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❶ BEVEZETŐ
A Debrecen Smart City Stratégia elkészítésének

igényük

célja,

és

szükséges forrástérkép, illetve bevezetésükhöz

életminőség javításának megvalósítását az ún.

kapcsolódó kockázatok bemutatása. Tartalmát

Smart City koncepció segítségével. A Smart City

tekintve a dokumentum kapcsolódik a Debrecen

területén

2030 programhoz, így időtávjában ugyanúgy

hogy

támogassa

bevezetett

a városi

jólét

megoldásokat

tekintve

Debrecen hazai viszonylatban a megyei jogú
városok között az élenjárók között szerepel, a
rendszerszintű átálláshoz azonban a különböző
területeken bevezetett és sikeres projekteknél

meghatározása,

megvalósításukhoz

2030-ig tekint előre.
A város Smart City céljai egyaránt kapcsolódnak
az

Európai

Unió

következő

programozási

időszakának céljaihoz , melyek a következők:
1

több, közös célért küzdő és nagyobb fokú
 Intelligensebb Európa

integráció szükséges.

az innováción, a digitalizáción, a gazdasági
Az Európai Unió 2021-2027-es programozási
időszakának

közvetlen

támogatású

programjainak (Horizont Európa, új LIFE program
stb.) sok esetben szinte előfeltétele egy legalább
középtávú, a város közgyűlése által elfogadott
Smart

City

stratégia,

kulcsterület

mely

valamennyi

meghatározó

szereplőivel

egyetértésben készült. A stratégia legfontosabb
feladata

a

város

gazdasági

fejlődéséhez

nélkülözhetetlen területek azonosítása, azok
jelenlegi

helyzetének

felmérése,

az

eddig

bevezetett Smart City megoldások bemutatása, a
célkitűzések meghatározása és az azok elérését
támogató lehetséges projektek ismertetése.

átalakuláson és a kisvállalkozásoknak nyújtott
támogatáson keresztül;
 Zöldebb, karbonmentes Európa
a

Párizsi

Megállapodás

végrehajtásával,

valamint az energiaügyi átállásba, a megújuló
energiaforrásokba és az éghajlatváltozás elleni
küzdelembe való befektetéssel;
 Jobban összekapcsolódó Európa
a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal;
 Szociálisabb Európa
a

szociális

jogok

megvalósításával,

európai

valamint

a

pillérének
minőségi

foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a
társadalmi

befogadás és az

Mivel a Smart City viszonylag új terület és sok

ellátáshoz

esetben támaszkodik innovatív, eddig be nem

támogatásával;

vezetett megoldásokra, így az akár középtávon

 A polgáraihoz közelebb álló Európa

elérhető

nehezen

a helyileg irányított növekedési stratégiák és a

meghatározható. Éppen ezért a stratégiának

fenntartható városfejlesztés Unió-szerte történő

nem része valamennyi lehetséges megoldás

támogatása révén.

eszközök

összegyűjtése,
1

azok

köre

is

priorizálása,

financiális

Az új kohéziós politika, Európai Bizottság, URL:
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/2021_2027/
Utolsó letöltés: 2019.08.05.

való

egyenlő

egészségügyi
hozzáférés
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A Debrecen Smart City Stratégia az EDC
Debrecen

kezdeményezésére

készült

meghatározó városi szereplőkkel (önkormányzati
és

piaci

érdekeltségűekkel

egyeztetések

mellett

–

egyaránt)
a

való

vállalkozások,

egyesületek, szervezetek és a lakosság részéről
érkező visszacsatolásoknak is teret engedve.
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❷ MI A SMART CITY?
A Smart City mint okos város egy olyan

A Debrecen Smart City célja, hogy javítsa a

városfejlesztési

városi jólétet és életminőséget. Mindezt teszi úgy,

koncepció,

infokommunikációs

mely

az

technológiák

(IKT)

terjedésével jelent meg az évtized első felében,
és mely egy intelligens, innovatív, élhető,
hatékony, fenntartható, erkölcsös, igazságos,
okos, egészséges és tehetős várost vizionál.
Számtalan

okos

város

definíció

létezik,

hogy:
 része a mindennapjainknak;
 bővíti az infrastruktúrát;
 megújítja a városban működő szolgáltatásokat
(közmű,

közlekedés,

hulladékgazdálkodás,

köztisztaság, egészségügy, oktatás, stb.);

hazánkban a 314/2018. (XI. 8.) Korm. rendelet2

 fejleszti a városmenedzsmentet;

alapján okos város minden olyan település,

 élénkíti a helyi gazdaságot;

amely integrált településfejlesztési stratégiáját az

 ösztönzi

okos város módszertana alapján készíti és végzi.
Az okos város módszertanát az alábbiak szerint
fogalmazza meg: települések vagy települések
csoportjának

olyan

településfejlesztési

módszertana, amely a természeti és épített
környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a
települési

szolgáltatások

minőségét

és

gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív
információtechnológiák
fenntartható

módon,

alkalmazásával,
a

lakosság

fokozott

bevonásával fejleszti.

2

net.jogtar.hu,
URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor
Utolsó letöltés: 2019.08.05.

és javítja az oktatást, kutatást,

kreativitást, vállalkozásokat, civil és szociális
kapcsolatokat;
 fenntartható
hozzájárul

zöldszemléletet
az

alkalmazásához.

innovatív

alakít

ki,

és

technológiák
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Jelen dokumentum célja Debrecen Smart City

A stratégia 2030-ig tekint előre, felhasználva a

tapasztalatainak összegzése, fő irányvonalainak

jelenre vonatkozó

bemutatása és jövőbeli fejlesztési területeinek

eredményeit, céljait.

lehatárolása. A Smart City Stratégia készítése
során a Digitális Nemzeti Fejlesztési Programot,
a Digitális Jólét Programot, a Modern Városok
Programot és az Új Főnix Terv keretében
megvalósult és tervezett fejlesztéseket, valamint
különböző
SUMP4,

szakági
SECAP5)

dokumentumokat
vettünk

(ITS3,

figyelembe.

A

dokumentum igazodik Debrecen Városa és a
Debreceni Egyetem D2030-as közös fejlesztési
programjához.

3

Integrált településfejlesztési stratégia
Sustainable Urban Mobility Plan
5
Sustainable Energy and Climate Action Plan
4

és a

középtávú tervek
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❸ DEBRECEN BEMUTATÁSA
Debrecen – lakosságát tekintve – 208 ezer fővel
Magyarország második legnagyobb városa6. A
főváros után a legjelentősebb térségi integráló
erővel rendelkező település, egyben az északalföldi régió központja, Hajdú-Bihar megye
székhelye, mely Budapesttől keletre 220 km-re, a
romániai országhatártól pedig 35 km-re található.
A nemzetközi kereskedelemben fontos szerepet
tölt be, köszönhetően – a román mellett – a
szlovák és az ukrán határhoz való közelsége
miatt, amelyek 2 órán belül elérhetőek.
Az ország egyik legfejlettebb városa, a régió
kulturális és tudásközpontja. Az oktatás, azon
belül a majd 500 éves múlttal rendelkező

Az idegennyelvű képzések egyre szélesebb
körben való elterjedésének köszönhetően mára 6
ezer fő fölé nőtt a külföldi hallgatók száma.

felsőoktatás mindig is kiemelkedő jelentőséggel

A

bírt a cívisvárosban, melynek köszönhetően a

hozzátartozik, hogy Magyarországon a budapesti

Debreceni Egyetem 14 karával ma az ország

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret követően

legszélesebb képzési spektrumával rendelkező

Debrecen városa rendelkezik a legnagyobb

és közel 30 ezres hallgatói létszámával az ország

jelentőségű

legnagyobb felsőoktatási intézménye.

fejlődésen ment keresztül az utóbbi években.

jó

infrastrukturális

repülőtérrel,

ellátottságához

mely

hatalmas

Míg éves utasforgalma 2011-ben 20 ezer alatt
maradt, 6 évvel később, 2017-ben már a 320
ezret7 közelítette, 2018-ban pedig meghaladta a
380 ezer8 főt, és várhatóan 2019-ben eléri a 650
ezer főt. Ehhez nagymértékben hozzájárult a
WizzAir, mely 2012-ben indított menetrend
szerinti járatokat, és további járatfejlesztéseket
követően 2018 végétől már két bázisgéppel van
jelen.

2019

tavaszától

fogva

a

WizzAir

valamennyi, valamint a Lufthansa müncheni
járatával összesen 14 célállomás közelíthető
6

KSH Mikrocenzus 2016, URL: http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/docs/tablak/02/02_09_hajdu_bihar_3_1.xls
Utolsó letöltés: 2019.08.05.
7
Repülőterek forgalmi adatai (2004-2017), KSH. 2019.08.05.
8
Somorjai Soma, A várakozásokat is túlszárnyalta a debreceni repülőtér utasforgalma, URL: https://www.dehir.hu/debrecen/avarakozasokat-is-tulszarnyalta-a-debreceni-repuloter-utasforgalma/2019/01/04/ Utolsó letöltés: 2019.08.05.
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A

régió elsődleges betelepedési célpontjává válik.

Debreceni Nemzetközi Repülőtér hosszútávú

Ennek érdekében kiemelkedő hangsúlyt kapott a

víziója szerint 2030-ra akár évi 2-3 millió utas is

befektetésösztönzés, mind a termelő, mind pedig

igénybe veheti a repülőtér szolgáltatásait.

a szolgáltató szektorban, aminek köszönhetően

Mindent egybevetve kijelenthető, hogy Debrecen

2015 és 2018 között több mint 500 milliárd

meg

menetrendszerűen

a

légikikötőből.

Magyarország azon nagyvárosa, mely a főváros

forint működőtőke áramlott a városba, ami 6

után a legjelentősebb térségi integráló erővel

ezer új munkahelyet hozott létre.

rendelkezik. Adottságait tekintve alkalmas arra,

A 2000-es évek elején érkezett befektetőket, mint

hogy Magyarország keleti régiójának, valamint

pl. National Instruments, British Telecom, IT

Kelet-Szlovákiának,

Services

Nyugat-Ukrajnának

és

Hungary,

a

2015-2018

közötti

Nyugat-Romániának gazdasági, közlekedési,

időszakban olyan több száz fő munkaerő igényű

oktatási,

nemzetközi nagyvállalatok követték, mint a

kulturális

és

egészségügyi

központja legyen.

Thyssenkrupp, a Diehl Aviation, a Krones, a

A Modern Városok Programra, a Terület- és
Településfejlesztési

Operatív

Programra,

valamint egyéb európai uniós és hazai forrásokra

Continental

vagy

a

BMW

Group,

mely

utóbbinak beruházása országosan is kiemelkedő
léptékű.

építő Új Főnix Terv a 2014-2020 közötti

A céltudatosságot jól jellemzi a már meglévő és

időszakban

újonnan

megalapozta

a

város

kiemelt

kialakított

ipari

parkok folyamatos

szerepét a régióban, és ennek folytatásaként egy

fejlesztése, melyekből már összesen 7 található

új, komplex fejlesztési programra, a Debrecen

a

2030-ra építve megvalósítható, hogy Debrecen

irodafejlesztések,

fenntartható módon váljon a Kárpát-medence

negyedévében átadott ’A’ kategóriás Forest

észak-keleti régiójának fővárosává.

Offices, mely Leed Gold minősítésével, műszaki

Ehhez

azonban

elengedhetetlen

a

város

növelése

és

az

lakosságszámának
agglomerációval

–

beleértve

a

környező

nagyvárosokat is – való szorosabb viszony
kialakítása Debrecen gazdasági, közlekedési,
oktatási

és

ugyancsak

kulturális

lehetőségei

elengedhetetlen

ezen

terén,
területek

megfelelő fejlesztése, valamint a Debrecennel
való

közös

településeinek

együttműködésben
együttes

a

régió

fejlődése.

Vezérelv, hogy ha az embereknek versenyképes
állást, megfizethető lakhatást és kimagasló
életminőséget nyújt a város, azzal Debrecen a

városban,

tartalmával

és

illetve
mint

pl.

modern

a
a

folyamatos
2018

utolsó

megjelenésével

meghatározó üzleti központja lesz a régiónak.

9
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Ezen

stratégiai

törekvések,

megvalósításuk

illetve proaktív

nemzetközileg

is

többszöri

elismerést eredményezett, mint pl. 2017-ben a
CEE Shared Services and Outsourcing Awards Az Év Feltörekvő Városa díja, vagy 2018-ban a
Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal és
befektetésekkel foglalkozó egysége, az fDi
Intelligence
Stratégia

Legjobb
díja

a

Befektetésösztönzési

kis-

és

középvárosok

kategóriában, melynek köszönhetően Debrecen
2018-2019-ben A jövő európai városa címet
viselheti.

Az

eddig

kialakított

modellnek

köszönhetően reális célkitűzés, hogy 2015 és
2025 között 20 ezer új munkahely jöjjön létre
Debrecenben.
Debrecen városa élen kíván járni a 21. századi
megoldások honosítása terén, hogy lakosainak
és helyben működő cégeinek minél vonzóbb
környezetet tudjon biztosítani. Debrecen tudatos
infrastruktúrafejlesztésében

kiemelt

szerepet

szán az intelligens közlekedésfejlesztésnek,
amelynek

révén

a

régió

megkerülhetetlen

közlekedési centruma lesz. Ehhez azonban az Új
Főnix Terven túli közlekedési fejlesztések is
szükségesek a jövőbeni lakosságnövekedés és a
növekvő, egyre mobilabb munkaerő közlekedési
igényeinek kiszolgálása érdekében.
Debrecen hosszú távú céljai eléréséhez olyan
jövőcentrikus

stratégiai,

városfejlesztési

programba kezdett, melynek már első lépései is
úgy lettek meghatározva, hogy azok az adott
beavatkozási

területen

a

kezdeti

feltételek

biztosítása után önmagukat fenntartó eszközként
segítsék

a

megvalósítását.

program

további

lépéseinek

10
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❹ A DEBRECEN SMART CITY BEMUTATÁSA,
FÓKUSZTERÜLETEK
A tudatos Smart City gondolkodás Debrecenben

 Közlekedés

2015-re vezethető vissza: ebben az évben hozta

Érezhetően javuljon a városi főbb utak áteresztő

létre a városvezetés a szervezeti hátteret a város

képessége

gazdaságfejlesztési

A városfejlesztési tervek támogassák okos

központján,

az

EDC

Debrecen Nonprofit Kft-n belül. Városszerte az

eszközökkel a közlekedésszervezést

első Smart City projektek is erre az évre

 Sport

vezethetők vissza.

A smart megoldások ösztönözzék a lakosságot

A kezdeti időszak legfontosabb feladata a

több mozgásra, így az egészségesebb életvitelre

városvezetés és a lakosság bevonással a Smart
City

fókuszterületek

meghatározása

volt.

Megérteni, mely területek azok, amelyek fontosak
a

városnak,

melyek

megoldásokkal

azok,

kellő

hatást

szolgáltatásjavulást

lehet

területek

célkitűzéseik

és

ahol

elérni.

Az

smart
vagy
alábbi
kerültek

meghatározásra:
 Digitális írástudás
Minden debreceni lakosnak alanyi jogon járjon a
digitális írástudás megszerzése
 Városi szolgáltatások
A város szolgáltatásai kényelmesen, mindenki
számára elérhetően és hatékonyan működjenek
 Energia
Debrecen smart megoldásokkal csökkentse a
város rezsijét
A debreceni lakosok energia- és vízfelhasználás
terén viselkedjenek, tervezzenek tudatosan és
optimalizálják energiafelhasználásukat
 Közbiztonság
A smart megoldások és folyamatok javítsák
érezhetően a város biztonságát, a lakosok
biztonságérzetét

A smart megoldások

járuljanak hozzá az

élvezetesebb versenysporthoz és a szélesebb
körű tömegsporthoz
 Egészségügyi szolgáltatások
A Debrecenben a betegellátásban résztvevő
szolgáltatók munkája legyen összehangoltabb,
közöttük

legyen

információáramlás

biztosítva

a

hatékony

11
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Az első hónapok tapasztalatai alapján minél

 Fenntartható Energetika

inkább szükségessé vált a hét meghatározott

A

fókuszterület súlyozása. A gazdaságfejlesztési

fenntarthatóságot, a megújuló energiaforrások

prioritások

bevonását is szem előtt tartva

figyelembevételével

illeszkedve

végül

3

és

fókuszterület

azokhoz
került

fogyasztás

csökkentésén

túl

a

 Digitális Debrecen

lehatárolásra:

Tágabban értelmezett digitális írástudás, mely

 Intelligens Közlekedés

nemcsak a városlakóknak fontos, hanem a

A legfontosabb terület, mely mindenkit érint aki a
városban megfordul, függetlenül attól, hogy
milyen közlekedési módot választ

vállalkozásoknak
végzőknek is

és

a

közszolgáltatást

12
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❺ SMART CITY HELYZETFELMÉRÉS
Komoly jelentőséggel bírt Debrecen számára a

és workshopok lebonyolítása9. Debrecen élt a

2018-ban az Európai Beruházási Bank (EIB)

lehetőséggel és így egy nemzetközi, elfogulatlan,

megbízásából a JASPERS (Joint Assistance to

átfogó

Support Projects in European Regions, vagyis az

kulcsterület

európai

megvizsgálására, melyek az alábbiak:

régiók

program)

projektjeit

támogató

közös

tanácsadó osztályának és a PwC

gazdasági tanácsadó vállalatának a visegrádi
országokban készített közös Smart City

tanulmány

készült,

került

definiálásra

(IKT)

A külső, objektív, minden területre kiterjedő

 Energia és környezet

Smart City felmérés és más régiókkal és

 Víz- és hulladékgazdálkodás

városokkal való közvetlen összehasonlítás több

 Szociális infrastruktúra

szempontból is rendkívül hasznos. Egyrészt segít

 Integrált

fontosságát és rávilágíthat a kevésbé hangsúlyos
területekben rejlő fejlesztési lehetőségekre. A

és

 Információs és kommunikációs technológiák
 Közlekedés

régióban, másrészt validálja a fókuszterületek

7

 Integrált kormányzás és tervezés

felmérése.

Debrecent elhelyezni a fejlettségi térképen a

melyben

finanszírozási

és

megvalósítási

modellek
Valamennyi terület érettsége 4 fejlettségi szint
szerint

(alap, integrált, fejlődő, fejlett) lett

meghatározva.

felmérés az EIB számára azért megkerülhetetlen,
ahhoz,

hogy

megfelelő

megvalósítását

tudja

anyagilag

mert

projektek
támogatni,

INTEGRÁLT KORMÁNYZÁS ÉS
TERVEZÉS

szükséges az egyes Smart City területek és
fejlesztések megismerése, valamint a potenciális

IKT

projektek regionális összevonási lehetőségének

ENERGIA ÉS KÖRNYEZET

felmérése.
A 4 ország 8 kiválasztott városáról, régiójáról
(Magyarországról

Debrecen

és

Kaposvár,

KÖZLEKEDÉS

Szlovákiából Nyitra és Eperjes, Csehországból
Plzeň

és

a

dél-morvaországi

régió,

VÍZ- ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Lengyelországból Bydgoszcz és a KujawskoPomorskie régió) készült komplex felmérés része
volt

a

rendelkezésre

dokumentumok

álló

áttanulmányozása,

kulcsszereplőkkel személyes interjúk készítése
9

SZOCIÁLIS INFRASTUKTÚRA

stratégiai

PwC Smart Cities Individual Report Debrecen, 2018. október

INTEGRÁLT FINANSZÍROZÁSI ÉS
MEGVALÓSÍTÁSI MODELLEK
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Legfejlettebb területnek a közlekedés lett

Open

meghatározva. Az integrált működési szinten

(opendata.debrecen.hu) is, mely jó alapja lehet a

lévő területen több nemzetközi viszonylatban is

jövőben

kiemelkedő projekt valósult meg, mint például a

adatmenedzsmentnek.

közösségi közlekedésben bevezetett e-jegy,
mely az országban Debrecenben került először
bevezetésre vagy a Waze navigációs alkalmazás
Connected

Citizens

adatcsereprogramjához
illetve

az

okos

elnevezésű

Program
való

zebrák,

csatlakozás,

melyek

szintén

Debrecenben kerültek először telepítésre.

Data
a

Debrecen

stratégiai

portált

módon

kezelendő

A többi vizsgált területen is vannak említésre
méltó

kezdeményezések,

melyeknek

köszönhetően Debrecen a legjobbak között
végzett az Európai Beruházási Bank és a PwC
által végzett, a visegrádi országok már fentebb
említett

8

városára

kiterjedő

Smart

City

felmérésben.

