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Hegedüs Judit

A rugalmas város

Bevezetés

A 21. század egyik legnagyobb kihívása a városi népesség gyors ütemű nö-
vekedése. Az eddigi tendencia alapján az ENSZ előrejelzése szerint 2030-ra 
a világ népességének több mint 60%-a fog városokban élni, 2050-re pedig 
a 70%-ot is elérheti ez az arány. A nagymértékű népességnövekedés számos 
környezeti, társadalmi és gazdasági problémát vet fel, ezek megértésével, 
tanulmányozásával és kezelésével összefüggésben, a tudományos szakiroda-
lomban és a gyakorlatban számos koncepció is kialakult. 

Széles körben elfogadottá vált, hogy újra kell értelmezni a gazdasági 
fejlődés, versenyképesség, a fenntarthatóság fogalmát. Előtérbe került a 
rugalmasság/rezíliencia koncepciója, mint meghatározó versenyképességi 
tényező. A nemzetközi szakirodalom „resilience” kifejezésnek hazai szak-
irodalomban használt elnevezése a „rezíliencia”, illetve a „rugalmasság”.  
A fejezet célja a rugalmas város koncepció bemutatása és a település rugal-
masságát jellemző indikátorok feltérképezése. 

A rugalmas város koncepciója

A rugalmassággal összefüggésben többen vizsgálták a modern városok „újjá-
épülését” különböző katasztrófák után (Vale–Campanella, 2005). Meerow 
et al. (2016) 25 fogalom-meghatározást mutat be a város rugalmasságára 
vonatkozóan. Egyik meghatározás alapján a város rugalmassága azt fejezi ki, 
hogy milyen mértékben tolerálják a városok a változásokat, mielőtt új struk-
túrába szerveződnek (Alberti et al. 2003). Godschalk (2003) mérnöki meg-
közelítése szerint „… a fizikai környezet és az emberi közösség fenntartható 
hálózata”. Pickett (2004) az agrártudomány területén így határozta meg: „… 
a változó feltételekhez való alkalmazkodási képesség”. 

Egy dinamikus rendszer fenntartása érdekében a városvezetésnek ki kell 
alakítania azt a transzformációs képességet, amivel kezelni tudja a bizonyta-
lanságot és változást (Ernstson et al. 2010). Campanella (2006) a társada-
lomtudományt képviselve az alábbi definíciót használta : „a város újjáépü-
lési képessége egy negatív hatás után”. Wardekker et al. (2010) azt emelte 
ki, hogy egy város akkor rugalmas, ha rendelkezik olyan képességekkel és 
intézkedésekkel, amelyekkel kezelni tudja a sokkhatást, csökkenteni vagy 
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ellensúlyozni tudja a károkat, zavarokat, lehetővé teszi a rendszer reagálá-
sát a bekövetkező hatásra, helyre tud állni, és gyorsan alkalmazkodni tud a 
változáshoz. 

Ahern (2011) azzal egészítette ki ezt a fogalmat, hogy úgy áll helyre a 
rendszer, hogy közben azok a részek, amelyeket nem érint a változás, meg-
őrzik eredeti állapotukat. Leichenko (2010) szerint a város rugalmassága 
a környezeti- és társadalomtudományban a „… sokk és stresszhatásokkal 
szembeni ellenállóképesség”. Tyler és Moench (2012) innovációra és olyan 
változtatásokra ösztönzi a szakembereket, amelyek elősegítik a város fel-
épülését egy sokkból. 

Egy rugalmas város ellen tud állni vagy kezelni tudja az árvizet, fizikai 
kár és társadalmi-gazdasági zavar bekövetkezése esetén haláleset és sérülés 
nélkül meg tudja őrizni a társadalmi-gazdasági egyensúlyt (Liao, 2012). 

A város rugalmas, ha képes a folyamatosan változó éghajlati körülmé-
nyekre dinamikusan és hatékonyan reagálni úgy, hogy megfelelő szinten 
tudjon működni. Ez a meghatározás magában foglalja az ellenállás, a hely-
reállítás és az újraszervezés képességét (Brown et al. 2012). 

