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„Nemcsak azért felelünk, amit teszünk,
hanem azért is, amit elmulasztunk.” (Molière)
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a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának
szakmai támogatásával 20. alkalommal,
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címmel szakmai továbbképzést és konferenciát rendez.
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Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Transzplantáció
kerülő úton

„A transzplantáció területén nincs korrupció, itt
nem lehet csalni. Kizárólag szakmai és jól ellenőrizhető szempontok alapján dől el, hogy melyik beteg
mikor kerül sorra. Nincs kivétel” – nyilatkozta magazinunknak Perner Ferenc sebész, a Semmelweis
Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának
alapítója, akit Sótonyi Péter ajánlott. A professzor
húsz éven keresztül kézilabdázott, kedvenc kikapcsolódása a barkácsolás. Egy asztalt bármikor elkészít.

Háborús gyerek volt. Milyen emlékeket őriz azokból az évekből?

– Édesapám gyógyszerész-technikusnak
tanult, de két év után elköszöntek tőle.
Az egyik rokon mellett hentesként dolgozott, majd idővel egy nagy hentesbolt
vezetője lett. Édesanyám kereskedelmi
érettségit tett, könyvelőként, főkönyvelőként kereste meg a kenyérre valót.
A világgazdasági válság idején, mivel
nagy munkanélküliség volt, abban a boltban lett pénztáros, amit apám vezetett.
Összeismerkedtek, majd összeházasodtak. A húgom négy évvel utánam, 1941ben született. Az 1944-es bombázásokra,
a Vác felől bevonuló szovjet csapatokra
máig emlékszem, mint ahogy arra is,
hogy az elsötétítés miatt fekete papírral
csomagoltuk az ablakokat. Még voltam
cserkész is, majd cserkészből úttörő let-

Perner Ferenc 1937. szeptember 17-én,
Budapesten született. A Széchenyi-,
Batthyány-Strattmann-, Szent-Györgyi
Albert- és Magyar Örökség díjas sebész
1962-ben szerzett orvosi diplomát a
budapesti Orvostudományi Egyetemen.
Szakvizsgát tett általános sebészetből,
baleseti sebészetből és nephrológiából.
1972–1973-ban Párizsban tanulmányozta a veseátültetés klinikumát és sebészi
technikáját. 1973-ban ő végezte az első
sikeres és tartós túlélést biztosító veseátültetést, és munkatársaival megszervezte
a hazai szervdonációs és szervátültetési
programot. Az orvostudomány kandidátusa minősítést 1977-ben, az orvostudomány doktora fokozatot 1989-ben szerezte meg. 1990–2002-ig volt a Transzplantációs és Sebészeti Klinika alapító tanszékvezető igazgatója. Nevéhez fűződik az
1995-ben induló hazai májátültetési program, amelyet 800-nál több májátültetés
fémjelez. Ötven éve oktat orvostanhallgatókat, és részt vesz a szakorvos- és orvostovábbképzésben. Több mint 230 tudományos közleménye jelent meg, számos hazai
és nemzetközi tudományos társaság tagja,
alapító tagja és tisztségviselője volt.
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tem, ugyanazzal a csapatvezetővel. Gimnazistaként besegítettem
az angyalföldi gyerekek táboroztatásába. Általános iskolai osztálytársam volt Chrudinák Alajos, a későbbi külpolitikai újságíró.
Melyik gimnáziumba járt?

– Amelyikbe kijelöltek, mert akkoriban központilag döntötték el,
hogy ki, hol tanul. Bonyolult úton kerültem az Eötvös József Gimnáziumba, ahol sok tapasztalt, kedves, idős tanár volt, akiktől nagyon sokat tanultunk. A tanulás mellett a sport is érdekelt, 1950től kézilabdáztam. A Fradiban kezdtem, húsz évig ott is maradtam.
Az Eötvös Gimnázium csapatával országos bajnokságot nyertünk.
Az egyetemen is kézilabdáztam, az ottani csapat játékosai közül
hat később professzor lett.
1956-ban kezdte az orvosi egyetemet, tehát a forradalom elsőévesként érte. Mi vitte éppen erre az egyetemre?

– Mindig orvos akartam lenni, de hogy honnan jött ez az élethoszszig tartó vonzalom, nem tudom. Egyből felvettek, ám csak a felvételi volt zökkenőmentes, az egyetem első évét az 1956-os forradalom alapvetően befolyásolta. Október 23-án először felvonulásra
készültünk, de a belügyminisztérium betiltotta a menetet. Mégis
lett tüntetés. Csodálatos és mámorító volt. A Parlament előtti események után már nem mentem a Rádióhoz, mert vonatjegyért
kellett mennem, hogy Szlovákiából tíz év után végre hazahozzuk
apai nagymamánkat 24-én. Ha a Rádió épületéhez indulok, lehet,
hogy most nem beszélgetünk. 25-én a rádió az orvostanhallgatókat
segíteni hívta a betegek ellátásához. Mi egyetemistaként a segélyadományokat rendeztük társaimmal a Péterfy kórházban, mivel

orvosi gyakorlatunk még nem volt. Az egyetemen 1957. március
végén kezdődött újra az oktatás. Sokan disszidáltak, sokan életüket
vesztették a harcokban. Tankönyv nem volt, stencilezett jegyzetből
tanultunk. Olyan szegények voltunk, hogy azt a mai egyetemisták
elképzelni sem tudják. Ballonkabátban vészeltük át a telet, és lejártuk a lábunkat az egyetemi telephelyek között.
Harmadéves korában bekerült egy jó színvonalú budapesti
kórházba, az Uzsokiba, ahol egy kiváló képességű sebész,
Köves István volt a főorvos. Medikus korában ügyelt,
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sokat asszisztált, a nyarait is ott töltötte. Mire elvégezte
az egyetemet, már lényegében négyéves sebészi gyakorlata volt.