A fejlettséget tekintve másik két kiemelkedő
terület az integrált kormányzás és tervezés,
valamint az információs és kommunikációs
technológiák.

A javasolt fejlődési lehetőségek döntő többsége
egybevág a város által tervezettekkel. A felmérés
szerint az első, legkiemelkedőbb lépés egy
elfogadott

városi

Smart

City

stratégia

A létrehozott dedikált szervezeti háttér, az EDC

megalkotása, mely célnak jelen dokumentum

Debrecen Smart City megalapítása jelentős

kíván megfelelni. Másodszor nagy hangsúlyt kell

lépésnek mondható, melyhez hasonló a többi

fektetni az adatgyűjtésre és az adatokon

felmérésben részt vevő városban egyáltalán nem

alapuló stratégiai tervezésre: nem véletlen,

volt.

hogy

A meghatározott fókuszterületek igen

az

adatalapú

döntéshozatal

mint

relevánsak, hiszen mindegyik szükséges a

valamennyi fókuszterületen átívelő horizontális

külföldi befektetések ösztönzéséhez, a végzett

elem a következő fejezetekben is kiemelkedő

diákok

városban

fontosságú lesz. Ennek az elemnek, illetve a

tartásához és a gazdasági fejlődéshez, ezáltal a

jövőbeni projekteknek pedig jó alapja lehet a már

városi bevételek növeléséhez, valamint napjaink

tervezett városirányítási központ létrehozása.

legtöbbet tematizált kihívásaira reagálnak, így a

Harmadszor jelentős potenciál rejlik a határokon

növekvő gépjárműállomány, a CO2-kibocsátás és

átnyúló

együttműködésekben,

a munkaerőigény kihívásaira.

nemzetközi

együttműködések

és

fiatal

munkavállalók

Az okos város megoldások elterjesztésének és a
vállalkozások

fejlődésének

nélkülözhetetlen

előfeltétele a modern IKT megoldásokra való
támaszkodás, melyhez a debreceni infrastruktúra
jó alapot biztosít. Az optikai hálózat hossza
2018-ban meghaladta a 65km-t, a város WiFi
lefedettsége

jónak

mondható,

és

már

létrehoztunk egy nyílt adatmegosztást támogató

mely

erősítése

a

pénzügyi források diverzifikációja szempontjából
is szükséges.

A

negyedik kulcsfontosságú

javaslat a hatékonyság növelése érdekében
pedig
szerinti

a

projektek

pénzügyi

rangsorolása

megtérülés

(bevételnövelő

vagy

megtakarítással járó), mely segíthet további
fedezetet nyújtani társadalmi megtérüléssel járó
projekteknek.
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❻ DEBRECEN SMART CITY CÉLFÁJA
Debrecen

fókuszterületei

az

intelligens

adatalapú döntéshozatal, valamint a nemzetközi

közlekedés, a fenntartható energetika és a

kapcsolatok,

digitális

kiépítése. Az egyes területek céljai a lenti célfán

Debrecen.

Horizontális

elemként

megjelenik a területek társadalmasítása, az

együttműködési

lehetőségek

kerülnek bemutatásra (1. ábra).

VÁROSI JÓLÉT ÉS ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA, FENNTARTHATÓ VÁROS KIALAKÍTÁSA A
SMART CITY KONCEPCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL

1. Intelligens Közlekedés

2. Fenntartható Energetika

3. Digitális Debrecen

Eljutási idő és
torlódások
csökkentése

Városi
energiafelhasználás
fajlagos csökkentése

Digitális írástudás
fejlesztése

Fenntartható
közlekedés elősegítése,
részarányának
növelése

Megújuló
energiaforrások
részarányának
növelése

Open Data alapú
szolgáltatásfejlesztés

Városi közlekedési
infrastruktúra jobb
kihasználása

Önkormányzati és
lakóépületekből,
szolgáltató épületekből,
létesítményekből,
iparból fakadó
levegőminőségkárosítás csökkentése

Közlekedésből fakadó
levegőminőségkárosítás csökkentése

TÁRSADALMASÍTÁS
(LAKOSSÁGI BEVONÁS, PROJEKTEK, MEGOLDÁSOK ELTERJESZTÉSE, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS)

ADATALAPÚ DÖNTÉSHOZATAL, HATÉKONYSÁGOPTIMALIZÁLÁS

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÁLYÁZATOK
1. ábra: Debrecen Smart City célfája
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❼ INTELLIGENS KÖZLEKEDÉS
Az

intelligens

közlekedés

–

fontosságát

Kossuth utca és Burgundia utca csomópontja,

tekintve – zászlóshajóként emelkedik ki a három

melyen naponta több mint 55 ezer autó halad át,

fókuszterület közül is. Nagyon sok Debrecenhez

de a 2-es ábra jól mutatja, hogy a főutak mentén

hasonló

rengeteg csomópontnak napi több mint 30 ezer

méretű

problémája

a

város

egyik

közlekedés.

legégetőbb

Egyrészt,

mert

gépjárművel kell megküzdenie.

gyakorlatilag minden lakost érint függetlenül attól,
hogy

célpontjához

való

eljutásként

milyen

módozatot választ: közösségi közlekedést, a
nem motorizált közlekedés valamely formáját
vagy az egyéni közlekedést. Másrészt pedig
azért, mert a motorizáció fejlődése töretlen az
utóbbi évtizedekben és e fejlődés a jövőben csak
fokozódni fog. Egyes külföldi példák rémisztők:
Angliában az autósok utazásonként átlagosan
5,9 percet töltenek parkolóhely-kereséssel, ami
éves szinten közel 4 teljes nap. Ez a számadat a
nagyobb

városokban

még

ennél

is

több:

2. ábra: A város úthálózatán jellemző átlagos közúti
forgalomnagyságok
Forrás: Debrecen fenntartható városi mobilitási terve (SUMP)

10

Londonban közel 8 perc , míg Párizsban elérheti
az alkalmankénti félórát11 is. Ennek gazdasági
költsége több tízmilliárd euróra tehető.
Debrecenben 1999-ben 55 ezer jármű után
fizettek teljesítményadót, míg 2018-ban már
több mint 97 ezer után, mely közel 80%-os
növekedést jelent a gépjárműállományban12.
Ráadásul ez az adat nem tartalmazza az
agglomerációhoz tartozó gépjárműveket és a
városon keresztülhaladó forgalmat, ezek súlyát
jól szemlélteti egy másik mutató, az egy nap alatt
egyes szakaszokon áthaladó járművek száma.
Ebből a szempontból az egyik legjelentősebb a

10

3. ábra: Közlekedési szerkezet alakulása és célkitűzések
(napi utazásszám, ezer utazás db)
Forrás: Debrecen Fenntartható Városi Mobilitási Terve
(SUMP)

Patrick Sawer, Motorists spend four days a year looking for a parking space, URL:
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/01/motorists-spend-four-days-year-looking-parking-space/ Utolsó letöltés: 2019.08.05.
11
Skema Ventures, Switch: Revolutionizing vehicle-parking in Paris, URL:
https://skema.ventures/must-read/switch-revolutionizing-vehicle-parking-in-paris/ Utolsó letöltés: 2019.08.05.
12
Papp László, Együtt vagyunk Debrecen (előadás), URL: http://www.dehir.hu/debrecen/papp-laszlo-debrecen-ujra-fellepett-atortenelem-foutcajara/2019/02/13/ Utolsó letöltés: 2019.08.05.
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A közlekedésfejlesztést támogatandó Debrecen

eltolódása

2016-ban az országban elsők között készítette el

módozatok rovására – mind a közösségi

a Fenntartható Mobilitási Tervét (SUMP), melyből

közlekedés,

kiemelendő

kerékpárosok

néhány

fontos

adat,

illetve

várható

megállapítás:
 Debrecen

egy

kiterjedt

vonzáskörzettel

rendelkező regionális központ. A 40 km-en
belüli körzet, ahonnan a város egy órán belül
közösségi

közlekedéssel

elérhető,

teljes

a

mind
ábra).
állnak:

 Az összes Debrecenbe érkező napi ingázó

gyalogosok

E

és

csökkenése

mögött

egyrészt

a

gazdasági
magasabb

hozzáadott értékű munkahelyek magasabb
jövedelemszintet tudnak biztosítani, mellyel
több család engedhet meg magának saját
gépjárművet;

lakosszáma 661 ezer fő.

a

közlekedési

részarányának

(3.

folyamatok

fenntartható

másrészt

multinacionális

az

vállalatok

ipari

parkok,

elhelyezkedése

száma 42 ezer fő, melynek 84%-a, vagyis 35

ugyanúgy, mint a kereskedelmi láncok egységei

ezer fő erről a 40 km-en belüli területről érkezik.

nagyobb távolságból vonzzák a lakosságot,

 Az ingázók többsége a közösségi közlekedést

melyek mind az egyéni motorizált közlekedés

választja, de közel 10 ezren autóval ingáznak.
 Debrecenben ezer lakosra átlagosan 310
személygépjármű jut, mely a 3. legmagasabb
érték az országban. Azoknál, akik rendelkeznek
gépjárművel, magasan ez a legmagasabb

szerepét
folyamatok

erősítik.
is

szuburbanizációs

Ezen

közrejátszanak:
folyamatok

elszállított utasok száma folyamatosan csökken
(helyi közlekedésben 2003-ban 125 millió utas,
míg 2010-ben 100 millió; helyközi autóbuszÉszakkelet-Magyarország

3

megyéjében 2015-ben 79 millió utas, 2017-ben
74 millió13), és mivel a futásteljesítmények
a

szolgáltatás fajlagos

üzemeltetése drágul.
 A napi összes utazásszám 685 ezerre tehető,
mely a jövőben várhatóan csak növekedni fog,
és bő 10 éven belül elérheti a 725 ezret. Az
abszolút

növekedésnél

ártalmasabb

a

azonban

közlekedési

sokkal

módozatok

Fukker Bertalan ÉMKK ill. Nagy Attila DKV előadása, XI KTE Konferencia Debrecen 2016.04.26-28.,
Kocsis Tibor ÉMKK előadása, XIII KTE Konferencia Debrecen 2018.05.30-31.
13

jellemzők,

a

nagyobb távolságokra költöznek, a kertvárosi

pedig a helyközi versenyképessége gyengül: az

így

erőteljes

városlakók egyre mobilabbá válnak és egyre

 A közösségi közlekedésnek mind a helyi-, mind

változatlanok,

demográfiai

övezetek ennek következtében felértékelődnek.

arányban választott közlekedési mód.

közlekedésben

felül
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A motorizáció és az erősödő egyéni közlekedés

eredményezve. A tervezett átalakítások fele 2018

egyre nagyobb feladat elé állítja a várost, ezért a

végével az időzítésnek megfelelően elkészült.

fentiek ellensúlyozására már eddig is rengeteg

Debrecen

fejlesztést hajtott végre Debrecen. A 2014-2020

Terve (SUMP) további, összesen több mint 100

között megvalósuló Új Főnix Terv keretében

közlekedésfejlesztési projektet fogalmaz meg.

közlekedési fejlesztésekre 15,7 milliárd forintot

Fenntartható

Városi

Mobilitási

A gazdaságfejlesztési törekvéseknek, az újonnan

fordít a város, nem számítva azokat az országos

betelepülő nagyvállalatoknak és a városi vonzerő

beruházásokat, melyek szintén Debrecenben

növekedésének

valósulnak meg. A 2017-es évben megkezdődött
a városszerte összesen több mint 50 közlekedési
csomópontot érintő átalakítás (legfőbb elemeként
a

belvárosi

fejlesztések,

egyirányúsítás,
új

utak

körforgalom-

építése),

melynek

köszönhetően a város főbb útvonalain több
zöldhullám jön létre hosszabb zöldidővel, ezáltal
átlagosan

50%-kal

növelve

az

áteresztő

kapacitást és így jelentősen felgyorsítva a
forgalmat,
átláthatóbb,

rövidítve

a

várakozási

biztonságosabb

időt,

közlekedést

elérheti

a

250

köszönhetően
ezres

a

lakosság

nagyságrendet

az

elkövetkezendő évtizedekben. Ez a léptékugrás
új kihívások elé állíthatja Debrecent, ezért
szükséges

proaktívan

hangsúlyt

fektetni

a

közlekedés fejlesztésére, melyből már több
nemzetközileg is elismert projekt született, mint
például a közösségi közlekedésben bevezetett ejegy vagy az egyéni közlekedőket

segítő

közösségi navigációs alkalmazás, a Waze,
mellyel stratégiai megállapodást kötött a város.
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Debrecennek célja nem csupán a növekvő

egyes

motorizáció okozta igényeknek való megfelelés,

szükséges idő kétszeresét.

hanem a jelenlegi minőség és az utazási élmény

városokban

már

eléri

átlagosan

a

Második cél, mely a várható forgalomnövekedés

további javítása. Ennek elérése érdekében

miatt kiemelkedően fontos, a fenntartható

kiemelten fontos további új, innovatív és

közlekedés elősegítése és a fenntartható

hatékony

Smart

City

megoldások

bevezetésével foglalkozni. Önmagukban nem
helyettesítik valamennyi közlekedésfejlesztési
beavatkozást, azok hatékonyságát

azonban

nagyságrendekkel tudják növelni. Az egyes
területek mérésére adott esetben új, eddig nem
használt

monitoring-rendszer

és

új

teljesítménymutatók bevezetésére lehet szükség
– pl. egy okos zebra létesítésénél nem feltétlen a
halálos balesetek száma lehet az egyetlen
mérőszám,
megállási
rendszerrel

hanem

pl.

a

gépjárművezetők

hajlandóságának
felszerelt,

különbsége

illetve

a

a

rendszert

nélkülöző átkelőhelyek között. Általánosságban
elmondható,
célkitűzéseihez

hogy

a

illeszkedő

fókuszterületek
fejlesztéseknél

szükséges megvizsgálni és lehetőség szerint
beilleszteni az optimalizálás részeként a Smart
City

megoldásokat.

Az

eredményesség

érdekében gondoskodni kell a mérőszámok

közlekedési módok részarányának növelése.
A

közösségi

kapacitásuknak
hatékonyabbak

járművei

közlekedés
köszönhetően
az

egyéni

jóval
motorizált

járműveknél, kevésbé terhelik a környezetet és
veszik igénybe az infrastruktúrát. Az aktív
közlekedési módok zéró környezetterhelésén és
minimális infrastruktúraigényén felül jótékony
hatással vannak az ilyen közlekedési módozatot
igénybe vevők egészségére is. Ezek miatt az
élhetőség

megtartásához

a

fenntartható

közlekedési módok részarányának növelése
elengedhetetlen. A Fenntartható Városi Mobilitási
Terv prognózisa figyelmeztet a beavatkozások
szükségességére – a 3. ábra mutatja, hogy a
fenntartható

közlekedési

formákkal

történő

utazások száma várhatóan úgy csökkenhet a
következő évtized végéig 13-18%-kal, hogy az
összes utazásszám növekszik, vagyis részarányt
tekintve még tovább nyílik az olló.

előzetes definiálásáról majd hatásuk nyomon
követéséről. A mérés és ezáltal az adatvezérelt

Harmadik célkitűzés a már meglévő városi

döntéshozatal a jövőben valamennyi területen

közlekedési infrastruktúra minél jobb és

meg fog jelenni, versenyelőny lehet annak minél

hatékonyabb

korábbi beépítése a folyamatokba.

kihasználása,

hiszen

a

bővítésnek sok esetben fizikai, erőforrásbéli és
élhetőségre ható korlátjai vannak, és nem is

Az intelligens közlekedés területén 4 célt
határoztunk meg. Első és legfontosabb az
eljutási idő és a torlódások csökkentése, mely
ma már nem csupán a nagyvárosokban okoz
problémát. Ennek egy lehetséges mérője a

célszerű addig, míg optimalizálással elkerülhető
szükségessége.
A negyedik cél pedig az élhetőséget erősen
befolyásoló levegőminőség javítása, hisz a

csúcsidei menetidőnek a szabad forgalomban

város

összes

CO2-kibocsátásának

lévő eljutási időhöz történő viszonyítása, mely

harmadát a közlekedés adja.

közel
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❼➀ ELJUTÁSI IDŐ ÉS A TORLÓDÁSOK CSÖKKENTÉSE
Első és legfontosabb cél az eljutási idő és a

érték 550-nél is magasabb15. Hétköznapokon a

torlódások csökkentése, melyek nagyon nagy

csúcsidei

kárt okoznak. Az utazás közbeni felesleges

eloszlása növekszik, reggel (06:45-08:15) és

várakozással töltött idő negatív hatással van a

délután (15:30-17:00) is elérheti a fél órát.

gazdaságra,

a

levegőszennyezésre,

az

torlódások

Debrecenben

a

időtartama és területi

többi

nagyvároshoz,

pl.

életminőségre. Ez a káros hatás fokozódhat a

Szegedhez, Pécshez vagy Miskolchoz képest,

jövőben,

sokkal hangsúlyosabb szerepet kap az autózás.

amennyiben

tovább

növekszik

a

személygépjármű-állomány. Valamennyi kis- és

Főleg

közepes

kiemelkedően magas, 41%-a a 26-65 közötti

méretű

európai

város

küzd

a

az

aktív

felnőtt

lakosság

körében

motorizáció fejlődésének köszönhető kihívással,

korosztálynak

például

közlekedési

hasonló méretű városhoz hasonlóan a belvárosi

torlódás indexe alapján a délelőtti és délutáni

parkolás is növekvő problémát okoz, mely az

csúcsidőszakban sok hasonló méretű városban

egyéni közlekedőkön kívül a gyalogosokat és

30-50%-kal nő a menetidő (Gent 32%-34%,

lakókat is zavarja, továbbá a légszennyezést is

Brno

a

TomTom

41-41%,

navigáció

Graz

44%-45%14)

a

autóval

közlekedik16.

Más,

növeli. Napközben mind a felszíni parkolók, mind

csúcsidőszakon kívüli eljutási időhöz képest.

a

Magyarországról egyedül Budapestről érhető el

szabad helyek többnyire csak munkaidőn kívül és

ez az adat (41-46%), de az előző fejezetben

hétvégén találhatók. A fizető övezeteket és az

megfogalmazott

egy parkolóhelyre jutó átlagos havi bevételt a 4.

jövőkép

alapján

joggal

feltételezhető, hogy a motorizáció fejlődése

mélygarázsok,

parkolóházak

túlterheltek,

ábra szemlélteti.

hasonló problémát fog okozni Debrecenben is,
hiszen már most láthatjuk, hogy a torlódások
időtartama egyre növekszik és egyre nagyobb
területet érint. Ezért cél a jelenlegi szint –
melynek felmérése szükséges – megtartása,
illetve javítása.
I. JELENLEGI HELYZET
A motorizáció és az egyre erősödő egyéni
közlekedés egyre zsúfoltabbá teszi a várost.
Debrecenben átlagosan 310 személygépjármű
jut ezer lakosra, ami a 3. legmagasabb érték az
országban, de a kertvárosi övezetekben ez az
14

4. ábra: Az egy parkolóhelyre eső bevétel területi
különbségei
Forrás: Debrecen Fenntartható Városi Mobilitási Terve
(SUMP)

TomTom Traffic Index, URL: https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/ Utolsó letöltés: 2019.08.05.
Debrecen és vonzáskörzetének jelenlegi közlekedési helyzete, Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP)

15-16
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Előreláthatólag a motorizáció és az autózást

Városmarketing Gyémánt Díjat kapott a Waze

választók

edukációs kampányáért.

további

térnyerése

várható,

előrejelzések szerint akár 40%-kal növekedhet
napi 257 ezerről 358 ezerre az utazások száma
a következő évtized végéig (3. ábra). Ezért a
tervezett beavatkozások ezt a hatást, melyet a
gazdasági fejlődés, valamint a város növekedése
katalizál, csak mérsékelni, a növekedés ütemét
pedig csak lassítani tudják. Ez óriási kihívás a
hasonló méretű városoknak, így Debrecennek is:
egyszerre kell fejlesztéseket végrehajtani az
egyéni

közlekedés

területén

és

a

többi

közlekedési mód felé terelni a közlekedőket.
2015-18 között bevezetett okos megoldások
A Waze, a világ legnagyobb közösségalapú

Debrecenben a fontosabb csomópontokban,

navigációs alkalmazásának 2 irányú ingyenes

közel

adatcsere programjához, a Connected Citizens

forgalomirányítás, melynek nagyságrendileg fele

Programjához

önkormányzati üzemeltetésű, másik felét – az 1

való

csatlakozásnak

120

helyszínen

üzemel

jelzőlámpás

idejű

és 2 számjegyű városon átvezető országos

forgalmi adatok állnak a város rendelkezésére

úthálózat részét képező utakat – pedig a Magyar

Debrecen teljes területéről az év minden napján.

