és

határokon  túl  csak  hálózati munkamegosztásban  képesek  létrehozni,  működtetni,
továbbfejleszteni informatikai alkalmazásaikat, rendszereiket.

3 Forrás: Dicső László prezentációja a 2019. február 21-11.-i brüsszeli Okos Falu konzultáción.
4 Forrás: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/
rur-dev-small-villages_en.pdf
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o PILOT PROGRAM JELLEG – Az OHP kezdettől országos és nemzetközi figyelem által kísért,

a maga nemében, komplexitásában az első ilyen fejlesztés, ezért figyelemmel kell lennie
a potenciális modell értékben rejlő lehetőségre és felelősségre. 

A fenti elvi alapok egyben az okos város megközelítésektől5 eltérő okos falu sajátosságait is
tükrözik,  ill.  kiegészítik  azt  tágabb  értelmezési  keretekbe  illesztve  az  okos  megoldások
technológiai és társadalmi innovációit. Az okos falu, ill. térség nem az intelligenssé tett város
kicsinyített, könnyített változata, hanem – az azonosságok mellett, azok elfogadásával – egy
másik minőség, amely amint fentebb látszik, jelentős összefüggésekkel járul hozzá a várossal
közös okos ország (állam) kiteljesedéséhez. 

3. Helyzetelemzés

Az alábbiakban külső és belső környezet-, ill. helyzetelemzés és tágabb körű stratégiai irány
megjelölések  kifejezetten  a  digitális  transzformációt  közvetlenül  érintő  kérdésekre
összpontosítanak,  amelyek  levezethetők  a  különböző  szintű  stratégiai  dokumentumok
megfelelő fejezeteiből.  

3.1. Környezeti feltételek

A  hazai  vidék  helyzetét  a  városokkal  összevetve,  okos  megoldások  mozgatórugóiként  is
értelmezhetjük (lásd az alábbi ábrát). Az összevetésben láthatjuk, hogyan értelmezhetők, mit
jelentenek az okos város mozgatórugók vidéken (vastagbetűvelaz okos város oszlopban), s
fordítva,  a  jellemző  okos  vidék  mozgatórugók  (vastagbetűvelaz  okos  vidék  oszlopban).
Ezekből  a  különbségekből,  eltérésekből  levezethetők  a  releváns  –  egyéni,  szervezeti és
közösségi  –  élethelyzeti problémák  megoldásához  kapcsolódó  technológiai  lehetőségek,
megoldások konkrét céljai,  sajátos követelményei.  Érzékelhető az eltérésekből,  hogy azok
kevésbé  az  általános  célokban,  mint  például  az  élhetőbb  település,  a  helyi  gazdaság
fejlődése, foglalkoztatottság, fenntarthatóság, innováció, biztonság, stb. hanem inkább azok
elérésének módjában és ennek megfelelő technológiai alkalmazások jellegében rejlik. 

Összességében az alábbi általános helyzetértékelésből megállapítható, hogy számos olyan
általános körülmény létezik,  amelyek messzemenően indokolják a digitális  transzformáció
vidéki  hatásainak  és  lehetőségeinek  komoly  mérlegelését,  valamint  stratégiák  és
intézkedések  kidolgozását,  elindítását  a  várható  helyzetek  kezelésére,  a  lehetőségek
megragadására és a veszélyek elhárítására. Az OHP stratégia kidolgozása során az utóbbiakat
módszeresen összegyűjtöttük objektív és szubjektív források felhasználásával, s bevontuk a
megoldások keresésébe.

5 Magyarországon a Lechner Tudásközpont által – az angol okos város szabvány alapján – kidolgozott 
módszertan írja le, a módszertan (2017) itt érhető el: http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/okos-varos-
fejlesztesi-modell-modszertani-utmutato-20171130.pdf
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Az okos város fejlesztéseknek Magyarországon kiemelt országos programja,6 jogi háttere és
költségvetése,7 saját  intézménye,8 tudásbázisa,  módszertana,  fejlesztő helyei  és projektjei
vannak.  Az  okos  vidéket  illetően  lényegében  egyik  fenti elemről  sem  beszélhetünk. 9 Az
Európai Parlament és Bizottság okos falu kezdeményezése nyomán elindult a gondolkodás
annak hazai lehetőségeiről.10 A Modern Falvak Programja11 a vidéki életminőség javításába
nem emelte be a digitális transzformáció lehetőségeit, más stratégiák és programok azonban
– kifejezetten a Digitális jólét Program12 – jelentős mértékben segítik elő a falvak digitális
„felemelkedését”.  Ugyanakkor,  az  érintettek  –  a  vidéki  települések  –  kritikus  tömege
egyértelműen látja a szükségszerűségét és igényli az okos falu / térség programot.  

Az okos város és okos vidék fejlesztéseinek mozgatórugói

Okos város13 Okos vidék14

Az urbanizáció erősödése Tartós elvándorlás

A stressz fokozódása A stressz fenyegetése

Az infrastruktúra alkalmatlansága Az infrastruktúra fejletlensége

A gazdasági verseny erősödése A gazdasági verseny gyengesége

Az elvárások növekedése Az elvárások gyenge kifejeződése

A környezeti, fenntarthatósági kihívások
erősödése

A fenntartható természeti környezet megőrzése

A technológiák gyorsuló fejlődése A technológiák kevésbé ismertsége

A technológia költségeinek gyors csökkenése Viszonylag magas belépési küszöb

Az új technológiák beláthatatlan lehetőségei Akadályozottabb a befogadás

6http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/tudas-es-innovacio-menedzsmentert-
felelos-allamtitkarsag/hirek/az-okosvaros-fejleszteseket-a-kormany-kiemelten-kezeli
7Az Integrált Településfejelsztési Stratégiáról szóló jogszabály előírja okos város fejezet készítését, lásd a 
kapcsolódó segédletet: http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/ec/a3000/Seg%C3%A9dlet-ITS.pdf, A 
Magyar Közlöny 2018. dec. 17., 252. számban elérhető kormányrendelet az Okos város központi 
platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről felsorolja a központi okos város fejlesztéseket: 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b0f6084d633acdb67278fb4b1748c36a4bf9396c/megtekintes
8 Lechner Tudásközpont, http://lechnerkozpont.hu/
9 Érdemes megemlíteni, hogy Pécsett doktori iskola létesült az okos tanya a vidékfejlesztés szolgálatában: 
https://hirlevel.egov.hu/2018/09/08/doktori-iskola-es-okos-tanya-a-videkfejlesztes-szolgalataban/
10 Műhelykonferencia a vidék jövőjéről (2018. november): http://videkihalozat.eu/?event=elheto-magyar-
videk-jovo-muhelykonferencia Tudományos konferencia az okos vidékről (2018. szeptember): 
https://www.slideshare.net/drkollarcsaba/okos-videk
11http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/megkezdodott-a-modern-falvak-es-kistelepulesek-
program-kidolgozasa, http://dorogimedence.hu/index.php/2018/11/16/kesztolcon-mutattak-be-a-kormany-
modern-falvak-programjat/,  https://www.palyazatihirek.eu/onkormanyzati-palyazatok/4036-magyar-falu-
program-megjelentek-az-elso-palyazatok?
gclid=Cj0KCQiAtvPjBRDPARIsAJfZz0pmx9VM4OrlnFVkNHdw9QworGTEQt9pUWx204tJ4iczqbx0_tL3g2caAvtIEAL
w_wcB
12https://digitalisjoletprogram.hu/
13 Az okos városra vonatkozó információk forrása: SMART CITIES READINESS GUIDE, The planning manual for 
building tomorrow’s cities today https://smartcitiescouncil.com/system/files/main/premium_resources/
Readiness-Guide-V2-8-24-2015.pdf?file=1&type=node&id=2532&force=, a forrás részletezi e mozgatórugók 
tartalmát.
14 Az okos vidékre vonatkozó információk forrásául a jelen OHP átfogó helyzetelemzésének eredményei 
szolgálnak.
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Az ellátás magasabb színvonalának fenntartása Az ellátottság alacsonyabb színvonala

A helyi erőforrások bősége A helyi erőforrások szűkössége

A helyi erőforrások szélesebb hasznosítása A helyi erőforrások kihasználatlansága

A helyi társadalmi tőke erősítése A helyi társadalmi tőke jobb kihasználása

A helyi piac a globális piac része A helyi piac gyengesége, elszigeteltsége

A helyi gazdaság a globális gazdaság része A gazdasági függőség csökkentése

Energia megtakarítás Energiafüggőség és -költségek csökkentése

Az önkormányzás hatékonyságának fokozása Az önkormányzás képességeinek erősítése

A városok versenyhelyzetben A térségi kapcsolatok jobb kihasználása

Az  okos  falu/vidékfejlesztések  környezeti hatótényezőiként  a  következő  külső  környezeti
körülményeket szükséges mérlegelni:15

o POLITIKAI  –  Az  önkormányzatok  szerepének  megváltozása  –  az  állami  feladatok  és

források  csökkenése  –  összességében  az  önkormányzatiság  eddig  élvezett
autonómiájának  csökkenését  jelenti,  és  az  új  szerepek  és  források,  működési  módok
keresésének  szükségességét,  az  autonómia  újraértelmezését  –  új  lokalizmus!  –  teszi
szükségessé.  A  jövőben  a  közszféra  egyre  nagyobb  szerepet  kap  helyi  szinten  is  a
társadalmi  felelősségvállalás  koordinációjában.  Különösen a  szakmai  háttérrel  kevéssé,
vagy  nem  rendelkező  kistelepüléseknek  kell  keresniük  a  helyi  és  tágabbi
együttműködésen  alapuló  demokratikus  helyi  irányítási  és  közszolgáltatás-szervezési,
működési módokat, amiben a digitális transzformáció jelentős támogatás tud nyújtani. Az
állami feladatok csökkenése, az ügyintézés távolodása az ügyfelektől új kihívást jelent „az
önkormányzat, mint a közigazgatás kapuja” funkció jelentőségének növekedése által.16

o GAZDASÁGI  –  Az  új  lokalizmus  meghatározó  eleme  a  helyi  gazdaságok,  új,

együttműködésen és közösségi részvételen alapuló gazdálkodási és üzleti modellek egyre
növekvő szerepe. Ez a fajta gazdasági innováció a helyi közmenedzsment eddig kevéssé
végzett tevékenysége,  amelynek  szükségességét  nagy  részben  éppen  a  technológiai
innováció  váltja  ki.  Ezek  már  léteznek  (pl.  zöld,  körkörös,  platformalapú,  közösségi,
hálózati és egyéb, a profiton túl társadalmi értéket is teremtő gazdasági, üzleti modellek)
és utat fognak törni a helyi gazdaság felé is.

15 Az országos helyzetelemzésben támaszkodtunk az Európai Bizottság 2019. évi Magyarország jelentésére, 
amely több ponton is érinti a vidék helyzetét, elérése: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-
hungary_hu.pdf?fbclid=IwAR35QHUbKnJN4Xgdx0KvzUqhi07UxZ30QrVtM1EILRbX4EO3qDcan8_EpLc
Tekintettel arra, hogy a települések, térségek legáltalánosabb felelősei az önkormányzatok, a 
helyzetelemzésnek ezt a részét, az ún. PEST elemzést a következő forrás felhasználásával célszerű – szükség 
esetén még részletesebben – végiggondolni: Gáspár Mátyás, Tevanné dr. Südi Annamária, Önkormányzati 
szervezetfejlesztés, NKE 2018, 
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_Gaspar_Tevanne_Onk_szervezetfejlesztes.pdf
16 A közigazgatás-fejlesztés kormányzati stratégiája és programjai fontos célnak tartják az ügyintézés és a 
kapcsolódó közérdekű információ hozzáférhetőségét. Lásd http://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K
%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf és 
https://joallamjelentes.uni-nke.hu/2018_pages/pdf-serve/non-compress/web_PDF_JAJ_2018.pdf
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o TÁRSADALMI – A rendkívül gyors és romboló technológiai innovációk kockázatai – veszély

vagy lehetőség, lásd az alábbi ábrát – csak akkor lesznek csökkenthetők, elkerülhetők, ha
azokat párhuzamosan kellő intenzitású társadalmi innovációk kísérik. Ez a vidék esetében
a  részvételnek  (bevonásnak)  és  a  közösségi  megoldásoknak,  a  társadalmi  tőkének  a
korábbinál sokkal intenzívebb jelenlétét, működését jelenti. Ezért a közösségfejlesztés a
helyi  közmenedzsmentben  kitüntetett szerepet  kell,  kapjon  a  jövőben,  s  nem  csak
általában  az  összetartó,  szolidáris  közösség  formájában,  hanem  nagyon  határozott
társadalmi,  gazdasági  innovációk  megvalósítása  és  a  társadalmi  felelősségvállalás  új
szintre emelése érdekében.

o TECHNOLÓGIAI  –  A  digitális  transzformáció  személyes,  szervezeti és  közösségi

életviszonyaink  szinte  minden  elemét  érinti,  ami  alkalmazkodásra  késztet  mindhárom
szinten.  A  vidék  számára  a  hálózati összekapcsoltság,  a  dolgok  internete  és  az
automatizálás,  az  autonóm  közlekedés,  a  drón  technológia,  a  megosztott termelés
lehetőségei, decentralizált energiarendszer lesz már rövidtávon is meghatározó hatással
az  élelmiszertermelésre,  az  oktatásra,  a  foglalkoztatásra,  szociális  és  egészségügyi
közszolgáltatásra, közlekedésre és biztonságra, esélyt adva a demokratikus és hatékony
települési és társégi önigazgatás, közmenedzsment feltételeinek megteremtésére.17 A már
zajló digitális transzformáció a jóslások szerint 2035-2045 körül éri el azt a határpontot,
amikor fejleményei (pl. a mesterséges intelligencia) a jövőt már rövidtávon (néhány év)
megjósolhatatlanná teszik.18 Addig van időnk, hogy új személyes, szervezeti és közösségi
kompetenciákra  tegyünk  szert,  megtanuljunk  élni,  majd  abban  a  számunkra  jelenleg
ismeretlen környezetben. Ez a folyamat azonban csak tudatos, módszeres19 és folyamatos
fejlesztés eredményeképpen megy végbe.

A SWOT elemzés logikája szerint  megállapított technológiai  veszélyek döntően a digitális
transzformáció személyes, szervezeti és/vagy közösségi szintű befogadásának nehézségeiből,
képtelenségéből fakadnak. Amint azt az alábbi ábra mutatja, ezek szembeállíthatók a sikeres
befogadással járó előnyökkel. Az előny-hátrány összevetésből egyértelműen kiderül, hogy a
digitális  transzformáció  befogadása  érdekében tett lépések  elmaradása  esetén  rendkívüli
mértékben növekszik a „technológiai kitettség” kockázata, miközben egyre nehezebbé válik a
technológia független problémák megoldása is.

A lehetőségek körében ki kell emelni azt a nemzetközi, európai és hazai felismerést, hogy a
vidékfejlesztés egyik jelentős tényezője lesz a jövőben a társadalmi és gazdasági újításokkal
összekapcsolt  technológiai  innováció.  A  nemzetközi  felismerést  az  OECD  2018.  áprilisi
Edinburgh-i Nyilatkozata jelzi.20 Az Európai Unió korábbi és 2018-tól futó, valamint 2021-27-
re tervezett smart village programjai 21 megoldási mintákat és forrásokat is biztosítanak az
„okos falu” fejlesztésekhez. Magyarországon több korábbi és jelenleg is hatályban lévő, ill.

17 Mindezt részletesebben ismerteti az OECD 2018. áprilisi Edinburgh-i Nyilatkozata a vidéki innovációról: 
https://www.oecd.org/rural/rural-development-conference/outcomes/Proceedings.pdf
18 Forrás: Ray Kurzweil, https://futurism.com/separating-science-fact-science-hype-how-far-off-singularity
19 Agilis  fejlesztési  módszertannak  nevezik  azt  az  eljárást,  amely  menet  közben,  folyamatos  tanulás  és
újratervezés eredményeképpen képes „mozgó célpontok” követésére, reagálni az új helyzetekre, s igazítani a
fejlesztés feladatait a közben változó környezetre. Gyakorlati alkalmazását az okos vidék fejlesztésben a német
pilot programban a továbbiakban látni fogjuk.
20Az OECD Edinburgh-i Nyilatkozata a vidéki innovációról: https://www.oecd.org/rural/rural-development-
conference/outcomes/Proceedings.pdf
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futó, működő stratégia, program és kibontakozó sajátos intézményrendszer is erősíti ezt a
fejlesztési irányt. Az utóbbiak körében a következőket kell kiemelni az OHP lehetőségeket
magában foglaló környezet elemeiként:

21 Áttekintésüket lásd: EU Action for SMART VILLAGES https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/
rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
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A digitális transzformáció előny-hátrány térképe
*

A veszélyt elhárítva a lehetőségek kell megragadni: az alább bemutatott jelenségek mindkét oldalon – általában – egyéni,
szervezeti és közösségi, ill. társadalmi szinteken egyaránt értelmezhetők

LEHETŐSÉG …
… amennyiben a digitális transzformáció felkészülten

éri az embereket, szervezeteket és közösségeket, aktív
szereplőként vesznek részt benne.

DIMENZIÓK
VESZÉLY …

… amennyiben a digitális transzformáció felkészületlenül éri
az embereket, szervezeteket és közösségeket, passzív

szereplőként vesznek részt benne.