Egy rugalmas városnak gyorsan fel kell tudnia épülni egy kisebb és egy 
nagyobb katasztrófák után egyaránt (Lamond–Proverbs, 2009). A város 
rezílienciája a zavarok elnyelésének és a zavarok után a funkciók helyre-
állításának képessége (Lhomme et al., 2013). A katasztrófával szemben 
rugalmas város képes egy jelenlegi vagy jövőbeni sokkhatást enyhíteni 
vagy elkerülni, csökkenteni a veszélyekkel szembeni hajlamot, rendelkezik 
katasztrófákkal szemben továbbá újjáépítés esetére jól működő mechaniz-
musokkal, struktúrákkal (Wamsler et al., 2013). Egy sokkhatást követően 
a város helyre hozza és újra tudja folytatni fő funkcióit (Hamilton, 2009). 
Egy rugalmas város képes minden körülmény között kiegyensúlyozott tel-
jesítményt nyújtani (Brugmann, 2012). 

A társadalomtudomány képviselője úgy definiálta a város rugalmas-
ságát, hogy egy olyan képesség, melynek köszönhetően a város ellen tud 
állni a zavaró kihívásoknak, és vissza tud térni belőlük (Coaffee, 2013). 
A gazdaságtudomány két képviselője, Desouza és Flanery (2013) szerint 
egy város akkor rugalmas, ha „… a város képes a különböző változásokat 
kezelni (elkerülni, alkalmazkodni, reagálni)”. A város a zavaró tényezőknek 
ellenáll, elnyeli őket, közben fenntartja fő funkcióit, struktúráját (Lu–Ste-
ad 2013). Romero-Lankao és Gnatz (2013) a város rezílienciáját úgy fo-
galmazta meg, hogy a városi lakosság és rendszerek képessége a veszélyek és 
stresszek széles skálájának elviselésére. Asprone és Latora (2013) szerint ké-
pesség alkalmazkodni vagy reagálni a szokatlan, gyakran radikálisan pusztí-
tó eseményekre. Henstra (2012) a társadalomtudományok képviselője így 
fogalmazta meg: „az éghajlatnak ellenálló város: képes ellenállni az éghaj-
latváltozás által okozott stressznek, hatékonyan reagálni az éghajlatválto-
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zásra, valamint a gyors felépülésre.” A város olyan általános, jó állapotú 
társadalmi, gazdasági, természeti rendszerrel bír, ami biztonságot nyújt egy 
sokkhatással szemben (Thornbush et al., 2013). A közösség képes ellenállni 
a stressznek, túlélni, alkalmazkodni, továbblépni (Wagner–Breil, 2013).

Meerow et al. (2016) által összegyűjtött fogalommeghatározások há-
rom csoportba oszthatóak (1. ellenállás, 2. alkalmazkodás, 3. átalakulás): 
1. A rendszer hogyan tud ellenállni a „zavaró” tényezőknek, hogyan tudja 
eredeti, egyensúlyi állapotát visszaállítani. 2. Milyen alkalmazkodással tud-
ja minimalizálni a rendszer a destabilizációs tényezők hatását. 3. Sokkha-
tást követően hogyan tud új, stabil egyensúlyi állapotba kerülni. Chelleri 
(2012) komplex definíciója mindhárom megközelítést tartalmazza. White 
és O’Hare (2014) szerint egy város akkor rugalmas, ha a sokk hatására 
reagálva a város egy új, fejlettebb szintre kerül. 

A külföldi szakirodalom az említett városi hatásokat két csoportba so-
rolja (ICLEI 2016): 

1. „Krónikus, stressz hatások”: napi szinten vagy ciklikusan gyengítik 
a város szerkezetét pl.: magas munkanélküliség, magas adóterhek, 
nem megfelelő közösségi közlekedés, helyi erőszak, élelmiszer-, víz-
hiány

2. „Sokk hatások”: hirtelen bekövetkező, nem várt esemény, ami 
gyengíti a várost – pl.: földrengés, árvíz, terrortámadás

Az értelmezés függ attól, hogy milyen hatást vizsgálunk, azokat mi-
lyen módszerekkel elemezzük, továbbá milyen cselekvési tervet, fejlesz-
tési lehetőségeket, módszereket határoznak meg a hatások „lereagálására”  
(Martin–Sunley, 2015). A radikális zavarok főként környezeti katasztró-
fákkal és természeti veszélyekkel járnak, a városi rendszerek sebezhetősé-
gének fő forrásai a politikai, a társadalmi és a gazdasági zavarok (pénzügyi 
válság, politikai zavarok vagy általános zavarok). Ezért a gazdasági és tár-
sadalmi rugalmasság a városok fenntarthatósága szempontjából is fontos 
szempontként jelenik meg. A társadalmi rugalmasság az intézmények fel-
építéséhez kapcsolódik, a társadalmi átszervezéshez, a csapatmunkához, az 
erős irányítási rendszerekhez és a különféle megélhetési lehetőségekhez, 
míg a gazdasági rugalmasság a belső és külső gazdasági folyamatok és más 
kapcsolódó folyamatok kölcsönhatásából származó lassú és radikális válto-
zások kezeléséhez (Yamagata–Sharifi, 2018).