Közút üzemelteti. A két rendszer informatikai

Az adatáramlás másik iránya, vagyis a forgalmat

háttere

érintő tervezett változások Waze térképére

egyelőre nem megoldott. Valamennyi jelzőlámpa

történő

(rendezvények,

több, általában egy napon belül 3 különböző fix

felvonulások, események miatti korlátozások,

idejű programmal fut, melyek napszakoktól

forgalmirend-változás stb.)

is megkezdődött

függően változnak. Ezek a fő irányokban kellő

annak érdekében, hogy a felhasználók egy olyan

áteresztőképességet biztosítanak, azonban a

térkép segítségével navigáljanak, melyen minden

mellékutak felől érkező forgalmat hosszú időre

naprakész, teljes mértékben egyezik az aktuális

felfogják. A közösségi közlekedésen gyorsít,

forgalmi

hogy a buszsávval rendelkező jelzőlámpás

köszönhetően

2017

nyarától

felvezetése

renddel.

Az

valós

applikációnak

a

különböző,

így

együttes

következetes népszerűsítése és ismertetése már

kereszteződéseknél

önmagában

forgalmat,

kiegészítő szabadjelzéssel előnyben részesíti a

ezáltal csökkentve a torlódásokat és az időbeli

buszokat. A közösségi közlekedési járművek

eljutást. Az együttműködést követően a város

további

komoly

alkalmazás

adottak lennének a járművek oldaláról, ezt

Debrecen

azonban 2 db kereszteződést, valamint a 2-es

segít

hangsúlyt

megismertetésére,

eloszlatni

fektetett

a

az

2018-ban

a program

kezelése

iránykérésének

előnyitással,

technikai

feltételei

villamos viszonylat egy részét leszámítva a
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lámparendszerek egyelőre nem tudják kezelni. A

maximuma, továbbá a mérések során nem derül

rendszerben összességében van még fejlesztési

ki, mennyi ideig várakozott egy-egy jármű. Ezért

lehetőség,

szükséges az adatok minél szélesebb körű

elsősorban

a

programok,

periódusidők pillanatnyi, valós forgalomhoz való

begyűjtése,

dinamikus igazítása által.

forgalomirányítási központ létrehozása, de addig

Mind önkormányzati fenntartású, mind a Magyar

egy

városirányítási

támpontot tud adni a Waze-adatokból épült

Közút fenntartásában lévő csomópontok között

adatbázis.

megtalálhatók olyanok, melyekben különböző

III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK

érzékelők

kerültek

hurokdetektorok,

radarok,

telepítésre,
a

pl.

csomópontok

áteresztőképessége azonban még az indokolt
helyeken

sem

forgalomfüggő.

Debreceni

jellegzetesség a jelzőlámpák melletti kiegészítő
visszaszámlálók, melyek segítik a közlekedőket
felkészülni

a

lámpaciklus-váltásokra,

így

hamarabb tudnak elindulni, ezáltal növelve a
csomópontok áteresztőképességét.
II. CÉLKITŰZÉS
Debrecen

Fenntartható

Városi

Mobilitási

Tervében célkitűzésként az egyéni motorizált
közlekedés mérsékeltebb, 8%-os, 257 ezer napi
utazásról 279 ezerre történő növekedését
irányozza, szemben a beavatkozás nélküli 358
ezerre növekvő prognózissal (3. ábra).
A gépjárműállomány használatának mérséklése
mindenképpen kedvező hatással bír a torlódások
csökkentésére, ezáltal az eljutási időre. Az
irányított közlekedés tervezése számítógépes
szimuláció

segítségével

hatékonyságának mérésére

a

történik,
csomópontok

kapacitása, áteresztőképessége a leginkább
elfogadott. Ezek mérése azonban nehézkes,
nagy munkaerőigényű és alkalomszerű, ezáltal
nem ad teljes képet. Sok zsúfolt szakasz esetén
nehezen is kalkulálható ezekből az eljutási idő,
hiszen

az

áteresztőképességnek

van

egy

és

Ebben az alfejezetben a teljesség igénye nélkül
néhány

olyan

lehetséges

program

kerül

bemutatásra, melyeknek kiemelkedő hatása
lehet a célkitűzések elérésében. Ugyanakkor
szükséges megemlíteni, hogy főként a Smart City
és az IKT eszközök területén a fejlődés iránya és
mértéke nehezen jósolható meg, középtávon
létrejöhetnek ma még nem ismert megoldások.
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többségében sokkal, percekkel később futnak

Forgalomirányítás fejlesztése
A tervezett Városirányítási Központ része egy
intelligens forgalomirányítási rendszer, mely
teljes potenciáljának kiaknázásához szükséges
egyrészt a forgalmi adatok minél szélesebb körű
összegyűjtése, másrészt pedig a beavatkozási
lehetőség biztosítása. A forgalmi adatbank egyik

be sokszor pontatlan helyzetmeghatározással.
 A jelentésekből megtudható, hogy melyek azok
a kátyúk, amelyek a legtöbb forgalmi résztvevőt
zavarják,

ily

módon

optimalizálhatók

az

útfelújítási munkálatok és egyszerűbbé válik az
elvégzett munka hatásának vizsgálata is.

támasza lehet a már meglévő valós idejű Waze

A több felhasználó a városi adatbázisra is

adatfolyam (illetve további mobilapplikációs vagy

jótékony hatással bír, aminek köszönhetően

navigációs alkalmazásokból származó adatok),

megalapozottabb és részletesebb, tényleges

melyben jelenleg is nagy a potenciál:

adatokon

 A Waze adataiból a torlódások elemezhetők,

javaslatok dolgozhatók ki, éppen ezért a 2017-es

kiértékelhetők

egy-egy

csomóponti

beavatkozásnak a közvetlen hatásai. A Waze a
Connected Citizens Programhoz csatlakozott
partnerek legjobb megvalósításait gyűjti ősszé
és teszi közzé: ezekből, illetve az adatokra
különböző

támaszkodva
kipróbálására

nyílik

megoldások

lehetőség.

Jó

példa

népszerűsítő

közlekedésfejlesztési

kampányokhoz

hasonló

mindenképpen célszerű a jövőben is. E mellett
több, egyszerű módon támogató megoldás
létezik, pl. fő üzenet, logó hozzáfűzése a városi
kommunikációs

felületeken

megjelenő,

közlekedéshez

kapcsolódó

események

cikkeihez, tudósításaihoz.

Magyarországról is van, például a Liszt Ferenc

A forgalmi adatok másik támasza a fokozatosan

repülőtérre vezető gyorsforgalmi út, melynél a

kiépülő intelligens kamerarendszer-hálózat,

sebességkorlátozás

az

melynek első eszközei a 2019-es év során

áthaladási sebesség a Waze adatok alapján

kerülnek kihelyezésre. A jelenlegi források a

nem csökkent, a baleseti jelentések száma

2016-ban

azonban

helyszíneinek megvalósításának körülbelül 20%-

igen,

csökkentésével

mégpedig

több

mint

 Vagyis

elkészült

kamerakoncepció

terv

ára elegendők, így mindenképpen szükséges

harmadával17.

17

alapuló

baleseti

további bővítési lehetőségek felkutatása. Az

helyszínek is nyomon követhetők és szükség

intelligens kamerarendszer térfigyelésen kívül

esetén a megengedett sebesség növelésével

(arcfelismerés, agresszió, csődület, behatolás

vagy korlátozásával javítható a közlekedés. A

rögzítése, stb.) közlekedési csomópontokban

Waze-en történt baleseti jelentések az Egyesült

forgalomfigyelésre

Államok több államában már az elsődleges

(rendszámfelismerés,

információs

meghatározás,

a

torlódásokon

forrás

kívül

szerepét

a

töltik

be

a

is

felkészíthető
járműkategória-

műszaki

vizsga

diszpécserek számára - megelőzve a telefonos

érvényességének, gépjárműadó befizetésének

segélyhívásokat,

ellenőrzése, stb.). Ezen adatokkal, illetve egyéb

melyek

az

esetek

Waze Magyarország Csoport, Balesetek a ferihegyi gyorsforgalmin,
URL: https://www.waze.hu/2017/balesetek-gyorsforgalmi/ Utolsó letöltés: 2019.08.05.
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mérőberendezések adataival (szenzorok, többi

egységesítése mindenképpen szükséges lesz a

közlekedési módot mérő berendezésekkel, pl.

decentrumoknál

kerékpárszámlálók) meghatározható a várható

megvalósításához.

forgalom.

Debrecen hagyományosan erős az elektromos

A

forgalom

ritmusához

igazított

dinamikus lámpaprogramokhoz szükséges,
hogy

valamennyi

távolról

jelzőlámpás

elérhető

és

a

csomópont
rendszerben

programozható legyen (napenergiát hasznosító
intelligens jelzőlámpák), valamint a rugalmasság
érdekében lokálisan a kereszteződések egyes
zöldideje a perióduson belül megnyújthatók vagy

közösségi

történő

közlekedésben,

átszállás

amelynek

az

energiafelhasználása menetrendhez kötött. A
villamos energia hálózat Smart Gridben való
működéséhez a szabályozó algoritmusnak valós
idejű adatokra van szüksége, mely adatokat
szintén

az

intelligens

forgalomirányítási

rendszer tud biztosítani.

lecsökkenthetők legyenek a különböző ágak
Eggyel

pillanatnyi forgalmának függvényében.

tágabb

kérdéskör,

megemlíteni,
Forgalomszervezés területén kulcsfontosságú,
hogy a különböző közlekedési módok ne
versenyezzenek egymással és ne fussanak
alacsonyabb kihasználtság mellett egymással
párhuzamosan, egymást kioltva, hanem a mért
adatokon

alapuló,

helyzeteknek

valós

megfelelően

kihasználtságú,

forgalmi
a

legjobb

legköltséghatékonyabb

megoldások kerüljenek előtérbe. Az egyre
bővülő adatkör rendelkezésre állását követően,
valamint a motorizáció fejlődésével és Debrecen
növekvő

regionális

szerepével

a

közös

forgalomszervezés jelentősége egyre inkább
felértékelődik, melynek szervezeti hátteréről,
illetve erőforrásairól gondoskodni kell.

hogy

várostervezési

kereskedelmi)

szükséges

urbanisztikai,

és

megoldásokkal,

amit

városszervezési

városi

(szolgáltatói,

alközpontok

létrehozásával,

tudatos tervezésével, illetve különböző városi
szolgáltatások fejlesztésével (pl. e-ügyintézés)
az utazások hosszát meg lehetne rövidíteni,
mely hatással van a mobilitási igényre, ily módon
jobban előtérbe kerülnének az egyéni és a
gyalogos közlekedési módok. A torlódások
megelőzését elő tudja segíteni, ha az ipari parkok
különböző munkaadói nem egyszerre váltják a
műszakot, az iskolákban eltolt időben kezdődik a
tanítás, ha egyes munkaadók engedélyezik a
távmunkát, illetve, ha különböző szolgáltatások
igénybevételéhez nem szükséges személyesen

A város szélein a helyi és helyközi közösségi

megjelenni,

közlekedés

igénybe vehetők. Ezen lehetőségek felmérése,

számára

decentrumokkal

a

kialakítandó

város

autóbusz-forgalma

azok távolról

valamint

hatásának

jelentősen csökkenthető, ugyanis a város belső

stratégiaalkotás

részei ezáltal csak helyi közlekedéssel lennének

elengedhetetlen.

elérhetők.

A

decentrumok

közelében

P+R

parkolók létesítésével a város egyéni forgalma
tovább csökkenthető.
közösségi

A

közlekedés

helyi

és helyközi

tarifarendszerének

és

elektronikusan is
monitorozása,

akcióterv

készítése
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Gyalogos közlekedés fejlesztése

gyalogosszámlálás

Az IoT eszközöknek, illetve az okostelefonoknak
köszönhetően

mára

megoldhatóvá

vált

levegőminőség-

és

monitorozás is megvalósítható.

a

gyalogos forgalom monitorozása. A különböző
útvonalak, szokások és a gyalogosforgalom
számlálásának köszönhetően olyan adat és
információ állhat rendelkezésre, mely alapján a
forgalmi rend tovább optimalizálható, előnybe
részesíthetők a gyalogosok a nagyobb forgalmú
átkelőknél. Az aktív közlekedési módokat nem
csupán azért szükséges támogatni, mert a
mozgáshoz a saját energiájukat használják fel,
hanem több városi példa bizonyítja, hogy
előnyben részesítésük jótékony hatással van a
torlódások csökkentésére – vagyis gyalogos- és

Kerékpáros közlekedés fejlesztése

kerékpárosbarát intézkedésekkel a közösségi

Célszerű a forgalmasabb kerékpárutak mentén

közlekedési és az autóforgalom is felgyorsul.
Ennek

számszerűsítésére,

kutatására,

bizonyítására és gyakorlatba való átültetésére
jött

létre

a

Horizont

2020

program

által

további kerékpárszámlálók telepítése, melyek
adatai rögzítésre kerülnek és adatforgalmi
távolról

kapcsolattal
Kiegészítésként

–

elérhetőek.

amennyiben

a

jövőben

finanszírozott FLOW projekt is, melynek célja,

lehetőség adódik rá – olyan egyéb megoldás is

hogy

előnyös lehet (pl. telefonos alkalmazás), mellyel

hozzájáruljon

egy

olyan

szemléletváltáshoz, amelynek köszönhetően a

mintavételezés

segítségével

kép

alkotható

gyaloglás és a kerékpározás azonos szintre

Debrecen

egész

kerülhet a motorizált közlekedési módokkal

ígérkezik

bármilyen

annak érdekében, hogy együttesen csökkentsék

kerékpárosokat számláló adatforrást egymással

területéről.
ilyen

Érdemesnek
jellegű,

a

a városi torlódásokat18. A gyalogosszámlálás

összekapcsolni és az így nyert adatokat nyílttá

nemcsak

tenni. Az adatmegosztással létre tudnak jönni új

használható
tulajdonú

a

forgalom
fel,

hanem

üzletek

szabályozásához
az

várható

önkormányzati
forgalma

is

számszerűsíthető, így bérbeadásuk vagy a
bérleti díjmeghatározása egyszerűbbé válik.
Adott

esetben

az

eszközök

össze

is

kombinálhatók, pl. okos zebrák telepítésénél

szolgáltatások vagy az információ birtokában pl.
élelmiszerboltok,

üzletek,

önkormányzatok,

közszolgáltatásokat végző épületeket, iskolák,
orvosi rendelők, stb.

tudnak dönteni tárolók

kihelyezéséről, ha egyértelműen látják, hogy
forgalmas

utak

menték

helyezkednek

el.

Ugyanígy igaz ez a megvalósított infrastrukturális
18

Furthering Less Congestion by Creating Opportunities For More Walking and Cycling (FLOW),
URL: http://h2020-flow.eu/ Utolsó letöltés: 2019.08.05.

25

DEBRECEN MEGYEI J OG Ú VÁROS SM AR T CI TY S TR ATÉ GI ÁJ A

elemekre, melyekkel a közösség vagy a piac

Egyéni szinten a legtöbbet akkor tehetnek a

útvonaltervező

praktikus

városlakók a torlódások ellen, ha nem generálják.

alkalmazásokat tud fejleszteni (kerékpártároló

Ennek tudatosítása mindenképpen szükséges,

vagy

bármilyen módozatot is válasszanak útjaik során

és

egyéb

kerékpárpumpa-térkép,

szervizek,

kiegészítőket árusító boltok, üzletek stb.) vagy a

–

meglévőkhöz tudja integrálni (pl. Google Maps).

személygépjárművek

akár

csak

részben

vagy

helyett,

egészben
ami

–

óriási

előrelépés lehet a torlódások megszűntetése

Szemléletformálás

felé. Természetesen ehhez elengedhetetlen az
A megvalósítandó programoknak részét képezi a
szemléletformálás, mely valamennyi területhez
kapcsolható. A torlódásokra természetesen igen
nagy hatással van a közlekedésben egyidejűleg
részt vevők száma, ezért egyáltalán nem
mindegy

–

nem

csak

a

fenntarthatóság

szempontjából – hogy az emberek milyen
közlekedési módozatot választanak. Ezt a lenti
fénykép szemlélteti talán a leghitelesebben, mely
azt hasonítja össze, mekkora a városi helyigénye
60 főnek, amennyiben buszt, kerékpárt vagy
autókat

választanak

(ha

mindenki

gépjárművön utazik) utazásuk eszközéül.

Forrás: Human Transit, 2019.08.05.
https://humantransit.org/2012/09/the-photo-thatexplains-almost-everything.html

külön

egyéb

közlekedési

módozatok

fejlesztése,

infrastrukturálisan és forgalomszervezésben való
előnyben részesítése, vonzóbbá tétele.
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❼➁ FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS ELŐSEGÍTÉSE ÉS
A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSI MÓDOK
RÉSZARÁNYÁNAK NÖVELÉSE
A fenntartható közlekedés elősegítése és a

harmadával csökkent 2003 és 2010 között19, ami

fenntartható

módok

2010-et követően ugyan stabilizálódott, sőt 2018-

részarányának növelése szintén központi cél.

ban 101 millió fővel a 2017-es évhez képest

Ez elsősorban a közösségi közlekedés és a nem

kismértékben növekedett, azonban kedvezőtlen

motorizált közlekedés (gyalogos és kerékpáros

tendencia, hogy a rendszeresen utazó, bérletet

közlekedés) infrastrukturális fejlesztéseire és a

vásárlók száma ennek ellenére több tényezőnek

lakosok szemléletformálására összpontosít. A

köszönhetően 7,5%-kal csökkent 2010 és 2016

fenntartható módok térnyerése jótékony hatással

között20. Mind a fenntarthatóság, mind az

van a város élhetőségére, levegőminőségre,

üzemeltetési hatékonyság miatt kulcsfontosságú

infrastruktúrájának

a

az utasszám csökkenésének megállítása, ezért a

támogatásuk

helyi közlekedési vállalat több okos megoldással

városlakók

közlekedési

jobb

egészségére,

kihasználására,
így

mindenképpen célszerű.

igyekszik vonzóbbá, a XXI. század elvárásainak
megfelelő színvonalúvá és többek számára

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

elérhetővé tenni a szolgáltatást.

I. JELENLEGI HELYZET

2015-18 között bevezetett okos megoldások

A debreceni lakosok városon belüli forgalmát

Ilyen okos megoldás például a 2015-ben a 2-es

tekintve

villamos vonalán üzembe helyezett 10 db 8

a

közösségi

közlekedés

35%-os

részesedéssel a légnépszerűbb utazási mód. A

nyelven

helyi

2009-ben

melyeknél a készpénz mellett bankkártyával,

üzembe állított EURO-5 besorolású autóbuszok

akár PayPass-szal is lehetséges a fizetés. Ez egy

közlekednek. A helyközi közlekedésben azonban

jó

csak a járművek negyede rendelkezik kedvező

törekvésnek, hiszen a több nyelven használható

kibocsátási normával, ezzel együtt országos

automaták a mai napig rendkívül népszerűek a

viszonylatban a debreceni közösségi közlekedés

külföldi hallgatók és turisták körében. 2017

járműflottája korszerűnek mondható. A DKV Zrt.

tavaszától

üzemeltetésében

trolibuszon – összesen 31 járművön – elindult az

közösségi

közlekedésben

lévő

helyi

közösségi

használható

példája

az

jegykiadó

ügyfélkör

valamennyi

automata,

bővítésére

villamoson

való

és

2

közlekedési szolgáltatás éves költségigénye 8-9

ingyenes

Mrd Ft, melynek csupán egy részét fedezik az

villamosvonal egészén kiépítésre került a valós

utasok által befizetett díjak. Az éves utasszám bő

idejű utastájékoztató rendszer.

WiFi

szolgáltatás.

150 millióról 100 millióra, vagyis több mint

19
20

A DKV Zrt. szerepe a debreceni közlekedésben, XI. KTE konferencia: Regionális közlekedés aktuális kérdései
DKV Zrt.