Digitális, ill. informatikával támogatott termékek és
szolgáltatások új lehetőségei nyílnak meg,

kapcsolódnak a hagyományos termeléshez,
szolgáltatáshoz

TERMÉK,
SZOLGÁLTATÁS

A hagyományos termék-előállítást, szolgáltatást részlegesen,
vagy teljesen kiszoríthatja, leértékeli a digitalizáció, ill.

informatikai támogatás hiányában versenyhátrányba kerül  

A tudás, tapasztalat általában sokkal hozzáférhetőbbé,
gyorsabban elérhetővé válik, a saját tudás és

tapasztalat átadása, megosztása leegyszerűsödik 

TUDÁS,
TAPASZTALAT

A meglévő hagyományos tudás és tapasztalat fenntartása,
gyarapítása, megosztása hagyományos módon mérhetetlen

versenyhátrányba kerül, növeli a manipulálhatóságot

Új foglalkozások, vállalkozások lehetősége,
munkahelyek létrejövetele, a munkavégzés rugalmas

formái válnak elérhetővé, mindennapossá

MUNKA,
FOGLALKOZÁS

Foglalkozások leértékelődése, eltűnése, munkahelyek
megszűnése, az új, rugalmas munkavégzési formákhoz nincs

hozzáférési lehetőség

A kreativitás és alkotás új eszközei jönnek létre és terei
alakulnak ki és válnak meghatározóvá, kihasználhatóvá

életünk számos területén

KREATIVITÁS
ALKOTÁS

Az alkotás, kreativitás hagyományos keretek között marad,
nem kapja meg a tehetség kibontakozásához szükséges és

megnövekedett tágabb kereteket, lehetőségeket

Az elektronikus, vagy digitálisan támogatott
termékekkel és szolgáltatásokkal, kereskedelemmel új

piaci szegmensek, célközönségek érhetők el.
https://www.facebook.com/legjava

PIAC,
KERESKEDELEM

A piacok átrendeződnek az új termékek és technológiák,
valamint kereskedelmi módok által, aki nem digitalizál,

kiszorul a termelésből és a kereskedelemből
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A digitális eszközök és szolgáltatások lehetőségeinek jó
színvonalú, a trendeket követő kihasználása egyértelmű

versenyelőny szinte az élet minden területén 

VERSENY-
HELYZETEK

A digitális transzformáció figyelmen kívül hagyása,
lehetőségeinek elmulasztása az élet szinte minden területén

versenyhátrányt eredményez

Számos tevékenység (pl. közlekedés, kommunikáció,
publikáció) digitális közvetítés által sokkal olcsóbbá

válik, jelentős megtakarításokhoz vezet

KÖLTSÉGEK,
MEGTAKARÍTÁSO

K

A hagyományos életmód folytatása az új lehetőségekhez
képest jelentősen drágábbá teszi az életet, elvonja a

forrásokat mástól

A legértékesebb erőforrás hatékonyabb felhasználása: a
digitális transzformáció (termékek, szolgáltatások,

tevékenységek) által kínált időmegtakarítás 

IDŐRÁFORDÍTÁS,
ÉLETIDŐ

Egyes tevékenységek hagyományos végzése az új
lehetőségekhez képest összehasonlíthatatlanul

időigényesebbé válik, ami idővel tarthatatlan lesz

A világ, távoli és közeli környezetünk egyre jobban
megismerhetővé és megérthetővé válik az

információforrások differenciált kezelésével

A VILÁG MEGIS-
MERHETŐSÉGE

A távoli és közeli környezet egyre megismerhetetlenebbé és
érthetetlenebbé válik, mert olyan dimenziókban jelenik meg

és él tovább, amelyek nem érhetők el hagyományosan

A távoli és közeli kapcsolatépítés és –tartás, közösségek
létrehozásának és működtetésének új, hálózati és

virtuális valóságbeli lehetőségei nyílnak meg 

KAPCSOLATOK,
KÖZÖSSÉGEK

Az új lehetőségek mellőzése a kapcsolati lehetőségek
leszűkítésével jár, elszigetelődést, kiszolgáltatottságot

eredményez a társas kapcsolatokban, közösségi életben

Egyes hagyományos akadályok – tér, idő, nyelv, kultúra,
szociális – eltűnnek, vagy leküzdésük a korábbinál

sokkal egyszerűbbé válik, hátrányok csökkenhetnek

AKADÁLYOK
LEKÜZDÉSE

A hagyományos akadályok megmaradnak, sőt a digitális
technológiákkal még újabbakkal tetéződnek, így a meglévő

hátrányok tovább növekedhetnek

Megfelelő digitális eszközökkel és szolgáltatásokkal élet
minden területén biztonságosabb helyzet, védettség,

kiszámíthatóság alakítható ki

BIZTONSÁG,
VÉDETTSÉG

A digitalizáció maga is forrása lehet biztonsági veszélyeknek
(növekvő digitális kitettség) az élet szinte minden területén,

ha nincs, vagy alacsony színvonalú az alkalmazás
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o KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS – A hazai és nemzetközi teleház mozgalom (amelynek az Észak-

Hegyhát  több  települése  is  részese  a  kezdetektől  napjainkig),  ill.  az  ezek  nyomán
kifejlődött közösségi  hozzáférési  kezdeményezések  (e-Magyarország  pontok,  integrált
közösségi szolgáltató terek, Digitális Jólét Pontok, Digitális Jövő települési Hálózat) alapul
szolgálnak  egy  folyamatosan  modernizálódó  országos  digitális  transzformációs
intézményrendszer kialakulásához. A világ teleház mozgalma – a Telecentre.org szakmai
és  anyagi  támogatásával  –  közel  egy  évtizede  egyértelműen  az  okos  falvak  irányába
fejlődik.  Várható  és  kívánatos,  Magyarországon  abszolút  reális,  hogy  a  két  törekvés
összeérjen, s szinergikusan összekapcsolódjon.22

o DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ –  A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia23 hangsúlyozza a

vidéki  hozzáférés  (szélessávú  hálózat,  eszközök),  digitális  befogadás,
kompetenciafejlesztés,  gazdaság  és  közigazgatás  javítását,  fejlesztését  célozza  meg
hangsúlyozva a digitális  ökoszisztémák komplexitásának szerepét és jelentőségét,  ezen
belül a közösségi hozzáférési pontok hálózatba szervezésének szükségességét. A stratégia
megvalósítását  több  részstratégia  és  program,  intézmény  szolgálja:24 Digitális  Oktatási
Stratégia és a Digitális Jólét Program,25 Magyarország Digitális Startup Stratégiája, Digitális
Egészségfejlesztési  Stratégia,  Digitális  Munkaerő  Program,  Mesterséges  Intelligencia
Koalíció, Magyarországi 5G Koalíció,26 Ipar 4.0 Platform27.

o OKOS  TELEPÜLÉSEK  –  Az  „okos  város”  fejlesztés  stratégiai  megalapozása  és  operatív

programjai  már  előrehaladott stádiumban  vannak. 28 Új  fejlemény  a  központi
platformszolgáltatás és alkalmazásfejlesztés megindulása.29 A kapcsolódó jogszabály nem
tesz különbséget város és falu között, településekről szól, ami azt jelenti, hogy várhatóan
– 2020-tól – számos okos vidék, térség, falu szolgáltatás elérhetővé válik térítésmentesen
az  ASP-rendszerhez  hasonlóan.  Ez  a  megoldás  új  helyzetet  teremt  az  okos  vidék
fejlesztésben,  különösen  azáltal,  hogy  –  a  tervezet  szerint  –  a  felhasználók
„ráfejleszthetnek” a központilag kínált platformokra.

o TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁS – Az aktuális Nemzeti Felzárkóztatási Stratégia30 felismeri

és szorgalmazza a vidéken („rurális lakókörnyezet”, „területi hátrányok”) élő hátrányos

22 Az alapvető különbség a két törekvésben az, hogy a teleházak döntően a társadalmi, gazdasági 
egyenlőtlenségek leküzdésére fókuszálnak, míg az okos falu mozgalom általában a vidék felemelkedésére. Az 
előbbi az utóbbi természetes része. Lásd: Telecentre.org, Business Plan, 2006-2009, 
https://www.slideshare.net/radenluki23/telecentre-org-business-plan-final-public-version, Barbara Fillip and 
Dennis Foote, Making the  Connection, 2011: SCALING TELECENTERS FOR DEVELOPMENT, 2011. 
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Making%20the%20Connection%20-%20Scaling
%20Telecenters%20for%20Development.pdf
23 Elérése: http://www.kormany.hu/download/a/f7/30000/NIS_v%C3%A9gleges.pdf
24 Elérésük: https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dos-magyarorszag-digitalis-oktatasi-strategiaja
25 A DJP 2.0 Stratégiai tanulmány foglalkozik a vidék sajátos digitális transzformációs igényeivel is: 
https://digitalisjoletprogram.hu/files/58/f4/58f45e44c4ebd9e53f82f56d5f44c824.pdf  .  A DJP további lépései 
2030-ig: http://www.digitalhungary.hu/_downloaddoc.php?mode=documents&docid=1749
26 Elérése: https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/5gk-magyarorszagi-5g-koalicio
27 Az Ipar 4.0 jelentősége az OHP-ban az, hogy keresni kell a megosztott ipari termelés vidéken megvalósítható 
lehetőségeit. Elérése: https://www.i40platform.hu/
28 Lásd: http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu
29Magyar Közlöny 2018. dec. 17., 252. sz. kormányrendelet az Okos város központi platformszolgáltatás 
létrehozásáról és működtetéséről 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b0f6084d633acdb67278fb4b1748c36a4bf9396c/megtekintes
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helyzetű társadalmi csoportok élethelyzetét és javításának szükségességét. Hangsúlyozza
a vidékfejlesztés e speciális területének kiemelt kezelését és ezen belül a digitalizáció –
kifejezetten  a  digitális  írástudás  –  meghatározó  szerepét  a  hátrányos  helyzetek
(gyermekek  életkörülményei,  szegénység,  tanulási  lehetőségek,  foglalkoztatás  és
jövedelemszerzés, szociális, egészségügyi és egyéb szolgáltatásokhoz való akadályoztatott
hozzáférés) leküzdésében.

o ENERGETIKA,  KLÍMAVÉDELEM  –  A  2030-ig  szóló  Energiastratégia31 -  amely  az

energiaellátás, -hatékonyság témakörein túl kiterjed a klímavédelemre, (CO2 kibocsátás) a
környezet- és természetvédelemre, a közlekedésre és a kapcsolódó társadalmi és szociális
szempontokra is – horizontális szempontként (lásd az alábbi ábrát) külön vidékfejlesztési
fejezetrészt  is  tartalmaz.  Erőteljesen  hangsúlyozza  az  új  technológiák  szerepének
jelentőségét ezen a területen és utal az energetika, élelmezés szempontjából önellátásra
törekvő, megújuló helyi gazdasággal bíró lokalitás felértékelődésére.

o AGRÁR- ÉS VIDÉKMODERNIZÁCIÓ – Egyre nyilvánvalóbb,  s  ezt  a Közös  Agrárpolitika,  a

Nemzeti Vidékstratégia,  Vidékfejlesztési  Program  és  az  ezekre  épülő,  már  elkészült
Digitális Agrárstratégia32 egyaránt tükrözi, hogy a vidék fejlesztése, modernizációja több
és tágabb, mint a mezőgazdaság technológiai fejlesztése. Az utóbbi különösen az oktatást,
kompetenciafejlesztést,  a  helyi  gazdaságfejlesztést,  foglalkoztatást,  valamint  a  digitális
államot  érintő  céljaival,  programjaival  és  intézkedéseivel  segítheti az  okos  falvak
kibontakozását.

30 Elérése: http://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20mell%20_NTFS
%20II.pdf
31 Elérése (a kép ebből a forrásból származik): http://2010-2014.kormany.hu/download/4/f8/70000/Nemzeti
%20Energiastrat%C3%A9gia%202030%20teljes%20v%C3%A1ltozat.pdf
32 Elérése: http://ivsz.hu/agrarinformatika/digitalis-agrar-strategia/  http://ivsz.hu/wp-content/uploads/  
2016/06/ivsz-digitalis-agrar-strategia-2016.pdf
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3.2. Észak-Hegyhát Mikrotérség

Elfogadva  az  alapkövetelményt,  mely  szerint  az  új  technológiáknak  a  helyi  életminőség
javításához,  valós  problémák  megoldásához  kell  hozzájárulniuk,  alapvetően  két  forrásra
támaszkodva  határoztuk  meg  a  változtatást  igénylő  egyéni,  szervezeti és  közösségi
élethelyzeteket.  Az  első  forrás Észak-Hegyhát  Mikrotérségi  Unió  2015-2020  évekre  szóló
stratégiájának  SWOT  elemzése  kellő  támpontot  nyújt  az  okos  fejlesztési  stratégia
környezetelemzésének elvégzéséhez. 

Az  Erősségek  több ponton is biztatóak abban a
tekintetben,  hogy  a  térségben  egészséges  és
korszerű  vidéki  gazdaság,  színvonalas,  az
egészségügyre  és  szociális  ellátása  egyaránt
kiterjedő közszolgáltatási rendszer hozható létre,
működtethető,  a  fejlesztést  jó  közösségi
együttműködés  (együttgondolkodás  az  egyes
településeken  belül  és  térségi  szinten)  és
hatékony,  pénzügyi  háttér,  valamint  külső
kapcsolatrendszer  képes  támogatni.  Ez  utóbbi
tényezők  különösen  fontosak  a  digitális
ökoszisztéma fejlesztésében, a kialakítandó okos
specializációban, munkamegosztásban.  

A  Gyengeségek  jelzik  a  változtatásokat  igénylő
élethelyzeteket. E körben módszeresen vizsgálandó
egyfelől  az,  hogy  miképpen  támogatható
leküzdésük az  új  technológiákkal,  másrészt  pedig,
hogy  mennyiben  jelentenek  megoldandó
nehézséget a digitális ökoszisztéma fejlesztésében,
működtetésében.  Az  előbbiek  kapcsolódó  IT
alkalmazásokat  és  rendszereket  hívnak  életre  (pl.
szórakozási  lehetőségek  a  fiatalok  számára).  Az
utóbbiak  pedig  (pl.  információ-,  adathiány,

motivációhiány,  szakképzett munkaerő hiánya)  a  digitális  ökoszisztéma egyes  platformjai,
felhasználási  területei  kapcsán jelölnek ki  speciális fejlesztési  feladatokat.  Az itt felvetődő
problémákat ehhez tovább kell elemezni az Okos Térség Stratégia kidolgozás keretein belül. 
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A  Lehetőségek  kijelölnek  feladatokat,
megoldásokat,  amelyekben  az  új
technológiák szerepet kaphatnak. Ilyenek pl.
a  szakképzés,  a  vállalkozásfejlesztés,
energetikai  projektek,  önellátásra  való
törekvés.  A  lehetőségek  kihasználásának
módja  ugyanakkor  továbbgondolást  is
igényel,  mert  az  egyes  irányokban  (pl.
önellátás,  időseknek  nyújtandó
szolgáltatások) részben számos tevékenységi
terület  jöhet  szóba,  részben  pedig  a
megjelölt célok többféle mód is elérhetők, ill.
különböző színvonalakon is megoldhatók (pl.
a közösségi közlekedés fejlesztése). Ezért az
Okos  Hegyhát  stratégia  megalkotása
keretében feltétlenül szükség van az igények
és  lehetőségek  behatóbb  vizsgálatára,  s
ennek  alapján  a  technológiai  támogatási
megoldások  megfelelő  mérlegelésére.  Az
mindenképp  megállapítható  a  lehetőségek
alapján,  hogy  a  térségi  stratégia  lát
mozgásteret  a  stratégiai  célokat  szolgáló
fejlesztésekhez,  amiben  a  digitális
transzformáció  a  jövőben  meghatározó
szerephez juthat.

A Veszélyek döntően a népesség csökkenésének,
az  életkörülmények  romlásának,  az
elszigetelődés  és  az  erőforrások  elapadásának
kockázatait  vetítik  előre.  Ezek  esetében  a
megelőzést szolgáló – szükségszerűen célzott –
intézkedések,  fejlesztések  (az  erősségek  és
lehetőségek  kihasználása,  gyengeségek
leküzdése) jelentik a megoldást,  s ezekben már
módszeresen  kereshető,  meghatározható  a
digitális  technológiák  támogató  szerepe.  Amint
azt  a  továbbiakban  –  az  OHP  célirányú
helyzetelemzési eredményeiből – látni fogjuk, a
digitális transzformáció szerepének alábecsülése,
vagy  figyelmen  kívül  hagyása  is  önálló
veszélyforrásként kezelendő a jövőben.

A második forrásként  az OHP keretében végzett
helyzetelemzés  eredményeinek  összegzésével

mértük fel azokat az élethelyzeteket, amelyek változtatásokat igényelnek és lehetővé teszik
egy sajátos gondolatmenet révén (lásd az alábbi ábrát), hogy fontosságuk szerint válasszuk ki
azokat a területeket, ahol az új technológiák – meghatározott, egymást fokozatosan követő
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lépésekben  –  szerepet  kaphatnak.  A  problématérképezést  és  a  hozzá  kapcsolódó
megoldáskeresést  (ötletbank)  a  részvételi  fejlesztés,  közösségi  alkotás  új  eszközeként
javasoljuk  intézményesíteni  (része  a  digitális  ökoszisztéma  folyamatos  fejlesztésének),
amelynek  jó  gyakorlatát  a  német  okos  falu  pilot  fejlesztési  program  tapasztalataiból
megismerhettük és hálózati együttműködés keretében átvehetjük. 

A problémáktól az adatelemzésen át az okos megoldásokig

Az ötlettárra alapozott német okos falu pilot program 
agilis fejlesztési folyamata33

Az  egyes  ciklusok  elemei:  Megalapozás,  Tervezés  és  kivitelezés,  Értékelés.  Az  egymást
követő ciklusok: Koncepciók, Prototípusok, Megoldások. A projekt indító eleme: Tervezés. A
projekt záró eleme:  Üzleti modell  kidolgozása .  A program szakaszai  (projektek) a hurkok
révén folyamatosan  és  szükség  szerint,  a  beválás  függvényében  kiigazodnak,  megújulnak
újabb és újabb ötletek révén: Ötlet Bázis.

33 Forrás: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_case-study_de.pdf
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Az  OHP  helyzetelemzés  keretében  a  közösségi  problématérképezés34 felszínre  hozta  az
érintettek  szubjektív véleményeit  a  változást  igénylő  élethelyzetekről.  A  problémagyűjtés
keretében megtörtént a prioritások elsődleges meghatározása is lehetővé téve a nagyobb
figyelmet igénylő problématerületek szubjektív meghatározását.  

3.2.1. Élethelyzetek, problémák – Felhasználási területek

Az alábbi ábra a térség problématérképének – egyéni, szervezeti, közösségi élethelyzetek,
amelyek változtatást  igényelnek – tematikus áttekintését  adja.  A részletekben megjelenő
elemeik lényegében a fenti SWOT elemzés „gyengeségek” oldala kiegészítéseinek, szubjektív
kontrolljának  felelnek  meg.  A  táblázat  problématerületekben foglal  össze  számos  egyedi
igényt,  szükségletet,  megoldandó  feladatot,  amelyekre  vonatkozóan  a  további
programtervezést segítő részletes információk állnak rendelkezésre. 

A  változtatást  igénylő  élethelyzetek  témaköreit  a
digitális  ökoszisztéma  tervezett és  alkalmazásra
javasolt architektúrája (ábráját  lásd a továbbiakban)
szerint  alakítottuk  ki.  Ennek  két  dimenziójában
elkülönülnek: 

o FELHASZNÁLÁSI  TERÜLETEK  –  Személyes,  szervezeti/intézményi  és  közösségi

életszférák, amelyekben a változást igénylő élethelyzetek felmerülnek és együttesen,
összefüggéseikre  is  tekintettel,  potenciálisan  egységes  technológiai  és  társadalmi
innovációs területeket jelölnek ki. 

o PLATFORMOK – A digitális ökoszisztéma már meglévő és a továbbiakban egységes,

integrált  rendszerbe  szervezendő  elemei,  amelyek  hosszú  távon  képessé  teszik  a
térséget,  az  egyes  településeket  –  személyeket,  szervezeteket/intézményeket,
közösségeiket  –  a  digitális  transzformáció  befogadására,  lehetőségeinek
kihasználására.