A Rockefeller Foundation által létrehozott „100 Rugalmas Város” fo-
galom meghatározása a következő: a város rugalmassága azt fejezi ki, hogy 
különböző hatásokra, változásokra, hogyan, milyen módon tud reagálni a 
város. Egy rugalmas városnak gyorsabb, megfelelőbb a reakciója a nega-
tív hatásokra, hamarabb „újjáépül”, a rossz helyzetekre könnyebben talál 
megoldást, valamint a prosperáló időszakban is magasabb jólét jellemzi.  
Ez az a koncepció, amely tág keretet biztosítva kapcsolatban áll a fejlettség, 
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a fejlett város elméletével, de a fenntartható városfejlesztés számtalan aspek-
tusával is (100 Resilient Cities 2014).

Az OECD egyik munkabizottságának fogalom-meghatározása a város 
rugalmasságára vonatkozóan: a rugalmasság „a városok folyamatos képes-
sége a gazdasági, társadalmi, intézményi és környezeti dimenziók mentén 
történő alkalmazkodásra, adaptációra és jövőbeli felkészülésre, azzal a cél-
lal, hogy fenntartsák a város funkcióit és javítsák a jövőbeli sokkokra adott 
válaszokat” (Figueiredo et al., 2018).

A város képes a különböző sokkhatásokra, veszélyekre úgy reagálni  
(felkészülni, alkalmazkodni, megváltoz(tat)ni), hogy közben fenntart-
ja a város funkcióit továbbá felkészül a jövőbeli hatásokra is. Cutter S. 
L. a rugalmasságot tekinti a fenntarthatóság alappillérének. A rugalmas-
ság kiépítésével a fenntarthatóság felé teszünk lépéseket (Cutter, 2014).  
A fenntartható városnak a katasztrófákkal szemben ellenállónak kell lennie, 
a sokkhatás bekövetkezése után vissza kell térnie az egyensúlyi állapotába 
(műszaki rugalmasság). Az alapvető városi funkciók megőrzése érdekében 
a kiszámítható kríziseket el kell kerülnie a városnak. Azonban a városnak 
bizonyos helyzetekben alkalmazkodnia kell a megváltozott körülmények-
hez új struktúra, rendszerek kialakításával (multi-egyensúlyi rugalmasság). 
Egy rendkívül dinamikusan változó környezetben a város folyamatosan 
átalakítja a struktúráit és átszervezi intézményeit (társadalmi-ökológiai ru-
galmasság). A városvezetőknek fontos, hogy a helyi adottságoknak megfe-
lelően tűzzék ki a fejlesztési célokat, elkerülve az egységes irányokba törté-
nő bekapcsolódást, az elavult szabályok alkalmazását és az erőforrások nem 
megfelelő felhasználását (Seeliger–Turok, 2013).

A rugalmas város indikátorai

A rugalmasság kiépítésének, fokozásának fontos eleme az indikátorok meg-
határozása. Az indikátorok a kiértékelés, az információszerzés és a nyomon  -
követés eszközei, amelyek segítenek azonosítani a kockázatot és a sebezhe-
tőséget. Segítségükkel könnyebben leírható, hogyan reagál vagy hogyan 
reagálna egy város egy sokkhatásra. A rugalmasság kiépítésének folyamatát 
tehát végig kísérik az indikátorok. A szakirodalom nagy része a rugalmasság 
méréséhez négy dimenziót határoz meg, melyek a társadalom, a gazdaság, a 
környezet, az intézményi háttér. A dimenziókat további aldimenziókra oszt-
ja, és ezekhez a területekhez rendel indikátorokat. Az aldimenziók a követ-
kezők lehetnek: társadalmi, gazdasági, környezeti és intézményi dimenziók 
és azok indikátorai.