– Aki gyerekkorában megtanul biciklizni, korcsolyázni, teniszezni, annak más lesz a mozgása, mint annak, aki felnőtt fejjel teszi
ugyanezt. Ez igaz az én szakmámra: minél ﬁatalabban ismeri meg
valaki a sebészi fogásokat, annál mélyebben beléivódik ez a tudás.
Az Uzsoki nagyszerű iskola volt, hiszen Köves István az ország
egyik legjobb sebésze volt. Én már harmadévesen műtétekben aszszisztáltam, és sokat altattam. Kulimunkát végeztem, de örömmel
tettem, mert tudtam, hogy sebész akarok lenni. Demonstrátor
voltam a Sebészeti és Műtéttani Intézetben, ötöd- és hatodévesen
a negyedéveseket oktattam. Az egyetem befejezése után maradni szerettem volna, de akkoriban nem az történt, amit a végzős
akart. Bekerültem az egyetemen maradó 53 diák közé. Ortopéd
sebészetet ajánlottak. Én az I. Számú Sebészeti Klinikára vágytam.
Azt mondták, ez reménytelen, majd harmadik lehetséges opcióként egy veszprémi állást jelöltek meg. Szerencsém volt, végül az
álommunkahelyet kaptam meg.
Miként lett transzplantációs sebész?

– Kerülő úton. 1954-ben történt az első sikeres veseátültetés Bostonban. Érdekes, hogy egyetemi éveim alatt nem hallottunk egy
szót sem arról, hogy ez egyáltalán lehetséges és létezik. 1962-ben
a szegedi Sebészeti Klinikán megtörtént az első hazai veseátültetés. A transzplantációt Németh András végezte élő donorból, ami
műtéttechnikailag sikeres volt, a beteg 79 napot élt a műtét után.
Ez volt a világon a 38. emberi veseátültetés, és a Rajnától keletre
az első. Ennek a hazai úttörő beavatkozásnak szenzációnak kellett volna lennie, de agyonhallgatták. Az I. Számú Sebészeti Klinika az ország talán legkomplexebb szakmai műhelye volt, ahol
kiváló szakemberektől tanulhattunk. Tanultam is, de beláttam,
hogy az akkori ﬁzetésemből nem jutok előre, továbbra is a szüleimmel lakhatok, ki tudja, meddig. Kapóra jött a lehetőség, hogy
egy államközi szerződésnek köszönhetően kimehetek Algériába
dolgozni. A főnökeim azonban nem akartak elengedni, mert azt
mondták, itthon is fejlődhetek. Ennek ellenére jelentkeztem, és
másfél év után kijutottam. Két városban dolgoztam. Jó hírem volt,
előfordult, hogy több mint száz kilométeres távolságról jöttek
hozzám a betegek. A sebészet szinte összes ágát és más sebészeti
társszakmákat (gégészet, urológia és nőgyógyászat) széles körben
gyakoroltam. Elképesztő helyzeteket éltem meg. Kemény iskola
volt, sokat tanultam és nagy önállóságra tettem szert, de még csak
nem is tudtunk a transzplantációról.
Amikor Algériából 1971-ben hazajöttem, az a hír fogadott,
hogy az I. Számú Sebészeti Klinikát jelölték ki a vese-transzplantáció hazai központjának. A klinikán kísérletes munkák kezdődtek,
de nem voltak kivitelezhető konkrét tervek. Az hamar világossá
vált, hogy a döntés ugyan megszületett, de igazából senki sincs
tisztában azzal, hogy pontosan mi kell egy ilyen osztály működtetéséhez. Nem akartam részese lenni a bizonytalan útkeresésnek.
Számomra egyértelmű volt, hogy ez egy új és ismeretlen, részben
sebészi szakma, amit nem szabad autodidakta módon tanulni.
Szabályként vallom, hogy azt, amit más már tud és gyakorol, azt
ott és attól kell megtanulni, aki tudja (és nem kell újra kitalálni!).
Megpályáztam egy párizsi ösztöndíjat (talán itt volt Európában
a legfejlettebb a veseátültetés). 1972-ben kimentem egy évre.
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Ott mit tanult?

– A transzplantáció minden csínját-bínját. A szigorú francia szabályok miatt csak cadaver (agyhalott donor – szerk.) vesekivételeket
végezhettem, de átültetést emberbe nem. Sertéseken gyakoroltam, sikerrel. Hazajövetelem után teljes bizalmat élveztem, de
sokat kellett itthon is tenni azért, hogy a megfelelő körülmények
összeálljanak.
Hazatérése után várólistát állítottak össze, amire 36-an
kerültek fel. A betegek annak ellenére vállalták a beavatkozást, hogy a nem sokkal előtte zajló miskolci veseátültetés során a páciens meghalt. Akkoriban a vesebetegek fele
kezelés híján elhunyt. Mi történt 1973. november 16-án éjszaka?

szolgálta a betegeket. Miniszteri biztossá neveztek ki, a II. Számú
Sebészeti Klinika (Baross utcai) átalakításának megtervezésére.
A félkész klinika élére 1990-ben neveztek ki.
A Transzplantációs és Sebészeti Klinika 1994-ben megnyílt,
olyan lett, amilyennek mi szerettük volna. Hatvanhárom pályázó
orvos közül választottam ki majdani munkatársaimat. Nagyon jó
csapat jött össze. A közben újjászerveződő szegedi transzplantációs csapattal is kiváló volt a kapcsolatunk. Kiemelkedő szakmai
elismerésnek tartom, hogy a volt szocialista országok közül elsőként – 1997-ben – mi rendezhettünk nemzetközi transzplantációs
konferenciát. Kétezer ember jött össze a Kongresszusi Központban.

Igaz, hogy a két vesét a saját autójával szállította?