A  felhasználási  területeket  illetően  meglepő,  hogy  míg  nemzetközileg  az  okos  vidéket
érintően is az egészségügy, közlekedés, közbiztonság, környezet és az energiaellátás, épített
környezet magasabb prioritással van jelen a probléma- és alkalmazási térben, addig az Észak-
Hegyhát  Mikrotérségben  ezek  a  területek  –  látszólag  –  kevés  figyelmet  kaptak.  Ez  több
összefüggésben is elgondolkodtató és megfontolásokra késztet:

o egyes esetekben a közreműködők kevésbé ismerik a lehetőségeket (pl. közlekedés,

épített környezet, energiaellátás),

o más  esetekben  a  probléma  kistelepülési  léptékben  nem  tűnik  súlyosnak  (pl.

környezetszennyezés, levegőtisztaság),

34 Az alkalmazott módszer az ún. Participarory Rural Appraisal (PRA) – részvételen alapuló vidéki értékelés – 
metodikai körbe tartozik, amelyet széles körben tárgyal, ismertet a menedzsment szakirodalom.
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A változást igénylő élethelyzetek témái
A műhelymunkákba bevont 48 résztvevő adott témában tett említéseinek településenkénti – a csoportlétszámmal –

súlyozott száma és azok térségi összege, a településnevek mellett a műhelymunka résztvevőinek száma látható
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Az Észak-Hegyhát Mikrotérség digitális ökoszisztémájának alaparchitektúrája (OHA35)

35 OHA – Okos Hegyhát Architektúra
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o van  olyan  probléma  is  (pl.  az  egészségügyi,  szociális  ellátás),  amely  a  magas

prioritású  helyi  közmenedzsment  közszolgáltatás-szervezési  funkciójaként
értelmezhető,

o a  közlekedés,  mint  általános  probléma  is  elfedheti a  távoli  köz-  és  üzleti

szolgáltatások elérésének problémáját,

o s végül, az a tény, hogy egyes élethelyzeteket többször említenek, nem feltétlenül

arányos a probléma más módon, szempontokból megállapítható súlyosságával.

A részvételen alapuló helyzetelemzés jó közelítéssel hozza felszínre azt, hogy az embereket
mi foglalkoztatja, miben látják változtatások szükségességét. Az új technológiákra vonatkozó
ismeretek  hiánya  azonban  megakadályozhatja,  hogy  ezekkel  kapcsolatos  kockázatokat,
igényeket,  várakozásokat  fogalmazzanak  meg.  Ez  a  helyzet  előtérbe  helyez  a  digitális
transzformációval  kapcsolatos közműveltségi,  kultúraváltási  feladatokat és későbbi időkbe
helyezhet  át  már  látható,  de  az  érintettek  számára  még  nem  érthető,  szükségletként,
kulturálisan még meg nem érett megoldási lehetőségeket.  

3.2.2. Élethelyzetek, problémák – A digitális ökoszisztéma elemei

A  digitális  ökoszisztéma  a  smart  települések,  s  ezen  belül  az  okos  falvak  világában  is
általánosan  elfogadott fogalom.  A  fenti ábra  szervezőmérnöki  pontossággal  igyekszik
megjeleníteni  azt,  hogy  minden  egyes  felhasználási  területet  a  digitális  technológiai
támogatás platformjai szolgálnak ki. A vertikális és horizontális találkozási pontokon bizonyos
elemeknek meg kell jelenniük és működniük mindkét irányban integrált módon. ahhoz, hogy
egy ilyen komplex,  szerves digitális  támogató  rendszer létre tudjon jönni  (ennek lépéseit
részletesebben mutatja be a 4. fejezetrész)  a helyzetelemzés keretében fel  kellett mérni,
hogy ehhez mi az ami már rendelkezésre áll. 

A  kérdést  két  oldalról  közelítette  meg  a  helyzetelemzés  a  digitális  ökoszisztéma
platformjainak problémáit és adottságait illetően:

o PROBLÉMÁK ÉS IGÉNYEK – Az egyes majdani digitális ökoszisztéma platformokat (lásd

a két fenti ábrát) közvetlenül érintő, változást igénylő problémás élethelyzetek.

o AMIRE MÁR ÉPÍTENI LEHET – Annak meghatározása, hogy mely már meglévő elemek

építhetők be, integrálhatók a térségi digitális ökoszisztémába.

A  változást  igénylő  élethelyzetek  témái  ábrán,  a  platformok  oldalán  kiemelkedő  súllyal
szerepel a  személyi platform. Lényegében a digitális transzformációhoz szükséges, minden
érintetti körben  szükséges  felkészültség,  ami  a  felkészítés,  oktatás,  mentorálás,  stb.
jelentőségére  hívja  fel  a  figyelmet.  Hasonló  intenzitással  vetődött del  az  informatikai
szolgáltatási  platform  részben  a  meglévő  alkalmazások  problémáit  (rosszul  kiszolgált
igények),  a  ki  nem  használt  szolgáltatások  lehetőségeit  és  a  már  megérett,  de  hiányzó
rendszereket  érintő  (ki  nem  elégített igények)  említések  által.  Az  adatplatform
problémafelvetései  is  kettős  jelleget  mutatnak.  Jeleznek  meglévő,  de  kihasználatlan
tartalmakat (pl.  kereskedelmi kínálat,  helytörténeti információk, meglévő közadatvagyon),
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de utalnak jelentős, konkrét információhiányokra, kielégítetlen tájékozódási szükségletekre
(pl. igénykutatások, közszolgáltatások rendszere) is. A műszaki platform a rendelkezésre álló
hálózatok  és  periférikus  eszközök  megfelelőségével,  elérhetőségével  kapcsolatban
fogalmaznak meg kérdéseket. Ez érthető, mert erről nincs teljes kép (adathiány!) és főleg
nem tudható, hogy mennyire illeszkedik a meglévő állapot a digitális transzformáció gyors
változás  folyamatába.  Végül  pedig,  alig  kapott figyelmet  a  szervezeti platform,  mert  a
fogalom  szinte  teljesen  újként  jelent  meg  a  résztvevők  számára.  Nehéz  volt  számukra
beazonosítani  a  meglévő  szervezetek  digitális  támogatási,  szolgáltatási  potenciálját  és
felelősségét, ill. az ezekkel kapcsolatos igényeket, problémákat. A helyzet teljes mértékben
érthető a digitális ökoszisztéma születésének jelen – még nem tudatosult – állapotában.

3.2.3. „Amire építeni lehet” – a kiinduló pont

A helyzetelemzés külön kérdéskörét képezte a „mire építhetünk” a digitális ökoszisztéma
módszeres  fejlesztésében.  A  témát  az  OHA két  dimenziójában  vizsgáltuk  meg  keresve  a
választ,  hogy az  élethelyzetként felvetett problémák megoldásaiban milyen fokú szerepet
kapnak már jelenleg a digitális technológiák a  felhasználási  területeket és a  platformokat
illetően.  Az eredményeket az  alábbi  ábra mutatja  be párhuzamba állítva  az  „Élethelyzet,
probléma” adatokkal.

3.2.3.1. Felhasználási területek

A felhasználási területeken összességében az látható, hogy a problémák, nagyfokú elvárások
messzemenően  indokolják  a  digitális  technológiai  fejlesztések  megindítását.  A  területek
többségében  az  látszik,  hogy  a  nagy  igény  már  el  is  indított digitális  technológiai
fejlesztéseket. Ez a kép felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes területekre vonatkozó célok
kijelölésénél módszeresen meg kell vizsgálni a már működő alkalmazásokat, valamint azok
hiányának okait. Az első esetben továbbfejlesztési lehetőségekről beszélünk, a másodikban
pedig lehetséges akadályozó tényezőkre, fel nem ismert lehetőségekre kell gyanakodnunk.
Ez utóbbi esetre példa az a helyzetfelmérés során felszínre került tapasztalat, hogy nagyon
sok  már  létező,  könnyen  elérhető  alkalmazás  egyszerűen  nem  ismert,  ill.  nincs  olyan
szolgáltatás,  amely  ezeket  a  lehetőségeket  megmutatja,  megtanítja  a  potenciális
felhasználóknak,  segít  az  alkalmazásban  (pl.  online  piac  megszervezése).  Természetesen
egyszerű hozzáférési akadályokról is beszélhetünk. Más esetekben, többnyire az OHP által
biztosítható komplex, stratégiai megközelítés és a digitális ökoszisztéma léte, működése a
feltétel a továbblépéshez (pl. általános lakossági platform, IoT rendszerek létrehozása).
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Az élethelyzetek, problémák és a digitális ökoszisztéma potenciális elemeinek összevetése
Az „Amire építhetünk adatok” az adott témakörben települési csoportonkénti egy főre jutó említések térségi összege 

a prioritás szavazás átlagával korrigálva36
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36 Az „Amire építhetünk” kérésnél tényeket kértünk, ezért a csoportonkénti átlagos említések számát az átlagos prioritási szavazás értékével (az 1-10-es prioritási súlyok 
átlaga 5,5) szorozva tettük fontossági súly szerint összevethetővé az „Élethelyzet, probléma” értékekkel.
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3.2.3.2. Platformok

Nagyon  érdekes  képet  mutat  a  térségi  digitális  ökoszisztéma  kezdeti állapota.  A
helyzetelemzés  résztvevőit  is  meglepte,  hogy  mennyi  minden  van  már,  érhető  el  a
térségben,  egyes  településeken,  ami  egy integrált,  egységes,  közös  digitális  ökoszisztéma
kezdeti részeként értelmezhető, azzá tehető.

o A műszaki platform – legalábbis annak hálózati része, némely esetekben periférikus

eszközök  is,  pl.  az  egészségügyben  –  „erősebbnek”  látszik  annál,  amit  a
közreműködők  problémaként  érzékelnek.  Igaz,  hogy  egy  erőteljesebb  fejlesztés  a
technikai alapok iránti igény jelentősen megnöveli. 

o Az adatplatform iránti igény, ill. annak problematikus jellege fontossági súly szerint

arányban van a rendelkezésre álló potenciállal. Természetes azonban, hogy a digitális
ökoszisztéma követelményei a jelenleginél sokkal magasabbak lesznek e platformmal
szemben. Hasonló a helyzet az informatikai platformmal is. Számos dolog él, s nagyon
sok mindenre van szükség.  A helyzet  úgy jellemezhető,  hogy a terület fontossága
mindkét oldalról nagy és tudatosult. 

o A  szervezeti platform  kiinduló pontja igen érdekes és sajátos.  Több minden van a

térségben  e  területen,  mint  amit  egy  lehetséges  térségi  digitális  ökoszisztéma
részének  tekintenek,  de  azzá  tehető.  Ezek  az  értékek  nagyon  jelentősek,  s  még
kevéssé  felismertek,  tudatosultak,  ill.  kapták  meg  a  nekik  megfelelő  szerepet  a
létrehozandó térségi digitális ökoszisztémában. 

o S, végül a személyi platform esetében a jó adottságok és az érzékelt problémák – két

másik, az adat informatikai platformhoz hasonlóan – egyformán magas súlyúak, ami
különleges figyelmet igényelnek majd az  ökoszisztéma fejlesztése során.  Egyszerre
érzékelhető  a  bizonytalanság  és  a  felkészültség,  elszántság.  Képesek  vagyunk-e  a
digitális transzformáció befogadására emberi oldalról? Az eltökéltek, készek, képesek,
motiváltak magukkal tudják-e ragadni a többieket?

Összességében  azt  lehet  mondani,  hogy  az  Észak-Hegyhát  Mikrotérség  az  „Amire
építhetünk”  helyzetelemzés  alapján  jó  irányú  mozgásban  van.  Ezt  néhány  további  –  a
helyzetelemzés  keretében összegyűjtött –  adat  is  igazolja.  A  3.  mellékletben bemutatott
teljes  feldolgozásból  kérdés  is  foglalkozik  a  személyi  platformmal  kapcsolatban  fentebb
megfogalmazott dilemmával.

A  „beavatás”  előtt erre  a  kérdésre  –  Ön szerint  az  itteni  embereket  mennyire  érdekli  a
technológia  rohamos  fejlődése,  bevonhatók-e  a  fejlesztésbe?  –  1-7-es  skálán  4,4-es
(közepesen – többnyire között) értéket kaptunk térségi szinten. A műhelymunka végén az
azonos tartalmú, hasonlóképpen feltett – Kialakulhat-e elszántság Ön szerint a településen,
hogy ezzel a témával intézményesen és módszeresen foglalkozni kell? – kérdésre a válasz 5,3-
as (többnyire – nagy elszántság) értéket mutatott. 

Érdekes a fenti kérdésekkel összefüggésben az is, hogy a megkérdezettek mit gonolnak erről
a kérdésről, ami nehezítheti vagy könnyítheti a bevonást:  Az itteni emberek fenyegetésnek
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vagy inkább lehetőségnek élik meg a digitális technológia mindent érintő „nyomulását”?  A
térségi  szintű válasz  erre a kérdésre az  1-7-es skálán 5,1 (inkább lehetőség és lehetőség
között) érték volt. A helyzetet tehát reményteljesnek látják ebből a szempontból.

Az nem kétséges,  hogy  a műhelymunka iránt  érdeklődést  mutató  48 fő  élethelyzetüknél
fogva érintetteknek tartják magukat a digitális technológiák fejlődésében (1-7-es skálán ezt
térségi szinten 5,7-re (a meglehetősen és nagyon között) értékelték a „beavatás előtt” és
ugyanennyire  tartják  fontosnak  az  Okos  Hegyhát  programot.  Az  utóbbi  értékelés  a
műhelymunka végén 6,2-re (a nagyon és rendkívül fontos között) változott meg.

Az érintettek bevonásának gyakorlati célú lehetőségét és potenciális hasznosságát illetően
ezt  a  kérdést  tettük  fel:  Látja-e  szükségét  valamely  területen  jelenleg  még  nem  létező
konkrét okos megoldásnak, alkalmazásnak? A társági szintű válasz az 1-7-es skálán 6,1-es (a
„több téma” és „sok témában” között) érték volt. Ez azt jelzi, hogy az érintettek nagyobb
közönsége vélelmezhetően komoly – a korábban említett – „ötletbankot” tud létre hozni a
folyamatos fejlesztés közösségi támogatásához.

S, végül nagyon érdekes és bíztató választ kaptunk arra a kérdésre, hogy: Részt venne-e Ön
személyesen a helyi okos fejlesztésekben, ha erre lehetőség nyílik, ha igen, milyen szerepben?
A megkérdezettek az alábbi szerepekre %-os arányban a következőképpen válaszoltak saját
részvételüket illetően: ellenőrzés – 16, döntéshozatal – 32, tesztelés – 55, fejlesztés – 48,
konzultáció – 48, tájékozódás – 43, nem venne részt – 2. Amint látjuk, meglehetősen jelentős
a közreműködői tevékenység, igen nagy a részvételi hajlandóság.

4. Stratégiai célrendszer

Az alábbi  táblázat  azt  mutatja,  hogy a fentebb elemzett felhasználási  területek mennyire
közvetlen kapcsolatban állnak  az  átfogó térségi  stratégiai  célokkal.  Az  adott felhasználási
területre  irányuló  technológiai  fejlesztések  –  a  konkrét  fejlesztési  célok  helyes
megválasztásával – ennek megfelelő eséllyel lesznek képesek a legátfogóbb térségi fejlesztési
célok  támogatására.  Van  azonban  egy  felhasználási  terület  –  mégpedig  a  közlekedés –
amellyel  kapcsolatban a  helyzetfeltárás  során  megfogalmazott élethelyzeti igényekhez  és
technológiai fejlesztési lehetőségekhez nem kapcsolódik átfogó térségi fejlesztési cél a 2015-
2020-as időszakra megfogalmazott mikrotérségi stratégiában. Tekintettel azonban a jelen és
a mikrotérségi stratégia időhorizontjának eltérésére, ez nem lehet akadálya annak, hogy a
téma  a  térségi  digitális  transzformáció  napirendjére  kerüljön.  Annál  is  inkább,  mert  a
probléma valós és a technológia erre – rövid és hosszabb távon is – jó lehetőségeket kínál.
Átlagosan 3-4 felhasználási terület (átlag 3,5) informatikai fejlesztései támogatják az átfogó
térségi  stratégiai  célokat,  amely lehetőségek, összefüggések az egyes projektek, alprojekt
szintjén érvényesíthetők. 

Ha a felhasználási  területek átlagos érintettségét (2,5) nézzük a Mikrotérségi Unió átfogó
céljai  által,  akkor  azt  látjuk,  hogy  azok  fele  az  átlag  alatti,  a  másik  fele  pedig  felette
helyezkedik el.  Nem minden felhasználási  terület van  tehát  reprezentálva  a  mikrotérségi
átfogó célok között, ami teljesen rendben van. Prioritások érvényesülnek a Mikrotérségi Unió
stratégiájában,  s  a  helyzetfeltárásban  is  azt  látjuk,  hogy  eltérő  súllyal  jelennek  meg  a
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változtatási  igények  az  egyes  felhasználási  területeken.  Érdekes,  hogy  ezek  a  súlyok
nagyjából egybe is esnek a település- és térségfejlesztés területét kivéve.