A társadalom aldimenziók a jövedelem – egyenlőség „társadalmi befo-
gadás”, társadalmi tőke és társadalmi kohézió, egészség és jól-lét, orvosi ka-
pacitás (a szolgáltatások elérhetősége), a katasztrófaelhárítási szolgáltatások  

A rugalmas város
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(a szolgáltatások elérhetősége) és a kommunikáció (a szolgáltatások elér-
hetősége). 

A társadalom dimenzió mérése társadalmi-demográfiai adatok ösz-
szegyűjtésével történik, ezek az öregségi mutató, természetes szaporodás, 
fogyás, átlagos háztartási jövedelem, szegénységi ráta, GINI Index, hajlék-
talanok száma, civil, vallási szervezetek száma, egészségi állapot önértéke-
lése, orvosok száma, kórházi ágyak száma, a helyi önkormányzatok által 
nyújtott sürgősségi támogatás, szélessávú internetszolgáltatással rendelkező 
háztartások aránya stb. 

A szegényebb háztartások sokkal sebezhetőbbek, érzékenyebbek egy 
sokkhatásra. A társadalmi egyenlőtlenségek a szolgáltatások és lehetőségek 
nem egyenlő módú elérését eredményezi. Társadalmi szegregációhoz ve-
zethet, ami egy újabb kockázati tényező lehet. A hajléktalanság egy kocká-
zati tényező az egészség, oktatás, munkavállalás, családi állapot, biztonság 
szempontjából. 

A szervezeti kapcsolatok erősítik a helyhez kötődést, az interperszon-
ális kapcsolatokat, elősegítik a társadalmi szerepvállalást, elköteleződést.  
A beteg emberek kitettsége magasabb a stresszhatásokra. A jó életminőség 
hozzájárul a jól-léthez és erősíti a társadalmi kohéziót. Az internet szá-
mos katasztrófa-esemény (pl.: terrortámadás, járvány, hőség) során nagyon 
hasznos lehet, azonban ez a gazdasági rugalmasságnak is fontos indikátora.

A gazdaság aldimenziói a gazdaság diverzitása, az innováció, a kép-
zettség és foglalkoztatás. Ezek indikátorai lehetnek például a következők: 
egy szektoros gazdasági függőség (Herfindahl Index adaptálva a szektorá-
lis koncentrációra), egyes cégek iránti bizalom (Herfindahl Index cégek 
koncentrációjára vonatkoztatva), újonnan regisztrált vállalkozások száma, 
szabadalmi bejelentések száma, a felsőfokúak aránya a munkaerőpiacon, 
munkanélküliségi ráta, a középiskolai végzettségűek százalékos aránya 
vagy az iskolai végzettségek. Az egy szektoros gazdasági függőség magas 
kockázatot jelent egy gazdasági sokkhatás esetén. A cégektől való függőség 
ugyanis növeli a gazdasági sokkhatások kockázatát. Egy olyan környezet, 
ahol a helyi vállalkozásokat támogatják és az innováció jobb megélhetési 
lehetőségeket biztosít, kevésbé van kitéve a külső gazdasági hatásoknak.  
A magasabb képzettség magasabb rugalmasságot eredményez. A felsőfo-
kúak aránya a munkaerőpiacon egy lehetséges mérőszáma az innovációs 
képességnek, hozzájárul a gazdasági stabilitáshoz. 