Hazánkban az első sikeres és tartós túlélést biztosító veseátültetés mellett az első sikeres hazai májátültetést is Ön
végezte. Új, a világon sehol nem alkalmazott műtéti eljárást
(uretero ureteralis anastomosist) is kidolgozott. A nagy beavatkozásokkal, transzplantációkkal együtt is tízezernél
több műtétet végzett, bár pontosan soha nem számolta öszsze. Egy korábbi interjúban mégis azt mondta, hogy a világot véleménye szerint nem vitte előbbre, ám néhány beteg
sorsát biztos, hogy igen. Nem túlzott szerénység ez?

– Igaz. A baleseti sebészetről vittem a klinikára a beültetendő
szerveket, mivel részt vettem a kivételben. Az első két vesét azzal a fonallal varrtam, amit Párizsból, a kísérleti műtőből hoztam.
A hőskor tele van sztorikkal. Minden kezdet nehéz. Kritikák, irigy
megjegyzések kísérték a munkánkat, a sikerek azonban bennünket igazoltak. Fokozatosan kinőttük a nekünk biztosított helyet.
Egy idő után egyértelmű lett, hogy önálló transzplantációs klinikára van szükség – Varsóban, Berlinben és Prágában is külön intézet

– Sem a májátültetést, sem a vese-transzplantációt nem én találtam ki. Máshol szinte rutin volt. Én azt vállaltam fel, hogy megtanulom a technikákat és hazahozom. Két területen is első lehettem,
de csupán azt alkalmaztam, amit mások másutt kitaláltak. És ami
nagyon fontos, nem „one man show”-ról van szó. Főnökeim és segítő kollégáim nélkül nem lettem volna sikeres. Sokat dolgoztunk
éjjel és nappal, zaklatott életet éltünk, mert sohasem tudhatjuk,
mikor ér véget a nap, és abban sem lehetünk biztosak, hogy az ün-

– Elvégeztük az első két átültetést. Az egyik beteg 26 évig élt az új
vesével, a másik két nap múlva meghalt. Az utóbbi páciens veséje
is tökéletesen működött, de a vérszegénységét nem tudtuk kezelni. Nagyobbik lányom egyidős a veseátültetéssel, néhány héttel
az első transzplantáció előtt született.
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nepeket a családdal töltjük. (A családok is megszenvedték, legyen
övék is a siker!)
Élete első önálló sebészeti beavatkozása – mint szinte minden sebésznek – egy vakbélműtét, a páciens pedig egy 18
éves lány volt. Igaz, ez még harmadéves orvostanhallgató
korában történt. Vannak hasonlóan emlékezetes esetei?

– Sok, szinte felidézhetetlenül sok. A májátültetés technikailag
nagyságrenddel nehezebb a veseátültetésnél, a szívátültetésnél is
bonyolultabb, hiszen nagyon sok képletet kell összevarrni. A méret is számít. Például egy négyéves gyerekbe egy felnőtt vesét igen
nehéz beültetni, de egy százkilós emberből származó májat sem
ültethetünk át hetvenkilós emberbe. Sok technikai és szervezési
akadályt kellett legyőzni. Azt valóban itt is hangsúlyozni kell, hogy
a transzplantáció területén nincs korrupció, nincsenek „kiskapuk”,
nincs olyan beteg, akit előnyben lehetne részesíteni. Kizárólag szi-

nem a megszokott asszisztensek vesznek körül, akkor azt mondom, át kell adni a helyet. Emeritus professzorként visszajárok, de
tudomásul kell venni, hogy már nem én vagyok a főnök. Nagyon
nagy változás ez annak, aki évtizedeken át másokat irányított. Lejárt a hivatalos idő. Nem akartam azt hallani, hogy mit keres még
itt az „öreg”. Ha tanácsot kérnek, adok. Az ambuláns rendelést
megtartottam, a régi betegeim kontrollját ellátom. Az új, operálandó betegeket pedig a tehetséges munkatársaimra bízom. Olykor felmegyek a műtőbe, ha valami érdekes eset adódik, vagy csak
azért, hogy érezzem a műtő illatát, ami még ma is nagyon hiányzik
(álmomban gyakran operálok). Ez egy életen át tartó addikció, és
ha elcsépelt is a mondás, megismétlem: szerencsés az, aki egy életen át művelhet egy olyan szakmát, ami egyben a hobbija is.
Van négy unokája a két orvos lányától. Boldog nagyapa, aki
igyekszik kivenni a részét a nevelésükből. Támogatná, ha
az unokák is ezt a pályát választanák?

– A két lányomnál is voltak aggályaim. És nekik is voltak, mert
gyerekkorukban a karácsony nem mindig karácsonyra esett, és
ezt később ők is látták, és gyakran nélkülözték az apjukat. Végül
mindketten orvosok lettek, és ha tudják is, hogy van más, esetleg
nyugalmasabb szakma, vallják, hogy az orvoslás nemcsak hivatás,
de szép is. Meglátjuk, merre visz az unokáim útja, ha megérem...
Fiatal kora óta fotózik, egyik ezzel kapcsolatos terve, hogy
megtanulja a régi filmek digitalizálását. Persze utazni is
szeretne, mert erre a korosztályának nem sok lehetősége
volt – mondta két éve. Hol tart ezekkel a tervekkel?

gorú szakmai szempontok alapján dől el, hogy melyik beteg mikor
kerül sorra. Ezt a betegek és hozzátartozóik is megértették, és az
elmúlt 45 évben nagyon ritkán ért minket kísértés.
Különleges beavatkozások végigkísérték a pályámat. Nagyon
sok olyan esetet küldtek hozzám az ország különböző pontjairól,
amelyek valami miatt ott helyben nem voltak megoldhatók. Sok
példát tudnék felsorolni, de komolyan azt gondolom, hogy ezek
nem tartoznak egy ilyen cikk keretei közé, inkább az orvostanhallgatók képzését szolgálnák. Sok egyéni, egyedi megoldás született,
ami szinte örök sikerélmény marad, de hangsúlyozom, ehhez szükség volt arra a klinikai háttérre és a képzett kollégáimra, akikkel
mindkét klinikán együtt dolgoztam.
Hetvennyolc évesen a műtéteket abbahagyta. Mi történt?
Annál azért többről lehet szó, mint amit mondott, hogy
„a kicsit már unom, a nagy meg fáraszt”.