Mikrotérségi stratégiai célok és 
digitális technológiai fejlesztési területek

Jobbra a digitális ökoszisztéma
potenciális felhasználási területei

*
Lent az Észak-Hegyhát Mikrotérségi
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Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása + + 2

A jövő generáció bevonása a tervezésbe, 
közös jövőkép

+ + + + + 5

Tudatos képességfejlesztés és 
-megtartás

+ + + + 4

Kommunikáció, kooperáció, koordináció + + + + 3

A helyi gazdaság erősítése, a jövedelmek 
helyben tartása

+ + 2

A térségi vonzerők fejlesztése a 
turisztikai potenciál közös kihasználására

+ + + 3

Energiahatékonyság növelése, 
környezeti fenntarthatóság új 
technológiákkal 

+ + + + + 5

„Egészségre születni”- egészség, 
munkaképesség, aktív időskor

+ + + + 4

Társadalmi felzárkóztatás, lakhatási- 
és energiaszegénység csökkentése 

+ + + 3

Közbiztonság, közbizalom + + + + 4

Összesen: 1 3 5 3 6 2 3 0 1 1 2 1 3 5

Átlag: a Mikrotérségi Unió átfogó céljainak érintettsége (összegzés vízszintesen) 2,5 
a felhasználási területek átlagos érintettsége (összegzés függőlegesen) 3,5

37Az Okos Hegyhát Program sikeres projektjei természetesen valamennyi célterületre hatással vannak, a 
kapcsolatok itt a projektmenedzsment közvetlen, azonnali hatásaira, kapcsolataira vonatkoznak.
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A helyzetfeltárás konkrét szükségleteiből, térségfejlesztés és az okos fejlesztés jövőképeiből
és közös célterületeikből kiindulva (lásd az alábbi áttekintő ábrát) határoztuk meg az Okos
Hegyhát  Program  stratégiai  célrendszerét.  Az  új  lokalizmus  szemléletéből  adódóan  a
jövőképek célterületekre bontása le kell, fedje, valamennyi érintett érdekeltségi rendszerét,
az  abból  eredő  világszemléletét,  hogy  a  majdani  együttműködésekben,  közösségi
fellépésekben mindenki megtalálja a számára fontos, közös ügyeket. Már létezik két olyan –
egymással részben átfedő – megközelítés, amely a közös világszemlélet alapjául szolgálhat: 

o TBL – A Triple Bottom Line (3P38), amely a nagy, közös társadalmi felelősségvállalási

kihívásokat  a  társadalmi,gazdasági  és  környezeti (ökológiai)  tényezőkben  ragadja
meg.

o PEST – A társadalmi rendszerek külső környezeti elemzésének általános szemlélete, a

mely  a  világot  politikai,39 gazdasági,  társadalmi,  technológiai,  továbbfejlesztett
változata (PESTEL40) kiegészíti a környezeti és jogi dimenziókkal.

A  fenntartható  környezet,  életminőség  és  gazdaság  két  megközelítésének  rokonsága  és
rendkívüli elterjedtsége elég meggyőző szemléleti alap annak elemzéséhez, hogy a térségben
e tényezők mely  területei  relevánsak  az  átfogóbb  célok  és  az  okos  térség fejlesztésének
gyakorlatias irányt adó társadalmi és technológiai innovációk céljainak meghatározásához. 

A digitális transzformációs stratégiai céljai tehát eszközökként szolgálnak a térség egésze és
települési közösségeinek, gazdaságának fejlődése érdekében. Az Észak-Hegyhát Mikrotérségi
Unió Fejlesztési  Stratégiája  a következő jövőképből  (*)  vezeti le stratégiai  céljait  az Okos
Hegyhát Programban elfogadott definíció (**) elfogadásával.  Utóbbi 41 magában foglalja az
okos falu, térség létesítésének alapcéljait. Mindkettő eredményessége, megvalósulása az 5
fő  és  19  részterületre  vonatkozó  probléma  megoldásokon,  fejlesztési  célokon  és  azokat
szolgáló programokon keresztül határozható meg. Következésképpen, olyan OHP stratégiai
célokat  és  kapcsolódó  projekteket  határozunk  meg,  amelyek  illeszkednek  ezekhez  a
területekhez. 

38 Három alappillér vagy hármas megközelítés: People, Profit, Planet
39 A lokalitásban ez lényegében a helyi közigazgatást jelenti
40 Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal. A legal (jogi) környezet a helyi 
gyakorlatban a közigazgatás részeként magában foglalja annak külső és belső jogi környezetét is.
41 Forrás: Dicső László, Smart Village Brüsszelben és Alsómocsoládon, 2019. február 28. (prezentáció a 
kulcsemberek találkozóján).
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Az Okos Hegyhát Program stratégiai céljainak illeszkedése 
a térség és az okos fejlesztés jövőképeihez, azok közös célterületeihez
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A kérdés lényege: a digitális átalakulási stratégiával milyen célokat kell elérni ahhoz, hogy az
átfogó térségi célok megvalósuljanak a feltárt változtatást igénylő élethelyzetek javítása által.
A  célrendszer  választ  ad  arra  a  kérdésre,  hogy  miért  van  szükség  a  fejlődést,
problémamegoldást  szolgáló  digitális  átalakulás  projektjeire  és  alprojektjeire.  Az  Okos
Hegyhát  Program stratégiájával  az  átfogó fejlesztési  célterületekhez  kapcsolódva (lásd az
összefoglaló  táblázatban)  és  a  helyzetelemzésre  válaszolva  a  következő  változásokat  kell
megcéloznia:

o 1 DIGITÁLIS ÖKOSZISZTÉMA – Alapvető cél, hogy a digitális átalakulás alapvető feltételét

képező öt platform kialakuljon, egységes rendszerré integrálódjon, fenntartható módon
fejlődjön tovább, folyamatosan korszerűsödve, rendelkezésre álljon a szükséges térségi és
települési  technológiai  intelligencia.  Meg kell  célozni,  hogy  kialakuljon  az  adatvagyon-
gazdálkodás,  hogy  az  adatok  beépüljenek  az  egyének,  szervezetek  és  közösségek  jól
áttekinthető  erőforrásainak  rendszerébe  és  a  lehető  legjobban,  szabályozottan
hasznosuljanak a közös célok érdekében.

o 2 BEFOGADÁSI KÉPESSÉG – Az érintett személyeket és szervezeteket, a közösség egészét,

a  legkülönbözőbb  szerepekben folyamatos  tanulással  és  egyéb  módokon  képessé  kell
tenni  a  digitális  transzformáció  folyamatos  befogadására,  a  lehetőségek  folyamatos
kihasználására, az ismeretek gyors elavulásának ellensúlyozására minden élethelyzetben
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egyéni, szervezeti és közösségi szinten egyaránt elősegítve az alkalmas – hagyományos és
új  –  oktatási,  tanulási  módok  fejlődését,  kialakulását.  A  meglévő  szervezetek
továbbfejlesztésével, újak létrehozásával  el kell  érni, hogy a digitális átalakulás minden
feladatának felelős, alkalmas és fenntartható szervezete legyen.

o 3 HOZZÁFÉRÉS MINDENKINEK – El kell érni, hogy a fejlesztésekhez és szolgáltatásokhoz

folyamatosan rendelkezésre álljanak, hozzáférhetők legyenek minden érintett – benne az
akadályokkal  küszködők  –  számára  szükséges  korszerű  technikai  hálózatok  és  a
kapcsolódó  eszközök,  szolgáltatások.  Egy  átfogó,  folyamatosan  karbantartott
akadálytérkép alapján kell biztosítani, hogy az új lehetőségekhez azok változásait követve
hozzáférjenek a hátrányokkal küszködők.

o 4 OKOS GAZDASÁG – A gazdasági szereplőket piac- és versenyképesebbé, hatékonyabbá

kell tenni a számukra könnyen, költségkímélő módon elérhető és a vevő, felhasználó által
is támogatott elektronikus kereskedelem, az automatizálás, egyéb új digitális technológiák
lehetőségeivel,  bekapcsolódva  a  platform  gazdaságba.  Az  okos  gazdaság  technológiai
innovációját a gazdálkodási, üzleti és társadalmi innovációknak is támogatniuk kell.

o 5 KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ – A jelenleg széttöredezett, áttekinthetetlen, eklektikusan

fejlődő  térségi  és  települési  kommunikációs  rendszert  integrálttá,  célirányosabbá,
funkcionalitásában teljesebbé, sokoldalúbbá és sokkal  hatékonyabbá kell  tenni minden
lehetséges  –  személyes,  szervezeti,  közösségi  –  kapcsolatrendszerben.  A  lakosság
kommunikációs  platformja  az  egyéni,  szervezeti és  közösségi  lét  szinte  minden
területének támogatására hivatott.

o 6 ONLINE JELENLÉT – A térség sajátos képének, identitásának, múltjának, jelenének és

jövőjének,  adottságainak  és  értékeinek  a  jelenleginél  sokkal  jobban  kell  látszania  és
megjelennie a közösségi  médiában jelentősen növelve turisztikai  vonzerejét. A digitális
identitás  és  annak  megjelenítése  azonban  túl  kell,  mutasson  a  turisztikai  vonzerőn,
támogatnia  kell  a  betelepülést  és  a  térség  eredményeinek  felmutatását,
kapcsolatrendszerének erősítését. 

o 7 KAPU A JÓ KÖZIGAZGATÁSHOZ – Egy jó közigazgatás kapujaként meg kell célozni, hogy a

kistelepülések  polgárai  részesüljenek  a  jó  közigazgatás  élményében,  semmilyen
közigazgatási ügyben, de egyéb ügyfélkapcsolatokban se kelljen elhagyniuk a települést, a
kistérséget.  Átfogóbb  cél  a  helyi  kormányzás  hétköznapi  demokráciára  alapuló
modelljének felmutatása,  amire a széles érintetti bevonással,  részvétellel működő OHP
önmagában is például szolgál. 

o 8 MODELLÉRTÉKŰ PROGRAM – Minden lehetséges módon biztosítani kell, hogy az Okos

Hegyhát  Program  beteljesítse  pilot  jellegből  fakadó  küldetését,  modellként  szolgáljon,
tapasztalatai, eredményei már menet közben terjedjenek a települések hálózatában. Erre
a  program  számos  –  a  térség  határain  messze  túlmutató  –  társadalmi,  gazdasági  és
technológiai  innováció  kínál  lehetőséget,  összekapcsolva  a  tájékoztatással,  hálózati
együttműködésekkel.
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o 9 HÉTKÖZNAPI AUTOMATIZÁLÁS – Ki kell használni, hogy az automatizált és mesterséges

intelligencia  rendszerekkel  „kiterjeszthetjük  érzékszerveinket”  és  gyorsabban,
hatékonyabban,  sokkal  pontosabban  tudunk  reagálni,  intézkedni  számos  fontos
élethelyzetben (pl. egészség, otthoni, köztéri és gazdálkodási biztonság). Az automatizálás
indulhat a gyerekek játékaként, folytatódhat a tanulásban, a tehetség kibontakozásában,
pályaorientációban, professzionális fejlesztésben és vállalkozásban. 

o 10 KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG – A kellemes természeti környezet erőforrásait és az

energetikai  önellátás  összefüggő  lehetőségeit  úgy  kell  kihasználni,  hogy  azok  a  jövő
generációit is  szolgálni  tudják, s ekként tovább növeljék a vidék vonzerejét. Hozzá kell
járulni a globális környezet, a klíma védelméhez is a CO2 kibocsájtás (ökológiai lábnyom)
minimalizálásával, az újrahasznosítás lehetőségének maximális kihasználásával is. 

o 11 A KÖZLEKEDÉS SZABADSÁGA – El kell érni, hogy a közlekedés és szállítás ne korlátozza

a térségben élők mozgási szabadságát, biztosítani kell a belső célpontok és a távolabbi
közlekedési  csomópontok  elérését  a  valós  igényekhez  igazodóan  földön  és  akár  a
levegőben is.  A  közlekedés a  földrajzi  adottságból  fakadó szükségszerűség,  megoldása
többféle  lehet:  az  utazás,  szállítás  kikapcsolása  (távkapcsolatok  révén),  hatékony
szervezése vagy új technológiák, eszközök alkalmazása.42

o 12 EGÉSZSÉGESEN ÉLNI – Kontroll alatt tartani fizikai és szellemi állapotunkat, védeni és

javítani  egészségünket,  a  lehető  legkevesebb  időt  tölteni  betegállapotban  minőségi
időskort biztosítva, amennyire csak lehet helyben elérni az orvosi ellátást, javítani a tartós
betegséggel  élés  lehetőségeit.  Mindezt  oly  módon,  hogy  a  lehető  legtöbb  ehhez
szükséges szolgáltatást otthonról vagy a település elhagyása nélkül igénybe venni.

o 13  VIRTUÁLIS  TERJESZKEDÉS  –  A  térség  már  ismerkedik  a  lehetőséggel  (elkészült

Alsómocsolád egy kisebb részének virtuális megjelenítése) és további felfedezésre vár a
virtuális valóság,  amely a legkülönbözőbb tevékenységek – találkozás,  tanulás,  alkotás,
játék, szórakozás, művészet, kereskedelem, stb. – lehetőségeit kínálja.

Az  Okos  Hegyhát  Program  stratégiai  céljait  projektek  és  alprojektek  valósítják  meg.  A
projektekhez  a  települések  külön-külön,  vagy  egymással  tetszés  szerint  összefogva
alprojektekkel csatlakoznak sajátos – megegyezéses – munkamegosztás, „okos specializáció”
alapján.  A Stratégia jelen vázlatában csak a javasolt közös projekteket írjuk le, amelyeket a
települések  vezetésével,  az  érintett szervezetekkel,  kulcsszereplőkkel  és
partnerszervezetekkel egyeztetve véglegezünk és egészítünk ki szükség és lehetőség szerint
alprojektekkel. A következő ábra ad áttekintést a javasolt projektekről. 

Az  5.  és  6.  fejezetekben –  két  részletben –  mutatjuk  be a javasolt  projekteket,  mert  az
időütemezés alapján kétféle projektet megkülönböztetését javasoljuk:

o FOLYAMATOS PROJEKTEK –  A digitális ökoszisztéma kialakítása, állandóan megújuló

szervezeti rendszerének működtetése, a technológiai fejlődéshez történő igazítása,
projektek  szervezése  és  menedzselése  sajátos,  az  állandó  és  határozott időre

42 Érdekes lehet e projekt tervezésénél az ún. közlekedési szegénység megoldásának egy belgiumi projekt 
javaslata: https://www.service-design-network.org/headlines/rural-mobility-20-yellow-window
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tervezett projektműködés  sajátos  keverékét  valósítja  meg.  Ezért  folyamatosan
működő projektként kell megszervezni.

o IDŐSZAKOS PROJEKTEK – A projektmenedzsment működési elvei és rendszere szerint

működő  fejlesztéseket  induláskor  3  nagyvonalúan  meghatározott időhorizontra
javasoljuk ütemezni azzal, hogy az utóbbit évente felül kell vizsgálni és újratervezni az
agilis tervezési-fejlesztési módszertan követelményeinek megfelelően. 

A további két ábrán összefoglalóan bemutatjuk, hogy milyen projektek indítását javasoljuk, s
azok  hogyan kapcsolódnak,  miként szolgálják az  Észak-Hegyhát  jövőképeihez és általános
fejlesztési célterületeihez. 

Az OHP célok és az általános fejlesztési célterületek fő öt kategóriájának érintettsége magas,
nem jelentősebb különbségekkel, átlagosan 32 projektkapcsolat jellemzi. A magasabbak – a
gazdasági,  társadalmi  és  helyi  közigazgatási (kormányzás).  A  relatíve  legkisebb
projektkapcsolattal rendelkező  környezet célterületi érintettség megfelel  a helyzetelemzés
eredményeinek.  Az  is  érdekes  és  fontos  körülmény,  hogy  a  technológia  nem  öncélú
projektelemként  van  jelen  a  célrendszerben,  hanem  társadalmi,  gazdasági  innovációkkal
társul. 

Az egyes OHP célok átlag 12 ponton (63 %-ban) találkoznak a 19 általános célterülettel, ami
jelentős  kapcsolati intenzitást  mutat.  Az  átlag  alatti elemek  közül  a  3.  Hozzáférés
mindenkinek  OHP cél  azért  nem okoz  problémát,  mert  ahhoz  –  mint  látjuk  majd  önálló
projekt kapcsolódik. Mind a három további 11 kapcsolódást mutató OHP cél –  befogadás,
modellérték,  virtuális  terjeszkedés  –  szintén  önálló  projekttel  kapcsolódik  a  célokhoz  és
jelentőségük  az  átfogó  célokhoz  képest  speciális,  ill.  szűkebb  tartalmúak  a  potenciális
célközönség, ill. érintettek köre szempontjából.
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Az Okos Hegyhát Program projektjei

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
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Az Okos Hegyhát Program projektjei hogyan szolgálják 
a mikrotérség jövőképeit és általános fejlesztési célterületeit?
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Összesen   16 11 8 14 14 13 15 11 12 10 13 12 11 160
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5. Projektek – Digitális ökoszisztéma

Az Okos Hegyhát nem egy teljesen új, másfajta vidéki térség. Az okos – másutt nevezik még
digitálisnak  vagy  intelligensnek  –  vidék  lényegét  az  jelenti,  hogy  egy  sajátos,  a  digitális
transzformációt  menedzselő  közösségi  innovációs,  fejlesztési  rendszert  (KIFR) működtet,
amely  új,  átalakult  szolgáltatásokat  hoz  létre,  épít  be  a  vidéki  életszférákba.  A  KIFR
működésének  eredményeképpen  létrejön  és  az  életminőség  javításának  szolgálatába  áll
benne  a  korábban  említett digitális  ökoszisztéma.   A  KIFR  létrehozása  az  Okos  Hegyhát
program  egyik  és  elsődleges  feladata,  amely  képessé  teszi  a  mikrotérséget  a  másik
feladatra, az  új  technológiával  támogatott szolgáltatások létrehozására és működtetésére
(lásd a következő feladatrészben).

Amint  a  helyzetelemzésben  (a  3.2.3.  fejezetrészben)  bemutattuk  számos  potenciális
összetevő  már  jelen  van  a  településeken,  amelyeket  a  KIFR  által  egységes  rendszerbe
szervezve és továbbfejlesztve jöhet létre a digitális ökoszisztéma. Kérdés, hogy mire, milyen
lépésekre  van  szükség  a  változási  folyamat  jelen  helyzetében?  Ehhez  látnunk  kell,  mi  a
különbség a jelenlegi és a KIFR jövőbeni rendszere és állapota között (lásd az alábbi „van –
lesz”  tartalmú táblázatot. A  változáshoz  mindenekelőtt tudatosítani  kell,  hogy  a  digitális
átalakulás a térség minden szereplőjének érdeke. 

A  KIFR  az  Okos  Hegyhát  Program  menedzselésének  része,  mint  felhasználási  terület
megjelenik a digitális ökoszisztéma vertikumai között (lásd a következő fejezetrészben). A
KIFR  tartalma  azonban  a  digitális  ökoszisztéma  platform  rendszerének  kialakítása  a  már
meglévő elemekre építve. Feladatait a feltételek megteremtése érdekében a szolgáltatások
fejlesztését megelőzően, legkésőbb azokkal párhuzamosan kell  végrehajtani.  Az átalakulás
projektek  keretében  megvalósítandó  –  a  digitális  ökoszisztéma  egyes  platformjainak
kialakításához kapcsolódó – lépések, ún. platformfejlesztési projektek a következők:

Mi a különbség a jelenlegi és a KIFR keretében kialakuló 
új helyzet között, honnan hová kellene elmozdulni?

