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ORSZÁGOS VÁROSMARKETING DÍJ

Szakmailag legjobb városmarketing kampányokat illetve projekteket kívánja

elismerni, melyet a Magyar Marketing Szövetség ír ki minden évben.

Díjakat hoztunk el a következő kategóriákban:

• Arculattervezés kategóriában: Smart online arculati kézikönyv

• Városfejlesztési projektek marketing programjai kategóriában:

Debrecen Smart City weboldal

• Okos Város különdíj 2016.



AZ ÉV HONLAPJA VERSENY

A Smart City weboldala önkormányzatok és települések 

kategóriában kapott díjat 



INTERNETES KULTÚRA FŐVÁROSA

Dr. Barcsa Lajos Alpolgármester úr vette át az 

Internetes Kultúra Fővárosa vándordíjat 



XIII .  SMART CITY MEETUP

Okos épületek, okos otthonok

Helyszín: Nagyerdei Víztorony, Pallagi út 7. Debrecen, 4032

Időpont: 2017.02.22. (szerda) 

► Dr. Szemes Péter Tamás – Mennyire okos a smart? Okos technológiák háttere 

Debreceni Egyetem Műszaki Kar egyetemi docens

► Cseke Béla – Passzív házak és intelligens rendszerük

Cseke Passzívház ügyvezető

► Fibinger Zsuzsa Petra – Okos otthonok és dizájn

Hét Levél Tervező Iroda lakberendező
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https://www.facebook.com/nagyerdeiviztorony/
http://www.mk.unideb.hu/index.php?pageid=villamosmernoki_es_mechatronikai_tanszek
http://www.csekepasszivhaz.hu/
https://online-lakberendezes.hu/
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Mennyire okos a smart? Okos technológiák háttere
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Mennyire okos a smart? Okos 
technológiák háttere

Dr. Szemes Péter Tamás
Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék

Debreceni Egyetem
2017.02.22



Bemutatkozás

• Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, 
Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék

• Mechatronika = MECHanika + elekTRONika + 
informatIKA (Automatikával összekötve)
– Alap és mester képzés magyar és angol nyelven

• Épület-Mechatronika szakirány:
– Épület-Automatika

– Épület-Informatika

– Biztonságtechnika



Projektjeink

• Denzero : Fenntartható energetika megújuló energiaforrások 
optimalizált integrálásával
– Vezetője: Dr. Kalmár Ferenc, Kutatási Dékán-helyettes
– Intelligens épületek Munkacsoport: 

http://denzero.unideb.hu/index.php/munkacsoportok-2/intelligens-
epuletek

• HURO Interbuild projekt
– Épületmechatronika Kutató Központ létrehozása,

• 2 szint, 1200 m2, Intelligens épület megújuló energia alkalmazásokkal: PVT, 
hőszivattyú, szélerőmű

• HPC-NVL, Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium
– Műszaki csoport: épületfizikai szimuláció, fogyasztási és 

épületenergetikai referencia adatok létrehozása, kb 160 000 épület 
szimulációja

– https://hpc-nvl.unideb.hu/?q=projekt



OKOS – SMART?
• Több mérőhálózatból származó 

információ/adat/esemény

• Közös tárolás – adat és szenzor fúzió

• Automatizált vagy kézi elemzések a közösen 
tárolt adatokon

• Fogyasztási és működési minták és 
viselkedések automatikus felállítása

• Automatikus riasztás a mintától való eltérés 
esetén 



SMART technológiák Alkalmazási példái

• Épületek

– Épületek használati jellegéhez tartozó energetikai 
fogyasztási minták

– Biztonsági rendszerhez kapcsolt épületgépészeti 
üzemeltetés -> energiabiztonság!