– Egyszer-kétszer megszegtem ezt a vállalást – nagyon közeli barátok műtétéről volt szó –, ám egy idő után le kell tenni a szikét.
A kezem nem remeg, de a szemem nekem is romlik, a reﬂexeim is
megkophattak, bár ezen a téren sem vettem észre változást. Bevallom, minden műtét, a legkisebb is, bizonyos stresszel jár. Ez az érzés a színész lámpalázához hasonlít, ami hasznos, mert felcsigázza.
Ám, amikor azt veszem észre, hogy változnak a körülmények, hogy
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– A régi felvételek digitalizálásán már túl vagyok, most az összevágás következik. Tavaly eljutottunk Észak-Ciprusra, nagyon jól sikerült, de hogy mikor jutok el legközelebb nagyobb távolságra,
nem tudom. A gerincem rakoncátlankodik, műtétet terveztek, ám
ezt sikerült elkerülni. Gyógytornával próbálkozom, de a leghatásosabb a séta. Furcsa ez a helyzet, hiszen nem is olyan régen hetente
háromszor teniszeztem. Nagyszerű kikapcsolódás volt, ott „kipihenhettem” a műtétek gondjait. Sajnos erről is le kellett mondanom, marad a hangverseny- és operabérlet (mert ha már megvan
a bérlet, akkor el kell menni!).
A Budapesthez tartozó Hűvösvölgyben lakik. Ön készítette
a gyerekszoba bútorait, a lányok ágyait, a könyvespolcokat.
A hálószobában még mindig az a berendezés van, amit annak idején barkácsolt. Mi vitte ebbe az irányba?

– Férﬁas munkának tartom, és ha nem is illik erről beszélni, nem
volt pénzünk megvenni a bútorokat. Apósom, mint nyugdíjas,
sokat segített a barkácsolásban. Az utóbbi időben kevesebb ilyen
tárgy kerül ki a kezeim közül.
Sebészként nem féltette a kezét a kalapácstól?

– Dehogynem. Nem is a kalapács a veszélyes, hanem a véső. Hoszszú időbe telt, mire elsajátítottam a kivédő mozdulatokat, no
meg a barkácsolást a disszertációm megírása és szabadság alatt
csináltam.
Az első 100-110 veseátültetett beteget és a családtagokat is
név szerint ismerték, minden kontrollvizsgálatot Önök végeztek. Mostanra több mint 4000 veseátültetés történt,

portré

Interjú Perner Ferenc sebésszel

évente 150-200 ilyen beavatkozásra kerül sor csak a Transzplantációs és Sebészeti Klinikán. Mennyiben változott az orvos-beteg kapcsolat a hat évtized alatt?

– Nagyon sokat. Rohanósabb az élet, elfoglaltabb az orvos. Erről
hosszan tudnék beszélni. Olykor megfeledkezünk arról, hogy az
orvos-beteg viszony írásba nem foglalt szerződés a két fél között.
Az orvosetika azért fontos, mert a beteg nem biztos, hogy meg
tudja ítélni az orvos munkáját. Ha az asztalos billegő széket készít,
akkor én is tudom, hogy valamit elrontott. Ha én elrontok valamit,
azt a beteg nem tudja igazán megítélni. Az orvosnak kell abszolút
etikusnak lennie, hogy amit ígér, azt betartja. Amiben bizonytalan
vagyok, azt előre megmondom, és utólag elmagyarázom, hogy mi
történt. A beteggel beszélgetni kell, meg kell hallgatni a panaszát
és meg kell vigasztalni.

sikeresek legyünk orvosként, valami más is kell”. Mi az
a más?

– Empátia és a szakmával szembeni alázat, ami visszajelzést ad
a saját korlátaimról. És a hit. Amikor váratlan helyzetbe kerültem
(műtét közben), szerencsére ilyen ritkán fordult elő, éreztem a sugallatot, hogy akkor mit kell tennem. Ez egy megmagyarázhatatlan lelkiállapot.
Elégedett a pályájával?

– Nincs miért panaszkodni, de voltam elégedetlen is. Sok mindent
csináltam és sok mindent szerettem. Életem felét egy nagyon „felejthető” világban éltem, amit ma már a gyermekeim sem értenek.
Egyszer le kéne írni.
Kit ajánl következő interjúalanynak?

Korábban megfogalmazott egyfajta ars poeticája szerint: „ha mindent a legjobban csinálunk is, ahhoz, hogy

– Szirmai Imre neurológus professzort, aki nemcsak kiváló szakember, hanem nagyszerű festőművész is. ¡
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öregedésszabályozás • mitokondrium, baktériumok

Egészségesen élni!
Az öregedést szabályozó emberi fehérjéket
jeleztek a legújabb gépi tanulási módszerek
segítségével az ELTE Genetikai Tanszék kutatói és az MTA SZTAKI Big Data – Lendület
Kutatócsoportjának munkatársai.

