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Larkbio Kft.

• 2004-ben alakult, 9 fős csapat, több tudományterületről

• Debreceni székhely

• Bécsi marketing iroda

• Adatmenedzsment és adatelemző szoftverek fejlesztése 
élettudományi (genetikai) kutatáshoz

• Open Data : promóter adatbázis, miRNS tervező

• Big data és adatbiztonság



Open Data

• Open data vagy Nyílt Adat olyan adat, mely bárki számára 
elérhető, használható és továbbadható 

• Ingyenesen használható, értékesíthető

• Open Data ≠ Big Data 

• A kormányzati adatok általában nem Big Data adatok

• Elöljáró országok USA, Ausztrália, UK (18,500 UK kormányzati 
adatbázis van fent a data.gov.uk oldalon)



Open Data kormányzati 
példa (Helsinki)



Open Data kutatási
példa (Intel)



Technológia 
• Valós idejű, < 5 perc, < 30 perc, < 1

óra, napi, heti, havi, negyedéves, 
éves, tíz éves, egyedi

• Statikus adatok vs. Valós idejű 
adatok

• Sztenderdek szerint, 
dokumentálva

• Gép által olvasható webes API 
(REST, Representational State
Transfer)



Szenzor hálózatok



Üzlet (egyedi felhasználók)

• Adat piacterek, 

• Adat szupermarketek



Üzlet (kormányzat)

• Open Data 500

• Open Data Institute



Üzleti siker

• Zillow cég, melynek Open Data-ra épülő 
alkalmazása megmondja egy ház értékét (110 
millió ingatlan)

• 89 millió egyedi látogató havonta

• $326 millió árbevétel 2014-ben

• Tőzsdén 2011 óta



Elvárások

• Teljes

• Elsődleges

• Aktuális

• Elérhető

• Gép által olvasható

• Diszkrimináció mentes

• Nem korlátozott

• Ingyenes 



Mit tehet Debrecen

• Sok sok open data

• Városi problémafelvetés / Data challenge

• Living lab



Köszönöm a figyelmet !
zoltan.kovacs@larkbio.com
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„Az adatok megváltoztathatják a világlátásunkat.  

A tudásunkat hipotézisek helyett  egyre inkább az adatok bősége 

határozza meg.„

Viktor  Mayer-Schönberger



Mi az Open Data?

Az Open Data olyan tartalom vagy adat, amely bárki számára ingyenesen használható, újra használható és 

újra megosztható, legfeljebb azzal az 

elvárással, hogy megnevezi a forrást. 



Mi várható az Open Data folyamatoktól?

• A közszolgáltatások átláthatóságának javítása

• A közszolgáltatások hatékonyságának javítása

• 2020-ig 206 milliárd euró GDP növekedés (1,9%)

.
Területi megoszlás

Európa északi felében 2,2%, 

Új tagországokban 1,9%, 

Dél-Európában 1,6%. 

Szektorok közti megoszlás

Kereskedelem 47 milliárd €, 

Termelés 45 milliárd €, 

Közszolgáltatások 27 milliárd €, 

Egészségügy 10 milliárd €



Debrecen szempontjai

Debrecen város rendelkezik adatokkal, amelyeket hasznosítani szeretne  

jelentős mennyiségűek

széles területen hasznosíthatóak

folyamatosan bővülőek

Miért van szükségünk ezekre a folyamatokra? 

Debrecen város nem rendelkezik az adatok hasznosításához 

szükséges tudással



A hasznosítás módjai

A város a piaci szolgáltatók rendelkezésére bocsátja adatait

Ezzel fejlesztésekre motivál amelyek 

• a város;

• a lakosok

• az ide érkező turisták;

• a helyi vállalkozók;

számára előnyös szolgáltatásokat adnak. 

Cél, hogy az elérhető városi és üzleti szolgáltatások köre bővüljön. 



A hasznosítás folyamata

• Open Data folyamatokkal kapcsolatos tudás megszerzése

• Open Data rendszerhez kapcsolódás

• Az adatok széleskörű megosztására építés

• A városi adatok felmérése

• Lakossági adatgyűjtésre is alkalmas megoldások használata

• Az elérhető adatok bővítése



Debrecen városban olyan, folyamatosan bővülő Open Data platformot alakítunk ki, amely a megosztott adatok által képes segíteni a

városban igénybe vehető szolgáltatások körének bővülését, színvonalának javulását. 



Előadó: Töviskes Imre

Mobil: +36 20 / 350-5635

E-mail: toviskes.imre@edc.debrecen.hu
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Mit jelent a Smart City a világban?

A Smart City koncepció egy intelligens, innovatív, élhető, hatékony, fenntartható, erkölcsös,

igazságos, okos, egészséges és tehetős várost vizionál.

A Smart City célja, hogy javítsa a városi jólétet és életminőséget. Mindezt teszi úgy, hogy:

• része a mindennapjainknak

• bővíti az infrastruktúrát

• megújítja a városban működő szolgáltatásokat (közmű, közlekedés, hulladékgazdálkodás,

köztisztaság, egészségügy, oktatás, …)

• fejleszti a városmenedzsmentet

• stimulálja a helyi gazdaságot

• ösztönzi és javítja az oktatást, kutatást, kreativitást, vállalkozásokat, civil és szociális

kapcsolatokat

• fenntartható zöldszemléletet alakít ki, és hozzájárul az innovatív technológiák

alkalmazásához.



A Smart City 3.0 „szentháromsága”



Smart City Debrecen fókuszterületek

• Digitális írástudás 

• Minden debreceni lakosnak alanyi jogon jár a digitális írástudás megszerzése

• Városi szolgáltatások

• Város szolgáltatásai kényelmesen, elérhetően és hatékonyan működnek

• Energia

• Debrecen smart megoldásokkal csökkenti a város rezsijét

• Debreceni lakosok egy főre eső víz és energiafogyasztása kelet-közép 

európai nagyvárosok között a leghatékonyabb

• Közbiztonság

• Smart megoldások és folyamatok érezhetően javítják a város biztonságát, a 

lakosok biztonság érzetét



Smart City Debrecen fókuszterületek

• Közlekedés

• Városi főbb utak áteresztő képessége a résztvevők számára érezhetően javul

• Városfejlesztési tervek okos eszközökkel támogatják a közlekedésszervezést

• Sport

• Több mozgással az egészségesebb lakosságért 

• Smart megoldások az élvezetesebb versenysportért

• Egészségügyi szolgáltatások

• Debrecenben a betegellátásban résztvevő szolgáltatók munkája összehangolt, 

közöttük hatékonyan áramlik az információ.



Smart City Debrecen erőforrások

• „Szoft” erőforrások:

• Városvezetés támogatása

• Debreceni Egyetemmel való együttműködés

• A régió gazdasági szereplői, klaszterek

• Civil kezdeményezések

• Fórumok, Meetup-ok

• Pénzügyi erőforrások:

• Integrált Területi Program (ITP)

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEOP)

• Horizont 2020 (az EU K+F és innovációs programja 2014-2020)



Előadó: Váróczy Zoltán
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Köszönöm a figyelmet!