• Város(részek) – virtuális fogyasztói létesítmény 
csoportok

– Energetikai elosztó infrastruktúra 



Okos – Hogyan?
• Vezetékes és vezeték nélküli szenzorhálózatok
• Meglévő épületfelügyeleti rendszerek integrációja
• Meglévő biztonságtechnikai rendszerek integrációja

– Beléptető rendszer
– Kamera rendszer

• Elosztott adatbázis technológia: Microsoft és ORACLE 
alapokon

• Speciális adatbázisok létrehozása elemzéshez
• Viselkedés alapú mesterséges intelligencia algoritmusok a 

működési viselkedési minta felállításához.
• Hasonlóságelemzés: viselkedés modellezés előzetes 

feltételezések nélkül.



Épületmechatronikai Kutató Központ



Intelligens-SMART épület felépítése

Hőtani szempontból megfelelően kialakított épület-szerkezet

Fűtés, hűtés, szellőzés,  árnyékolás, 
világítás szabályozás

Mérő szenzorok adatainak 
feldolgozása

Vizualizált kezelőfelület 

Elektromos energia termelés 
megújuló energiahordozók 

felhasználásával

Épület-Gépészet

Fűtés, hűtés megújuló 
energiahordozók 
felhasználásával

Megfelelő árnyékolás és 

szellőzés kialakítása

Épület-Automatizálás

Energia tudatos intelligens épület



Beléptető 
rendszer

Globális sugárzás 
mérő

Belső 
szenzorhálózat

Légcsatornás 
hőszivattyú 

rendszer

Típus: 
Egyedi
Kommunikációs 
csatorna:
Ethernet Modbus
Adatfeldolgozó 
program:
LabView nyelven 
implementált
Szenzorok: 
hőmérséklet,
nyomás,
teljesítmény

Típus: 
UCMote Mini
Kommunikációs 
csatorna:
Zigbee
Adatfeldolgozó 
program:
C# nyelven 
implementált
Szenzorok:
hőmérséklet,
légnyomás,
páratartalom,
3D gyorsulás,
sugárzás

Típus:
Egyedi fejlesztés

Kommunikációs 
csatorna:
Ethernet Modbus

Adatfeldolgozó 
program:
Python nyelven 
implementált
Szenzorok:
sugárzás

Típus:
Andover Continuum
Kommunikációs 
csatorna:

Adatfeldolgozó 
program: 
Visual Basic és Java 
nyelven 
implementált
Szenzorok:
beléptető ,
hőmennyiség 



Riport létrehozása speciális adatbázisból
• Egyedi riport létrehozása MS Excelben (valós idejű adatbázis 

kapcsolattal)
• Gázfogyasztás – külső, belső hőmérsékelt és idő 

függvényében.



• Egyedi riport létrehozása MS Excelben (valós idejű adatbázis 
kapcsolattal)

• Gázfogyasztás – külső, belső hőmérsékelt és idő függvényében.

Riport létrehozása speciális adatbázisból



• Egyedi riport létrehozása MS Excelben (valós idejű 
adatbázis kapcsolattal)

• Gázfogyasztás – külső, belső hőmérsékelt és idő 
függvényében.

Riport létrehozása speciális adatbázisból



Gázfogyasztás – külső hőmérsékelt és idő függvényében



Felújítási költség mátrix (példa)



Éves energia fogyasztás

Hőszigetelés Nyílászáró csere Hőszivattyú



Result

Hőszigetelés 
(homlokzat)

Nyílászáró csere Hőszivattyú



• Köszönöm a figyelmet!

• Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszék

– Dr. Szemes Péter Tamás

– szemespeter@eng.unideb.hu
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Cseke Béla 

Passzív házak és intelligens rendszerük

Cseke Passzívház ügyvezető



Passzív házak és intell igens rendszerük

Mi is az a passzív ház?

U <= 0,15 W / m² K

Kevesebb mint 4 000 Ft / hó / 100 m²

Wolfgang Feist
Egy 4 tagú család melegvíz előállítása 

lényegesen többe kerül mint a fűtés! 



Passzív házak és intel l igens rendszerük

Mitől lesz passzív? 

Kívül legyen hőhídmentes

Belül légtömör

Termoburok  Hőkamera

Légtömörség  Blower-door teszt

„Ami nem mérhető az nem tudomány.”