J

elenleg körülbelül 300 fehérjéről feltételezik a szakemberek,
hogy fontos szerepet játszanak az emberi öregedés szabályozásában, ám e folyamat molekuláris alapjai kevéssé ismertek. Bár az
egyes öregedéssel kapcsolatos fehérjéket intenzíven tanulmányozzák, de azt, hogyan alkotnak együtt egy szabályozórendszert és mi
különbözteti meg őket a többi fehérjétől, kevésbé kutatják. Az ELTE
Genetikai Tanszék és az MTA SZTAKI kutatói – ezt az űrt betöltendő – minden egyes humán fehérjéhez 21 ezer fehérjetulajdonságot
gyűjtöttek ki. Többlépcsős szelektálás után egy biológiailag könynyen értelmezhető – mindössze 36 jellemzőből álló – osztályozómodellt alkottak, amely megmondja, milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy egy fehérje részt vegyen az ember öregedési

folyamatának szabályozásában. Tanulmányuk a Scientiﬁc Reports
online folyóiratban jelent meg.
Több hasonló matematikai modell felhasználásával a kutatók
sorrendbe állították az emberi fehérjéket aszerint, hogy melyik milyen szerepet tölt be az öregedés mechanizmusában vagy szabályozásában. Ez a lista megmutatja a folyamat kulcsszereplőit, azokat a fehérjéket, amelyeket érdemes tanulmányozni ahhoz, hogy
megértsük az öregedés molekuláris alapjait. Emellett az adatok
segítségével a kutatók új, az öregedéssel kapcsolatos fehérjéket is
azonosítottak. ¡

Kétmilliárd éves farmerek
Elképzelhető, hogy a mai összetett földi életformák annak köszönhetik létezésüket, hogy
nagyjából kétmilliárd éve egy baktérium úgy
„háziasította” a mitokondrium ősét, ahogyan
például az ember a sertést.

Forrás: Flickr/NIH Image Gallery/Torsten Wittmann,
University of California, San Francisco

A

8

minket körülvevő, közvetlenül megﬁgyelhető élet szinte kivétel
nélkül sejtmagvas sejtekből, vagyis eukariótákból áll. A biomaszsza nagyobbik részét azonban a sokkal egyszerűbb prokarióták (sejtmag nélküli baktériumok és hozzájuk hasonlóan egyszerű felépítésű
archeák) alkotják. Az egyik legnehezebbnek tartott nagy evolúciós átmenet az eukarióták kialakulása volt a prokarióta ősökből, nagyjából
kétmilliárd éve. Mivel fosszíliák híján igen kevés konkrétumot tudunk
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erről a folyamatról, leginkább elméletek versengenek egymással. Magyar kutatóknak – Zachar Istvánnak, Szilágyi
Andrásnak, Számadó Szabolcsnak és Szathmáry Eörsnek –
a PNAS-ban a közelmúltban megjelent tanulmánya szerint
rejtett előnyök stabilizálhatták a kezdeti előnytelen kapcsolatot. Ezt a „gazdálkodó” (farming) hipotézist több mint húsz
esztendeje fogalmazta meg John Maynard Smith és Szathmáry Eörs. Eszerint a gazdasejt ragadozó volt, amely rendszeresen fogyasztott más baktériumokat, köztük a mitokondrium akkor még szabadon élő ősét is. Azonban valamilyen
oknál fogva a gazda nem emésztette meg az összes elfogott
baktériumot: a túlélők élve tengődtek a gazdán belül, de az
is lehetséges, hogy még szaporodtak is. Vagyis a gazdasejt
valódi gazdálkodóként úgy tartotta a baktériumokat, ahogy
az ember tartja a sertést. ¡
Hamis színes
mikroszkópos
felvétel, melyen
kékes színnel
a sejtmagokat,
aranysárgával
a mitokondriumokat, szürkével
pedig a sejtvázat
jelölték.
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állatok viselkedése, természetbeli megfigyelés, laboratóriumi vizsgálat

Szerző: Szegedi Imre

Etológusaink
a legjobbak között
A Magyar Etológiai Társaság idén huszadik alkalommal rendezi meg a hazai
viselkedéskutatás legrangosabb éves seregszemléjét, a MET Konferenciát.
A találkozó nemcsak az előző év „terméséből” válogat, hanem a viselkedéskutatás egyre szerteágazóbb területeinek összefogását is szolgálja. Az évforduló ürügyén a hazai etológiai kutatásokról készítettünk összeállítást.

A

z etológia a 19. század végén, a 20. század elején alakult ki. A modern etológia talán legismertebb alakja
az osztrák Konrad Lorenz. Az ő elmélete szerint az
állatok viselkedése csak természetes ökológiai környezetükben értelmezhető, mivel a viselkedés adaptáció a környezethez. Az osztrák kutató előtérbe helyezte a természetbeli megﬁgyeléseket a laboratóriumi vizsgálatokkal szemben. Ő ismerte
fel, hogy az állatok viselkedése ismétlődő egységekre, viselkedéselemekre bontható. Ez tette lehetővé a viselkedés pontos leírását,

illetve a viselkedési adatok statisztikai elemzését. Konrad Lorenz
– Nikolaas Tinbergen és Karl von Frisch társaságában – 1973-ban
orvosi Nobel-díjat kapott etológiai kutatásaiért.
1973 a hazai etológia számára is kulcsfontosságú volt, mert
abban az évben jött létre az ELTE-n a Magatartás-genetikai Laboratórium, amelyből később kialakult az egyetem Etológia Tanszéke. Az első két cikkük a csirkék imprinting (adott faj számára
kritikus periódusban bekövetkező tanulás leírása) viselkedésének
megﬁgyeléséről szólt. „Hosszú távon azonban azt gondoltam, hogy

tudomány
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A paradicsomhallal folytatott kísérletek során derült ki, hogy az akváriumi halak nem kíváncsiságból jönnek közel az emberhez,
hanem mert félnek tőlünk, és szemmel akarnak tartani bennünket. Ha letakarjuk az egyik szemünket, ránk sem hederítenek.
A két szem látványa jelenti nekik a ragadozót.

