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A WEBINÁR CÉLJA 
A COVID19 koronavírus járvány korábban még nem tapasztalt összetett kihívások elé állítja a városokat 

világszerte, így Magyarországon is. A járvány negatív társadalmi-gazdasági hatásai már most is érezhetők, a 

helyi közösségek és városi döntéshozók pedig folyamatosan szembesülnek új problémákkal, melyeket a 

legtöbb esetben a megszokott módon nem lehet kezelni.  

A nem mindennapi kihívás szerencsére nem mindennapi összefogáshoz is vezetett a legtöbb településen – a 

városvezetők, intézmények, civil szervezetek és vállalkozások innovatív és kreatív megoldásokkal igyekeznek 

kezelni a helyzetet. Újszerű projektek, jó gyakorlatok sokasága születik meg Magyarország és a világ számos 

városában. A válságkezelés szakaszában ugyanakkor már nem marad idő és energia arra, hogy a városok 

megosszák egymással tapasztalataikat és tanuljanak egymástól.  

Ezt felismerve fogott össze a Kortárs Építészeti Központ, a MEGAKOM Tanácsadó Iroda és a Városkutatás Kft, 

mint a hazai városfejlesztési szakma meghatározó szereplői, hogy mindenki számára hozzáférhető közös 

felületet teremtsenek a tapasztalatok gyűjtéséhez és megosztásához, és erre alapozva szakmai webinárium 

sorozatot szervezzenek, megkönnyítve ezzel a városok számára a kihívások gyors és eredményes kezelését. 

Bővebb információ a projektről itt található. Az egyszerűen kezelhető és szűrhető jó gyakorlatok adatbázisa 

nyilvánosan hozzáférhető ezen a linken. 

Hiszünk abban, hogy városok tudáscseréje nélkülözhetetlen, mely során alapvető a külföldi és magyar 

gyakorlatok és megoldások megismerése, a megfelelő adaptálás átgondolásával. Ugyanakkor különösen 

fontos a különféle társadalmi csoportok (vállalatok, intézmények, helyi közösségek stb.) közötti szinergiák 

felismerése, és ezek hatékonyabb becsatornázása az önkormányzati rendszerbe. A jelenlegi helyzet nem csak 

az azonnali beavatkozások szempontjából érdekes, hanem lehetőséget teremt fenntarthatóbb, hosszabb 

távú stratégiák előkészítésére is. 

WEBINÁR 03 TÉMÁJA 
A városi gazdaság, kereskedelem és vendéglátás nehézségeire való innovatív reagálások. 

A járvány rövid távú gazdasági hatásai rögtön érzékelhetőek voltak – városvezetőként, szakemberként és 
magánemberként egyaránt. Azt viszont még megbecsülni is nehéz, hogy a negatív folyamatok mennyire 
húzódnak el és milyen mélyre húzzák a gazdaságot. Nem kérdés azonban, hogy legalább átmeneti 
visszaeséssel és egyfajta piaci átrendeződéssel számolni kell, ami hatni fog a városok működésére is. Egyes 
ágazatoknak (pl. nemzetközi turizmus, autógyártás) tartósan alacsonyabb keresletre kell berendezkedniük 
(mivel várhatóan a háztartások a válság után is visszafogják majd költéseiket), így azok a települések, ahol 
ezek az ágazatok meghatározó szerepet töltenek be, hosszú távú recesszióval nézhetnek szembe. 
Számos olyan – nemcsak szigorúan vett gazdasági – folyamat indult el, ami befolyásolja a városok gazdasági 
működését, teljesítményét: 

 jóllehet a vállalkozások igyekeznek megtartani munkavállalóikat (remélve, hogy a visszaesés, bár 
drasztikus, csak átmeneti lesz), exponenciálisan megnövekedett a munkanélküliek száma, a 
munkanélküliség negatív hatása pedig tovább gyűrűzik a gazdaság szinte minden ágazatára; 

https://forms.gle/VTSFwfUJFqQR89bo7
http://kek.org.hu/projekt/varosok-a-virus-utan/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFB6y_TqJ0tb0e5TvXfy1FybxmkFB16d6u55180YkM0/edit#gid=0
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 a gazdasági teljesítmény visszaesése miatt várhatóan a következő években is elmarad az 
önkormányzatok iparűzési adóbevétele a tervezettől, ez ráadásul időben egybeesik a jelenlegi EU-s 
periódus zárásával, így előállhat egy jelentős forráshiány, ami – a központi kormányzati elvonásokkal 
együtt – visszafoghatja a városfejlesztési beavatkozásokat; 