Mind

a

két
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vásárolható elektronikus jegy és bérlet, mely
2017

decemberétől

már

online

a

DKV

weboldaláról is megvásárolható bankkártyával.
II. CÉLKITŰZÉS
Fejlesztésekkel és Smart City programokkal a
Fenntartható

Városi

Mobilitási

Tervben

is

megfogalmazott 2014-es szint, vagyis a napi 252
ezer utazás újbóli elérése és szinten tartása a
cél.
A közösségi közlekedés Debrecenen belüli és
Debrecen határát átlépő napi utazásainak száma
2014-ben 252 ezres szinten volt, ez a szám
azonban 2020-ig várhatóan több mint 10%-kal
fog csökkenni 226 ezerre, 2030-ig pedig még
tovább

210

ezerre21.

A

gépjárműállomány

növekedésével aktív beavatkozások nélkül ez a
csökkenés nem állítható meg, mely a forgalomra
gyakorolt hatáson kívül a fajlagos üzemeltetési
költségeket is növeli.
III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK
Már 2010-ben az Új Széchenyi Terv is célul tűzte
A 2-es villamos vonalán, illetve a belvárosban a

ki a közösségi közlekedésben az átjárható,

dedikált

elektronikus

buszsávok

csomópontokhoz

közeli

azonosító

használatának

megállóiban be tudnak jelentkezni a közösségi

megvalósítását, mely a helyi közlekedésen túl a

közlekedés

elsőbbséget

helyközi volán és vasúti menetjegyekre is

kapnak a jelzőlámpáknál, így jobban tudják

kiterjesztésre kerül. Amennyiben megoldott az

tartani a menetidőt. A legnépszerűbb online

átjárhatóság és az elszámolás a helyi és a

térképen, a Google Maps útvonaltervezőjében

helyközi közlekedés között, egyik, illetve másik

2017 második felétől elérhető a közösségi

bérlettel is igénybe vehetők a járművek városon

közlekedés statikus menetrendi adatokra építve,

belül az utasok számára, optimalizálhatók a

mely nagy segítség a rendszeresen és a nem

viszonylatok,

rendszeresen

utazóknak

költségektől

októberében

elindult

járművei,

személyigazolványhoz

21

melyek

egyaránt.

kímélve

meg

kilométerektől,
a

közlekedési

típusú

társaságokat, egyben jobb, magasabb minőségű

diákigazolványhoz

szolgáltatást nyújtva az utasoknak. A közösségi

az
és

2017

felesleges

új

Közösségi közlekedés ösztönzése, részarányának növelése, Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP)

28

DEBRECEN MEGYEI J OG Ú VÁROS SM AR T CI TY S TR ATÉ GI ÁJ A

közlekedés

üzemeltetése

szempontjából

ez

részének

határozza

meg

a mindennapjait,

kulcskérdés, hiszen így a használóik jogosultsági

elvárják a XXI. századnak megfelelő minőségű

szintjei,

szolgáltatást,

ugyanakkor

tartama is elérhetővé válik. A Debrecenben

megfeledkezni

az

bevezetett elektronikus jegy és bérletrendszer

okostelefonokat nem használókról sem, ezért a

ellenőrzésének

nagyobb

pontos

vásárolt

díjtermékeik

teljessé

utazási

tételéhez,

adatok

valamennyi

és

jármű

utazásuk

illetve a

megállókban

lehetőség, a vonaljegyek még papíralapúak,
ezek kiváltása is szükségszerű, aminek szintén
megléte.

vásárolt

alágazatok

(főképp

dinamikus digitális utastájékoztató kijelzők

időtávú szelvények elektronikus vásárlására van

gépjárművezetőnél

forgalmú

az

validátorokkal

a helyi közlekedésben napi vagy annál hosszabb

validátorok

utastájékoztatásban

közlekedési

történő felszerelése elengedhetetlen. Jelenleg

a

szabad

beszerzéséhez

(elektronikus jegyellenőrző készülékekkel)

feltétele

nem

találkozásánál)

kiépítése szükséges.
A csomóponti jelzőlámpák korszerűsítésénél a
közösségi

elsőbbségének

közlekedés

biztosítását szem előtt kell tartani, mely nagyban
javítja az eljutási időt, ezáltal is vonzóbbá téve a
közösségi közlekedést.

A

papíralapú

vonaljegyek csökkentésével a megállóhelyeken
eltöltött idő is rövidül, így könnyebben tarthatók a

A

frekventált

átszállási

buszvégállomások,
iparterületek)

helyeken

(pl.

sportcsarnokok,

célszerű

okos

megállókat

menetidők is. A DKV hivatalos mobiltelefonos

telepíteni, melyek a tájékoztatáson túl az utasok

applikációja egyelőre az útvonaltervezésben

kényelmi érzetét is javítják, valamint P+R (park

segít, ez is egy platform, melyet ki kell terjeszteni
jegyvásárlási lehetőséggel. Az utazóközönség
ugyan árérzékeny, de elvárja az élet többi
területén tapasztalt kényelmet: fontos számára,
hogy

bárhol

és bármikor megvásárolhatók

legyenek a közlekedési szolgáltatások és az
értékszelvények: ennek biztosítása kedvezően
hat az utasszám alakulására.
Rövid távon elérhetővé kell tenni az online

and

ride,

vagyis

személygépjárműveknek

tervezett parkolók) illetve B+R (bike and ride,
vagyis

nagy

kapacitású

kerékpártárolók)

parkolók telepítése is szükséges, ezáltal is
segítve a közösségi közlekedés elérhetőségét,
használatának elterjedését.

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
I. JELENLEGI HELYZET

felületek számára a valós idejű menetrendi

Debrecen belterületén a járdahálózat jól kiépült,

információkat, mely a külföldi látogatók és

a

turisták által leggyakrabban használt felület az

rendelkezik. Itt jelentkezik a legkoncentráltabban

útvonaltervezéshez.

gyakorlatok

a gyalogos igény is, a helyi, ügyeiket intézők

alapján hasznos ezen valós idejű menetrendi

forgalma és a turistaforgalom is magas. Az elmúlt

adatokat

évtizedekben

nyílttá

Külföldi
tenni,

jó

melyre

további

belváros

kiterjedt

a

gyalogos

gépjárműforgalom

övezettel

élvezett

szolgáltatások, applikációk fejleszthetők. A

prioritást és az átmenő forgalom mind a mai

digitalizáció az utazóközönség egyre nagyobb

napig magas. Sokszor okoznak bosszúságot az
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ehhez igazított, a napszakok során változó fix

meghosszabbíthatja

idejű jelzőlámpák, melyek gyalogos átkelési ideje

szívbetegségek, stroke kockázatát 35%-kal, 2-es

felülvizsgálatot igényel.

A belvároson kívül

típusú diabetes kockázatát 50%-kal, egyes rákos

frekventáltabb

még

közösségi

daganatok kialakulásának esélyét 20-50%-kal,

közlekedési átszállóhelyek, valamint a Debreceni

az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét 45%-kal

Egyetem és a Klinika környéke. A belvárostól

csökkentheti. A mentális jóléten túl a közösségi

távolabb,

kapcsolatokra és a környezetre is jótékony

terület

többnyire

forgalomcsillapított
kerültek

a

lakótelepeken

ember

életét,

is

kijelölésre

hatással bír22. A debreceni önkormányzat ennek

övezetek,

korlátozott

megfelelően

övezetek

(lakó-pihenő

az

sebességű zónák, 5. ábra).

európai

uniós

finanszírozásból

tovább bővíti a sétáló övezeteket. A gyaloglásra
való ösztönzés javítja a fenntartható közlekedési
módok részarányát és a levegőminőségre is
kedvező a hatása.
2015-18 között bevezetett okos megoldások
Debrecen volt az első település Magyarországon,
mely 2016 októberében okos megoldást vezetett
be a gyalogosok biztonsága érdekében, az
úgynevezett

okos

zebrát.

Az

aktív

biztonságtechnikai megoldás rendkívül pozitív
fogadtatását, országos és nemzetközi sajtóban
való megjelenését követően több helyszínen is
kiépítésre került.

5. ábra: Forgalomcsillapított területek Debrecenben
Forrás: Debrecen fenntartható városi mobilitási terve (SUMP)

A gyaloglás egészségmegőrző és költségkímélő
módjának

köszönhetően

egyre

népszerűbb,

világszerte egyre több városban adnak vissza
tereket a gyalogosok számára a forgalomtól. Napi
20

22

perc

gyaloglás

akár

7

évvel

is

Supporting and Encouraging Walking in SUMP, Bronwen Thornton, 6th European Conference on SUMPs, 2019.06.17.
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II. CÉLKITŰZÉS

szemléletformáló

A nem motorizált közlekedés (gyalogos és
kerékpáros együttvéve) részaránya az összes
megtett

utazáson

belül

a

közösségi

közlekedéshez hasonlóan szintén folyamatosan
csökken a gépjárműállomány növekedése miatt.
Nemzetközi trendeket alapul véve azonban reális
célkitűzés ennek a megfordítása és 10%-os
növelése 176 ezer utazásról 194 ezer napi

potenciális

smart

megoldás.

fejlesztéshez

nagyságrendileg

250

a

Utóbbi
városban

jelzőlámpa

nélküli

átkelőhely található, melyeknél további okos
zebra telepítése javasolt. Az okos zebrák
infrastrukturális igénye miatt a fejlesztések egyéb
fejlesztésekkel

is

mérőeszközök

összekapcsolhatók,

telepítésével

pl.

(forgalom,

zaj,

levegő stb.).

utazásra 2030-ig a 2014-es szinthez képest.

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS

III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK

I. JELENLEGI HELYZET

A gyalogos közlekedés részarányának növelése

A

érdekében elsősorban 3 terület fejlesztése

kerékpáros

közlekedés.

szükséges. Először is az infrastrukturális

elmondható,

hogy

feltételeket kell biztosítani, meg kell teremteni

helyváltoztatás

a gyalogosbarát környezetet sétálóövezetek

rövidebb

kialakításával és parkosítással. Valamennyi

személygépjárművel.

fejlesztésnél biztosítani kell az akadálymentes

kihasználtsága szempontjából fontos, hogy míg

közlekedést

(az

átkelőknél

süllyesztett

útpadkák

városi

közlekedésnek

a

bruttó

fontos

eleme

a

Általánosságban
kerékpárral

időigénye

utazásokál

történő

5

km-nél

kevesebb,

mint

Az

infrastruktúra

alkalmazott

egy átlagos települési környezetben azonos

kerékpáros

útkeresztmetszeten óránként 2 ezer autó halad

közlekedésnek és egyéb alternatív közlekedési

át, addig ugyanezen a keresztmetszeten 14 ezer

módoknak – roller, görkorcsolya stb. – is jobb

kerékpáros

feltételeket biztosít), meg kell teremteni a

alapvetően jók az adottságok a kerékpáros

biztonsági feltételeket

közlekedéshez,

a

és a közbiztonság

képes

áthaladni.
sőt

a

Debrecenben
magyarországi

fokozása is alapvető elvárás.

nagyvárosok viszonylatában az egyik legjobb:

A lakosság szemléletformáláshoz a mozgás,

nincs jelentős szintkülönbség (pl. Pécs), nincs

aktív

folyó, ami kettéosztja a várost (pl. Szeged),

életforma

előnyeinek

hangsúlyozása,
kiemelése

szimmetrikus a város kiterjedése, nincs két

járulhat hozzá, a gyaloglás vonzóbbá tételéhez

irányban szétnyúló városszerkezet (pl. Miskolc),

pedig sokat tehetnek hozzá smart megoldások,

ezáltal a belváros a legtöbb városrész felől 15-20

pl.

percen belül elérhető.

egészségmegőrző

sétálóutcák,

szerepének

ahol

smart

megoldásokkal

találkozhat a lakosság, mint a smart padok, smart

A

mobiltöltők

fejlődött

stb.

Olyan

megoldások

is

kerékpáros
az

infrastruktúra
elmúlt

nagyon

években,

a

sokat
kijelölt

lehetségesek, melyek több területre is hatnak

kerékpárforgalmi összefüggő úthálózat hossza

egyszerre, mint amilyen az okos zebra, mely

meghaladja a 80 km-t, és további fejlesztések is

biztonságot

be vannak ütemezve: az Új Főnix Tervnek

is

növelő,

és

egyben
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köszönhetően a kerékpárforgalmi úthálózat 100

lámpák hangolása, az egyirányú utcák 2 irányú

km fölé bővülhet (6. ábra).

behajtására

vonatkozó

KRESZ

általi

tiltás

feloldásának hiánya, helyhiány miatti közös buszkerékpársáv hiánya, stb.) vagy egyáltalán nincs
is kezelve a kerékpáros igény (pl. nyugati kiskörút
első két szakasza), ami szintén hátráltatja a
kerékpáros közlekedés elterjedését. Üdvözlendő
azonban, hogy egyes nagyvállalkozások már
most is külön támogatják a kerékpáros munkába
járást és a szemléletformálás jegyében 2011
óta Debrecen folyamatosan részt vesz az
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
elnevezésű

rendezvénysorozaton.

A fentiek

tükrében elmondható, hogy sok fejlesztés történt
az elmúlt években, de még mindig van tere a
fejlődésnek Debrecenben.
2015-18 között bevezetett okos megoldások
6. ábra: Kerékpárutak Debrecenben (kékkel jelölve)
Forrás: openstreetmap.org, 2019.08.05.

2016-ban

A kerékpártárolók száma fokozatosan bővült,
egyre elterjedtebbek a korszerű, váz rögzítését
lehetővé tevő U vagy P alakú támaszok, és ma
már több mint 2 ezer kerékpárparkoló található
összesen 240 különböző helyszínen – igaz,
többségük egyelőre fedetlen. A hálózat további
bővítésén túl fontosak az ingázó forgalom terhét
csökkenteni

képes

környező

településekkel

összekötő kapcsolatok, melyek még egyelőre
hiányoznak,

és

melyekre

a

jövőben,

az

elektromos kerékpárok, elektromos robogók

a

Debreceni

Egyetem

polgárai

számára 4 egyetemi campuson egy 90 db-os
kerékpárflottával UniBike néven már elindult egy
közbringa-szolgáltatás, mely mára 7 állomással
rendelkezik városszerte. Ugyanakkor az európai
kerékpárosbarát
mindenki

nagyvárosok

számára

elérhető

többségében
a

közbringa-

szolgáltatás, melynek nem csupán az egyre több
turista miatt van kiemelkedő szerepe, hanem mint
városmarketing és szemléletformáló eszköz is
nélkülözhetetlen, ezért Debrecen számára is
fontos.

terjedésével még nagyobb igény mutatkozhat.

Szemléletformálás

Problémát jelent a sok esetben elválasztás

nehezebb a kerékpározás részarányát növelni

nélküli

vagy megfordítva: soft elemekkel kiegészítve az

gyalog-

és

kerékpárút,

mely

a

nélkül

ugyanis

sokkal

kerékpárutak több mint felét teszi ki és a

infrastruktúrafejlesztés

konfliktusok

sok

nagyságrendekkel nő. Részben ezt a célt

esetben a többi közlekedési módnak van

szolgálja a 2018 nyarán átadott Csonkatemplom

legfőbb

forrása.

Továbbá

alárendelve e fenntartható közlekedési mód (pl.

hatékonysága
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előtt elhelyezett kerékpárszámláló is, mely

megtervezése,

jelentősége az adatok miatt is felértékelődik.

megfelelő infrastruktúra megoldást nyújt .
LTS 4

2011-es népszámlálás adatai,

illetve

állapota, melyekre

a

23

II. CÉLKITŰZÉS
A

illetve

LTS 3

LTS 2

LTS 1

a

debreceni háztartásfelvétel alapján 7-8% körül
mozog a kerékpáros közlekedés részaránya
Debrecenben. Egyes városrészekben, leginkább
a kertvárosokban és a külterületeken élők között
e részarány meghaladja ugyan a 10%-ot,
azonban még ez is elmarad Miskolc vagy Szeged
(15-16%) értékétől, melyeknél Debrecen földrajzi
adottságai

sokkal

kedvezőbbek

és

a

városközpont is ritkán esik 5 km-nél távolabb a
külvárosi részektől. 2018 szeptemberében az
Innovációs

és

Technológiai

támogatásával

a

Magyar

Minisztérium
Kerékpárosklub

reprezentatív kutatást végzett, melyben az
észak-alföldi régióban elsősorban kerékpárral
közlekedők részaránya 30%, így reális célkitűzés
Debrecennek a 20-25% elérése a következő

7. ábra: Forgalmi stressz szintek, 2019.08.05.
https://blog.altaplanning.com/level-of-traffic-stress-what-itmeans-for-building-better-bike-networks-c4af9800b4ee

A Mineta Transportation Institute 4 szintben
határozza meg a kerékpárosok számára a
közlekedés okozta stresszt (Level of Traffic
Stress, LTS24), ahol az 1-es a legkomfortosabb,
legbiztonságosabb mód, mely gyermekek által is
használható

–

erre

példa

a

fizikailag

is

elválasztott kerékpárút –, míg a 4-es szint pl. a
személygépjárművekkel

közösen

használt

forgalmi sávban való közlekedés (7. ábra).

évtized végéig.

Portland város felmérése – melyet több város
III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK
Az

infrastruktúra

szükségszerű,

további

elsősorban

a

kutatása is alátámaszt – alapján a közlekedőknek

fejlesztése

60%-át érdekli a kerékpárral való közlekedés és

csomóponti

megfontolná

átvezetéseket, illetve a hálózatba nem kapcsolt
területeken

kell

kialakítani

a

azt

megfelelő

infrastruktúra

rendelkezésre állása esetén (8. ábra).

kerékpáros

közlekedés gerinchálózatát. Az ECF (Európai
Kerékpáros

Egyesület)

felmérése

szerint

mindössze a tizedik ok az időjárás és a
domborzati

viszonyok,

amiért

nem

kerékpároznak a közlekedők, a legfontosabbak a
vezetési

23

kultúra,

veszélyérzet,

az

utak

8. ábra: Portland (Oregon, USA) felmérése a kerékpáros
közlekedés hajlandóságáról: 60% hajlandó amennyiben a
feltételek adottak, 2019.08.05.
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/158497

Fabian Küster, Practitioner briefing: Cycling, 6th European Conference on SUMPs, 2019.06.18.
Low-Stress Bicycling and network connectivity, Mineta Transportation Institute,
URL: http://transweb.sjsu.edu/sites/default/files/1005-low-stress-bicycling-network-connectivity.pdf Utolsó letöltés: 2019.08.05.
24
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Ez az ECF szerint az LTS 1 és LTS 2 kialakítású

lévő

utakat jelenti, ahol vagy fizikailag le van választva

kerékpárszámlálók telepítésével – elsősorban a

a kerékpárút a személygépjármű forgalomtól

belvárosba

vagy csak útjelzésekkel, de kellő távolságú

bevezető utak mentén és turisztikailag fontos

ráhagyással. Az LTS 3 szintű megoldások –

városrészeknél – megkezdődhet a valós idejű

védelem nélküli kerékpársáv – a lelkes és

adatgyűjtés és elemzés. Az okos zebrához

magabiztos kerékpározóknak alternatíva, mely

hasonló

csupán 7%-át teszi ki a közlekedőknek, míg az

figyelmeztető világítással, nehezen belátható

LTS 4, a személygépjárművekkel való közös

szakaszok aktív napelemes prizmákkal való

közlekedés mindössze 1% igényének felel meg.

ellátása – mind növelik a biztonságot és növelik

Az

az elkötelezettséget a kerékpározás iránt, így

infrastruktúrához

hozzátartoznak

a

átvezető

érkező

már

egyre nagyobb igény várható (elsősorban a

telepítésük.

szintes hosszú távú tárolásra is alkalmas
kivitelben vagy smart kerékpár megőrzővel
kiegészítve,

mely

a

lelakatolást,

kiadást

egyszerűsíti és gyorsítja –, belvárosi forgalmas

akár

pilot

hiányosak.

További

szakaszokon,

–

megoldások

kerékpártárolók, melyek további telepítésére is
vasútállomásnál, buszpályaudvaron – akár több

utak

a

városi

veszélyes

formájukban

is

Egyre inkább szükségszerű a

átkelők

célszerű

már létező

egyetemi közbringa-szolgáltatás, a UniBike
kiterjesztése a város számára és további
állomásokkal és dokkolókkal való kibővítésével a
Debrecen Bike vagyis a DeBi létrehozása.

területeken, nagy intézményeknél és közutak
mentén). Fontosságukat hangsúlyozza az ECF
felmérése, melyben közvetlenül az úthálózathoz
kapcsolódó okokat követően, az 5. helyen
szerepelnek. Ezek lehetnek állványok, fedett
tárolók, zárható szekrények vagy akár őrzött
parkolók

is.