a halakkal érdemes foglalkozni. A paradicsomhal kiváló kísérleti
alanynak bizonyult. Segítségével jöttünk rá, hogy az akváriumi halak nem kíváncsiságból jönnek közel az emberhez, hanem mert félnek tőlünk, és szemmel akarnak tartani bennünket. Ha letakarjuk
az egyik szemünket, ránk sem hederítenek. A két szem látványa
jelenti nekik a ragadozót. Amikor Gödre költöztünk, hozzánk kerültek az MTA Pszichológiai Intézetének kutyái, akiken hagyományos
pavlovi módszerekkel kísérleteztek. Ezeket a kutyákat nagyon nem
kedvelték a fővárosi intézet környéken, ezért döntött úgy az MTA ,
hogy Gödön épít számukra egy épületet. S ha már mi egyébként is
ott vagyunk, mi sem természetesebb, hogy az etológusok bekapcsolódnak a munkába” – emlékezett a kezdetekre magazinunknak
adott korábbi interjújában Csányi Vilmos akadémikus, a tanszék
megalapítója. Azóta nagyon sok minden történt.
Az ELTE Etológia Tanszékén 1994-ben elindított Családi Kutya
Program vizsgálta például a világon először a kutya és az ember
közötti kapcsolat evolúciós eredetét és etológiáját. Az Antarktiszt
kivéve ma már a Föld minden kontinensén van kutyaviselkedéskutató laboratórium. A gyors térhódítás lényegében két magyar
felismerésnek köszönhető. Az egyik, hogy a kutya viselkedésének
vizsgálatával olyan információt nyerhetünk az állati elméről, ami
összemérhető az emberszabásúakéval. A másik, hogy ehhez nem
kell etikai problémákkal küzdenünk, nincs szükség állatházra és
más mesterséges beavatkozásokra. Csupán olyan kutyagazdák
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kellenek, akik hajlandóak egy kis időt áldozni furcsa feladatokra.
Szerencsére a kutyás ember többnyire olyan, aki nagyon szívesen
veszi – olvasható a tanszék honlapján –, ha mások is értékelik kedvence különlegességét. A program kutatási témái elsősorban a
kutya-ember kapcsolatra, a kutya szociális viselkedésére (kötődés,
szociális tanulás, kommunikáció, evolúciós eredet) fókuszálnak.
A jelenségek hátterében álló biológiai mechanizmusokkal is foglalkoznak (agykutatás, genetika, hormonális hatások).

A kutya viselkedésének vizsgálatával olyan információ nyerhető
az állati elméről, ami összemérhető az emberszabásúakéval.

tudomány
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A kutyákkal kapcsolatos eredmények egészen különleges hasznosítására a robotikában nyílhat mód. Az MTA–ELTE Összehasonlító Etológia Kutatócsoportját vezető Gácsi Márta és kollégái úgy
vélik, egy robot feladatainak ellátásához nem mindig az emberszerű
felépítés vagy viselkedés az ideális. Például egy a robot fejét „szimbolizáló” monitoron megjelenő sematikus emberi arc zavaró lehet
a kommunikáció során, egy majdnem tökéletesen emberszerű fej
és mimika pedig egyenesen ijesztő. Az ember-robot együttműködésre etológiai megközelítésből inkább két különböző faj közötti interakcióként kellene tekinteni, amelynek modellezéséhez
a több tízezer éves múltra visszatekintő ember-kutya kapcsolat
logikus kiindulási pontnak tűnik.
A kutya különleges evolúciós története és természetes környezete révén megtestesíti magában egy jövőbeli ideális segítőrobot legtöbb jellemzőjét: függőségen alapuló aszimmetrikus
kapcsolatban áll az emberrel (a kutya „önkéntesen” elfogadja az
embert mint a kooperáció vezetőjét), valamint az emberi nyelvnél
egyszerűbb, mégis hatékony kommunikációs csatornákat használ,
amelyek sikeres működését a kötődés által megalapozott ﬁgyelem
és együttműködési készség biztosítja. Idén januárban megjelent
közleményük szerint a kutya több okból is ideális faj a robotok
viselkedésének modellezéséhez: a kutya és az ember nagyon jól
tud kommunikálni egymással, a kutya élethosszig tartó kötődést
alakít ki az emberekkel, az emberek pedig többnyire családtagként
kezelik őt. A robotfejlesztés etológiai megközelítése, a több tudományterületet hatékonyan integráló „etorobotika” jelenleg kulcsszerepet játszik a tanszék tudományos kutatásaiban.

kitartóak és szabadidejük is van. A program lényege, hogy házi kedvencként nevelt törpemalacok vesznek majd részt hasonló etológiai vizsgálatokban, mint amilyeneket a családi kutyákkal végeztek.
Ehhez azonban az kell, hogy a befogadott malacok minél barátságosabbá és nyitottabbá váljanak. Vagyis a jelentkezőktől azt várták,
hogy a malacot társállatként, „kutyaszerűen” tartsa és nevelje a befogadója. Fontos, hogy az állat hozzászokjon a környezetváltozáshoz, sok és sokféle emberrel és akár más állatokkal is találkozzon,
megtanuljon odaﬁgyelni az emberi kommunikációs jelzésekre is,
tudjon játszani, és autóban is nyugodtan utazni. Lehetőleg ne féljen
idegen emberektől, állatoktól, tudjon sétálni, ne zavarja a hám és
a póráz viselése. A feladatra közel tucatnyi gazda jelentkezett.
„Az az általánosan elterjedt kép, hogy a kutya egy különleges
faj, hiszen bár a csimpánzok, a delﬁnek és a papagájok is összetett elmebeli képességgel rendelkeznek, de a kutyának még sincs
párja. Bennünket az érdekelt, hogy mennyiben igaz ez a hipotézis?
Milyen támogató, esetleg cáfoló adatok gyűjthetők ezzel a feltevéssel kapcsolatban” – tájékoztatta magazinunkat a különleges
kutatási projekt okairól Miklósi Ádám, az ELTE Etológia Tanszék
vezetője, az MTA levelező tagja. Olyan domesztikált fajt kerestek,
amelynek eltér az evolúciós története a kutyáétól, de összehasonlítható elmebeli képességgel rendelkezik. A disznóról lépten-nyomon hallani, hogy értelmes, ezért erre a fajra esett a választás. Egy
lakásban hízósertés nem tartható, a minnesotai törpemalac ellenben megfelel erre a célra. Noha eltérő a fejformája, máshol ülnek
a szemei, a mozgása is kötöttebb, de úgy döntöttek, megnézik,
hogy az otthon felnevelt, maximálisan kutyaszerűen tartott törpe-
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A tanszék honlapján tavaly augusztusban jelent meg a következő felhívás: minnesotai törpemalacot befogadó gazdákat keresnek.
Olyan jelentkezőket vártak, akiket komolyan érdekelnek a törpemalacok, van érzékük állatkölykök neveléséhez, szeretik a kihívásokat,