Jelenlegi helyzet Okos Hegyhát KIFR

Független, eklektikus
gondolkodás

Gondolkodás a digitális
transzformációról

Közös, egységes gondolkodás,
szellemiség

Nincsenek összehangolva a
célok és stratégiai irányok

Célok és stratégiák követése
a fejlesztésben

Közös, összehangolt célok és
stratégiai irányok

Nincs munkamegosztás,
önellátásra törekvés

Munkamegosztás a
fejlesztésekben

Erősségeken alapuló feladat- és
munkamegosztás 

Nincsenek közös részek a
fejlesztésben

A fejlesztések közös részeinek
meghatározása

Erős, alapvető közös részek
segítik a fejlesztéseket

Nincs intézményesítve,
esetleges

A program, fejlesztések
nyilvánossága

Intézményesített módon
nyilvános

Párhuzamos, egymástól
független fejlesztések

A fejlesztések összehangolása
Közös célokat követő

összehangolt fejlesztések
Független háttérrel folynak a

fejlesztések
A fejlesztési programok

kiszolgálása, támogatása
Közös, egymást is segítő
hátterek és támogatások

36



Az erőforrások függetlenek,
széttagoltak

Az erőforrások rendelkezésre
állása biztosítása

Közösen megszerzett és
megosztott erőforrások

Elszigetelt, kisebb kapacitású
személyi hátterek

A személyi háttér
biztosításának módja

Közös, egységes, sokoldalúbb,
erősebb személyi háttér

Hosszú, bizonytalan tanulás,
alkalmazkodás

A tanulási folyamat hossza
jellege

A tanulási idő felgyorsulása,
folyamatos alkalmazkodás

Függetlenül, párhuzamosan és
hiányosan jelennek meg

Fejlesztési és működési
kompetenciák megléte

Egymást támogató, kiszolgáló,
elosztott módon alakulnak ki

Nehezen alakulnak ki, kevéssé
gazdaságosan működnek

Új intézmények,
szolgáltatások kialakulása

Gazdaságosan tudnak működni
térségi szinten

Megosztott, gyenge piaci
érvényesülés

A térség, mint piac
viselkedése 

Közös, erősebb piaci fellépés a
fejlesztésekben, gazdaságban

Az eredmények kevésbé
láthatóak és értékeltek 

Az eredmények felmutatása,
belső-külső értékelése

Együtt, összegezve
kiemelkednek, érvényesülnek

Nincs közös arculat (fellépés) a
digitális transzformációban

A fejlesztések láthatósága,
imázsának kialakulása

Egységes, erős térségi, benne
települési arculat

Függetlenül, saját erőből,
önállóan fejlődnek, működnek

Az egyes alkalmazások
helyzete

Technopontok hálózataként a
digitális ökoszisztéma részei

Független kapcsolatok, nincs
közös fellépés

Partnerkapcsolati hálózatok
rendszere

Egységes, egyeztetett, közösen
használt kapcsolatrendszer

o 1 SZEMÉLYI  PLATFORM PROJEKT – Az érintettek teljes körére kiterjedő képzési  – un.

edukációs  –  program  intézményesítése,  folyamatos  végrehajtása  a  szerepekhez,
élethelyzetekhez,  fejlesztési  programokhoz  és  feladatokhoz  kapcsolódóan,  az  új
helyzetekhez  való  igazodás  képességét  biztosító  folyamatos  tanulás  rendszerének
kiépítése a digitális technológiák támogatásával.

o 2 SZERVEZETI PLATFORM PROJEKT – Az OHP irányítási (feladat és felelősség telepítése),

innovációs  (living  lab43),  működtetési  (szolgáltató  központok,  helyek),  projekt-  és
szolgáltatásközösségek44 a  települési  szakosodást45 is  figyelembe  vevő  rendszerének
kialakítása, intézményesítése, az OHP megfelelő elemeinek beépítése az önkormányzati
és  szervezeti/intézményi  stratégiákba,  a  szervezetek  bekapcsolódása  profiljaiknak
megfelelő IT hálózati rendszerekbe. A szervezeti platform fejlesztéseket támogató része
lehet más, térségen kívüli önkormányzatokkal együtt létrehozandó ún. digitális klaszter.

o 3  INFORMATIKAI  PLATFORM  PROJEKT  –  A  szoftverfejlesztő  alkalmazások  –  különös

figyelemmel  a  szabad  (open  source)  szoftverekre  –   alapkészletének  kialakítása,  a
közösségi informatikai platform fejlesztések és alkalmazások alapszoftver feltételeinek
megteremtése (pl.  általános lakossági  és OHP közösségi  platform támogatásához),  az

43 A Living Lab a nyitott innováció új intézménytípusa, lásd Füzi Anita, A nyílt innováció egyik eszköze: Living 
Lab? http://acta.bibl.u-szeged.hu/32839/1/gtk_2013_180-195.pdf
44 A fejlesztések és szolgáltatások fokozatosan kialakuló új rendszerében az érintettek közösségként is részt
vesznek az innovációban, működtetésében. Ilyen alapon működik az OHP program is (lásd a közreműködési
szándék felmérésének eredményeit  is),  tehát  létre  kell  hozni  megfelelő  IT  támogatással  egy OHP fejlesztő
közösséget. Ebbe a körbe sorolható a Code for Hegyhát kezdeményezés.
45 Ehhez okos települési, intézményi szakosodási rendszer kialakítása szükséges a stratégia véglegesítése során,
a teljes, aktuális projektportfolió ismeretében. 
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azonnal igénybe vehető alkalmazások46 elérhetőségének és felhasználói támogatásának
folyamatos biztosítása. 

o 4  ADATPLATFORM  PROJEKT  –  A  települések  és  a  térség  közadat-vagyonának  és

hasznosítási  lehetőségeinek  feltérképezése,  hiányterületek  (pl.  helyi  szükségletek,
szolgáltatások,  hozzáférési  akadálytérkép)  meghatározása  és  pótlásuk  megtervezése
összhangban  a  stratégia  keretében  meghatározott fejlesztési  projektekkel.  Az  OHP
működéséhez kapcsolódó problématérkép és ötletbank intézményesítése47, beillesztése
a megfelelő közösségi platformokba. 

o 5  MŰSZAKI  PLATFORM  PROJEKT  –  Hozzáférési  projekt  végrehajtása  az  ún.  technikai

akadálytérkép  alapján  (lásd  Adatplatform),  amely  biztosítja,  hogy  a  potenciális
felhasználók  egyéni  és/vagy  közösségi  hálózatokon,  eszközökkel  hozzáférjenek  a
szolgáltatásokhoz.  A  szélessávú  hozzáférés  kiteljesítése  mellett az  IoT  fejlesztéseket
támogató  közösségi  LoRaWAN  hálózat  kiépítésének  és  a  virtuális  honfoglalás48

megkezdése  amennyiben  ennek  falhasználását  igénylő  rendszerek  (pl.  otthoni,
közterületi biztonsági, energetikai, mezőgazdasági) fejlesztése elindul (lásd a következő
fejezetrészben).

Az OHP stratégia jelen előzetes változatának egyeztetése keretében alakul  ki  a  végleges,
induló  projektportfólió,  amelyhez  a  digitális  ökoszisztéma  fejlesztési  „platformprojektek”
egyes részelemeit igazítani kell.  Az egyes projektekhez az egyeztetések során alprojektekkel
lehet  kapcsolódni,  aminek  mentén  a  települések  okos  szakosodása,  munkamegosztása
kialakul.

6. Projektek – Felhasználási területek

Az Okos Hegyhát működésének lényege a közintézményi, üzleti és közösségi tevékenységek,
szolgáltatások digitális technológiai támogatása az életminőség javítása és az életfeltételek
fenntarthatóságának  biztosítása  érdekében.  Az  OHP  előkészítése  keretében,  a  helyi
érintettek  részvételével  2018.  március  6.-i  műhelymunka  alapján  készült  Pilot  program
javaslat (lásd a 4. sz. mellékletben) elsődlegesen – általánosan közelítve a kérdést – a város
és vidék különbségeiből vezeti le a lehetséges felhasználási területeket, s kapcsolja a térség
sajátos helyzetéhez („Okos területek”). 

Az „okos szolgáltatások és tevékenységek” projektrendszere három hagyományos tervezési
időszakra  tesz  javaslatot  az  alábbiak  szerint  megengedve,  hogy  az  agilis  tervezésben  a
bennük majdan megjelölésre kerülő projektek és alprojektek időben mozoghatnak:

o RÖVIDTÁV – Azonnal elkezdhető és néhány (1-2) éven belül megvalósuló projektek, nagy

részben sürgős  feladatok  (pl.  térségi  e-kereskedelem)  megoldása,  már  a  megkezdett
fejlesztések  egységes  rendszerben  történő  folytatása,  fokozatos  kiterjesztése,  ill.
nagyobb és további projektek megalapozása a céljuk.

46 Induló és folyamatosan karbantartandó alkalmazási gyűjteménye az OHP stratégia kidolgozásának 
keretében elkészült.
47 Az OHP kidolgozása keretében az eddig felmerült ötletek kezdetigyűjteménye összeállításra kerül.
48A virtuális terek kiépítésével és felhasználásával kapcsolatos már megkezdett kísérletek folytatása 
technológiai alprogram keretében (közvetlen célként a virtuális iskolafejlesztés célozható meg hálózati 
együttműködésben).
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o KÖZÉPTÁV  –  Nagyobb  felkészülést,  tapasztalatgyűjtést,  betanítást,  technikai  és

szervezési  előkészítést,  pilot  fejlesztéseket  (pl.  IoT  hálózatfejlesztés,  automatizálás,
mobilitás),  kulturális  befogadást,  alkalmazkodást  igénylő,  eddig  helyben  nem,  vagy
kevéssé ismert technológiákat alkalmazó szolgáltatási rendszerek létrehozása a céljuk.

o HOSSZÚTÁV  –  Kevésbé  konkrét  szolgáltatások  célként  való  megjelölése,  inkább  egy

távlatos  vízió,  jövőkép,  amely  a  digitális  transzformáció perspektivikus  megoldásaival
érhető el, s inkább társadalmi innovációt, kultúrafejlesztést igényel, ami beépíthető a
program időközben megvalósuló – döntően edukációs és innovációs – elemeibe.

A  fenti ütemezésnek  az  is  célja,  hogy  már  rövidtávon  hozzon  olyan  egyértelmű
eredményeket és hasznokat, továbblépési képességeket, amelyek kétségtelenül igazolják az
okos fejlesztések helyességét, s kellően motiválnak további erőfeszítésekre, áldozatokra az
újabb, még kecsegtetőbb célok kitűzésére, eredmények elérésére. Az első két szakasszal az
alábbiakban,  a  harmadikkal  pedig a  következő (6.3 Vízió)  fejezetrészben foglalkozunk.  Az
agilis  tervezés  lehetővé  teszi,  hogy  a  projektek  és  alprojektek  az  aktuális  helyzet
függvényében időben előre vagy hátra elmozduljanak. Bizonyos előkészítő fázisok korább is
megindulhatnak  közművelődési,  közösségfejlesztési,  társadalmi  innovációs  akciókként.  A
szakaszolás ezért nem szükségképpen szigorú menetrend, inkább egy logika eredménye és a
figyelem, az előre látható erőforrások összpontosítását (fókuszálás!) szolgálja.

6.1. Rövidtáv – ALAPOZÁS ÉS ÁTALAKULÁS

A digitális ökoszisztéma kiépítése párhuzamosan halad néhány alapvető és már megérett,
sürgőssé vált felhasználási terület egyes kézenfekvő megoldásainak megvalósításával. Fontos
követelmény,  hogy  egyértelműek  az  igények,  adottak  kell,  legyenek  az  erőforrások  és
feltételek a projektek, alprojektek indításához, s illeszkedjenek a közép- és hosszabb távú
célok és fejlesztési irányok rendszerébe (lásd 8. Továbblépés c. fejezetrészt).

Ebben az időszakban, összhangban a digitális ökoszisztéma kiépítésének platformokat érintő
feladataival  a  következő  felhasználási  területekre  vonatkozó  fejlesztési  projektek
megvalósítására  teszünk  javaslatot,  az  egyes  projektekhez  az  egyeztetések  során
alprojektekkel lehet kapcsolódni:

o 6 HEGYHÁT PIACKÖZÖSSÉG – Az üzleti, kereskedelmi kapcsolatok platformja, ahol adni és

venni,  munkát  kínálni  és  keresni  lehet,  ahol  mindenki  biztonságos  boltot  nyithat,
szolgáltatást  indíthat,  jól  átlátható,  hogy  ki  mit  kínál,  keres  (pl.  távmunka),  mivel
foglalkozik  a  helyi  gazdaságban.  A  vásárlók,  szolgáltatás  igénybevevők  és  eladók,
szolgáltatók egymással nyílt és zárt felületeken beszélgethetnek, ügyeket intézhetnek. A
rendszer  természetesen biztonságos  fizetési  lehetőséget  kínál,  ha az  üzlet  összejön.  A
felületen  közösségi  szolgáltatások  (pl.  telekocsi,  bevásárló,  házimunka,  stb.  szolgálat)
szervezhetők.
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o 7 HEGYHÁT MI VAGYUNK – A térség lakossági, közösségi platformja, ahonnan minden már

létező  online  fórum,  közösségi  média  is  elérhető.  A  helyi  közösségi  kommunikáció,
tájékoztatás legátfogóbb felülete minden közérdekű, közcélú, közszolgáltató szervezetet
és közönségét összekapcsolja, s szabad teret enged új, saját közösségek szervezésének.
Adatokkal, IT és egyéb szolgáltatásokkal (pl. közösségi finanszírozási rendszer) támogatja
a közcélú, közösségi kezdeményezéseket, civil szervezeteket. 

o 8 TANULJ HEGYHÁT – A tanulást és oktatást, továbbképzést, szabadművelődést a lehető

legszélesebb  körben,  valamennyi  korosztály  számára  támogató  felület  és  szolgáltatási
rendszer és programok szervezése. IT és egyéb szakterületi mentorálási, tehetségkutatási
és –gondozási,  egyéb tanulást  és oktatást  segítő szolgáltatások (pl.  online tananyagok,
virtuális  tantermek,  képzési  programok  megkeresése,  szervezése)  nyújtása  helyi
szervezésben és hálózati kapcsolatokon keresztül. 

o 9  HEGYHÁT  IDEVÁR  –  A  térség  identitását  erősítő,  kifelé  megmutató  turizmusra,

vendégeket és látogatókat csalogató, tájékoztató, szervező és kiszolgáló felület, ill. online
szolgáltatási  rendszer.  Bemutatja  a  térség,  a  települések  helytörténeti,  társadalmi,
kulturális,  természeti értékeit és eligazítja a vendéget,  látogatót  a helyi  eseményekről,
szolgáltatásokról, rendezvényekről, közvetlenül biztosítva a helyfoglalás, bejelentkezés és
befizetés (jegyvásárlás) biztonságos lehetőségét. 

o 10  HEGYHÁTI  ÜGYINTÉZŐ  –  A  közigazgatás  kapujaként  a  helyi  ügyekben  a  hatékony,

eredményes  és  gazdaságos  igazgatást  és  ügyintézést  támogató  helyi  megoldások
továbbfejlesztése  és  központi alkalmazások  (pl.  ASP)  magas  színvonalú  kiszolgálása  és
helyi  hasznosítása,  az  ügyfelek  számára  az  ügyfélkapcsolatokat  és  távügyintézést
támogató  (benne:  telepresence)  információs  és  szolgáltatási  rendszer  kialakítása  az
ügyfélterhek minimalizálása érdekében.  

o 11 OKOS HEGYHÁT – Az Okos Hegyhát Program tervezésének, szervezésének és projektjei

menedzselésének  informatikai  támogatása  tájékoztató,  kommunikációs,  csoportmunka
támogató alkalmazásokkal saját rendszerben és tartalmak szolgáltatása más platformok
és információs szolgáltatások számára a hatékony megvalósítás és az érintettek lehető
legszélesebb bevonása, részvétele érdekében. A probléma, ötlet, projekt adattárak és a
program  megjelenítő  rendszereinek,  közösségi  felületrészének,  tudástárának
működtetése.

Az online, IT támogatást élvező rendszerek általában önmagukban nem elegendőek, nem
képeznek teljes körű szolgáltatási rendszert. Működésük feltételezi az alkalmazások mögött
működő,  azokat  üzemeltető  személyeket,  szervezeteket  (szolgáltatókat).  Mivel  a  fenti
informatikai  megoldások  általában  platform  jellegűek,  többféle  konkrét  szolgáltatást
nyújtanak,  feltételezik,  hogy  hozzájuk  alprojektek  formájában  kapcsolódnak  a
háttérszolgáltatók. Az informatikai rendszerekkel, a projektekkel való együttműködésüket az
OHP projektgazda szervezete szervezi, segíti, felügyeli. 