A

jelenlegi

infrastruktúra

a

belvárosból kiindulva sugaras irányú és többnyire
az észak-nyugati városrészt fedi le, ugyanakkor a
többi városrész lefedettsége, illetve a közöttük

A

szemléletformáló

nélkülözhetetlenek,
közlekedés

elemek

ugyanis

az

a

is

kerékpáros

egészségmegőrzésen,

az

élhetőség javításán túl mind a három célkitűzést
elősegíti,

növeli

részarányát,

a fenntartható

nincs

zaj,

illetve

közlekedés
károsanyag

kibocsátása, így a levegőminőségre is jótékony
hatással van, minimális helyigénye miatt pedig a
torlódásokat is csökkenti.
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E szemléletformáló elemek lehetnek kerékpáros

azonosíthatók.

napok,

kezdeményezések

médiamegjelenések,

különböző

kampányok. Érdemes oktatással összehangolni,
hogy a közlekedők már fiatalkorban (óvoda,
iskola) megtanulják a biztonságos kerékpáros
amelyek később

közlekedés alapszabályait,
ösztönössé
dedikált

válhatnak.

szervezet

Adott

esetben

hiányában

a

társadalmi

felelősségvállalásként és brandépítésként piaci
szereplők

is

bevonhatók.

Fontos

a

kerékpárkölcsönzési, alkatrészellátási, javítási,
tájékoztatási lehetőségeket támogató környezet
kialakítása,

a

célközönség

tájékoztatása

modern és jó térképekkel, útvonaltervező
lehetőségekkel

(kerékpáros

infrastruktúra

megosztása online felületeken, pl. Google Maps
navigációs szolgáltatása), papír és elsősorban
digitális formátumban is.
Minden

A

közösség

építése

civil

támogatásával

is

tekintetében

a

útvonalak

menti

megvalósulhat.
Forgalomszervezés
forgalmasabb

kerékpáros

közlekedési lámpák hangolásának finomítása
is megfontolandó, melyek jelenleg a nagy
sebességűeket részesítik előnyben és megtörik
mind a közösségi közlekedés, mind a kerékpáros
közlekedés ritmusát. Érdekes példa Grenoble
városa, ahol 2016. január 1-től a városi utak
80%-án

50

km/óra

helyett

30

km/órában

maximalizálják a megengedett sebességet, így
az egyéni közlekedők és kerékpárosok közötti
sebességkülönbségből

fakadó

biztonsági
25

kockázat nagyságrendekkel csökkent . Hasonló
egyéb megoldásokkal kiegészítve sikerült elérni,
hogy az egyéni közlekedők részaránya 70%-ról

kerékpározást

segítő

fejlesztés,

32%-ra csökkent, a közösségi közlekedés és a

szemléletformáló

kerékpáros közlekedés javára, mely utóbbi már

gamificationnel

meghaladja a 20%-ot. A biztonsági javulás nem

kombinálva építi a kerékpáros közösséget és

csupán a kerékpárosokat érinti, a fatális gyalogos

népszerűsíti

a

gázolásoknak az esélyét is 1/9-ére csökkenti és

eszköz.

évente

kerékpáros
kampány

applikáció,
akár

akciókkal,

kerékpárt

mint

közlekedési
kerülő

mind zaj és mind károsanyag tekintetében

Bringázz a munkába (BAM) kampány nem

csökkenti a környezetterhelést. Az egyirányú

csupán a fentiekre van pozitív hatása, de az

utak kétirányú járhatósága a Magyar Kerékpáros

applikáción

útvonalrögzítésével

klub szerint Budapesten és Szegeden már jól

munkába

vizsgázott,

Az

megrendezésre

keresztüli

körberajzolódnak

a

legforgalmasabb

szakaszai,

infrastrukturális

hiányosságok

25

járás

így

az

ezért

debreceni

elterjesztését

26

támogatják .

könnyen

Joel Kermabon: Circulation in Grenoble: 50 km/h the exception, 30 km/h the rule,
URL: https://www.placegrenet.fr/2016/02/04/circulation-in-grenoble-50-kmh-the-exception-30-kmh-the-rule/75090
Utolsó letöltés: 2019.08.05.
26
Dehir.hu, Kétkerekes dilemma: Debrecenbe be lehet hajtani az egyirányú utcába? Vagy nem?
URL: http://www.dehir.hu/debrecen/ketkerekes-dilemma-debrecenben-be-lehet-hajtani-az-egyiranyu-utcaba-vagy-nem/2014/03/20/
Utolsó letöltés: 2019.08.05.
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❼➂ VÁROSI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA JOBB
KIHASZNÁLÁSA
A bővítési korlátok és az élhetőség elősegítése
érdekében fontos cél a városi közlekedési
infrastruktúra

jobb

kihasználása.

A

közterületekből jelentős helyet foglalnak el
például

a

parkolóhelyek,

kihasználtságával

nem

melyek

csupán

a

jobb

forgalom

gyorsítható, hanem adott esetben egy részük
visszaadható a gyalogosforgalomnak vagy egyéb
élőerős közlekedési mód infrastruktúrájának, de
zöldterületté is alakítható, ezáltal is javítva a
városi környezetet.
I. JELENLEGI HELYZET
A

folyamatos

gépjárműállomány-növekedés

2015-18 között bevezetett okos megoldások

egyre nagyobb kihívás elé állítja a városi

Az okostelefonos applikációk terén nem a

infrastruktúrát, így minden területen törekedni

Waze az egyetlen, ami segíti az autóval

kell a hatékonyság növelésére, a meglévő

közlekedők életét Debrecenben. 2018 nyarán

infrastruktúra

A

mutatkozott be a cívisvárosban 2 helyszínen a

a

Rollet elnevezésű, parkolás fizetését segítő

mélygarázsok

jobb

kihasználására.

elfogadottsága

–

részben

felszínihez képest alacsonyabb tarifa miatt –
folyamatosan
létesítésére

nő
is

fejlesztéseket

és

szükség
követően

alkalmazás,

mely

teljesen

kiváltja

a

újabbak

parkolójegyet, használójának egy regisztrációt

a

belvárosi

követően semmi teendője nem akad, a rendszer

(nyugati

kiskörút

várhatóan
lesz

a

parkolóház

elhagyását

követően

elkészülte, irodaházak megjelenése). Külföldi

automatikusan rendezi a parkolási díjat a fiókhoz

példákat

úgy

rendelt bankkártyáról. A megoldás rendkívüli

megtervezni, hogy később, az önvezető autók

népszerűségnek örvendett már a bevezetést

megjelenésével és a közlekedési szokások

követően, hiszen jellemzően mélygarázsokban a

átalakulásával

legyenek.

mobilfizetési lehetőség a gyengébb térerő miatt

További fejlesztéseket követően a 160 db felszíni

akadályoztatott volt, így a városvezetés a

parkolás díjfizetését segítő parkolóautomatából a

rendszer valamennyi helyszínre való kibővítése

nagyobb forgalmú helyek valamennyi készüléke,

mellett döntött, mely 2019-ig a repülőtérrel is

2019 elején összesen 27 db már alkalmas a

kiegészülve

bankkártyás, Paypass-os díjrendezésre.

helyszínen).

követve

ezeket

célszerű

újrahasznosíthatók

meg

is

történt

(összesen

9
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A Waze-hez hasonlóan ez az applikáció sem

parkolójegy kiváltásánál a már bevált városi

csupán a felhasználók kényelmét szolgálja,

megoldáshoz való becsatornázása, a felszíni

hanem az informatikai hátterének köszönhetően

parkolás valós idejű felügyeletéhez

adatokat gyűjt és biztosít további fejlesztések

további eszközök telepítése szükséges. Ezek a

alapjául.

helyszínek

Parkolási

időtartamok,

szokások,

adottságainak

pedig

függvényében

kihasználtságok azonnali felügyeletére nyílik

lehetnek IoT eszközök, különböző szenzorok

mód, és a rendszer biztosítja a kihasználtság

vagy kamerák, melyek a foglaltságon kívül

függvényében

térfigyelésre

változó,

dinamikus

árazás

is

alkalmasak.

A

foglaltság

bevezetésének feltételeit. Az árazás szabad

ismeretében a díjrendezés applikációkkal később

kapacitás, vagyis a kínálat függvényében való

már automatizálható. A foglaltsági információk

meghatározása hatással van a keresletre, így a

megosztása is célszerű, melyet a jövőben

forgalmi terhelések, torlódások is mérsékelhetők.

különböző alkalmazások, pl. Waze, fel tudnak

II. CÉLKITŰZÉS

használni, ezáltal is optimalizálni a szabad
helyekre való navigálást.

Különböző tanulmányok 30% köré teszik a
nagyvárosok belvárosi kilométereinek számát,
mely

parkolóhely-kereséssel

történik.

Ez

feleslegesen növeli a torlódásokat, az eljutási
időt, a levegőszennyezést és csökkenti a
gazdasági

teljesítményt,

várakozási

helyek

élhetőséget.

pontos

A

foglaltságának

Másik

oldalú

Debrecenben

megközelítés
jelenleg

autómegosztó

például

nem

a

elérhető

szolgáltatás,

melynek

bevezetésével csökkenthető az egyszerre utakon
lévő autók mennyisége, így valamelyest a
torlódások is csökkennek, illetve csökkenthető a

ismeretében applikációkkal – melyek a navigációt

parkolóhelyek telítettsége. Egy bécsi tanulmány

is segítik – ez nagyságrendekkel javítható

szerint minden egyes megosztott autó 5 másikat

kompromisszumok nélkül, így valamennyi
parkolóra való megvalósítása szükséges.

vesz le az utakról27, míg egy másik müncheni
tanulmány

szerint

megosztott

autókként

3

parkolóhely szabadul fel városszerte (egyenleget
III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK
Motorizált egyéni közlekedés fejlesztése
A mélygarázsok és a városközponti parkolók az
önkormányzati tulajdonú parkolók csupán 20%-át
fedik le, ezek mellett még több mint 5.300 felszíni
fizetős parkolóhely is található, plusz 1.680
férőhellyel

rendelkező

parkolóházak.

Célszerű

bevásárlóközponti
ez

utóbbiaknak

tekintve 2, mert az új közösségi autó is elfoglal
egyet)28. Ha már új szolgáltatásként kerül
bevezetésre, célszerű a levegőminőség javítását
elektromos

megcélozva
megtenni.

A

gépjárműflottával

szolgáltatás

bevezetésében

segítséget nyújthat a BMW Group városi
mobilitásért felelős központja, a Center of
Competence

Urban

önkormányzatokkal

Mobility.

A

együttműködve

Herry Consult GmbH – Carsharing Wien, Evaluierung,
URL: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008470.pdf Utolsó letöltés: 2019.08.05.
28
Team Red, Final Report, Evaluation Car-Sharing, City of Munich,
URL: https://civitas.eu/sites/default/files/report_eva-cs_munich_short_version_eng_v2.pdf Utolsó letöltés: 2019.08.05.
27

központ
keres
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innovatív

megoldásokat

mobilitási

program,

elterjesztése)

(pl.

igényvezérelt

elektromos

közlekedés

közlekedési

megválaszolására,

kihívások

mint

például

a

levegőszennyezés, a torlódások vagy a parkolás.
A

BMW

Group

köszönhetően

új

debreceni

kivételes

gyárának

kapcsolat

és

együttműködés alakulhat ki a világvállalat és a
város

között,

lehetőségeket

az

ily

módon

kínálkozó

célszerű

minél

nagyobb

mértékben megragadni.
Közösségi közlekedés fejlesztése
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és az
InterTan-ker Zrt. által létrehozott Cívisbusz
Konzorcium üzemeltetésében lévő 125 db-os
autóbuszállomány
csuklós

busz.

2/3-a
Az

szóló

busz,

elektronikus

1/3-a

jegy-

és

bérletrendszer elterjesztése nem csupán az
utasok kényelmét szolgálja és a szolgáltatás
színvonalát

növeli,

hanem

a

validátorok

felszerelését követően minél nagyobb arányú
használat

esetén

az

ellenőrzésből

fakadó

adatoknak köszönhetően pontosabb képet ad az
utazási szokásokról, az utasok számáról. Ennek
hatékonysága

dedikált

utasszámláló

rendszerekkel kiegészítve tovább növelhető. Az
adatoknak

köszönhetően

hatékonyabban

üzemeltethető a flotta, optimalizálhatók a járatok,
megbízhatóbban

lehet

dönteni

szóló

vagy

csuklós busz üzembe állítása mellett.
Fentieken túl a városi infrastruktúrában rejlő
teljes

potenciál

elengedhetetlen

kiaknázása
a

érdekében

közlekedésszervező

kulcsszereplők, a szakértők és az egyesületek
képviselői közötti rendszeres párbeszéd.
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❼➃ KÖZLEKEDÉSBŐL FAKADÓ
LEVEGŐMINŐSÉG-KÁROSÍTÁS CSÖKKENTÉSE,
LEVEGŐMINŐSÉG JAVÍTÁSA
Az egyre növekvő gépjárműmennyiség miatt
egyre fontosabb cél a közlekedésből fakadó
levegőminőség-károsítás

csökkentése,

a

levegőminőség javítása. Ez utóbbi cél dedikált
projektjein kívül az első két célhoz tartozó
törekvéseknek
hatása

is

van

levegőminőségjavító

és valamennyi

közlekedésfejlesztési

projektről elmondható, hogy pozitív hatással van
az

élhetőségre,

csökkentőleg

környezetterhelésre,

vagyis

hat

a

a

zaj-

és

levegőszennyezésre, továbbá kedvező módon
befolyásolja a gazdasági hatásfokot is.

Debrecen célja a Fenntartható Energia- és
Klímaakciótervben vállalt egy, a bázisévhez
képest 24%-os csökkenés elérése 2030-ra,
amivel évi 133 ezer tonnára mérséklődne a
városi közlekedési CO2-kibocsátás.
III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK
Közösségi közlekedés
A fenntarthatóság jegyében a következő évtized
végéig a helyi közösségi közlekedésben a teljes
járműflotta

autóbusz

I. JELENLEGI HELYZET

cseréje

szükséges

modern, korszerű, EURO-6.2 vagy az aktuális,

A debreceni közgyűlés 2017 novemberében
fogadta el a város Fenntartható Energia- és
Klímaakciótervét

II. CÉLKITŰZÉS

(SECAP).

Az

akcióterv

kiindulópontja egy bázisév, mely kiválasztását

legfrissebb környezeti besorolású – esetleg
elektromos – eszközökre, mely a szolgáltatás
színvonalának javításán kívül kedvező hatással
bír a város levegőjére is.

követően meghatározásra került a város éves

A teljes flotta elektromos meghajtásúvá történő

energiafelhasználása és ebből származtatva a

cseréje

becsült éves CO2-kibocsátása. A 2013-as évet

közlekedésből

alapul véve az így kapott 595 ezer tonna CO2 1/3-

járműflotta közel harmada, 40 db szólóbusz

a, 180 ezer tonna a közlekedés terhére róható,

elektromos üzemre történő cseréje már jóval

melynek többsége a magáncélú és kereskedelmi

korábbra, 2021-re tervezett.

szállításból

származik.

A 2015-ös évre

a

közlekedésből fakadó városi CO2-kibocsátás bő

90%-kal

csökkentené

fakadó

a

közösségi

CO2-szennyezést.

A

Motorizált egyéni közlekedés fejlesztése

8%-kal (többségében a gépjárműállomány közel

Az

5

évvel

elektromos autók minél nagyobb arányának

megnövekedett átlagéletkora miatt), évi 195 ezer

elterjesztéséhez elengedhetetlen a megfelelő

tonnára növekedett a bázisévhez képest. A

infrastruktúra biztosítása.

debreceni

A Jedlik Ányos Tervnek köszönhetően 2018

ezer

db-os

helyi

növekedése

közösségi

és

1

közlekedés

egyéni

teljesítménykibocsátásnak elektromos aránya

végén

jelenleg meghaladja a 20%-ot.

összesen

9

motorizált

új

közlekedésben

elektromos

10-re

bővült

az

az

töltőállomással
önkormányzat
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üzemeltetésében

lévő

infrastruktúra29.

A

töltőállomás-lefedettség piaci szereplőknek is
köszönhetően az elektromos és hibrid autók
további térnyerésével várhatóan tovább fog
bővülni.

Az

alternatív

meghajtású

autók

térnyerését az önkormányzat is támogatja,
például

ingyenes

parkolási

lehetőség

biztosításával.
Ezen

felül

Kerékpáros közlekedés fejlesztése
A levegőszennyezés visszaszorításának egyik
leghatékonyabb módja az alternatív közlekedési
módok (kerékpár, roller, görkorcsolya, gördeszka
és longboard, gyaloglás, stb.) elterjesztése.
Ehhez

nem

elég

kerékpárosbarát

hálózat

hanem

környezet

vonzó

kialakítása,

egyéb

szemléletformálás és népszerűsítő kampányok,

ösztönzőket, szabályozásokat, például otthoni

továbbá a közlekedésbiztonság javítását célzó

töltők telepítésének támogatását, parkolóházak,

oktató-nevelő tevékenységek beindítása,

irodák építési engedélyénél minimális elektromos

partnerségek és együttműködések szakmai és

töltőállomások

2019

civil szervezetekkel való kiépítése is szükséges,

12

hogy az útfejlesztési beruházások kerékpáros-

februárjában

megvizsgálni

közlekedési

fejlesztése,

kerékpározási
célszerű

a

meghatározását

stb.

Malompark

területén

a

elektromos töltőállomás került átadásra30, mely
bizonyítja, hogy a piaci szereplők is komoly
szerepet tudnak vállalni az elektromos autózás
elterjesztésében. Az e-Mobi felmérése szerint az
elektromos

autók

részaránya

a

fokozatos

térnyerésüknek köszönhetően országos szinten
0,09%-ról várhatóan 11,6%-ra fog növekedni
2017-ről 2030-ra.
darabszám
szempontjából

Ez a félmilliót közelítő

az
is

energiagazdálkodás
fontos

lehet,

hiszen

a

háztartások mint energiatárolók jelennek meg.
A

2018-as

100

db

elektromosautó-állomány

alatti
2

való

növekedése nagyságrendileg 9 ezer tonna CO2megtakarítást eredményezne. Bár mennyiségét
tekintve nem jelentős, példamutatásként és
szemléletformálásként
önkormányzati

érdemes

gépjárműflotta

barát módon valósuljanak meg.
Tapasztalatok

szerint

egy

forgalmas

úttal

párhuzamosan kiépített kerékpárút 21,1 tonna
CO2-dal

csökkenti

a

kibocsátást

kilométerenként. A CO2-csökkenésen túl a
kerékpáros
kedvező

létesítmények
hatással

kimutathatóan

bírnak

a

helyi

levegőminőségre, az emberek egészségére,
jólétére. Segédmotoros kerékpárnak minősülnek
az egyre jobban terjedő kisebb teljesítményű
elektromos robogók, melyek ezáltal ugyanúgy

debreceni

ezerre

és

az

elektromosra

igénybe vehetik a kerékpáros infrastruktúrát.
A

technológia

fejlődésének

köszönhetően

kényelmesen megtehető 30-40 km egy teljes
töltéssel,

mely

közlekedéshez

a
–

napi

vagy

városon

akár

belüli

ingázásra

bőségesen elegendő, így valós alternatíva lehet
több jelenleg autóval közlekedő számára.

történő cseréje is.

Dehir.hu, Új elektromos töltőállomásokat nyitnak Debrecenben,
URL: https://www.dehir.hu/debrecen/uj-elektromos-toltoallomasokat-nyitnak-debrecenben/2018/08/09/ Utolsó letöltés: 2019.08.05.
30
Dehir.hu, Új elektromosautó-töltő állomásokat telepítettek a Malomparkban,
URL: https://www.dehir.hu/gazdasag/uj-elektromosauto-tolto-allomasokat-telepitettek-a-malomparkban/2019/02/11/
Utolsó letöltés: 2019.08.05.
29

–
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Európai

nagyvárosokban

elektromos

robogó-,

már

megjelentek

valamint

elektromos

kerékpármegosztó szolgáltatások, melyek hírét
viszik az eszközök létezésének.
Forgalomirányítás
Ezen a ponton szükséges megemlíteni, hogy az
intelligens forgalomirányítási rendszer, mely a
városirányítási központ részét képezheti, szintén
jótékony hatással bír a közlekedésből származó
károsanyagkibocsátásra. A meglévő közlekedési
rendszer és infrastruktúra kapacitásának és
kihasználtságának
informatika

növelése

és

az

logisztika

elektronika,
eszközeivel

(napenergiát hasznosító intelligens jelzőlámpák,
optimalizált

jelzőlámpa-rendszer,

utas-

és

közlekedésinformációs rendszer, pl. Waze-zel
összehangolt
rendszer)

adatbázis

várhatóan

és
18

adatbáziskezelő
ezer

tonnával

csökkentené a CO2-kibocsátást, ami meghaladja
a közösségi közlekedésből fakadó károsanyagkibocsátást

is.