malacok miként viselkednek a kutyák számára kialakított tesztekben. A gazdák hetente egyszer megjelennek a tanszéken a malacokkal, ahol rendszeresen tesztelik az állatokat. A tavaly ősszel
indult program első eredményei az év második felében várhatók.
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A tanszék kutatási palettájának másik újdonsága a házi macskák
tesztelése, ami 2017 végén indult. Ennél a fajnál az az izgalmas, hogy
míg a kutya szociális viselkedésű ősök leszármazottja, a házimacskák
a magányosan élő vadmacska faj(ok) utódai. A macska ugyanolyan
státuszban él a családban, mint a kutya, ráadásul nagyobb számban tartják, mint az ebeket, miközben nem rendelkeznek a kutyák
meghatározó tulajdonságával: a kutya alapvetően szociális lény,
a macskákra ez a tulajdonság csak kismértékben jellemző. Az ELTE
kutatóit az érdekli, hogy a macskák hova jutottak el a háziasításban,
miként írható le a gazda és a macska közötti kapcsolat, illetve arra is
kíváncsiak, hogy a tipikus macskapopulációkban milyen viselkedési
mintázatok érhetők tetten. Kimutathatók-e viselkedésbeli különbségek azon példányok között, amelyek egész életüket egy szobában
élik le, illetve amelyek együtt utaznak a családdal?
Az egyetemen mások is foglalkoznak etológiával. Török János
professzor vezetésével az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén működő Viselkedésökológiai Csoport az ivari kiválasztódás
mechanizmusait vizsgálta madarakon. A modellfajnak választott
örvös légykapó szociálisan monogám, vonuló, rovarevő énekesmadár. A hímeknek feltűnő fekete-fehér a tollazatuk, a tojók egyszínű
szürkésbarna madarak. A hímek fehér homlokfoltja meghatározza
a költőhelyekért folytatott versengésük kimenetelét: a nagyobb
homlokfoltú hím biztosabban birtokolja költőodúját – olvasható a csoport eredménye az Állattani Közleményekben. Úgy tűnik,
hogy ha választhatnak a nőstények, akkor a nagyobb homlokfoltú hímekkel állnak párba. Az apasági vizsgálatokból az is kiderült,
hogy házasságtöréseknél a tojók a nagyobb homlokfoltú hímekkel
csalják meg a párjukat. Vizsgálataik szerint a hímek fehér szárnyfoltja jól jelzi életrevalóságukat kétéves koruk után. A ﬁatal hímek
szárnyfoltja nagyon kicsi, ami azt jelezheti a tojóknak, hogy párjuk
még tapasztalatlan a költésben. Kísérletekkel azt bizonyították,
hogy az ének képes kifejezni az éneklő egyed pillanatnyi egészségi
állapotát, az ének összetettsége pedig immunrendszerének általános védekezőképességét. Török Jánosék idestova negyven éve műodúkkal követik a madarak életét a Pilisben.
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Az örvös légykapó szociálisan monogám, vonuló, rovarevő
énekesmadár. A hímek fehér homlokfoltja meghatározza
a költőhelyekért folytatott versengésük kimenetelét: a nagyobb
homlokfoltú hím biztosabban birtokolja költőodúját. A nőstények, ha választhatnak, a nagyobb homlokfoltú hímekkel
állnak párba. A házasságtöréseknél a tojók a nagyobb homlokfoltú hímekkel csalják meg a párjukat.