6.2. Középtáv - KIBONTAKOZÁS ÉS MEGERŐSÖDÉS
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A második, már bizonyos tekintetben előre látható és előkészíthető középtávra jósolható
időszakban  újabb,  jelenleg  még  nem  vagy  kevéssé  ismert,  használt  technológiák  jönnek
képbe.  Már  korábban  is  megindulhatnak  előkészületek  –  tájékozódás,  képzés,  kísérletek,
pályázatok előkészítése – ezeken a területeken is, de a térség egészére kiterjedő, üzemszerű
működésüket,  a  szolgáltatási  háttérfeltételek  kiépítését  középtávon  látjuk
megvalósíthatónak.

o 12  BIZTONSÁG  KÖZÖSSÉG  –  A  személyi,  egészségügyi,  vagyoni,  otthoni  és  közterületi

biztonságunk  kiterjedt,  több  módon  (pl.  hálózat,  háttérszolgálatok)  összefüggő
rendszerének továbbépítése  a meglévő technológiák  kiterjesztésével,  az  újakkal  (IoT  –
Internet of Things, a dolgok internete) történő összekapcsolásával.  Az e körbe tartozó,
alprojektek keretében, viszonylag elkülönülten is fejleszthető megoldások, szolgáltatások
személyi,  intézményi,  közösségi  háttereinek  megteremtése  –  számos  más  digitális
transzformációs  fejlesztéshez  hasonlóan  –  társadalmi  és  gazdasági  innovációkat  is
feltételez.

o 13 ENERGIA ÖNELLÁTÁS – A napelem rendszerek és egyéb módszerek (pl. komposztálás)

bevezetésével  megkezdődött önálló  energiaellátás  lehetőségeinek  kiterjesztése,
kiegészítve  az  energiatakarékosság  és  környezetkímélő,  CO2  kibocsájtást,
hulladékképződést  is  minimalizáló,  az  újrahasznosítást  támogató  egyéni,  szervezeti és
közösségi megoldások (pl. smart grid) széles körű népszerűsítésével, elterjesztésével az
otthonokban,  intézményekben,  gazdaságokban és a  közlekedésben. A környezetkímélő
energia előállítás és felhasználás folyamatosan mért mutatóit a térség fejlődésének egyik
indikátoraként tartjuk számon.

o 14 AUTOMATIZÁLÁS KÖZÖSEN – A házon belüli (lakás, iroda, üzemcsarnok) és kívüli (kerti,

háztáji,  közterületi,  mezőgazdasági  területi)  automatizálási  rendszereket  kiszolgáló
közösségi LoRaWAN hálózat létrehozása és üzemeltetése, az automatizálási lehetőségek
széles körű vizsgálata,  ismertetése, kikísérletezése, megvalósítása, tanítása és a sikeres
megoldások értékesítése itthon és külföldön. A projekt a hálózat tekintetében átfedésben
van az előző két projekttel, azonban míg azok kifejezetten összpontosítanak a biztonság és
az  energetika működésileg  zártabb  területére),  addig  ebben a  körben az  automatizált
megoldások helyi fejlesztésére, adaptálására irányul a figyelem.

o 15 HATÁRTALAN E-MOBILITÁS – A közlekedés minőségének szervezési megoldásokkal és

egyszerűbb IT támogatással történő javításán túl (pl. tájékoztatás, rugalmas menetrend,
telekocsi  rendszer,  GPS-es  falugondnoki  buszkövetés,  szállításszervezés)  technológiai
partnerekkel  együttműködve  elindíthatók  az  önvezető  személyi  és  tömegközlekedési
járműves  kísérletek  különösen  az  OHP  pilot  jellegére.  A  technológiai  megoldásnak
társadalmi  innovációval  is  ki  kell  egészülnie,  amennyiben  az  embereknek  meg  kell
ismerniük, s szokniuk az emberi felügyelet nélkül nem kötött pályán mozgó járműveket és
használatuk eddig nem ismert módjait, feltételeit.

o 16 LÉGBŐLKAPOTT SEGÍTSÉG – A dróntechnológia vidéki szerepének jóslataira figyelve,

lehetőségeit  kezdettől  fogva  követve,  tanítva,  népszerűsítve  kutatási  terepként
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fokozatosan bekapcsolódunk a közösségi fejlesztések folyamatába. Ennek keretében – az
OHP  pilot  jellegére  különös  tekintettel  –  részt  kívánunk  venni  új  köz-  és  magáncélú
szolgáltatásfejlesztésekben,  azok  lehetőségeit  a  térség  lakóinak,  gazdálkodóinak,
intézményeinek javára kívánjuk fordítani.

A  második  szakaszra  ütemezett fejlesztések  fókuszainak  meghatározásakor  a  helyi
prioritások mellett figyelembe vettük az OECD 2018 áprilisában az Edingurgh-i meghatározott
előrejelzéseit a vidék jövőjét meghatározó legalapvetőbb trendekkel kapcsolatosan.49

6.3. Vízió – A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁINAK FOGADÁSA

Általános a vélemény, hogy a digitális jövő 4-5 éves távlaton túl már kifürkészhetetlen. Azt is
mondják, hogy az ilyen távra jósolt technológiák nem olyanok lesznek, s nem arra fogjuk
azokat  használni,  amit  most  „beléjük  látunk”  a  múltból  szerzett tapasztalatainkkal.  Azt
azonban tudhatjuk, hogy ilyen technológiák lesznek, s alakítani fogják az életünket, s erre
készülni  kell.  A  korábban  említett és  más  jövőkutatások  alapján  folytatva  a  középtávon
megkezdetteket,  a  vidéket  érintő  alábbi  további  irányokban  és  célokkal  tervezünk
technológiai vidékprojekteket szervezni, indítani az OHP keretei között:

o 17 HELYBEN AZ EGÉSZSÉG – Az egészség megőrzését,  a  betegségek megelőzését és  a

gyógyulást,  valamint  a  rehabilitációt  segítő,  helyben  használható  digitális  eszközök
körének módszeres kibővítése,  újak biztosítása,  használata  otthon és intézményekben,
valamint  a  távolról  elérhető  szolgáltatások  komplex  rendszerei  helyi  feltételeinek
megteremtése és az ilyen célú hálózatokba való bekapcsolódás. Az ehhez szükséges helyi
személyes,  kulturális,  közösségi  feltételek  párhuzamos  megteremtése  a  szolgáltató
partnerekkel  együttműködve.  A  térség  sajátos  erőssége,  a  digitális  transzformáció
keretében is jól kihasználható lehetősége a minőségi időskorral kapcsolatos szolgáltatások
magas színvonalú biztosítása.

o 18 VIRTUÁLIS HONFOGLALÁS – Amennyire szükséges a települések virtuális replikáinak

(másolatainak)  elkészítése,  valamint  új  virtuális  terek  (iskola,  játék  és  szórakoztatás,
kiállítások,  koncertterem,  mozi,  műhelyek,  egyéb)  létrehozása,  köz-  és  üzleti célú
felhasználása.  A  virtuális  és  kiterjesztett valóság  lehetőségeinek  felfedezésének
felhasználása  tehetségek  felkutatására,  gondozására,  szórakozásra,  tanulásra,
pályaorientációra, vállalkozások indítására.

o 19  OKOS  KISÜZEMEK  –  Digitális  technológiákkal  (pl.  3D  nyomtatás,  automatizált

rendszerek  összeállítása  és  minden,  ami  még  jön  ebben  a  műfajban)  támogatott
kisüzemek  (vállalkozások)  létesítése  és  működtetése  beszállítóként  platform  alapon
működő termelési, szolgáltatási rendszerekbe. E lehetőségek módszeres kutatása hálózati
kapcsolatrendszereken keresztül, az ilyen üzemek létesítését segítő startup és vállalkozási
tanácsadás,  inkubáció  támogatása  ilyen  szolgáltatásokat  nyújtó  partnerekkel
együttműködve. 

49 Forrás: Az OECD Edinburgh-i Nyilatkozata a vidéki innovációról: https://www.oecd.org/rural/rural-
development-conference/outcomes/Proceedings.pdf
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o 20 OKOS OTTHON – Az okos otthon megoldások fokozatos elterjesztésének támogatása,

valamint  a  szükséges  személyi,  kulturális  és  közösségi  feltételeinek  megteremtése.  A
bekapcsolódó háztartások kiszolgálása közösségi hálózati szolgáltatásokkal, tanácsadással,
karbantartással,  egyéb  háttérszolgáltatásokkal.  Az  okos  otthonok  működtetéséhez
szükséges  közösségi  feltételek  biztosítása  (együttműködés,  egyes  háttérszolgáltatások
közösségi megoldása).

o 21 ADATOK ÉS INTELLIGENCIA – Feltételezzük, hogy fokozatosan megnyílik a lehetőség a

térségre, egyes településekre, életszférákra vonatkozó nagy élő (valósidejű), napi operatív
és  statisztikai  adattömegek  (Big  Data)  felhasználására,  elemzésére.  Azt  is,  hogy  ezek
alkalmasak  lesznek  döntések  (pl.  köz-  és  üzleti szolgáltatások  operatív  szervezéséhez,
működtetéséhez,  beruházási  és  egyéb,  pl.  innovációs  projektek  tervezéséhez)
megalapozására sajátos mintázatok megkeresésével  mesterséges intelligencia (Artificial
Intelligence) eszközök felhasználásával.  Tekintettel az OHP program pilot jellegére is,  e
lehetőségek  folyamatosan  figyelni  kívánjuk,  s  lehetőség  szerint  bekapcsolódunk  pilot
projektekbe, amennyiben azok hozzá tudnak járulni a térség, a helyi gazdaság és közösség
további fejlődéséhez.  

7. OHP szervezeti háttér

Az  OHP  szervezeti hátterét  alkotó,  javarészt  a  program  előrehaladásával  párhuzamosan
létrejövő,  kibontakozó  szervezetek  –  a  szervezeti platform  elemei  –  három  alapvető
csoportba sorolhatók (lásd az alábbi áttekintő ábrát):

o IRÁNYÍTÓ – A program egészének irányításában sajátos felelősség- és szerepmegosztással

résztvevő térségi  és azon túli  szervezetek köre. Itt figyelembe kell  venni minden olyan
szervezetet,  amely  aktív  közreműködésével  hozzájárulhat  a  program  egészének
megvalósításához,  sikerességéhez  a  döntések  előkészítésében,  meghozatalában,
végrehajtásának, ill. az eredmények kontrolljában.

o FEJLESZTŐ  –  Az  alkalmazások  létrehozója  lehet  üzleti szolgáltató,  értékesítő,  belső

szervezeti egység,  egy  fejlesztő  közösség,  térségen  kívüli  önkormányzatokkal  közös
szervezet (klaszter), vagy ezek legkülönbözőbb kombinációi. A fejlesztés az esetek nagy
részében  –  sőt,  alapértelmezésben  –  nem  egyszeri  akció,  hanem  egy  állandóan  zajló
folyamat,  így  az  a  rendszer  továbbfejlesztését  és  karbantartását  is  magában  foglalja.
Működésüket innovációs szolgáltató szervezet (lásd alább) támogathatja.

o MŰKÖDTETŐ – A fejlesztések végrehajtását és az alkalmazások működtetését biztosító,

kiszolgáló szervezetek köre, amelyek alkalmazkodnak a szolgáltatások sajátosságaihoz, s
üzleti terveik  biztosítják,  garantálják  a  szolgáltatás,  alkalmazás  fenntarthatóságát.  A
térségi felhasználók számára elérhető szolgáltatásokat bármely szektor belső, külső, ill.
hálózati szervezetek  egyaránt,  vagy  egymással  együttműködve  is  nyújthatják,  sajátos
módokon elősegíthetik.
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Az OHP célok és a megvalósításra javasolt projektek kapcsolat intenzitása
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1 SZEMÉLYI PLATFORM* 1 1 1 1 1 1 1 7

2 SZERVEZETI PLATFORM*  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

3 INFORMATIKAI PLATFORM* 1 1 1 1 1 1 1 1 8

4 ADATPLATFORM* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

5 MŰSZAKI PLATFORM* 1 1 1 1 1 1 1 7

6 HEGYHÁT PIACKÖZÖSSÉG 1 1 1 1 1 1 1 1 8

7 HEGYHÁT MI VAGYUNK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8 TANULJ HEGYHÁT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

9 HEGYHÁT IDEVÁR 1 1 1 1 1 1 1 7

10 HEGYHÁTI ÜGYINTÉZŐ 1 1 1 1 1 1 1 1 8

11 OKOS HEGYHÁT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12 BIZTONSÁG KÖZÖSSÉG 1 1 1 1 1 1 1 1 8

13 ENERGIA ÖNELLÁTÁS 1 1 1 1 1 5

14 AUTOMATIZÁLÁS KÖZÖSEN 1 1 1 1 1 5

15 HATÁRTALAN E-MOBILITÁS 1 1 1 1 1 1 6

16 LÉGBŐLKAPOTT SEGÍTSÉG 1 1 1 3

17 HELYBEN AZ EGÉSZSÉG 1 1 1 1 1 1 1 7

18 VIRTUÁLIS HONFOGLALÁS 1 1 1 1 1 1 1 1 8

19 OKOS KISÜZEMEK 1 1 1 1 4

20 OKOS OTTHON 1 1 1 1 1 1 6

21 ADATOK ÉS INTELLIGENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
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Összesen   5* 11 15 12 15 12 13 20 15 9 10 15 10 162

*A digitális ökoszisztéma magától értetődően valamennyi projekthez szükséges, itt kifejezetten a létrehozás szempontjából releváns kapcsolatokat jelzi a táblázat.
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Az OHP szervezeti hátterét alkotó szervezettípusok

Az  okos  térség  ökoszisztéma  szervezeti platformjának  kialakítása  a  programszervezés  kritikus
mozzanata.  Ettől  függnek  a  programszervezés  fejlesztés  és  a  további  fejlesztések  feladat-  és
munkamegosztásának, ennek részeként felelősségi rendszerének kialakítása. A szervezetekhez kell
hozzárendelni a személyi platform meghatározó – kulcsszereplők! – részét, s számos egyéb szervezeti
és működési feltételt is.

8. Továbblépés

Az OHP Stratégia véglegezése és az ezzel párhuzamos intézkedési rendszer – javasolt elemeit
az alábbiakban foglaljuk össze – kidolgozása képezi a stratégiai tervezés további lépéseit. Az
alábbi  intézkedési  javaslatok  időütemezése  azok  elfogadásától  és  végleges  tartalmi
meghatározásától függ, ami a soron következő első lépés – vezetői egyeztetés – feladata:  

o VEZETŐI  EGYEZTETÉS – Az Észak-Hegyhát  Mikrotérségi  Unió vezetőségével  folytatandó

egyeztetés  tartalma  OHP  Stratégia  jelen  anyagának  és  az  alábbiakban  felsorolt
intézkedések  megvitatása,  véglegezése,  ütemezése.  Különösen  fontos  elem  a  7.
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fejezetrészben  bemutatott szervezeti platform  alapján  az  OHP  szervezeti háttere  fő
elemeinek és a kapcsolódó személyi platform kulcsembereinek meghatározása. Ezen túl
egy  települési  okos  szakosodási  javaslat  körvonalazása  a  korábbi  tapasztalatok,
késztetések és a jelenlegi adottságok, ill. jövőbeni tervek alapján.

o OHP KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS – A javasolt fejlesztési célok és irányok, egyes fontosabb,

javasolt  alprogramok (lásd alább)  ismeretében egy széles körű lakossági  közvélemény-
kutatással  kell  megalapozni  egyes  rövid-  és  hosszabbtávú  fejlesztések  kapcsolódó
szükségleteinek,  elfogadottságának  és  feltételeinek  helyzetét,  valamint  azt,  hogy  a
nagyközönség milyen módon és intenzitással kész, képes az együttműködésre a sikeres
megvalósítás érdekében.

OHP igény- és közvélemény-kutatás
*

Koncepció, kérdések

Mi a közvélemény-kutatás célja?

o Az érintettek megnyerése a program támogatására, abban való közreműködésre.

o Az igények felmérése a technológia által támogatható szükséglet-kielégítés iránt.

o Egyes már látható akciók szükségességének és támogatottságának felmérése.

o Az érintettek készségének, képességének felmérése az új technológiákra.

o A fentiek érdekében a program ismertté tétele, hogy azzal azonosulni lehessen.

A közvélemény-kutatás tartalma

o Az érintettség beazonosítása (ki a kitöltő, hogyan lehet érintett)

o A programmal, az új technológiákkal, a kapcsolatos attitűd

o A hasznosnak tartott technológia-alkalmazási terület

o A befogadásra való készség, alkalmasság, feltételek 

o A közreműködési szándék és mód, a kapcsolattartás igénye és módja

Kérdések a lebonyolítással kapcsolatban

o Egységes kérdőív, benne speciális kérdések egyes érintett csoportoknak?

o Külön-külön sajátos tartalmú kérdőív egyes érintetti csoportoknak?

o Hagyományos papíralapú és/vagy online is kitölthető kérdőív?

o Igény szerint tudunk-e adni segítséget a kérdőív kitöltéséhez?

o Hogyan szervezhető meg gyakorlatiasan a közvélemény-kutatás?

Szöveg- és kérdésjavaslatok

o Bevezetés,  mi  ez,  miért  fontos,  milyen  célt  szolgál,  kihez  lehet  fordulni  a  témában,

köszönet a válaszokért, amelyekkel a helyi életviszonyok javítását segítik elő.
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o Ön inkább fenyegetésként vagy lehetőségként éli meg az új technológiákat?

A helyzetelemzésben már korábban feltett kérdés.

o Ön  szerint  szükség  van-e  térségi  szintű  összefogásra  az  új  technológiák  kihasználása

érdekében?
Válaszalternatívák  megajánlása  a  „magától  megoldódik”,  „mindenki  maga  intézze”  és
további fokozatokon keresztül a „teljes összefogásig” bezárólag

o Ön milyen szerepekben lehet érintett az új technológiák alkalmazásában?

A helyzetelemzés során beazonosított szerepek, több is megjelölhető

o Az élet mely területén lenne hasznos az ön számára, ha technológiák segítenének?

Az  életszférák  felsorolása  (több  is  megjelölhető),  amelyek  besorolhatók  majd  a
felhasználási területekhez és a tervezett projektekhez.

o Ön mennyire részese már az új technológiák alkalmazásának az alábbiak szerint?

Tevékenységek felsorolása,  amelyeket  nem, vagy  néhány fokozat  szerinti gyakorisággal
végeznek.

o Önnek milyen mire lenne szüksége az új technológiák teljesebb alkalmazásához? 

A lehetőségek felsorolása és 1-5-ös értékelésére, hogy mennyire lenne fontos.

o Ön milyen funkciót tudna betölteni az új technológiák alkalmazásában? 

A helyzetelemzés során feltett kérdés, amelyre több válasz is adható.

o Örömmel  vesszük,  ha  további  gondolatait,  javaslatait  megosztja  velünk  ebben  a

témában.
Szöveges válasz lehetősége.

o ÉRINTETTI INTERJÚK – A szervezeti és személyi platform, egyes már jól látható alprojektek

kulcsszereplőivel személyes interjúk lebonyolítása, amelyek célja és tartalma a részvétel
megerősítése,  ha  szükséges  az  érintett megnyerése,  a  szerep  tartalmának  pontosabb
meghatározása,  további  érintettek  felkutatása  és  bevonása  (ún.  hólabda  módszer
alkalmazása),  a  partnerkapcsolatok  további  feltárása,  s  a  részvétel  témájába  vágó
projektek, alprojektek céljainak, megvalósítási feltételeinek további pontosítása.