 felerősödhet egyfajta gazdasági jellegű nacionalizmus és általános tőkemozgási óvatosság, ami 
megnehezítheti új befektetők vonzását, ami hosszú távon a már helyben működő vállalkozások 
kapcsolódási és fejlődési lehetőségeit is korlátozza; 

 több ágazatban az prognosztizálható, hogy az eddig viszonylag kevésbé támogatott és elfogadott 
távmunka nagyobb teret fog nyerni a foglalkoztatási formák között, aminek hosszú távon is hatása 
lesz a városok irodapiaci folyamataira; 

 gyors és radikális változások következtek be a kereskedelem és a vendéglátás területén – az átalakult 
fogyasztói szokások, a házhozszállítás felértékelődése, a helyi termékekbe vetett bizalom tartósan is 
fennmaradhatnak; 

 a gazdaság krízis alatti működését és krízis utáni talpraállását nagymértékben befolyásolja a 
vállalkozások és munkavállalóik viszonylagos digitális felkészületlensége is.  

SZERVEZŐK BEMUTATÁSA 

Kortárs Építészeti Központ – www.kek.org.hu 
A KÉK független szakmai intézmény, amely az építészet, az épített környezet és a városfejlődés kérdéseivel 

foglalkozik. Egyedülálló tudása, másfél évtizedes tapasztalatai és partneri hálózata révén mára a KÉK Közép-

Európa építészeti kultúrájának egyik meghatározó szereplője. Kulturális programjaink az építészet és a város 

működését értelmezik, és szakmai munkánk aktívan hozzájárul ezek innovatív fejlesztéséhez. Erősségünk a 

széles körű részvétel, a komplex elemzés és az innovatív tartalomfejlesztés kombinációja, amelyben 

összekapcsolódnak a tervező, kutató és kulturális szakterületek. Tematikus, közösségre épülő, 

városfejlesztésre fókuszáló programjaikon túl, a KÉK szakértői tanácsadóként intézmények fejlesztéseiben, 

városfejlesztési programokban és építészeti projektekben vesznek részt. 

MEGAKOM – www.megakom.hu  
A MEGAKOM több mint 20 éve segíti partnereit az egész országban Európai Uniós fejlesztési programok és 

projektek magas színvonalú előkészítésében és eredményes megvalósításában. A határon átnyúló és 

transznacionális partnerségekben való részvétel lehetővé tette, hogy széleskörű nemzetközi 

kapcsolatrendszert alakítsunk ki, szakértőink számos URBACT és INTERREG projekt megvalósítását 

koordinálják és támogatják szakmailag. Kiemelt: szolgáltatási területünk a városfejlesztési tanácsadás – a 

városfejlesztés specialistájaként jelentős hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatra, jó gyakorlatok széles 

tárházára támaszkodva, újszerű megoldások alkalmazásával segítjük ügyfeleinket abban, hogy városaikat 

minél vonzóbbá tegyék az ott élők számára. Hiszünk abban, hogy a város olyan, mint a nyílt forráskódú 

szoftver: senki nem birtokolja, mindenki használhatja, bárki fejlesztheti. 

Városkutatás Kft. - https://mri.hu  
A Városkutatás Kft 1989-ben alakult meg Budapesten. Fő tevékenységei közé tartoznak a városfejlesztés, 

lakáspolitika, szociális problémák koncepcionális szintű kezelése, főleg önkormányzatok, főhatóságok, a 

közösségi szféra más szereplői részére. A Városkutatás számos ITS kidolgozásában, továbbá országos szakmai 

koncepciók és programok megfogalmazásában vett részt. Nevéhez fűződik a 2000-es évek elején többek 

között a Budapesti Városfejlesztési Koncepció kidolgozása is. 

A Városkutatásnak kiterjedt a külföldi kapcsolatrendszere, pl. az URBACT program, az EUROCITIES irányába. 

Jelenleg két nagy H2020-as projektet vezet a cég, emellett ESPON és INTERREG projektekben is részt vesz. 

Tágabb szakmai kapcsolatok: ENSZ Habitat, az ENSZ EGB, az Európa Tanács, a Világbank. 

http://www.kek.org.hu/
http://www.megakom.hu/
https://mri.hu/