A különböző képességek, végzettségek segítenek a változásokhoz való 
alkalmazkodásban, a sokkhatásokra való reagálásban. A tanulás pozitív ha-
tásai: kommunikáció, éberség, tudatosság, egészség, munkaerő, aktivitás. 
Hozzájárul a magasabb életszínvonal eléréséhez. Munkaerő-piaci igények-
nek megfelelő képességek és készségek fejlesztése, versenyképes és minőségi 
munkaerő építése hozzájárul a stabil gazdaság eléréséhez.
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A környezet (természeti, épített) aldimenziói: házak, lakások – meg-
felelő és megbízható infrastruktúra, ideiglenes szállásigények, energia, 
víz, ökológia, fenntartható városfejlesztés és megközelíthetőség, szállítás, 
közlekedés. A környezeti dimenzió indikátorai: lakások hiánya vagy nem 
megfelelő minőségű házak (nedves, penészes falak, nincs fürdő, túl sötét), 
a helyi építési szabályzatnak megfelelő lakóépületek aránya, biztonságos 
menedékhely aránya a várható lakossági igényhez, az egy főre eső élelmi-
szer-tartalék aránya a városon belül, ami 72 órán át biztosítja az ellátást a 
lakosok számára (azon lakosok százalékok aránya, akik 72 órán keresztül 
részesülnek a város élelmiszer-tartalékából), évente az elektromos megsza-
kítások átlagos száma egy fogyasztóra vetítve, azoknak a napoknak a száma, 
ameddig a város üzemanyag-tartaléka biztosítani tudja az alapvető háztar-
tási funkciók működését, a biztonságos ivóvíz-szolgáltatást elérő lakosság 
aránya, a rendszeresen gyűjtött szilárd városi hulladék aránya az összes 
kibocsátott szilárd városi hulladékhoz viszonyítva, levegőszennyezettség, 
zöldterület nagysága, az áteresztő felületek nagysága, azon lakosok aránya, 
akik számára kényelmesen elérhető a tömegközlekedés (nem, kor és fogya-
tékossággal rendelkezők szerinti bontásban), azoknak a háztartásoknak az 
aránya, amelyek legalább egy járművel rendelkeznek.

A túlzsúfolt, rossz minőségű lakásokban lakók érzékenyebbek a termé-
szeti katasztrófákra. Gyakrabban fordul elő náluk mentális / fizikai beteg-
ség, valamint megjelenik a társadalmi kirekesztettség is. Magas árak mellett 
a szegényeket érzékenyebben érint egy negatív gazdasági hatás. A helyi épí-
tési szabályoknak megfelelő lakások magasabb fokú rugalmasságot jelen-
tenek egy természeti katasztrófa, negatív hatással szemben. Ha egy város 
az energiaellátását több forrásból biztosítja, akkor a város energiaellátása 
során fellépő zavar kevésbé súlyos következményekkel jár. Az ellátási for-
rások sokfélesége csökkenti a vízszolgáltatás során fellépő zavarok hatásait, 
illetve az aszály kockázatát. A víz, mint élőhely csökkenti az árvízveszélyt. 
Az árvíz a leggyakoribb természeti katasztrófa és nagyon súlyos romboló 
hatással bír. Az áteresztő felületek csökkentik az árvíz bekövetkezésének 
kockázatát. A zöldterületek növelik a lakosok életminőségét, jóllétét (sport, 
szabadidős, stresszoldó tevékenységek). A mobilitási lehetőségek fontos 
szerepet töltenek be az egészség, az oktatás, a munkavállalás, valamint a ci-
vil és szabadidős tevékenységek területén, amelyek erősíthetik a társadalmi 
tőkét. A jármű evakuációs kapacitást, mobilitást biztosít.

A rugalmas intézményi háttér jellemzői a kockázatalapú tervezés, 
tudatosság és éberség, közösségi aktivitás, átláthatóság és felelősségre 
vonhatóság – nyitott kormányzás –, együttműködés különböző kor-
mányzati szintekkel, a finanszírozás rendelkezésre állása (az állami szek-
tornak van elegendő forrása). A városvezetés biztosítja a lakossági részvé-
telt a döntéshozatalban, valamint transzparens jövőképpel rendelkezik.  

A rugalmas város
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Olyan városvezetés, amely képes egy vészhelyzetet hatékony kezelni. Ren-
delkezik ehhez megfelelő kapacitással és rugalmassággal. A jellemzőkhöz 
kapcsolódó indikátorok a korai figyelmeztető rendszerek alkalmazása (több 
veszélyforrásra vonatkozóan), az elmúlt két évben elsősegély- és sürgősségi 
ellátási tanfolyamokon részt vettek aránya, kapacitásfejlesztő platformok 
(online portál, brosúra, útmutató, eszköztár), a környéken lévő olyan cso-
portosulások, amelyek vészhelyzet esetén bevethetők (pl.: vöröskereszt, 
önkéntes tűzoltók), a városra vonatkozó, mindenki számára elérhető in-
formációs portál, mely tartalmazza a költségvetést, a szervezeti felépítést, a 
különböző városfejlesztési terveket, projekteket, a 90 napon belül feldolgo-
zott információ-kérelmek aránya, azoknak az épületeknek az aránya, ame-
lyek biztosítással rendelkeznek a várost érintő magas kockázatú veszélyekre 
vonatkozóan, az egy főre jutó mitigációs projektek költségvetése az elmúlt 
10 év távlatában, a tűzoltóság, rendőrség, sürgősségi szolgáltatások aránya 
az önkormányzati költségvetésben, az alapszolgáltatásokra jutó források 
aránya az összköltségvetésen belül (oktatás, egészségügy, szociális háló).