Ennek

a

komplex

megvalósításnak több innovatív alprogramja is
elképzelhető, melyekben kiemelt fontosságú a
nemzetközi együttműködés, ahonnan nemcsak
jó

gyakorlatokat

partnerségekkel

lehet
új

átültetni,

megoldásokat

hanem
is

lehet

közösen bevezetni – akár európai uniós
pályázatok, források segítségével.

41

DEBRECEN MEGYEI J OG Ú VÁROS SM AR T CI TY S TR ATÉ GI ÁJ A

❽ FENNTARTHATÓ ENERGETIKA
A fenntarthatóság mára a kimerülő erőforrások

A városok valamilyen szinten versenytársaknak

és

népesség

is tekinthetők, hiszen a lakóhelyválasztásnál

problémája miatt mind a fejlett, mind a fejlődő

egyre nagyobb súllyal jelenik meg az élhetőség,

városok egyre növekvő fontosságú területe.

mint faktor és a szemléletükkel való összhang. A

A

a

folyamatosan

tudatos

növekvő

gazdálkodás,

energiaforrások

a

megújuló

részarányának

fokozatos

növelése a lakosság, a városok, a potenciális

lakosság mellett másik fontos kör a potenciális
befektetők köre, melyek igen nagy hangsúlyt
fektetnek a fenntarthatósági mutatók javítására,
sok esetben a márka, illetve az arculat része a

befektetők és a vállalkozások közös igénye.

fenntarthatóságra való törekvés. Ezen befektetők
A jövő generációjának a tudatos gazdálkodás
nem

csupán

a

racionális fogyasztást,

erőforrások szem

előtt

tartását,

hanem

az
a

csak olyan várost fognak választani jövőbeni
telephelyük,

gyáruk

létesítésére,

amelynek

szemléletével, törekvéseivel azonosulni tudnak.

környezet megóvását is jelenti. A sharing
economy, vagyis a közösségi gazdaság annak
ellenére, hogy a 2000-es években indult, vagyis
relatíve új, egyre nagyobb népszerűségnek
örvend. A rendszer lényege, hogy a lakosság
vagy a fogyasztók akkor juthatnak hozzá a
különböző szolgáltatásokhoz, amikor szükségük
van rá, nem szükséges ehhez a birtoklásuk31.
Elterjedését a mobil applikációk térnyerése is
segíti, legismertebbek a szállásadó Airbnb vagy
az utazásszervezést segítő Uber és az Oszkár. A
megújuló

energiafelhasználást

autózással

kombináló

a

közösségi

szolgáltatások

is

megjelentek már Magyarországon, mint például a
teljesen vagy részben elektromos autóflottára

Ezek alapján a fenntartható energetika területén
három fő cél fogalmazható meg Debrecen
számára.

Legfontosabb

energiafelhasználás

a

fajlagos

csökkentése,

mely

költségmegtakarítással is jár és közvetve a
levegőminőségre is hatással van. Második cél a
fenntarthatóságot
megújuló

nagyban

meghatározó

energiaforrások

részarányának

növelése. Harmadik cél az élhetőséget nagyban
befolyásoló

önkormányzati

lakóépületekből,

szolgáltató

létesítményekből

és

levegőminőség-károsítás

és

épületekből,

iparból

fakadó

csökkentése,

a

városokban

a

levegőminőség javítása.
közepes

méretű

támaszkodó GreenGo és MOL Limo. 2019-től az

A

autón kívül már elérhető közösségi elektromos

levegőszennyezés

robogó-

épületek fűtése, valamint az előző fejezetben

és

elektromos

rollermegosztó

szolgáltatás is, melyek térnyerésével további

legnagyobb

okozói

taglalt közlekedés.

alternatív közlekedési eszköz mellett számolni
lehet.

31

Molnár Ildikó, Hálózati ismeretek I.,
URL: http://konyvtartudomany.elte.hu/KONYVTAR/dolgozatok/2015a2/sharingeconomy.html Utolsó letöltés: 2019.08.05.

az

42

DEBRECEN MEGYEI J OG Ú VÁROS SM AR T CI TY S TR ATÉ GI ÁJ A

❽➀ VÁROSI ENERGIAFELHASZNÁLÁS FAJLAGOS
CSÖKKENTÉSE
Első

és

legfontosabb

cél

a

városi

felújítások

során

energiafelhasználás fajlagos csökkentése. A

nyílászárók

gazdasági

korszerűsítésére,

fejlődésnek

növekedésének

és

a

köszönhetően

az

város

sor

kerül

szigetelések,

cseréjére,

fűtésrendszer

korszerű

szabályhozható

abszolút

világítás, napelemes rendszerek, napkollektorok

értékben vett fogyasztás várhatóan növekedni

kiépítésére, stb. Ezen felül a Környezet és

fog – melyet múltbéli adatok is alátámasztanak –,

Energia Operatív Programon belül számos

ezért a fenntarthatóság érdekében kiemelkedően

megújuló energiával kapcsolatos beruházás

fontos a meglévő fogyasztók hatékonyságának

történt (8 óvoda, 5 iskola, 2 gimnázium, könyvtár

növelése.

és sportuszoda), valamint korszerűsítésre került

I. JELENLEGI HELYZET

a

távhőrendszer

és

megkezdődött

a

közvilágosítás energia-hatékony cseréjére.
A 2013-as évben Debrecen éves energiafelhasználása 2 millió MWh32 volt, melynek 2/3át

épületek,

önkormányzati

berendezések/létesítmények,
közvilágítás

és

az

ipar

energiafogyasztása (ezen belül is a legnagyobb
energiafogyasztók a lakóépületek) tették ki. Az
energiafelhasználás

fennmaradó

1/3-át

a

közlekedés emészti fel, java részt a magáncélú
és a kereskedelmi szállítás. A város ipara fejlődik,
a motorizáció növekszik és a lakosságszám
növekedése

is várható

az

elkövetkezendő

évtizedekben, ezért sem meglepő, hogy 2013 és
2015 között az energia-felhasználás éves szinten
közel 5%-kal, 100 ezer MWh-val növekedett.

debreceni

önkormányzat

Településfejlesztési

a

Operatív

Terület-

és

Programnak

önkormányzati

fenntartású

fogyasztó (intézmények, szökőkutak, parkolók
stb.) havi fogyasztási adatai POD-onként (mérési
pont azonosító, így villany, víz, gáz és távhő több
mérő esetén külön-külön soron) a számlázások
alapján automatikusan regisztrálásra kerülnek
egy

közös

adatbázisban

Intézményműködtető Központ

a

Debreceni

által,

ahol

a

háztartási naperőművek teljesítménye is nyilván
van tartva.
II. CÉLKITŰZÉS
A

városi

csökkentésének

2015-18 között bevezetett okos megoldások
A

Valamennyi

fajlagos
első

energiafelhasználás
lépése

a

2017

novemberében elfogadott Fenntartható Energiaés Klímaakcióterv (SECAP) során elkészített
éves városi energiafogyasztási leltár.

köszönhetően közel 50 épület (15 óvoda, 4-5

Ami nincs mérve, az nem is fejleszthető: ezért

iskola és bölcsőde, 14 háziorvosi és fogorvosi

törekedni kell a minél szélesebb körű, minél

rendelő,

részletesebb

valamint

kollégiumok,

könyvtárak)

energetikai korszerűsítése van folyamatban. A

32

Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP)

adatgyűjtésre.

A

SECAP

felülvizsgálata 2 évente szükséges, mellyel
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átfogó kép kapható a városi energiafelhasználás

rendszer létrehozása megtörténjen. Ennek

alakulásáról.

alapja lehet az intézményműködtető által már

Debrecen önkormányzatának közvetlen ráhatása
a

saját

fenntartású

épületeire

van,

ezért

valamennyi intézmény fogyasztásának valós
idejű

mérésének

és

monitorozásának

létrehozott közös adatbázis, melyben valamennyi
önkormányzati
intézményrész

tulajdonú

intézmény

villamosenergia-,

távhőfogyasztása

havi

víz-,

vagy
gáz-,

rendszerességgel

rögzítésre kerül. Ez segít kiszűrni az anomáliákat,

kialakítása szükséges.

trendek elemzésére nyílik lehetőség, ezáltal fel
Továbbá, a múltbéli fogyasztási adatok, valamint
az ebből származtatott fogyasztási előrejelzés
alapján

megvalósulhat

energiabeszerzés.

a

központosított

Ennek

megoldásnak

a

modern

köszönhetően

megbecsülhető

a

lekötendő

jobban
fogyasztás,

nagyobb az egyes intézmények rugalmassága,
mellyel összességében további költség- és
fogyasztáscsökkenés

valósulhat

meg,

könnyebbé válik a napi változások kezelése,
kompromisszumok nélkül, vagyis anélkül, hogy a
létesítmények használóinak komfortja bármilyen
szinten is romlana.
A mérőkön túl pályázati források rendelkezésre
állása

esetén

demonstrációs

és

szemléletformálási céllal érdemes mélyebb
felújításokat

is

végezni,

alacsony/zéró

kibocsátási épületeket vagy okos épületeket
létrehozni (árnyékolás, hűtés, fűtés, szellőzés,
gyengeáramú

rendszerek

automatizált

működése, fogyasztási adatok rögzítése és a
fogyasztás optimalizálása), melyek
lehetnek

további

hatással

nagyfogyasztók

üzemeltetésére.
III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK
Rövid távon szükséges, hogy a tervezett
városirányítási

központ

menedzsmentközpontjának

energetikai
egyik

alapjául

szolgáló energiagazdálkodási nyilvántartási

tudja hívni a figyelmet esetleges beavatkozási
területekre vagy támogatni tudja felújítások,
megtakarítások tervezését. Már önmagában az
épületek energiatudatos használatával is jelentős
(helyenként akár 10-20%-os) megtakarítások
érhetők el.
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Távlati

cél

valamennyi

önkormányzati

A hosszabb távon tervezett energiagazdálkodási,

tulajdonú épület villamosenergia, víz, gáz,

vagyis

távhő okos mérésének kiépítése (fogyasztás

kialakítására két lehetőség is van. Egyik az

mértékének, illetve a beruházás megtérülésének

Internetalapú

sorrendjében),

Létesítményüzemeltetési Rendszer, mely

távbeavatkozási

lehetőséggel,

ezért is kulcsszempont az épületfelújításoknál –
melyeket továbbra is szükséges folytatni – a
megfelelő

infrastruktúra

előkészítése

a

felszereléséhez.
rendelet

kialakítása

későbbi
Ennek

mérőeszközök

elérését

szabályozza,

és

hogy

segíti,

ha

valamennyi

középület energetikai felújítása vagy mérőóracseréje során okos mérők beépítése szükséges.
A felújításoknál érdemes megvizsgálni, hogy az
esetlegesen

keletkező

hulladékhő

felhasználható-e, felhasználása megtérülne-e
(pl. uszodák vagy nagyobb légcserét igénylő
épületek

szellőztetése,

energetikai

levegőcseréje).

felújításoknak

egy

Az

lehetséges

megvalósítási formája az ESCO (Energy Service
Company) vagy harmadik feles finanszírozású
projektek, melynél egy Energetikai Szolgáltató
Vállalat energetikai és/vagy energiahatékonysági
szolgáltatást nyújt a felhasználó létesítményei
számára, részt vállalva annak gazdálkodási
kockázatából.

Ezekben

a

szolgáltatás

ellenértékének fedezete az energiahatékonysági
beavatkozás,

egy

Energiatakarékossági

Szerződésben (EPC) előre lefektetett teljesítési
kritériumrendszer alapján.

energiamenedzsment-rendszer
Intelligens

 a napi fogyasztási görbe alapján az intézmény
energiafogyasztásának

elemzését

teszi

lehetővé;
 negyedéves jelentések összeállítását teszi
lehetővé, melynek segítségével az intézményi
kiadások előre jelezhetők;
 a folyamatosan és rendszerezett formában
rendelkezésre

álló

adatok

megalapozott

energetikai

alapján
beruházási

döntéshozatalban nyújt támogatást;
 energiafogyasztásra

vonatkozó

adatok

felhasználásával segíti az energiahatékonysági
pályázatok előkészítését;
 lehetővé teszi az elvárt és a valós, mért adatok
összevetését,

aminek

köszönhetően

energiahatékonysági

az

beruházások

eredményessége is vizsgálható
 igény

esetén

automatizált

(energiafogyasztó

beavatkozással
berendezések

le/felkapcsolása), nem szokványos jelenség
észlelése esetén azonnali értesítéssel (email,
sms)

segíti

a

fogyasztói

szokások

optimalizálását;
 a fentiek alapján hozzájárul az energiaköltség
csökkentéséhez.
Másik lehetőség egy nemzetközi standard, az
energiairányítási
szabványú

rendszerek

rendszerének

ISO

50001-es

bevezetése,

mely

igazolja a szabályozott energiamenedzsment
üzemeltetését. A bevezetés után a folyamatos
mérések, megfigyelések, elemzések alapján
folyamatosan fejlődő energiamenedzsment és
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energiagazdálkodás válik lehetővé. Ad hoc

melyben

intézkedések helyett hosszú távú méréseken

köszönhetően

alapuló

biztosít,

potenciál, az energiatakarékosabb világítótestek

kiszámíthatóbb

és szabályzásuk által. Finanszírozására több

energiaellátást eredményez, valamint segíti az

lehetőség is adódik, ilyen pl. az Európai Bizottság

intézmény környezetvédelmi jogszabályoknak

ELENA programja, melynek teljes előkészületi

való

munkatársak

ideje vissza nem térítendő támogatás. Az okos

elkötelezettségét, segíti az innovációt, javítja az

lámpaoszlopok egyben a város adatforrásainak

intézmény presztízsét . Bármilyen körültekintő

kulcsfontosságú infrastruktúráját képezhetik a

rendszert alkalmaz is a város, igazán hatékony,

jövőben,

piacszerű

szenzorokkal,

energiairányítást

biztonságosabb

és

megfelelését,
33

üzemeltetésre

dedikált

stáb

feletti

szintén

hiszen

darabszámának

rejtőzik megtakarítási

kiegészíthetők

adott

esetben

különböző
kamerákkal,

mikrofonokkal, töltőkkel. A városi fogyasztás

szükséges.
Javasolt továbbá az okos mérésekhez jól
illeszkedő Smart Grid rendszer kiépítése. A
Smart Grid rendszer egy olyan modulszerűen
felépülő energetikai hálózat, mely intelligens
módon

20.000

képes

integrálni

a

rendszerhez

kapcsolódó szereplők – termelők, fogyasztók,

alakulásának nyomon követéséhez, a programok
sikerességének méréséhez és a mérföldkövek
teljesülésének

ellenőrzése

érdekében

elengedhetetlen a Fenntartható Energia- és
Klímaakcióterv

(SECAP)

2

évenkénti

felülvizsgálata, szükség esetén korrekciója.

illetve az egyszerre termelői és fogyasztói

Rendkívül fontos elem a szemléletformálás,

szerepben lévők – magatartását és működését

hiszen a létesítmények, épületek középpontjában

annak

az emberek állnak. Nincsen gazdaságosabb az

érdekében,

hogy

olyan

hatékony,

fenntartható és gazdaságos hálózati rendszert

el

eredményezzen,

ellátást

takarékosságra, a felesleges pazarlásra való

való

figyelemfelhívás adott esetben többet érhet, mint

fogyasztásuk

egy-egy költségesebb felújítás. Korosztálytól

optimalizálhatóvá válik, Smart Grid létrehozása

függetlenül komoly hangsúlyt kell fektetni az

esetén a hálózat volatilitása csökkenthető. Akár

oktatásra, legyen szó óvodások vízelzárásáról

egyszerű háztartásokban is előfordulnak olyan

fogmosás

fogyasztók (pl. bojlerek), melyeknek nem feltétlen

világításlekapcsolásáról vagy családfenntartók

szükséges egy adott, fix időpontban üzemelniük,

téli fűtéshőmérséklet mérsékléséről, rétegesebb

a

kényszerülnek

öltözködésről – csupán néhány példát említve.

kompromisszumra bizonyos időpontokban való

Lakóépületek esetén a szabályozási környezet

lekapcsolásuk

célkitűzésekkel való összevetése is szükséges

biztosít.

Az

összekapcsolása

használók

mely

biztonságos

épületek
esetén

nem

esetén.

hálózatban

Külön

érdemes

megemlíteni a közvilágítás korszerűsítését,

33

nem

fogyasztott

közben,

időközönként.

Energiagazdálkodási rendszer, Debrecen Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP)

energiánál,

iskolások

így

a

szükségtelen
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❽➁ MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
RÉSZARÁNYÁNAK NÖVELÉSE
Második

cél

a megújuló

energiaforrások

energiahatékonyságot

20%-kal

javítja.

Ezt

részarányának növelése a hőenergia és a

követően

villamosenergia

kelet-

meghatározó dokumentuma lett a Magyarország

magyarországi régióban a szélenergia súlya az

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve

energiatermelésben elhanyagolható, Debrecen

2010-2020 (NCsT) (2012), mely 2020-ra a

számára

a

14,65%-os megújuló részarányt célozza meg a

távhőrendszer közbeiktatásával – a biomassza,

végső energiafelhasználáson belül. Részben

biogáz, továbbá a geotermikus energia (átlagos

ezen dokumentumra és a 20-20-20 programra

kilépő víz hőmérséklet 55°C) és a napenergia

alapozva 2012-ben adta ki a Nemzeti Fejlesztési

(1.250kWh/m2)

Minisztérium a „Nemzeti Energiastratégia 2030”

a

fogyasztásában.

potenciál

A

elsősorban

nagyobb

–

arányú

a

nemzeti

energiapolitika

egyik

hasznosításában rejlik.

című kiadványát, mely 2030-ig próbál útmutatást

I. JELENLEGI HELYZET

adni

egy

fenntartható,
Az

Európa

2020

program

megvalósítása

gazdaságilag
versenyképes

és

környezetileg
energiastratégia

megvalósításához.

érdekében az EU elkötelezte magát az Energia
2020 stratégia létrehozására, az úgynevezett
„20-20-20”

kezdeményezés

mellett.

Ebben

vállalta, hogy 2020-ig az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátását 20%-kal csökkenti az 1990es

szinthez

képest,

energiafelhasználáson

belül

a
a

végső
megújuló

energiaforrások részarányát 20%-ra növeli, és az

A megújuló energiaforrások részarányáról nem
állnak

rendelkezésre

pontos

Debrecenben, országosan az Eurostat adatai
alapján

2017-ben

13,3%

volt

a

végső

34

energiafelhasználásban a részarány . Az okos
megoldások térnyerésének egyik alapfeltétele az
elöregedett infrastruktúra korszerűsítése, mellyel

Megújuló energiarészarány a végső energiafelhasználásában, EUROSTAT,
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_31&language=en
Utolsó letöltés: 2019.08.05.
34

számadatok
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nagyságrendbeli javulás érhető el. Az elmúlt

üvegházhatású gázt semlegesít azzal, hogy

években

átalakítja értékes villamos energiává.

az

operatív

programoknak

köszönhetően több önkormányzati intézmény,
mint

pl.

óvódák,

orvosi

rendelők

felújtásra. Mivel az energiafogyasztás komoly
hányadát az épületek teszik ki, további épületek
korszerűsítése a cél. A felújítások során egyúttal
a

megújuló

naperőmű

energiaforrások
és

biomassza)

napkollektor

részarányának

megoldhatóvá

válik.

növelése

is

felül

a

való

fokozatos

legnagyobb

arányban

mérsékelhető és a megújuló energiaforrások
részaránya a legnagyobb mértékben növelhető.
Nagy előny a városszerte meglévő 90 km
nyomvonalhosszú

távfűtési

vezetékhálózat-

infrastruktúra, amely képes lehet fogadni a
decentralizált módon betáplálható, intelligens
módon szabályozott megújuló, azaz „tiszta”
energiát vagy ipari telephelyeken – technológiától
függően

–

keletkezett

gazdaságpolitika

célkitűzéseihez

igazodik,

nagyobb

fokú

energiafüggetlenség, tiszta, fenntartható, okos és

III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK

átállítása is fontos, amivel a fűtésből adódó
a

magyar

formájában,

közel felét szolgálja ki) és hőtermelésének

levegőszennyezés

a

megfizethető energia garantálása mellett.