Első körös érintetti interjúk
*

Koncepció, tartalom, lebonyolítás

Az érintetti interjúk célja

o A technológiai innovációk, fejlesztések lehetőségeinek felmérése
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o A kapcsolódó társadalmi, gazdasági innovációk szükségletének felmérése

o A fejlesztések céljának, tartalmának, illeszkedésének meghatározása

o A fejlesztések feltételeinek és azok meglétének felmérése

Az elérendő érintettek köre

o Személyek, akik elkötelezettek valamilyen fejlesztési irányokban, tenni kívánnak valamit

o Kulcsszemélyek, szervezetek képviselői, akiken a fejlesztésben pozitív módon érdekeltek

o Személyek, szervezetek képviselői, akinek működését a fejlesztések jelentősen 

befolyásolhatják

Az interjúk tartalmi kérdései

o Mi az érintettség tartalma, hozzájárulás, akadályoztatás lehetősége?

o Adott konkrét fejlesztések célja, tartalma, illeszkedése, realitása

o Felelősségvállalás, aktivitás adott új, ill. továbbfejlesztés végrehajtásában

o A fejlesztés előzményei, tervezett ütemezése

o A fejlesztés kapcsolódása más célterületekhez, projektekhez, alprojektekhez

o Adott végrehajtandó fejlesztés feltételei, azok megléte vagy hiánya

o Külső partnerek közreműködése adott fejlesztésekben

o A potenciális támogatók és ellenzők körének felmérése, és akikkel még beszélni kell

Az interjúk szervezése

o A polgármesterek javaslataira, ajánlásaira támaszkodva

o Az interjúk nagyobb része átemelhető az alprojekt pályázatok, javaslatok elbírásának 

körébe
o Az érintetti kör meghatározása projektek céljaiból, prioritásaiból, tartalmából kiindulva

o A körvonalazódó okos települési specializáció területeit követve

o A stratégia kidolgozása keretében a fejlesztések egy szűk körére kell csak koncentrálni

o Eldöntendő, hogy személyenként és/vagy fókuszcsoport jelleggel működjön

o ALPROJEKTEK  KEZDEMÉNYEZÉSE  –  Alprojekt  szervezés  és  indítás  lehetőségének

meghirdetése a térség valamennyi érdekelt szereplője számára arra alkalmas módon, a
háttér információk biztosításával (lásd alább: OHP kommunikáció). A projekteket nyitott
rendszerként  kell  kezelni,  amelyekhez  megfelelő  koordinációval  bárki  csatlakozhat.  Az
alprojektek vállalása szerves része az öt település ún.  okos szakosodásának,  amelyben
mindenkinek a sajátosságaihoz, szándékaihoz, lehetőségeihez illeszkedő fejlesztési szerep
jut. Az alprojektek indítási feltételeivel kapcsolatban lást az alábbi keretes ábrát.

OHP alprojektek indításának feltételrendszere

Az  első  alprojekteknek  a  célok  szempontjából  lényegesnek,  jelentősnek,  biztonságosnak,
meggyőzően  sikeresnek  és  lehetőleg  látványosnak  kell  lenniük.  Ezért  igen  alaposan  meg  kell
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fontolni, hogy melyeket választjuk ki a lehetséges, részben már elképzelt és összegyűjtött akciók
közül. Az alprojekt tervekkel szemben támasztott követelmények a következők:

o CÉLSZERŰSÉG ÉS ATTRAKTIVITÁS – Az OHP célrendszerébe illeszkedő, fontos célok teljesülését

meghatározóan és hatékonyan szolgáló, a helyi közösség jelentős részét, fontos szükségleti
területen érintő akció, amely magas támogatottságot vált ki és együttműködésre számíthat az
érintettek részéről is.

o KULCSEMBEREK,  SZEMÉLYI  HÁTTÉR  –  Kell,  legyen  a  térségben olyan  személy,  aki  nagyon

akarja,  ezért  kellően  motivált  és  érti,  képes  hitelesen  képviselni  az  alprojekt  célját,
megvalósításának  módját,  egzisztenciálisan  elkötelezi  magát  mellette.  Jelen  kell  legyen  a
szükséges tudás, szakmai tapasztalat.

o INTÉZMÉNYES KERETEK – A feladatok és felelősség számon kérhető telepítése feltételezi az

alprojekt intézményesített keretek között történő működését. Ez bármely szektorba tartozó
felelős  szervezeteket  és  hozzájuk  kapcsolódó  magánszemélyeket,  ill.  azok  együttesét  is
jelentheti.

o FENNTARTHATÓSÁG  BIZTOSÍTÁSA  –  A  társadalmi,  gazdasági,  technológiai  és  környezeti

fenntarthatóság  megbízható  garanciáinak  az  alprojekt  tervezési  és  működtetési
szempontjaként meg kell jelenniük, az üzemeltetési fázisban alkalmas üzleti modellnek kell
biztosítania a létrejövő szolgáltatást.

o ÖSSZHANG  ÉS  SZAKOSODÁS  –  Az  alprojekt  összhangban,  szinergikus  viszonyban  van  más

alprojektekkel  és  megfelel  a  települések  közötti intelligens  szakosodás  adott és  tervezett
követelményeinek, figyelembe veszi a digitális ökoszisztéma kibontakozó feltételrendszerét,
kihasználja annak lehetőségeit.

o PARTNERSÉGI RENDSZER – Az alprojektnek figyelembe kell vennie a már kialakult, tervezett

partnerségi rendszert és stratégiát. Amennyiben az alprojekt keretében új együttműködő lép
be az OHP programba úgy azt projekt és program szinten is egyeztetni kell  figyelemmel a
szélesebb együttműködési lehetőségekre.

Az alprojektek eldöntése során a fenti projektindítási feltételekre figyelemmel kell lenni, s azokat a
megvalósítás során is szem előtt kell tartani, amennyiben a kiinduló körülmények megváltoznának.
A  program-  és  projektmenedzsment  folyamatosan  figyelnie  kell  az  alprojektek  fenti kezdő  és
alapkövetelményeinek  folyamatos  teljesülését.  A  pilotként  szerveződő  alprojektek
feltételrendszere  a  fentiektől  bizonyos  mértékig  eltérhetnek.  Amennyiben  azonban
intézményesednek, ezek a feltételek érvényessé válnak.

Alprojektek, programakciók születése: javaslatok 
gyűjtése, értékelése és kiválasztása

Az alprojektek – programakciók -  kiválasztása  az OHP megvalósításának, működésének lényegi
eleme. A programműködésnek három tevékenységi módja, formája van:
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o STABIL  OHP MŰKÖDÉS  –  A  program megvalósulását  folyamatosan  szolgáló,  ciklikusan

ismétlődő irányítási és kiszolgáló tevékenységek.

o PROJEKTMŰKÖDÉS I.  –  Adott célok  meghatározott időkeretben,  ill.  határidőre  történő

megvalósítását szolgáló tevékenységek sorozata.

o PROJEKTMŰKÖDÉS II. – Olyan projekt, ill. alprojekt, amelynek működése folyamatos, de

egyes időszakokra bontva programakciók keretében szerveződik.

A  program  projektjei,  alprojektjei  eredményeiképpen  létrejövő  produktumok,  intézmények,
szolgáltatások a továbbiakban önálló életet élnek, leválnak a programról, „önálló életet élnek”. A
PROJEKTMŰKÖDÉS II. típusú projekt, alprojektek az OHP jellegéből akadóan sajátosak – a stabil és
a projekt működés keverékei – mert a digitális ökoszisztéma elemei állandó fejlesztést, megújulást,
folyamatos innovációt igényelnek. 

Programakciók születése

Kritikus  kérdés,  milyen  módon  keletkeznek,  miképpen  intézményesednek  az  előzetesen
meghatározott feltételeknek megfelelő 50 programakciók (alprojektek).A programszervezés egyes
fázisaiban eltérő módon születhetnek a programakciók:

o FOLYAMATBAN VANNAK – A már folyamatban lévő fejlesztések összegyűjtése, áttekintése

és beillesztése az OHP-ba a programindítási feltételek (lásd a lábjegyzetet) ellenőrzésével
párhuzamosan.51

o ELŐZETES  PROJEKTÖTLETEK  –  A  helyzetelemzés  során  összegyűjtött projektjavaslatok

áttekintése,  alprojektek  kiválasztása,  további  elemek  beillesztése  az  ötletbankba  (lásd
alább).52

o PÁLYÁZATI  RENDSZER  –  Első  OHP  programakció  pályázat  meghirdetése,  majd  a

tapasztalatokra  figyelemmel  annak  intézményesítése,  folyamatos  működtetése,
esetenként akciók keretében53 tematikus alprojekt pályázatok szervezése. 

o ÖTLETBANK  MŰKÖDTETÉS  –  A  bármikor,  bármilyen  módon  felmerülő  projektötletek

módszeres gyűjtése és rendszeres, valamint eseti elemzése, vizsgálata, adott esetben az
ötletek felvetőinek meghívása pályázatra.54

Programakciók indítása, döntési mechanizmus

A  programakciók  –  alprojektek  –  indítása  folyamatosan  történhet.  Minden  egyes  esetben  a
programmenedzsmentnek  kell  jóváhagynia  a  programakciókat  egy  megfelelően  kialakítandó
döntési mechanizmus szerint.  Az utóbbival  szemben támasztandó követelmények a következők
lehetnek:

50 Lásd „OHP alprojektek indításának feltételrendszere” c. metodikai ajánlást.
51Lásd a háttéranyagban a „Okos Hegyhát” – digitális erőforrás és lehetőség térkép c. kigyűjtést.
52 Az előző lábjegyzetben megjelölt forrás B. része tartalmazza a kezdeti projektötlet gyűjteményt.
53 Kialakulhatnak olyan helyzetek – pl. pályázati lehetőségek – amelyekben mód nyílik adott témájú 
programakciók indítására.
54 A fentebb említett kezdeti projektötlet gyűjtemény alapját képezheti az intézményesítendő ötletbanknak.
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o ALAPFELTÉTEL  –  Megfelelés  a  programakciókkal  szemben  támasztott egységes

feltételrendszernek  (OHP  alprojektek  indításának  feltételrendszere),  amit  a  döntési
folyamatban vizsgálni kell.

o ÉRINTETTEK BEVONÁSA – Biztosítani kell, hogy a programakció érintettjeinek módja legyen

megismerni  az  akciótervet  és  hozzászólni,  annak  jellegétől  függően  részt  venni  a
tervezésben.55

o NYILVÁNOSSÁG – A lehetőségek meghirdetésének, a stratégiáknak – céloknak, irányoknak,

projekt területeknek – egyes fejlesztések napirendre kerülésének és döntési folyamatának
(lásd alább) nyilvánosnak kell lenniük. 

o VERSENYTISZTASÁG  –  Messzemenően  figyelembe  kell  venni  a  tisztességes  verseny

előírásait, biztosítani kell működésének feltételeit, különös tekintettel a megoldási módok,
üzleti modellek növekvő sokféleségére és újszerűségére.

o DÖNTÉSHOZATAL – Minden programakcióról – amelyet az OHP részeként valósítanak meg

élvezve annak előnyeit – egységes elvek alapján és átlátható rendszerben kell  dönteni.
Olyan  döntési  folyamatot  és  struktúrát56 -  azaz  felelősségi  rendszert!)  –  kell
intézményesíteni,  amelyben  a  programakció  indítási  alapfeltételek,  a  társadalmi,
gazdasági, környezeti és technológiai megfelelőség, valamint a lebonyolítás szervezettségi
garanciáinak kompetens értékelése megtörténik.  

o OHP KOMMUNIKÁCIÓ – Már a jelen intézkedések támogatásához is, s természetesen az
OHP  projektjeinek,  alprojektjeinek  széles  részvétellel  történő,  nyilvánosan  következő
megvalósításához szükség van az együttműködést hatékonyan támogatni képes közösségi
programplatform elindítására egy kész – erre alkalmas csoportmunkát, együttműködést,
részvételt  támogató  –  szoftver  alkalmazásával.  Ilyen  lehet  például  a  Decidim  most
elkészült  és  a  gyakorlatban  elsőként  bevezethető  szabad,  nyílt  forráskódú  szoftver
rendszer.57  A nyilvános kommunikáció erőteljes vizualizációt feltételez, amire különösen
nagy hangsúlyt kell fektetni.

o PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK – Módszeresen át kell tekinteni a már meglévő és lehetséges új

digitális transzformációs partnerségek, külső együttműködések helyzetét, lehetőségeit. Egységes
partnerségi politikát, módszertant és gyakorlatot kell kialakítani a különböző szférák – állami és
közintézményi, gazdálkodói, civil szervezeti és tudományos, kutató – szervezeteivel, hálózataival,
hazai és nemzetközi szinteken. Fontos, hogy az OHP egységesen, konzisztensen és következetesen
lépjen  fel.  Ezért  a  partnerek,  relációk  kapcsolattartóinak  szorosan  együtt kell  működniük,  s
egyeztetett, egységes elveket, gyakorlatot kell alkalmazniuk.

o FORRÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK – Az OHP Stratégia vázlatának elfogadásától kezdve meg kell

kezdeni  az  elérhető  források  módszeres,  célirányos  feltárását  az  elfogadott projektek  és
alprojektek,  intézkedések  végrehajtása  érdekében.  A  költségek  és  hozzájárulások  ettől  kedve

55 Pl.  tiszta magánvállalkozás esetében a teljes kockázatot  vállaló cég eldöntheti, hogy milyen mértékben,
módon él ezzel a lehetőséggel. 
56 A szervezeti keretekről lásd „Az OHP szervezeti hátterét alkotó szervezettípusok” c. metodikai ajánlást
57 Elérése: http://d.edemokracia.hu/
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folyamatos  számontartása  nagyon  fontos  a  folyamatos  tervezéshez,  a  létrejött eredmények
erőforrás  felhasználásának,  anyagi  értékének  és  teljesítményének,  valamint  hatékonyságának
megállapításához. Különösen fontos ez azért is, mert kívánatos és várható esetekben a létrejövő
szolgáltatások fenntarthatósági, üzleti tervezése során ezekre az adatokra szükség lesz.

o DOKUMENTÁCIÓS  HÁTTÉR  –  Az  OHP  Kommunikációval  (lásd  fentebb)  összhangban  meg  kell

kezdeni  a  Program  megfelelő  vizualizációs  elemekkel  bővített,  többszintű  dokumentálását  a
legkülönbözőbb megjelenítési, tájékoztatási, oktatási, együttműködési és egyéb célok érdekében.
Szükség  lesz  egy  rövid  (néhány  oldalas,  időszakosan  aktualizált)  tájékoztatóra,  a  mindenkor
naprakész  teljes  stratégiai  dokumentumra,  az  okos  falu  /  vidék  tudásanyagát  összefoglaló
dokumentumra és a hivatkozásokban szereplő, felhasznált dokumentumok tárolására, elérhetővé
tételére.  Ezeken  felül  a  program  egészének,  projektjeinek  és  alprojektjeinek  menedzselése
további  dokumentum-  és  adattárak  (pl.  címjegyzék,  eseménynaptár,  ötlettár,  közvélemény-
kutatási, statisztikai adattár, stb.) létrehozását teszi szükségesé.
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1. melléklet

Az OHP stratégiai vázlat kidolgozásának megalapozása

Az Okos Hegyhát Stratégia kidolgozását a következő előkészítő, megalapozó lépések előzték
meg az elmúlt két és fél évtizedben:

1. Teleházak,  eMagyarország,  DJP  pontok  létrehozása,  e-közigazgatási,  napelemes
energiahatékonysági fejlesztések végrehajtása az 1990-es évek közepétől kezdve. 

2. Az  Okos  falu  program  előkészítése  2016-tól  Alsómocsoládon  külső  tanácsadók
bevonásával, a jövőbeni lehetőségek áttekintése, pilot programok megvalósítása.58

3. Alsómocsolád  Képviselő-testülete  2016  novemberében  elfogadta  a  Társadalmi
Közfelelősség Stratégiáját (PSR59), benne felelősséget vállal a digitális transzformáció
befogadásáért.

4. A  Digitális  Jövő  Települési  Hálózat  szervezésének  elindítása  Budaörs  város  és
Alsómocsolád polgármestereinek megállapodásával 2016 decemberében.60

5. Alsómocsolád részvétele az Európai Parlament megbízásából, az Ecorys által végzett
Okos Öko-szociális Falvak pilot programban.61

6. A térség kulcsembereinek részvételével 2018. március 6.-án műhelymunka keretében
került feldolgozásra az okos térség kialakításának lehetősége (lásd a 4. sz. melléklet).

7. Az  Észak-Hegyhát  Mikrotérségi  Unió  képviselői  2018  második  felében  látogatást
tettek okos település témában kezdeményező településeken (Ceglédbercel, Újszilvás,
Monor).

8. Az Észak-hegyhát Mikrotérségi  Unió kezdeményezése (2018. október 10.)  és az öt
település képviselő-testületeinek döntése a program elindításáról (2. sz. melléklet).62

9. Tudományos  igényű adatgyűjtés  és elemzés,  tudástár  dokumentáció összeállítás  a
világ, Európa és Magyarország „okos vidék” fejlesztési helyzetéről.

10. A  térség  stratégiai  elemzéseit  és  terveit,  okos  fejlesztéseinek  anyagait  tartalmazó
dokumentumtár létrehozása, amely az OHP tudástárának alapjául szolgálhat.  

58 Az eddig megvalósított programok tételesen összegyűjtésre kerültek (amire építhetünk) és részét képezik a 
térségi digitális ökoszisztéma fejlesztésnek.
59 Public Social responsibility
60 Részletek: http://alsomocsolad.hu/new/?page_id=6218
61 Részletek: http://img4.custompublish.com/getfile.php/4400632.2344.m7bwsmbztbblkk/
Smart+Village+workshop+leaflet.pdf?return=www.sfj.no
62http://www.socialandbusiness.hu/megalakult-az-elso-okos-terseg-magyarorszagon/?
fbclid=IwAR2rfIUIRkDDn-Ayp6X9o1mt4AymS-ei--Fx2-VRM931EHxBduHsI84iosM
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11. Bevonási és helyzetelemzési célú műhelymunka mind az öt településen meghatározó
személyiségek részvételével, a tapasztalatok kiértékelése és dokumentálása.

12. A Kulcsemberek Klubjának bevonása és tájékoztatása (további 2 alkalommal, 2019.
januárban és februárban) a program indításáról és egyes lépéseiről.

13. Alsómocsolád Tájékoztatatója Brüsszelben az Európai  Parlament és Bizottság Okos
Falu programja keretében és javaslattétel a program finanszírozásával kapcsolatban.63

14. Személyes  interjúk  és  egyeztetések  az  OHP  lehetséges  stratégiai  irányainak
meghatározó érintettjeivel. 

15. 2019. március 11.-én a TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubjában bemutattuk és
megvitattuk  az  Okos  Hegyhát  Programot,  mérlegeltük  pilot  szerepében  rejlő
lehetőségeket

63 A rendezvény programja: https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-
registrationfiletexteditor-1550569466355-smart-villages-final-programme.pdf Az eseményre angol és magyar 
tájékoztató dokumentum készült Komplex Okos Falu Fejlesztési Program (javaslat) / Complex Smart Village 
Develeopment Program (proposal) címen.

55

https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor-1550569466355-smart-villages-final-programme.pdf
https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor-1550569466355-smart-villages-final-programme.pdf


2. melléklet

Az első „okos térség” Magyarországon

Alsómocsolád,  Bikal,  Mágocs,  Mekényes,  Nagyhajmás  települések  Önkormányzatai,
gazdasági  szereplői,  intézményi,  és civil  szervezetei  2014 márciusában elhatározták,  hogy
együttműködésük  eredményeként  kidolgoznak  egy,  az  5  település  szinergikus  fejlődését
lehetővé  tevő  közös  fejlesztési  programot,  amelynek  megvalósítására  új  típusú
együttműködési rendszert hoznak létre.