A hatékony rugalmassági stratégia készítésének központi eleme a koc-
kázatalapú, inkluzív, széleskörű partnerséggel rendelkező városfejlesztés. 
A figyelmeztetések hatékonyságának javításával a katasztrófákra gyorsabb 
válasz érhető el. A képzés és az információ növeli a tudatosságot és a fel-
készültséget. A helyi sürgősségi csoportok készítik fel a lakosokat és az ön-
kénteseket egy esetlegesen bekövetkező sokkhatásra, természeti katasztró-
fára, ez növeli a helyiek mobilitását, aktivitását és elköteleződését. A helyi 
sürgősségi csoportok hatékonyabban kommunikálnak a lakosokkal, ezáltal 
nagyobb felkészültség érhető el. Az adatokhoz való hozzáférés átlátható, 
nyitott kormányzást jelzi, növeli az elszámoltathatóságot. A nyílt adat-
portálok megkönnyítik a társadalmasítást, a közösség bevonását a meg-
oldások keresésébe. Az információhoz való hozzáférés elősegítheti a pol-
gári elkötelezettséget, a bizalmat és a részvételt. Az összehangolt, integrált 
stratégiák kialakításánál elengedhetetlen a kormányzás minden szintjén a 
szereplők hatékony együttműködése. Az összehangolt stratégiák elősegítik 
a hatékony erőforrás-gazdálkodást. Az oktatásra, egészségügyre, szociális 
intézkedésekre fordított kiadások csökkentik a szegénységi és társadalmi 
elszigeteltséget (rossz egészségi állapot, munkanélküliség, nem megfelelő 
lakhatási körülmények, hajléktalanság kockázatát). A bemutatott indiká-
torok kiindulási alapul szolgálhatnak a városok számára a rugalmassági 
stratégiájuk meghatározásához.
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8. ábra: A reziliencia beépítése a várostervezési folyamatokba 
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nyomonkövetése

Forrás: Eraydin–Tasan-Kok, (2013) 10.

A tervezés során alkalmazott indikátorok információval szolgálnak a jelen-
legi állapotról, a célok eléréséről, a különböző folyamatok eredményessé-
géről, hatékonyságáról. Ezek alapján képet kapunk a város rugalmasságára 
vonatkozóan is.

A rugalmassági stratégia megalkotásakor az indikátorokat minden vá-
rosnak saját magának kell meghatároznia egy részletes helyzetelemzés után, 
specifikusan a városra jellemző adottságoknak, céloknak, jövőképnek meg-
felelően. Ezért különböző városoknak más és más indikátorral mérhető 
a rugalmassága, egymással nehezen összehasonlíthatók. A rugalmassági 
stratégia céljainak elérését ezért mindig a saját város vonatkozásában kell 
mérni. Célszerű továbbá a jelenlegi állapotot egy régivel összehasonlítani, 
ez fontos információt jelenthet a döntéshozók számára.

A rugalmas város
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Összegzés

A rugalmasság, mint versenyképességi tényező beépíthető a fenntartható 
városfejlesztési politikába, stratégiába. A rugalmassági stratégia kialakítá-
sánál fontos a város rugalmasságát erősítő intézkedések alkalmazása és a 
megvalósítás folyamatos nyomon követése, értékelése a megfelelő indiká-
torokkal. 

A rugalmassági stratégia középpontjában azon képességek kiépítésének 
kell állnia, amelyek reagálni tudnak a város a folyamatos változásaira. Első-
sorban nem az a fontos, hogy megértsük, hogy hogyan és miért változik a 
világ, hanem az, hogy kiépítsük azokat a képességeket, amelyekkel reagálni 
tudunk, hogy a változásokkal együtt tudjunk élni, ne legyünk az áldozata 
(Walker–Salt, 2006). 

A rugalmasság jelentős hatással van a város fenntartható fejlődésére és 
a sebezhetőséget csökkentő szektorokra. A szakpolitika számára megfonto-
landó a rezíliencia, mint egy új versenyképességi tényező beépítése a város-
tervezési, városfejlesztési folyamatokba.

 