Ezen

energiahordozóra

Debrecen

(napenergia,

távhőszolgáltatás kiterjesztése (mely a lakosság
megújuló

II. CÉLKITŰZÉS

kerültek

A

megújuló

energiaforrások

növelendően

további

naperőművek

létesítése

részarányát

napelemek,
célszerű,

illetve
melyek

bekapcsolhatók a Smart Grid rendszerbe. A
Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv a 2030ig létrehozandó Smart Grid rendszer központi
elemeként egy 4MWp teljesítményű központi
naperőmű kiépítését javasolja, kiegészítve
több,

1MWp

összesen

közintézményekre
naperőművekkel.
érkezésével

teljesítményű

telepítendő
Az

új

ipari

párhuzamosan

kisebb
szereplők
érdemes

megvizsgálni ennél nagyobb, 50-100 hektáron
elhelyezkedő

25-50

MWp

teljesítményű

napenergia farm létesítésének lehetőségét is.

becsatornázható
Debrecenben jelenleg 14 termálkút található,

hulladékhőt.

49-69°C közötti kilépő vízhőmérséklettel, melyek
2015-18 között bevezetett okos megoldások

– elsősorban hőenergia előállítására – szintén

2017 augusztusában adták át Debrecenben a

hasznosítási potenciált hordoznak. A jelentős

második depóniagázas erőművet, mely a

környékbeli agrárgazdálkodás megfelelő forrást

hulladékkezelő

biztosít

telepen

2006-ban

üzembe

biomassza-,

biogázerőművek

helyezett kiserőmű mellé került telepítésre. A

létesítésének is, amivel tovább növelhető a

depóniagázas erőművek a hulladéklerakóban

megújuló energiaforrások részaránya.

keletkező

gázokat,

főként

a

magas

üvegházhatású metánt összegyűjtve és elégetve
alakítják azokat hővé és villamos energiává
magas hatásfok mellett. Az új 499 kW-os erőmű
évente 15 ezer tonna széndioxiddal egyenértékű
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Hő-

illetve

villamosenergia

előállítása

másodlagos nyersanyagok felhasználásával is
lehetséges, mint például:
 Energianövény telepítésével (pl. repce)
 Szennyvíziszapból termelt szennyvízgázzal
 Mezőgazdasági hulladékból termelt biogázzal
 Hulladéklerakóban képződő depóniagázzal
 Hulladékhasznosítás egyéb lehetőségeivel
Ezek

optimális

elengedhetetlen

üzemeltetéséhez
a

városirányítási

azonban
központ

létrehozása, mely az energiamenedzsment
központjának is szolgálna.
A

megújuló

növelésénél

energiaforrások
is

fontos

részarányának

szerepet

kap

a

szemléletformálás, a környezet védelmére való
figyelemfelhívás és az edukáció valamennyi
korosztály számára, hiszen a lakosság ez irányú
elkötelezettsége létfontosságú.
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❽➂ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LAKÓÉPÜLETEKBŐL,
SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEKBŐL,
LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, IPARBÓL FAKADÓ
LEVEGŐMINŐSÉG-KÁROSÍTÁS CSÖKKENTÉSE
Harmadik cél a levegőminőség javítása, jelen
esetben

az

intelligens

közlekedésben

megfogalmazott cél párjaként az épületekből,
létesítményekből

és

iparból

fakadó

levegőminőség-károsítás csökkentésével.
I. JELENLEGI HELYZET

(Covenant of Mayors35) való csatlakozással és a
(SECAP)

Energia-

és

elkészítésével

Klímaakcióterv
konkrét

célokat

fogalmazott meg a város. Debrecen városa a
széleskörű
elkészített

szakmai
akciótervben

együttműködéssel
2030-ra

43%-kal

kevesebb mennyiségű CO2-kibocsátást tűzött
ki célul a 2013-as bázisévhez képest. A 43%-os
megtakarítás 257 ezer tonna CO2-t jelent,
melyből a legnagyobb potenciált az épületek,
létesítmények, ipar, helyben termelt villamos
energia,

helyi

A

jelenlegi

távfűtés

villamosenergia-termelés

és
és

kapcsolt
fenntartható

elengedhetetlen

adatai

alapján

az

épületek,

berendezések, létesítmények és ipar 415 ezer
tonna CO2-ért felelős, mely a teljes 595 ezer
tonna CO2 éves kibocsátás több mint 2/3-a, így
kiemelkedően fontos terület.

35

a

energiafelhasználásának

város

felmérése,

éves
mely

a

város Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv
célkitűzéseket
foglalkozó

tartalmazó,

fenntartható

klímával

energia

nem

akciótervet

(SEAP) közel 6 ezer európai település készített
2018 végéig, azonban SECAP-ot kevesebb,
mint 200 európai település, Magyarországról
Debrecen mellett egyedül Budapest XVIII.
kerületének

önkormányzata,

így

ez

mindenképpen előremutató. A SECAP nem
csupán

helyzetfelmérést

és

célkitűzéseket

tartalmaz, hanem része egy cselekvési terv,
melyben konkrét beavatkozásokra bontja le a
programot.

A

SECAP

céljai,

előnyei

az

energiahatékonyság növelésén, a tudatosság
erősítésén
könnyebb

bázisév

volt

megértéséhez

és

a

káros

emissziók

csökkentésén túl a pályázati forrásokhoz való

közlekedésfejlesztés jelenti.
A

helyzet

(SECAP) elkészítésének kiindulópontja. 2020-as

A 2018 eleji Polgármesterek Szövetségéhez
Fenntartható

2015-18 között bevezetett okos megoldások

36

ELENA ,

hozzáférés

(alapul
37

JESSICA

szolgálhat

finanszírozási

támogatásának igénybevételéhez, de a H2020
Smart City támogatásoknak már előfeltétele is),
valamint egy tisztább, élhető település elérése,
illetve további fejlesztések megalapozása (pl.

Az Európai Bizottság által létrehozott helyi és regionális önkormányzatok önkéntes csatlakozásával létrejött,
az energiahatékonyság javítását és a megújuló erőforrások támogatását célzó európai mozgalom
36
Európai Helyi Energiahatékonysági Támogatás
37
Fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés
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energiatudatos Smart City fejlesztési programok,
mint Smart Grid, Smart metering).
II. CÉLKITŰZÉS
Cél

egy,

a

Fenntartható

Energia-

és

Klímaakciótervben (SECAP) megfogalmazott,
az

épületekből, létesítményekből, iparból

fakadó

52%-os

kibocsátáscsökkenés

a

bázisévhez képest 2030-ig, ami 214 ezer tonna

is kiválóan alkalmasak - egyes értékeket könnyen
értelmezhető

formára

fordítva

digitális

információs táblákra kihelyezve főbb útvonalak
mentén).

CO2-nak felel meg.

A pontos adatok ismeretében beazonosíthatók a

III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK

neuralgikus

pontok

városszerte,

mellyel

Az energetikai korszerűsítések és a megújuló

priorizálhatók a fejlesztési területek. Ezekhez

energiaforrások

jótékony

célszerű minél nagyobb mértékben közvetlen

károsanyag-kibocsátás

európai támogatásokra pályázni, hiszen az

hatással

hasznosítása

van

csökkentésére
meghatározó

a

irányuló
az

törekvésekre,

életminőség,

ami

élhetőség

szempontjából. A levegőminőség mérésére

energetikai

beruházások

nem

csupán

a

levegőminőségre vannak jótékony hatással,
hanem anyagilag is megtérülhetnek.

jelenleg 3 mérőállomás szolgáltat közel valós
idejű adatokat. Ma már az IoT eszközöknek
köszönhetően megoldható, hogy ne csak fix
állomásoktól származzanak adatok, a 2010-es
évek elején ugyanis több város, (pl. Malaga38)
kezdett kísérletezni buszokra szerelt mobil
szenzorokkal, melyek képesek voltak CO, NOx,
SO2 és ózon értékek mérésére. Ezen adatok
nyílt megosztásával (Open Data Debrecen)

Nem a kibocsátás mértékét csökkenti, de a CO2szennyezés megkötésében jelentősen segít a
zöld

területek

bővítése.

Ez

megoldható

járófelületek füvesített felületekre való cseréjével,
zöldtetőkkel, fák telepítésével, parkosítással stb.
A levegőszennyezés csökkentésén túl a zöld
területek esztétikailag is kedvezőbbek, így a
város élhetőségén is nagyságrendeket javítanak.

tájékozódhat

a lakosság,

illetve különböző

Az egyes városrészek légszennyezettségében

applikációk

fejleszthetők,

melyek

egyrészt

meghatározó a téli, illetve szélcsendes hidegebb

segítik a nagyobb kitettségben élők boldogulását

időszakokban a fűtésre használt tüzelőanyag

(asztmában

kisgyerekesek

minősége. Ennek ellensúlyozására különböző

játszóterének megválasztását a nyári időszakban

szabályozásokon, kedvezményeken túl fontos

az ózon koncentráció függvényében, stb.),

tud lenni ezen a területen is a szemléletformálás

másrészt tudatosításukkal szemléletformálásra

és a károkozásra való fokozott figyelemfelhívás.

38

szenvedők,

CIVITAS, Dynamic Air Quality Management Through Mobile Sensors Installed On Public Transport Buses,
URL: http://civitas.eu/measure/dynamic-air-quality-management-through-mobile-sensors-installed-public-transport-buses
Utolsó letöltés: 2019.08.05.
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❾ DIGITÁLIS DEBRECEN
A gazdaságfejlesztés az intelligens közlekedés

valamint az ebben rejlő lehetőség minél nagyobb

és fenntartható energetika mellett a Digitális

kihasználása

Debrecenre

szükséges fordítani

is

támaszkodik.

Az

elmúlt

érdekében
a

kiemelt

hangsúlyt

digitális írástudásra,

évtizedekre visszatekintve könnyen belátható,

tágabb értelemben a Digitális Debrecenre.

hogy olyan mértékű fejlődés, amely a digitalizáció

Debrecennek

tekintetében ment végbe, sem a közlekedésben,

versenyelőnye legyen ezen a területen és a

sem az energetikában nem történt.

városi lakosság felkészült legyen a XXI. század

A

digitalizáció

meghatározza

a

város

gazdaságának fejlődési irányait, a lakosság

határozott

célkitűzése,

hogy

kihívásaival szemben, a KKV-k online jelenléte
erősödjön,

belső

folyamataik

digitalizációja

munkaerő-piaci esélyeit és életminőségét, a

javuljon.

város,

közszolgáltatások

Ezek megvalósításához a Digitális Debrecenen

infokommunikációs

belül két fő cél kerül meghatározásra: a

valamint

üzemeltetését.
technológiák

a
Az

rohamsebességű

terjedésével

lakosságot, vállalkozásokat, közszolgáltatásokat

egyre szélesebb körben épülnek be digitális vagy

egyaránt érintő digitális írástudás fejlesztés,

online

illetve a nyílt adatmegosztás fejlesztése, vagyis

szolgáltatások

és

megoldások

mindennapjainkba. Ez a fejlődés keltette igény,

az Open Data alapú szolgáltatásfejlesztés.

52

DEBRECEN MEGYEI J OG Ú VÁROS SM AR T CI TY S TR ATÉ GI ÁJ A

❾➀ DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS FEJLESZTÉSE
Első cél, a digitális írástudás fejlesztése, mely

számának növekedésének és többek között az új

mind

repülőtéri

a

lakosság,

vállalkozások,

mind

a

desztinációknak köszönhetően

az

közszolgáltatások területén fontos.

egyre több külföldi turista miatt a kis- és

I. JELENLEGI HELYZET

középvállalkozások digitalizációja, valamint a
digitális és online felületeken való jelenléte

A

fejlődési

potenciál

kihasználásához

nélkülözhetetlen, hogy a város lakossága értse,
ismerje, használja a digitalizáció megoldásait és
eredményeit. A lakosságon belül ugyan a
digitális írástudás szerteágazó, de azon belül
kiemelkedő

jelentőséggel

megoldások

(applikációk,

bankozás,

stb.)

és

szükséges

eszközök

bír

az

okos

szoftverek,

ezek

e-

használatához

(tablet,

mindennapok részévé válik az ismerősökkel,
online

kommunikáció.

Munkaerőpiaci

legyenek azok éttermek, fodrászok, üzletek,
melyek nincsenek jelen a Google Maps-en,
nincsenek jelen a közösségi média felületein
vagy nincs saját, naprakész, angol nyelven is
elérhető

reszponzív

(különböző

méretű

eszközökre optimalizált) weboldaluk, piacot
fognak veszíteni.

okostelefon,

számítógép, stb.) ismerete. Egyre inkább a

családtagokkal

nélkülözhetetlenné válik. Azok a szolgáltatások,

felületen

való

szempont,

Ezzel

a

fejlődéssel

közszolgáltatásainak

egy

élhető

ugyanúgy

város

lépést

kell

tartania. Fontos a gazdaságfejlesztés oldaláról a
vállalkozások

adminisztrációs

terheinek

hogy a potenciális befektetők, nagyvállalatok

csökkentése, az elektronikus ügyintézés,

alkalmazottai idővel egyre kisebb hányada fog

fizetés

olyan munkakörben dolgozni, mely nem igényel

minél

elterjesztése.

szélesebb
A

körben

való

városüzemeltetésben

a

alapvető digitális írástudást, legyen az egy

digitalizáció, a mesterséges intelligencia,

levelezési

kiterjesztett valóság és az adatbázis alapú

felület,

belső

intranet

vagy

működéshez kapcsolódó szoftverek. További

tudáshasznosulás óriási fejlődési potenciállal bír.

előny, ha a munkavállaló ismeri az e-tanulás

2015-18 között bevezetett okos megoldások

csatornáit

és

Az első két-három év Debrecen Smart City

Mindezek

mellett

felhasználó
veszélyekkel

képes

elengedhetetlen,

tisztában
és

fejleszteni
legyen

a

biztonságosan

önmagát.
hogy

a

felmerülő
tudjon

pl.

projektjei

is

erősen

infokommunikációs
használtak

digitális

támaszkodtak

eszközökre,

illetve

megoldásokat

és

ez

interneten vásárolni és biztonságosan tudja

várhatóan a jövőben is így lesz. Az egyéni

kezelni a szükséges eszközöket.

közlekedőket

A lakosság által több területen megtapasztalt

alkalmazással kötött stratégiai megállapodás, a

digitális szintre a vállalatoknak is fel kell nőniük

parkolási díjfizetést segítő Rollet applikáció vagy

a versenyképességük megtartása érdekében. A

az e-jegy a közösségi közlekedésben mind olyan

fiatalabb generáció, valamint a külföldi diákok

megoldás, melyek korábban nem lettek volna

célzó

Waze

navigációs
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megvalósíthatók,
hatékonyabbá

ugyanakkor
tudják

tenni

a

sokkal

Lakossági versenyképesség:

városi

 Tanárok, pedagógusok digitális készségeinek

szolgáltatásokat. Ezeket a lépéseket folytatni,

fejlesztése

kiterjeszteni szükséges. Ugyanakkor nem elég

 Oktatási rendszer minden szintjén legyen

megteremteni a megoldásokat, fontos, hogy a

elérhető a digitális kompetenciák fejlesztése a

lakosság tudja használni is az e-(ön)kormányzat
által nyújtott lehetőségeket az ügyintézésben, így
a népszerűsítésen túl rendkívül szükséges az
edukáció.
Debrecen

fiatalok számára
 Fogyatékkal élők digitális kompetenciájának
fejlesztése
 Iskolarendszeren kívüli – aktív – lakosság

7

szektor

(térségben

működő

vállalatok, egyetem, köznevelési intézmények,
közművelődési

intézmények,

non-profit

digitális kompetenciáinak fejlesztése
 A lakosság biztonságos internethasználatának
oktatása

(kiemelten

a

veszélyeztetett

szervezetek, kormányzati, ágazati szakértők,

célcsoportnak), a lakossági bizalom növelése

önkormányzat) valamint egy tanácsadó cég

az internethasználattal kapcsolatban

együttműködésével

elkészítette

Debrecen

 Legyenek

(munkaerőpiaci

igényeknek

digitális írástudás fejlesztési stratégiáját,

megfelelő) informatikai szakmákra átképző

melynek során az alábbi fontos kihívások kerültek

programok a városban
 Szakképzési és felsőoktatási programokhoz

azonosításra:
 Debrecen város digitális érettsége legyen egy
olyan megkülönböztető versenyelőny, amely a
térségi

gazdaságfejlesztés,

beruházás-

ösztönzés, munkahelyteremtés, életminőség
szempontjából versenyelőnyt biztosít;
 A város lakosságának digitális kompetenciái,

legyenek

az

adott

szakmák

informatikai

követelményeire felkészítő képzési tartalmak
Vállalati versenyképesség:
 Informatikai szakemberek számának növelése
 E-kereskedelem kultúrájának erősítése a KKVk körében

ismeretei olyan szintre emelkedjenek, hogy
képesek legyenek megfelelni az őket érő

Közszolgáltatások versenyképessége:

digitális kihívásoknak;

 Városi adatok és adatbázisok elektronikus

 Szigetszerű, infrastruktúra-vezérelt és nem

felhasználása

fenntartható fejlesztések helyett szinergikus és

 Közszférában

releváns beavatkozási program készüljön!
II. CÉLKITŰZÉS

dolgozók

digitális

kompetenciájának fejlesztése
 A

városi

szintű

kommunikáció

és

információáramlás fejlesztése
A kihívásokat követően 3 fő területre bontva
meghatározásra kerültek a főbb célok:

 Önkormányzat digitalizáltságának növelése
 Elektronikus
népszerűsítése

ügyintézés

fejlesztése

és
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LAKOSSÁGI VERSENYKÉPESSÉG

A digitális fejlesztéshez kapcsolódó eszközök
típusaik szerint 5 csoportba oszthatók:

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
VERSENYKÉPESSÉGE
ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETSZÍNVONAL

 Tájékoztatás és attitűdformálás
Lehetséges

formái:

információ

eljuttatása

digitális eszközökön keresztül, evangelizáció

VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG

különböző módszerekkel, digitális írástudás
Digitális oktatás fejlesztése

népszerűsítése
 Ösztönzés

 Az iskolarendszerű képzés oktatóit képessé kell

Lehetséges formái: adókedvezmény vállalatok

tenni

számára, együttműködésgenerálás (oktatási

készségek fejlesztésére és később oktatására

intézmény és vállalatok között), lakossági

 A Tankerület és a Szakképzési Centrum

kedvezmények (e-jegy, kártyaprogram)

kompetenciák,

digitális

valamint

kompetenciafejlesztési

programot, a helyi tantervben lévő mozgástérre

Lehetséges formái: érintettek (fejlesztők) közös
platformja (digitális kerekasztal)

építve
 A fogyatékkal élők digitális kompetenciáinak

 Infrastruktúrafejlesztés

fejlesztése érdekében legyenek helyi szintű

formái:

önkormányzati

kapacitásfejlesztés, eszközfejlesztés

képzések
 A

 Képzés

szakképzettséget

nyújtó

képzési

programokhoz készüljenek el az adott szakmák

Lehetséges
intézményben

formái:
történő)

formális

(oktatási

informatikai követelményeire felkészítő képzési

és

formális

programok

nem

képzések (egyéb szervezett képzés), típusai:
egyéni, közösségi, kollaboratív.

meghatározásra

szinten

a

tantervi,

előírásaihoz

kimeneti

illeszkedően

kerüljön felülvizsgálatra és modernizálásra az

A digitális írástudás fejlesztési stratégia során
lépésként

 Városi

követelmények

III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK

első

digitális

készítsen

 Koordináció és együttműködés

Lehetséges

a

kerültek

a

informatikai oktatás (18 éves korig)
Városi

és

önkormányzati

digitalizáció,

kihívások. Majd ezt követően a különböző

informatika fejlesztése

kihívások

 Legyenek elektronikusan elérhetőek a városi

Harmadik

célcsoportjai
lépésként

a

lettek

definiálva.

célcsoportok

adott

kihívásainak fejlesztéséhez szükséges eszközök

adatok és adatbázisok
 Legyenek a közszféra kompetenciaigényeire

kerültek azonosításra. Ezeket követően jött létre

épülő

az alábbi, 3 fő területre bontott, 14 pontból álló

programok a közszférában

akcióterv, mely lakossági, közszolgáltatási és
lakossági-vállalati versenyképességet vegyesen
fejlesztő beavatkozásokat tartalmaz:

 Készüljön

digitális
egy

kompetenciafejlesztési
városi

szintű

digitális

kommunikációs stratégia
 Kerüljön sor digitális ügyintézés kialakítására az
önkormányzat digitalizáltsága útján
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Digitalizációt

támogató

tevékenységek

Az

akciók

megvalósításának

főbb

megvalósítása

mérföldkövei:

 Digitális kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos

 Stratégiai megvalósítását koordináló szereplő

kampányok megvalósítását célzó társadalmi
programsorozat létrehozása, melynek célja a

kijelölése
 Akciók és folyamatban lévő pályázati és egyéb

digitális kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos

finanszírozási

lakossági attitűd-formálás

tervezés lebontása (felelősök kijelölése –

 Koordinációs fórum működtetése az iparági
igények és kereslet, valamint képzési kínálat
egyeztetésére,

Debrecen

és

térségének

vonatkozásában

számára

a

digitalizálás

előnyeinek és jó tapasztalatainak megosztása

pályázatokhoz való becsatornázása)
 Mérés kialakítása (mutatószámok előállítása,
kiegészítő kutatások, adatgyűjtés, célértékek
 Stratégia kommunikációja (a városi, helyi
gazdasági, helyi szakmai és országos szakmai
szinten való kommunikáció megvalósítása)
 Kerekasztal működtetése, melynek célja a

érdekében
 Egy digitális szolgáltató központ működtetése a
debreceni MKKV-k számára

digitális készségek mindennapi használatához
városi

szintű

fejlesztések megvalósítása

megvalósítás nyomon követése, a stratégia
megvalósításának életben tartása

 A digitális kompetenciák fejlesztéséhez és a
szükséges

összerendelése,

kialakítása)

 Tájékoztató fórum létrehozása a mikro-, kis-, és
középvállalatok

lehetőségek

infrastrukturális
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❾➁ OPEN DATA ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
A Digitális Debrecenen belül a második cél az

Az Európai Bizottság szakpolitikái is arra

Open

szolgáltatásfejlesztés.