Ebből az elhatározásból született a 2014. június 18-án azt Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió
mely célul tűzte ki, hogy a mikrotérségen belül hosszú távú és megalapozott önkormányzati-,
vállalati-,  intézményi-,  szervezeti együttműködést  alakít  ki  koordinálja  a  közreműködők
törekvéseinek összehangolását, elősegíti a térség közös értékekre, és egyedi képességeire épülő
együttes fejlesztését.

Az együttműködés új fejezethez érkezett. Az együttműködő önkormányzatok polgármesterei
2018. október 10-én kinyilvánítottak azon szándékukat, hogy létrehozzák Magyarországon az
első „Okos térséget”.

A  kezdeményezés  lényege  a  közreműködő  települések  közösségi  erőforrások
összekapcsolása  információs  technológiai  vívmányokkal.  A  megvalósulás  hozadéka,  hogy
határokat bont a vidékiek számára sokszor nehezen átlátható modern nagyvárosi világ, és a
falusi életmód között. Eszközei révén segíti a demográfiai egyensúly kialakulását, a korábbi
elöregedési és népességcsökkenési trendek pozitív irányba fordítását.

A vidéki környezetben élőket felruházza azzal a tudással, melynek révén a fejlesztéseket és
az  új  technológiai  vívmányokat  valóban  kezelni  tudják.  Az  „Okos  térség”  olyan  nyitott,
együttműködő,  és  befogadó  közösség,  mely  megmutatja  a  vidéki  élet  valódi  értékeit  és
magasabb szinten újrateremti a vidéki életformát. 

Az „Okos térség” kényelmessé teszi a vidéki életet, időt, pénzt és feladatot spórol meg az ott
élőknek,  csökkenti a távolságokat,  növeli  a  lehetőségeket  és ésszerűbbé teszi  a  meglévő
erőforrások felhasználást.
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3. melléklet

A helyzetelemző műhelymunkák kérdőíveinek kiértékelése

Ön mennyire tartja fontosnak a műhelymunka témáját,
az falu digitális technológiai fejlesztését?

Mágocs (8)

Bikal (10)

Nagyhajmás, Mekényes (12)

Alsómocsolád (14)

Észak-Hegyhát (44)

1 2 3 4 5 6 7
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hetősen

nagyon rendkívül

egyáltalán
nem

kissé  eléggé közepe-
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is

*Alsómocsolád kérdőívén ez a kérdés még nem szerepelt.
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Mágocs (8)

Bikal (10)

Nagyhajmás, Mekényes (12)

Alsómocsolád (14)

Észak-Hegyhát (44)

1 2 3 4 5 6 7

4,7

5,8

5,9

6

5,69

Érintett-e Ön közvetlenül élethelyzete, foglalkozása, környezete által a digitális technológiák gyors fejlődésében?



Mágocs (8)

Bikal (10)

Nagyhajmás, Mekényes (12)

Alsómocsolád (14)

Észak-Hegyhát (44)

1 2 3 4 5 6 7

5

4,9

5,3

5,3

5,09

Az itteni emberek fenyegetésnek vagy inkább lehetőségnek élik meg a digitális technológia mindent érintő „nyomulását”?

sehogy nagy
veszély

veszély inkább
veszély

inkább 
lehetőség

lehető-
ség

nagy
lehetőség

Mágocs (8)

Bikal (10)

Nagyhajmás, Mekényes (12)

Alsómocsolád (14)

Észak-Hegyhát (44)

1 2 3 4 5 6 7

6,2

6,4

6,2

6,2

6,25

Megismerve a célokat és lehetőségeket, mennyire tartja fontosnak az Okos Hegyhát és település programot?

egyáltalán
nem

kissé  eléggé közepe-
sen

megle-
hetősen

nagyon rendkívül
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Mágocs (8)

Bikal (10)

Nagyhajmás, Mekényes (12)

Alsómocsolád (14)

Észak-Hegyhát (44)

1 2 3 4 5 6 7

6

5,9

6,2

6,1

6,06

Látja-e szükségét valamely területen jelenleg még nem létező konkrét okos megoldásnak, alkalmazásnak?

egyáltalán
nem

lehet-
séges

sejtek
ilyet

egyet
biztosan

néhány
téma

több
téma

sok
témában

nem
tudom

egyáltalán
nincs

alig vala-
mennyire

több-
nyire

nagy nagyon
nagy
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Észak-Hegyhát (44)
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Kialakulhat-e elszántság Ön szerint a településen, hogy ezzel a témával intézményesen és módszeresen foglalkozni kell?



Részt venne-e Ön személyesen a helyi okos
fejlesztésekben, ha erre lehetőség nyílik, ha igen,

milyen szerepben?
(Észak-hegyhát térségi szint, 44 fő, %)
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Műszaki Platform

Adat Platform
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

28

18

29

28

35

Észak-Hegyhát Mikrotérség digitális ökoszisztémájának helyzete, amire építeni lehet
(az egyes meglévő elemekre vonatkozó említéseinek száma) 

Észak-Hegyhát Mikrotérség digitális ökoszisztémájának
helyzete a felhasználási területek érintettsége szerint

(az egyes felhasználási területekre vonatkozó elemek említéseinek száma)
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4. melléklet

Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió - Okos térség
Pilot program javaslat

Előzmények

Magyarországon számos városban valósultak meg okos város témájú fejlesztések, elsősorban
a közműfejlesztések,  energetika,  közlekedés és  lakossági  szolgáltatások,  fogyasztói  mérés
területein.

A hazai  piaci  szereplők elsősorban a fizikai  infrastruktúra kiépítésében (világítás,  internet
gerinchálózat) és fenntartásában, valamint az ezekre épülő szolgáltatások fejlesztésében és
működtetésében  aktívak.  A  nagy  nemzetközi  telekommunikációs  és  technológiai  cégek
mellett helyi beszállítók, illetve fejlesztő vállalatok is jelen vannak. A piaci kutatás-fejlesztés
kiemelt célterülete az energetika, a decentralizált és helyi smart grid rendszerektől az okos
mérőkig. 

Több  multinacionális  és  hazai  cég  dolgozik  települési  szintű  okos  város  stratégiák
összeállításán. Ezek a stratégiák a vállalatok profiljainak megfelelően lehetnek alkalmanként
inkább energetikai, kommunikációs, adatelemző vagy közösségi irányultságúak. 
Ma azt tapasztaljuk, hogy kevés az összhang azonos város módszertani megközelítés és a
városok,  települések mindennapjait  meghatározó napi  feladatok,  ügymenet és a lakosság
elvárásai között.

Az okos város koncepció mellett hazai és uniós szinten is igény fogalmozódott meg az okos
vidék,  okos  térség,  okos  falu  koncepció  kidolgozására,  jó  gyakorlatok,  kezdeményezések
összegyűjtésére,  valamint  fejlesztési  programok  kidolgozására.  A  vidék  digitalizációját
támogató fejlesztési koncepciók összeállításakor egyértelművé vált, hogy az okos falu nem
azonos a „kis” okos várossal. Vidéken és a vidéki településeken jelenleg az városi társadalmi,
gazdasági,  környezetei  folyamatoktól  jelentősen  eltérő  folyamatok  zajlanak,  így  az  okos
város  fejlesztési  módszertanok  csak  jelentős  változtatással  alkalmazhatók  a  vidéki
térségekben.

Az  Észak  Hegyháti Mikrotérségi  Unióhoz  tartozó  települések  vezetőinek,  intézményi
vezetőinek, vállalkozóinak és civil szervezeteinek közös döntése az okos térség pilot program
tervezése  és  megvalósítása,  valamint  az  okos  térség  speciális  fejlesztési  módszertanának
kidolgozása.
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Okos térség jellemzői

A hazai  vidékre és sok uniós térségre is jellemző a népsűrűség folyamatos csökkenése. A
statisztikák  alapján  ezek  a  folyamatok  több  évtizede  kezdődtek  el,  de  a  közelmúltban
jelentősen  felgyorsultak.  A  népsűrűség  csökkenése,  csökkenti a  helyi  keresletet  a
szolgáltatások,  kereskedelem és  gazdaság  területein.  Ezért  szűkül  a  helyi  gazdaság,  ezért
kevesebb  munkavállalóra  lesz  szükség,  ami  növeli  az  elvándorlást.  A  térségekben  az
elvándorlás mellett magas az idős lakosság aránya is, ezért a népsűrűség további csökkenése
előre jelezhető, amennyiben valamilyen jelentős változás nem következik be. 

Az elmúlt évek gazdasági növekedését több vidéki térségben az elvándorlás miatt kialakult
megfelelő kompetenciával rendelkező munkaerőhiánya gátolta, így a folyamat nem fordult
vissza, illetve nem állt le, hanem csak lefékeződött. 

Az  eltérő  társadalmi  és  gazdasági  folyamatok  miatt az  okos  térség  igényei  is  jelentősen
eltérnek  a  városi  igényektől.  Az  okos  város  fejlesztései  elsősorban  az  infrastruktúra
üzemeltetéssel  kapcsolatosak,  amelyek  elsősorban  jelentős  hatékonyság  növekedést
eredményeznek, de hatásuk van az életkörülmények javításában is. 

1. ábra - Vidéki térségek jellemző társadalmi és gazdasági folyamatai

Az  okos  térség  szolgáltatásainak  meghatározásakor  a  társadalmi  folyamatok  alapján
kiemelten figyelembe kell venni a célcsoportokat:

A  legnagyobb  célcsoport  az  idősek  (60+).  Az  idősek  sokszor  családjuktól  távol  élnek,
többségük rendelkezik a megélhetéséhez szükséges alapjövedelmemmel, azonban a
kor előrehaladásával egyre több tevékenységben szorulnak segítségre (orvosi ellátás,
lakás  fenntartás,  bevásárlás,  házi  gondozás,  szállítás).  A  vidéki  térségek  korfája
alapján  a  következő  15-20  évben  jelenetős  erőforrást  fog  igényelni  az  ellátásuk,
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életkörülményeik  biztosítása.  Az  ellátás  biztosítására  meglévő  jövedelmük,  piaci
alapon nem elegendő.

Középkorúak (40-60), a teherviselő korosztály,  akik jövedelmükkel támogatják mind az
időseket, mind a fiatalokat és fiatal felnőtteket. Ennek a korosztálynak a szükséges
jövedelem megszerzése mellett legnagyobb kihívás az időgazdálkodás, az időt rabló
tevékenységek  leépítése.  A  térségben  munkavállalóként,  vállalkozóként,
közalkalmazottként és családfenntartóként vannak jelen. A középkorúak közül sokan,
térségenként  eltérő  mértékben  a  jövedelem  biztosítása  érdekében  külföldön
vállalnak munkát, nagyobb részt ideiglenesen. A célcsoporttal kapcsolatban fontos a
helyben  megszerezhető  jövedelem  növelése,  az  élethosszig  tartó  tanulás
motivációjának és lehetőségének biztosításával a munkaerő piaci helyzetük javítása.

Fiatalok és fiatal felnőttek. A célcsoport jelenti a térség jövőjét, így kiemelt cél a helyben
tartásuk,  illetve  a  tanulmányok  után  visszavonzásuk.  A  célcsoporttal  kapcsolatban
prioritás  a  digitális  technológiához  való  hozzáférés,  használat,  a  kapcsolatos
ismeretek,  kompetenciák  és  a  tapasztalok  megszerzésének lehetősége.  A  lakóhely
választásukhoz is közvetlenül hozzájárul a térség digitalizációjának helyzete. 

Mindhárom célcsoport esetében elvárás az életkörülmények megfelelő színvonala. Az elvárt
életkörülmények  nem  azonosak  a  városi  körülményekkel.  A  következő  táblázatban
összefoglaljuk a főbb eltéréseket. 

A lakossági  célcsoportok  mellett fontos  szempont a  jövedelmet biztosító  vidéki  gazdaság
áttekintése is:

Az  agrárgazdaság  hatékonysága  jelentős  tartalékokkal  rendelkezik,  amelyek
felszabadításában  a  digitalizációnak  nagy  szerepe  lehet64.  A  digitális  megoldások
elterjesztéséhez szükséges a termelők attitűd váltása.

A  szolgáltatásokat  működtető  vállalkozások  tekintetében  is  jellemző  a  digitális
lemaradás, az online és digitális eszközök és szolgáltatások integrálása területén (pl.
online  kereskedelem,  kommunikáció,  ügyfélkezelés,  beszerzés).  A  szolgáltatások
területén kiemelt terület a turizmus, ahol az online jelenlét és a digitális technológiák
használata a piacon való jelenlét alap elvárása. 

Termelő  vállalkozások  esetében  kiemelt  jelentőségű  a  hatékonyság  növekedés,
amelyben jelentős a nemzetközi lemaradásunk. A vállalkozások nincsenek felkészülve
az Ipar 4.0 által alkalmazott digitális fejlesztésekre. 

A  vállalkozások  a  menedzsment  területén  általában  nem  alkalmazzák  a  digitális
technológiákat, az ügyfélkezelés, az adminisztráció, az online ügyintézés, valamint a
döntés-előkészítés területén.

64 Forrás: Magyarország Digitális Agrár Stratégiája
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1. táblázat – Az Okos város és Okos térség eltérő igényei területenként

Okos területek Okos város65 Okos térség

Életkörülménye
k

az élhető város
a személyes biztonság 
az egészségügyi kondíciókat javító

intézkedések
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programok
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folyamatok

idősgondozás, házi 
segítségnyújtás, gondozás

egészségügyi ellátás 
elérhetősége, erőforrás 
optimalizálás

biztonság 
lakhatással kapcsolatos 

szolgáltatások (időtakarékos 
megoldások, erőforrások 
elérése)

helyi kulturális, szabadidős, 
közösségi tevékenységek

meglévő digitális szolgáltatások 
elterjesztése

Emberek

a tudásgazdaság és a 
versenyképes munkaerő 
erősítése

az élethosszig tartó tanulást 
segítő programok

oktatásfejlesztés
a kreatív és befogadó társadalom 

elérése érdekében tett 
intézkedések (pl. a részvételi 
tervezés)

digitális ismeretterjesztés 
meglévő digitális szolgáltatások 

elterjesztése 
célcsoportok digitális 

felkészültségének fejlesztése
közoktatás, középfokú oktatás 

digitális kompetenciával való 
kiegészítése

élethosszig tartó tanulás, 
részvétel ösztönzés 

Gazdaság

a vállalkozásokat és az innovációs 
ökoszisztémákat támogató 
szolgáltatások

a vállalkozó kedvet és a 
produktivitást segítő képzések 

inkubációs környezet
a cégek helyi és globális piaci 

integrációját segítő eszközök
IKT platformok
nyílt adatok
városi laborok

digitális ismeretterjesztés
vállalkozók képzése (digitális 

agrár, digitális turizmus, 
digitális KKV menedzsment)

vállalkozások digitális 
fejlesztésének elősegítése 
(központi programokba való 
bekapcsolódás)

sharingeconomy digitális 
támogatása (helyi pénz, helyi 
szolgáltatások, helyi 
erőforrások)

65 Forrás: http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu/
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Okos területek Okos város Okos térség

Közlekedés

a fenntartható és szolgáltatás 
központú közlekedésfejlesztés

a nem motorizált és közösségi 
közlekedési formák 
támogatása

a multimodális elérés biztosítása 
(az egyes közlekedési ágak 
közötti rendszer szintű és 
konkrét téri kapcsolatok 
kiépítése)

a szolgáltatások minden pontján 
megvalósított IKT integrációk

telekocsi (magán, falubusz) 
utazás szervezés támogatása
meglévő digitális szolgáltatások 

elterjesztése

Környezet

a fenntartható környezeti 
erőforrás-gazdálkodás 
(megújuló energia, víz- és 
hulladékgazdálkodás)

a levegőminőség javítását célzó 
intézkedések

a városok klímaváltozáshoz való 
adaptációs készségének 
növelése

az épített környezet energia-
hatékony kialakítása

meglévő digitális szolgáltatások 
elterjesztése

Kormányzás

a nyílt, átlátható és részvételen 
alapuló döntési folyamatok, 
ezek IKT alapú támogatása

a személyre szabott városi és 
közszolgáltatások

az adatkezeléssel kapcsolatos 
intézkedések

a fejlesztő szemléletű, innovatív 
kormányzás

digitális (e-közig) 
ismeretterjesztés 

meglévő e-közig szolgáltatások 
használatának képzése, 
elterjesztése (célcsoportok, 
vállalkozások)

térségi 
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Javaslat a pilot programra

2. táblázat – Okos térség javasolt tevékenységei, területenként

Okos területek Javasolt tevékenységek

Életkörülménye
k

Idő és erőforrás takarékos digitális megoldások az életkörülmények 
javítsa területén. 

Idősek házi ápolásának, felügyeletének digitális támogatása, az 
erőforrások optimalizálásával, online igénybejelentés, szállítás 
szervezés, ápolás szervezés, étkezés, étel kiszállítás, orvosi ellátás 
szervezése.

Házakban és a kertekben alkalmazható digitális technológiák 
bemutatása, ismeretterjesztés (öntözés, fűtés, világítás, biztonság).

Település biztonságát növelő digitális megoldások ismeretterjesztés 
polgármesterek és település üzemeltetésben érintett munkatársak 
részére.

Emberek

Ismeretterjesztés, célcsoportonként az elérhető online és digitális 
szolgáltatásokról, internet használatáról, Mobil eszközök és 
alkalmazások bemutatása, saját élményű kipróbálása.

A digitális képzési lehetőségeken való részvétel biztosítása a helyi 
célcsoportok részére, központi programokon való részvétel 
biztosítása, helyi szervezés.

Pályaválasztás támogatása, digitális technológiák helyi alkalmazási 
lehetőségének bemutatása (digitális agrár, Ipar 4.0 alkalmazása, 
turizmus), a térség vonzásának növelése.

Gazdaság

Ismeretterjesztés az egyes vállalkozási célcsoportok részére a 
területükön elérhető online és digitális szolgáltatásokról, 
eszközökről. A szolgáltatások, alkalmazások, eszközök alkalmazása a 
termelésben és a vállalkozások menedzsmentjében. 

Helyi pénzen alapuló online szolgáltatás és napszámos piac 
létrehozása.

Térségi munkaerő piac digitális támogatása, adatbázis építés a helyi 
munkaerő pici kereslet és kínálat összekapcsolása. 

Helyi értékesítés online megszervezése, felület biztosítása. 

Közlekedés

Telekocsi alkalmazás létrehozása, oktatása, bevezetése a helyi igények 
alapján, személy és teherszállításra. 

Környezet

A fenntartható környezettel kapcsolatban meglévő online és digitális 
szolgáltatások, alkalmazások bemutatása, kipróbálása, 
ismeretterjesztés.

Kormányzás

Ismeretterjesztés az elérhető e-közigazgatási szolgáltatásokról a 
lakosság és a vállalkozások részére. 
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