Passzív házak és intell igens rendszerük

Minősített passzív ház sarkalatos pontjai:

• Nyílászárók, Árnyékolás

• Hővisszanyerő, szellőzőberendezés 

(Passzívháznál kötelező)

• Kiegészítő fűtés, kandalló

„Megfelelő anyag a megfelelő helyre a legnagyobb szakértelemmel.”



Passzív házak és intel l igens rendszerük

Hogy állunk passzív házakkal?

• Ausztria: több mint 8 000 ház

• Magyarország: kb. 20 (!) ház

o Debrecenben most hitelesítik az elsőt

Magyarországon hat cég foglalkozik 

passzív házakkal.



2010 – Az első 35 cm -es

Nettó 160 m²

Vegyes tüzelés és gáz

Fűtés költség: 150 e -170 e Ft / év 



2011 – Az első 40 -es

Nettó 140 m²

Gáz fűtés; Fűtés + meleg víz

2 800 m³ / 4 év



2012 – Az első 50 -es

Nettó 135 m²

Infra fűtés

Minden elektromos árammal működik

Fűtés, melegvíz, világítás, elektromos főző és sütő napi használatban 

160 e Ft / év 



2013 – Az első hibrid

Nettó 135 m²

Vegyes tüzelés és gáz

Fűtés költség: 4 m3 fa



2014 – Az első minősített passzív ház

Nettó 150 m²

Elektromos fűtés, infra fűtés

Napelem, napkollektor

Ház egész éves költsége: 80 e Ft + csatorna + szemétszállítás



Passzív házak és intell igens rendszerük

In te l l igens épületvezér lés

Alap:

• Árnyékolás

• Légtechnika

• Fűtés

• Világítás

• Kaputelefon

• Riasztó

• Fényerősségmérés

• Szélsebességmérés

• Hőszigetelés, páratartalom

Fanatikusoknak:

• Hóesésérzékelés

• Gardrób irányítás

• Konyha irányítás

• Hűtő – Bolt kapcsolat

• Látványvilágítás

• Audió, videó berendezések



Passzív házak és intell igens rendszerük

Hőkamerás kiegészítő okos telefonokhoz



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Cseke Béla 

Cseke Passzívház ügyvezető

http://www.csekepasszivhaz.hu/

info@csekepasszivhaz.hu

http://www.csekepasszivhaz.hu/
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Fibinger Zsuzsa Petra

Okos otthonok és dizájn

Hét Levél Tervező Iroda lakberendező



Okos otthonok és dizájn

Vi lágítás

• Philips Hue termékcsalád 

• Fénnyel festés

• Telefonról / tabletről irányítható színek, fényerősség

• RGB + W + WW

• Philips Hue Go - hordozható hangulatlámpa





Okos otthonok és dizájn

Biztonság és vezér lés

• Wireless vízszivárgás érzékelő

• Wireless mozgásérzékelő

• Smart Home központ

• Fogyasztást színes fénnyel jelző, programozható dugalj

• Design termosztát





Okos otthonok és dizájn

Kapcsolók

• Dimmelésre alkalmasak

• Programozhatók (világítás, redőny stb.)

• Többféle design funkcionalitás szerint

• Színválasztás LED szalagokhoz





Okos otthonok és dizájn

Költségek és beépíthetőség

• Wireless vs. Kábel

• Funkció vs. Design

• Bővíthetőség

• Előre tervezés

• Technológiai fejlődés

• Érték és tényleges ár



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Fibinger Zsuzsa Petra

Hét Levél Tervező Iroda lakberendező

https://online-lakberendezes.hu/

f.zsuzsa@online-lakberendezes.hu

https://online-lakberendezes.hu/


KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

Web: 

http://www.smartcity.debrecen.hu/hu

E-mail:

smartcity@edc.debrecen.hu

Facebook: 

facebook.com/smartdebrecen

Twitter: 

twitter.com/smartdebrecen

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 