összpontosítanak, hogy a közszféra információi,

Számtalan külföldi példa támasztja alá, hogy a

vagyis a kormányzati adatok (melyeket az állami

nyílt adatmegosztásban IT szakembereknek,

szervek termelnek, gyűjtenek vagy fizetnek)

startupoknak köszönhetően óriási a potenciál.

újrafelhasználása révén értéket teremtsenek a

Londonban és Sydneyben csak közlekedési

gazdaság és a társadalom számára. A nyílt

adatokra építve született több ezer okostelefonos

adatpolitika kapcsolódik a nyílt kutatási adatok

alkalmazás, melyek közül több száz 1-től 5-ig

politikájához, de további kereskedelmi és egyéb

terjedő skálán 4-es feletti értékelésű, mely

célok

igazolja a valós igényt. Ez a mennyiség rávilágít

adatainak újbóli felhasználásával:

a fejlesztési gócpontokra, hiányosságokra vagy

 a gazdasági növekedés ösztönzése és az

Data

alapú

lehetőségekre,
javulhat

az

melyeknek
adatot

köszönhetően

biztosító

szolgáltatás

színvonala. Ezek egy része lehet transzparens,
mellyel a szolgáltató tisztában van, de egyéb
prioritások

vagy

humán,

illetve

anyagi

erőforrások szűkössége miatt nem kerülnek
megvalósításra, de olyan nem látott fejlesztések
is napvilágot láthatnak, melyek az adatok
megosztásának pillanatában nem voltak előre
láthatók.

is

megfogalmazhatók

a

közszféra

innováció ösztönzése: a nyilvános adatok
jelentős

potenciállal

termékek

rendelkeznek

és

az

új

szolgáltatások

újrafelhasználására;
 innovatív

megoldások,

például

az

egészségügyi ellátás vagy a közlekedés terén a
társadalmi kihívások kezelése;
 a bizonyítékokon alapuló politikai döntéshozatal
fokozása és a közigazgatás hatékonyságának
növelése;
 kritikus eszközévé váljon az új technológiák,
például

a

fejlesztése

mesterséges
szempontjából,

mennyiségű,

magas

intelligencia

(AI)

amelyek

nagy

minőségű

adat

feldolgozását igénylik;
 a polgárok politikai és társadalmi életben való
részvételének

elősegítése

és

a

kormány

átláthatóságának növelése.
A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra
információinak további felhasználásáról szóló
Open Data irányelv (Open Data Directive (EU)
2019/1024) 2019 júliusában lépett hatályba,
melyet a tagállamok 2021. július 17-ig ültetnek át
a nemzeti jogba. Jelentőségét jól mutatja, hogy
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az irányelv elődjének számító, PSI (public sector

nagyfelbontású digitális fényképek Debrecenről,

information) direktíva (2003/98/EC, mely az

HR, oktatás, turisztika és vállalkozások adatai.

információ

A technológiának köszönhetően alulról jövő

újrafelhasználásának

gazdasági

szempontjaira összpontosított) már 2003-ban
létezett, és hogy a közszféra információinak
közvetlen gazdasági értéke az EU-ban 52 milliárd
Euróról várhatóan 194 milliárd Euróra fog
növekedni 2018 és 2030 között39.
I. JELENLEGI HELYZET
A

köszönhetően

manapság rengeteg adat keletkezik, ezért a
magas

hozzáadott

érték

előállításához

elengedhetetlen, hogy ezek az adatok fellelhetők
és könnyen felhasználhatók legyenek. Ehhez
szükséges egy központi, strukturált, exportálható
adatbázis

létrehozása,

minél

szélesebb

adathalmazokkal (pl. GIS-Földhivatali adatok,
közlekedési adatok, levegőminőségi és egyéb
élhetőségi
telepítése

adatok),
és

közösségépítés

adatgyűjtő

eszközök

szemléletformálás,
(innovatív

cégek,

valamint
egyetem,

startupok, lakosság). Az erős startup-közösség,
az

innovatív

vállalkozások

jelenléte

gazdaságélénkítésen kívül vonzó környezetet
teremt a jól képzett munkaerő számára is. A nyílt
adatmegosztással

feltétlen állami vagy önkormányzati adatokból
táplálkoznak.

Ilyen

elkészült,

elsősorban

egyetemi

polgárok

például
a

a

gólyák

2017-ben
és

tájékozódását

az

megvalósulhatnak

olyan

élhetőséget, szolgáltatásokat javító megoldások,
melyekre egyéb módon nem lenne elegendő
vagy megfelelő erőforrás.

segítő,

térkép (https://geosmart.unideb.hu/magyar.html),
melynek fejlesztését a Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Karának
hallgatóinak köszönhetjük. Az „okos térkép” több
mint 25 témában ad választ (pl. hol találhatók
kerékpártárolók, fénymásolók, ATM-ek, kórházi
rendelők stb.).
II. CÉLKITŰZÉS
Az

adatmenedzsmentet

szükséges

kezelni.

Az

stratégiai

módon

adatok

tárolása

megoldható több helyen, azonban az adatok egy
helyen történő közzététele szükséges a minél
könnyebb elérhetőséget segítve. Ennek jó alapja
lehet a már létrehozott Open Data Debrecen
portál

(opendata.debrecen.hu).

Jelenleg

azonban ez még egy kezdetleges platform, a
meglévő adathalmazok korlátozottak, ezért az IT
szakemberek, start-upok nem tudják kihasználni
a

nyílt

adatmegosztásban

lévő

potenciált.

Szükséges az adathalmazok további bővítése,

2015-18 között bevezetett okos megoldások
2016-ban indult a Debrecen Open Data portál
(http://opendata.debrecen.hu/), mely a várossal

melyek akkor tudnak hasznosak lenni, ha
rendszerezve

kerülnek

fel,

könnyen

exportálhatók és szerkeszthetők.

kapcsolatos nyílt adatok hivatalos gyűjtőhelye.
Négy

39

fő

adathalmaz

új

speciálisan kialakított, tematikus információs

fejlődésének

technológia

kezdeményezésekre is van példa, melyek nem

publikálásával

indult:

Andrus Ansip, Digital Single Market, URL: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_en.htm Utolsó letöltés: 2019.08.05.
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Az adatforrások köre a jövőben folyamatosan

sem

bővülni

kereskedelmi célú felhasználásra” vonatkozó

fog.

Külföldi

jó

példákat

követve

diszkriminálva.

valamennyi városi adatnál törekedni kell a nyílt

kikötés,

adatmegosztásra. Több esetben előfordulhat,

felhasználást,

hogy a mérések, adatgyűjtések kezdetekor nem

megadott

látszik egyértelműen a hasznosság, az adatra

engedélyező

támaszkodó megoldás vagy szolgáltatás, de sok

megengedettek.

esetben a piac megtalálja rá a választ, ezért az
állami adatok esetén célszerű ilyen esetekben is
nyílt, gép által olvasható formátumban publikálni
azokat.

Például

a

“nem

amely megtiltja a “kereskedelmi”
vagy

célra

a
(pl.

felhasználást
csak

csak

oktatásra)

korlátozások

nem

Egyúttal szükséges definiálni azon adatok körét,
amelyek díjmentesen, amelyek díj ellenében,
valamint egyáltalán nem tehetők az Open Data
részévé.

III. MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMOK
Szükséges

egy

központi,

strukturált,

exportálható adatbázis létrehozása, melyet
minél szélesebb, rendezett adathalmazokkal
szükséges

ellátni,

nélkülözhetetlen

adott

adatgyűjtő

esetben
eszközöket

telepíteni, adatforrásokat kiépíteni.
Az

adatok

legfontosabb

paraméterei

a

következők:
 Elérhetőség és Hozzáférhetőség: az adatoknak
teljességükben kell elérhetőnek lenniük, nem
drágábban, mint azok reális reprodukciós

A fentieken túl kulcs, hogy egy olyan közösség

költsége,

épüljön,

lehetőleg

internetes

letöltésként

melynek

tagjai

egymást

segítve

publikálva. Az adatoknak továbbá kényelmes

nagyszerű dolgokat alkossanak majd az adatok

és módosítható formátumban kell szerepelniük.

felhasználásával, illetve javaslatot is tudjanak

 Újrafelhasználás és tovább terjeszthetőség: az

tenni adatigényekre. A közösségépítés egyik

adatoknak olyan felhasználási feltételekkel kell

eszköze pl. a közösségi médiában dedikált

rendelkeznie,

csoportok létrehozása, melyre volt korábban

újrahasznosítást

amelyek
és

a

megengedik
tovább

az

terjesztést,

Debrecenben is kezdeményezés:

beleértve azok más adathalmazokkal történő

(facebook.com/groups/opendatadebrecen).

vegyítését.

Másik hatékony eszköz a fejlesztői versenyek,

 Univerzális részvétel: az adatoknak mindenki
által felhasználhatónak, újrahasznosíthatónak
és tovább terjeszthetőnek kell lennie – egyetlen
felhasználási területet, személyt vagy csoportot

úgynevezett

hackathonok,

találkozók,

műhelykonferenciák és meetupok szervezése.
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HORIZONTÁLIS ELEMEK
A horizontális elemek megjelennek az intelligens
közlekedésben, a fenntartható energetikában és
a Digitális Debrecen fókuszterületein egyaránt.
Első

a

társadalmasítás,

szemléletformáló

és

másrészt

a

bevezetett

pedig

egyrészt

közösségépítő
lakossági

megoldások

mint
elem,

bevonás,

a

megismertetése,

népszerűsítése, elterjesztése érdekében.
Második horizontális elem az adatok minél
szélesebb körben való begyűjtése az adatalapú
döntéshozatal létrehozása érdekében, mellyel
a hatékonyság növelése, optimalizálása a cél.
Harmadrészt pedig a nemzetközi kapcsolatok,
együttműködési lehetőségek és pályázatok is
kulcsfontosságúak,

hiszen

innovatív

megoldásokat felvonultató területről lévén szó,
elengedhetetlen a jó gyakorlatok és már kipróbált
megoldások határokon átnyúló megismerése,
melyekből a sikeresek egy része akár át is
ültethető.
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❿ TÁRSADALMASÍTÁS
A társadalmasítás ugyan önálló fókuszterület a
Debrecen Smart City számára, azonban az
intelligens

közlekedéssel,

fenntartható

energetikával

és

Debrecennel

ellentétben

egy

a

digitális

horizontális

terület,

mely

valamennyi fókuszterületet áthidal és egyformán
kapcsolódik mindegyikhez. Mivel a Smart City
innovatív terület és sokszor új, kevésbé ismert
megoldást tartalmaz, így a társadalmasítás, a
kommunikáció

kiemelt

fontosságú

minden

projektnél. Még akár egy máshol bevált, működő
megoldást is sok esetben testre kell szabni,
hozzá

kell

igazítani

az

adott

város

sajátosságaihoz.
Alapvetően 3 fő cél fogalmazható meg. Főként
pilot projekteknél, kísérleti megoldásoknál (pl.
okos zebra), melyek többnyire a végleges
megoldáshoz képest korlátozva vannak vagy
területileg vagy funkcionalitásban, fontos a
lakosság

bevonása

a

visszacsatolás,

a

visszajelzések begyűjtése és a várt hatás
felmérése

érdekében.

Ezáltal

nő

az

elfogadottság is a lakosság részéről (minél
korábbi szakaszban vannak informálva, annál
inkább), melynek tagjai javaslatokat is tudnak
tenni – az előző példánál maradva pl. új, további
okos

zebrák

telepítési

helyszínének

meghatározására. Alapvetően a városi lakosság
sokkal könnyebben tud reagálni egy már látott és
megtapasztalt megoldásra, mint mikor az igények
felmérése, meghatározása történik.
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Második cél a projektek, megoldások minél

Harmadik cél a közösségépítés: egy nagyobb,

gyorsabb elterjesztése. Az e-jegy bevezetése,

élő Smart City közösség esetén könnyebben

a Waze partnersége vagy a Rollet applikáció

találnak egymásra gazdasági szereplők, jönnek

alkalmazása sem öncélú, az élhetőség javítását

létre együttműködések az egyetemi közösséggel,

akkor szolgálja, akkor tud hasznossá válni, ha

fejlődnek gyorsabban start-upok és terjednek el

ismert a megoldás a lakosság körében és

Smart City megoldások.

használni kezdik, ezeknek pedig feltétele a minél

2015-18 között bevezetett okos megoldások

nagyobb elérés.
A Debrecen Smart Citynek a társadalmasítás
kezdetektől fogva része volt a. A Smart City
közösség

tudatos

építése

kiemelkedő

fontosságú, ennek érdekében saját dedikált,
angol nyelven is elérhető weboldal készült el
2016-ban, mely még ebben az évben a Magyar
Marketing

Szövetségétől

megkapta

Az Év

Honlapja oklevelet és különdíjban részesült
Önkormányzatok és települések kategóriában.
Ezen felül kétirányú kommunikációra biztosít
lehetőséget a közösségi média, ahol a Debrecen
Smart City Facebook oldala a több mint 2.500
követővel a legtöbb követőt számláló városi
Smart

City

oldal

hazánkban.

Kiemelkedő

fontosságú a Smart City Meetup sorozat, mely
elszakad az online felülettől és személyes
interakcióra,

kapcsolatépítésre

és

véleménymegosztásra biztosít lehetőséget a
lakosság, a piaci szereplők, az egyetemi oktatók
és a Debrecen Smart City csapat tagjai között. A
külföldön

is

nagy

elismerést

kiváltó

programsorozat első eseménye 2015-ben került
megrendezésre, 2018 végéig pedig több mint 22
alkalmat élt meg, esetenként akár 100 feletti
látogatószámmal.

62

DEBRECEN MEGYEI J OG Ú VÁROS SM AR T CI TY S TR ATÉ GI ÁJ A

⓫ ADATALAPÚ DÖNTÉSHOZATAL,
HATÉKONYSÁGOPTIMALIZÁLÁS
A korábbi fejezetek leggyakrabban visszatérő

A fenntartható energetika terén a fogyasztók

eleme az adat. Az adaté a jövő: amiről nincsen

valós idejű mérése okos mérők segítségével, az

feldolgozott információ, azt sokkal nehezebb

ezt menedzselő energiamenedzsment központ,

hatékonyan működtetni.

levegőminőség-szenzorok, stb.

Valamennyi fókuszterület projektjeinél előjön az

A Digitális Debrecenen belül

adat, ez a közlekedésben a teljesség igénye

célkitűzés

nélkül: egyéni közlekedésben forgalmi adatok a

szolgáltatásfejlesztés,

Waze-től, parkolási adatok a Rollet-től, közösségi

alapja az adat és annak nyilvános megosztása. A

közlekedésen

XXI.

szokásaik

a

utazók

száma

validátorokon

és

utazási

(elektronikus

századi

az

Open

pedig külön
Data

amelynek

technológiának

alapú

legelemibb

köszönhetően

sokkal több területen valósulhat meg mérés,

jegyellenőrzés) mérve, WiFi-re csatlakozásból

keletkezhet

származtatva,

kerékpáros

tervezhetőbbek a projektek, meghatározhatók

számlálók, illetve valamennyi módot átszövő

mérőszámok, melyekkel hatékonyságuk, illetve

intelligens kamerarendszer.

várt megvalósításuk ellenőrizhető.

gyalogos-

és

adat,

melyekre

támaszkodva
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⓬ NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK,
EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK,
PÁLYÁZATOK
A társadalmasítás és az adatalapú döntéshozatal

Harmadrészt, a 2014-2020-as programozási

mellett

elem

időszakot követően várhatóan átalakul az egyes

nemzetközi

európai uniós alapokból származó támogatások

együttműködési

rendje, így szükséges a még nyitott pályázatok

harmadik

valamennyi

fontos

horizontális

fókuszterületen

kapcsolatok

építése,

a

lehetőségek keresése.

megismerése, a határokon átnyúló, közös

Egyrészt a Smart City innovatív volta miatt, eddig
Magyarországon sokszor eddig ki nem próbált
megoldások

jönnek

elengedhetetlen
bevezetési

számításba,

a külföldi

amihez

jó gyakorlatok,

nehézségek megismerése,

hogy

minél szélesebb lehetőségtárból válogathasson
Debrecen és hogy tanulni lehessen az esetleges
hibákból.

nemzetközi

pályázatokhoz

partnerségek kialakítása.
Néhány európai programra példa:
 LIFE (Környezet és klíma program)
 CLLD (Közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztések)
 URBACT III
(Fenntartható integrált városfejlesztés)

Másrészt, több esetben a hazai vagy a debreceni

 CIVITAS (Fenntartható városi mobilitás)

piac egy adott megoldás bevezetésére kicsinek

 Területi Együttműködések

bizonyulhat,

pedig

amihez jól

jöhet

a regionális

(határon

átnyúló

együttműködés,

együttműködés, visegrádi városokkal együtt a

transznacionális

piac már kellő léptékű tud lenni.

Interregionális programok, Interreg Europe,
Urbact III)

együttműködés,

64

DEBRECEN MEGYEI J OG Ú VÁROS SM AR T CI TY S TR ATÉ GI ÁJ A

Az Európai Unió fenti programjain túl nagy
segítséget

nyújthatnak

projektfejlesztés-támogatási

különböző
eszközök,

mint

például:
 ELENA
European Local Energy Assistance
(Európai Helyi Energia Támogatás)
 JESSICA
A Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas (A Fenntartható
Városfejlesztési

Beruházásokat

Támogató

Közös Európai Kezdeményezés)
 JASPERS
Joint

Assistance

to

Support

Projects in

European Regions
(Az Európai Régiók Projektjeit Támogató Közös
Program)
 EEE-F
European Energy Efficiency Fund
(Európai Energiahatékonysági Alap)
 HORIZON 2020
(Az

Európai

innovációs

Unió

kutatás-fejlesztési

politikáját

2014-2020

és

között

meghatározó program)
Ezeken

felül

megvizsgálandók
módszerek,

forrásokat
alternatív

harmadik

feles

tekintve
finanszírozási
(pl.

finanszírozások, illetve a Norvég Alap is.

ESCO)
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