Nagyon izgalmas kutatási terület az urbanizáció hatása az élővilágra. Pontosabban az, hogy a városokban élő állatok életfeltételei mennyiben térnek el a természetben élő társaikétól. A Pannon
Egyetem professzorának, Liker Andrásnak a kutatási eredményei
szerint az extrém meleg időjárás a vadon élő állatok szaporodására is kihat: a verebek esetében a ﬁókák fejlődési időszakában
előforduló hőségnapok számának növekedésével csökken a ﬁókák
kirepülés előtti tömege – jelent meg a Magyar Tudomány című
havilapban. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen mecha-
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nizmuson keresztül hátráltatja a szélsőséges meleg a ﬁókák fejlődését: a hőstressznek lehetnek közvetlen ﬁziológiai hatásai a ﬁókákra, de hathat a madárszülők utódgondozó viselkedésére vagy
a környezet táplálékellátottságára is. A hím szülők ﬁókaetetési
aktivitását befolyásolja a kedvezőtlen időjárás: szeles és párás időben ritkábban visznek táplálékot a ﬁókáiknak. Elképzelhető, hogy
a hőség is hasonló hatással van a hímek gondozó viselkedésére.
A városi és a településektől távol élő verebek testméretét,
kondícióját és kompetíciós képességét is összehasonlították Liker
Andrásék, akik a városi élőhelyen kisebb testméretet és gyengébb
kondíciót tapasztaltak, mint a vidéki verebeknél. Ugyan a városi
verebek mérete kisebb, kondíciója pedig gyengébb, mint a városon
kívül élő fajtársaké, ennek ellenére a madarak tapasztalata segíti
a kompetitív képességüket, így a városi madarak túlélése sem roszszabb a kevésbé urbanizáltakhoz képest.
A rovarok személyiségjegyeit a Debreceni Egyetem Viselkedésökológiai Kutatócsoportja vizsgálja. Barta Zoltán és munkatársai
arra kerestek választ, hogy az állatvilág egyedi szintű változatossága milyen hatással van az egyedek közötti interakciók minőségére,
illetve a populációkban zajló evolúciós folyamatokra. A kutatómunka során 300 példányt vizsgálva kimutatták: a verőköltő bodobács speciﬁkus viselkedései is értelmezhetők személyiségjegyekként. A választás azért esett a verőköltő bodobácsra, mert korábbi
vizsgálatok alapján ismert volt: a rovarfaj szárnyas és szárnyatlan
egyedei különböző életmenet-stratégiákat követnek, ráadásul könyA veerő
rőkö
k lttő bodobá
báácss speciﬁkus viselkedései
érte
ér
telm
mezzhe
hetők személ
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nyen hozzáférhetők. A bodobács egész Európában honos, a kísérleti
alanyokat vad populációkból, Debrecen és Nyíregyháza környékén
gyűjtötték. (Barta Zoltán 2012 és 2017 között működött Lendület
csoportja az utódait az emberhez hasonlóan párban együtt nevelő
nagyfejű csajkó nevű bogár személyiségjegyeit is kutathatta.)
„A Magyar Etológiai Társaság legalább annyira baráti, mint
szakmai közösség, ahol az etológusokon kívül viselkedésökológusok,
pszichológusok vagy éppen állatorvosok is megtalálják a helyüket
– mindenki, akit az emberi vagy az állati viselkedés biológiai aspektusai érdekelnek. Számtalan közös témájuk van, hiszen például
kiderült, hogy az állati személyiség is elemezhető evolúciós vagy
éppen viselkedésélettani szempontból, így a kutya egyes személyiségvonásait is lehet a fajták esetében külön elemezni vagy megvizsgálni, hogy ezek miképp módosultak a háziasítás során” – ad rövid
összefoglalót a szakmai szervezetről Miklósi Ádám.
Az idei, immáron huszadik MET Konferencia helyszíne különleges: a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen dolgozó kollégák szervezik a decemberi eseményt a kincses városban.
Az ELTE-n és a többi kutatóhelyen egyre nagyobb számban dolgozó külföldiek miatt a konferenciák előadásainak mind nagyobb
hányadát angol nyelven tartják. Az éves találkozókon nyolcvanszáz szakember szokott összejönni, jelentős részük egyetemista,
PhD-hallgató – utóbbiak nem mindegyeke lesz etológus, de pillanatnyilag éppen ilyen jellegű témán dolgozik. Ha mindent öszszeszámolnak, az országban nagyjából félszáz szakember mondhatja el magáról, hogy etológusként keresi a kenyerét. Az ELTE
Etológia Tanszékén Kubinyi Enikő vezetésével az Európai Kutatási
tanács által támogatott ERC-csoport működik, Andics Attila pedig Lendület csoportot irányít. Miklósi Ádám egy NAP (Nemzeti
Agykutatási Program)-projektet is koordinál. A Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszékén Barta Zoltán vezetésével komoly szakmai műhely működik, a budapesti
Állatorvostudományi Egyetem Ökológiai Tanszékén szintén dolgoznak etológusok. Veszprémben a viselkedésökológia az erős.
Az egy négyzetméterre eső etológusok száma az ELTE Etológia
Tanszékén a legnagyobb. A közel 25 fős szakembergárdából azonban mindössze hárman állnak az egyetem alkalmazásában, a többiek ﬁzetése pályázati pénzből érkezik.
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Nagyon sok ﬁatal számára vonzó szakma az etológia, de a kísérletek elvégzéséhez igen nagy türelemre és kitartásra van szükség,
a stresszt is jól kell tűrni, ám meggazdagodni nem lehet belőle. A képen Jane Goodall, a csimpánzok szociális és családi életének
legismertebb kutatója egy árva csimpánzzal Kenyában. (Fotó: Michael Neugebauer)
r

Miklósi Ádám megérti, hogy nagyon sok ﬁatalt érdekel az
etológia, ezért már az elején felhívja az érdeklődők ﬁgyelmét,
hogy a kísérletek elvégzéséhez igen nagy türelemre és kitartásra
van szükség, és meggazdagodni sem lehet ebből a szakmából. Ezt
hallva, az érdeklődők kis hányada szánja rá magát végül arra, hogy
etológusnak tanuljon. „Nem lebeszélni akarom a ﬁatalokat, hanem
időben ﬁgyelmeztetni őket, hogy ez egy nagyon kemény hivatás. Itt
jó értelemben véve nagyon lelkes őrülteknek kell lenni, olyanoknak
ajánlom ezt a pályát, akik a stresszt is jól tűrik. És azt is be kell kalkulálni, hogy végzett etológusként nem, vagy nehezen talál munkát
az ember” – hangsúlyoz egy nagyon fontos szempontot az akadémikus. Megoldás, ha valaki megtalálja azokat a kitörési pontokat, amiket pályázati pénzből tud ﬁnanszírozni. Ötletek kellenek,
például kitalálni, hogy miként vizsgálható a kutya agya, amikor az
hangot hall, vagy lát valamit. Az ilyen irányú vizsgálatok a 2000-es
évek elején kezdődtek a tanszéken, az ezzel kapcsolatos első publikáció 2014-ben jelent meg. Kitartás, lelkesedés, küzdelem és nagyon sok munka vezetett az első közleményhez. Ma már nem elég
az etológia, kapcsolatot kell találni a neurobiológusokhoz, ökológusokhoz, genetikusokhoz és az evolúció ismerőihez. Napjainkban
egyre fontosabb az interdiszciplináris szemlélet.
„A pályázatok egyszer lejárnak, időben kell készülni a folytatásra. Ha a kutatócsoport jó, nagy eséllyel folytathatják a munkát,
de a kutatói lét egyik ismérve, hogy semmi sem garantált. Pályázni, pályázni, pályázni – ez a három dolog kell a kutatáshoz” – ösz-
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szegez Miklósi Ádám, aki szerint folyamatosan ﬁgyelik a pályázati
kiírásokat, pályáznak, hiszen tudják, hogy minden lehetőséget
meg kell ragadni.
Az elmúlt évtizedekben a hazai etológia a legjobbak közé emelkedett. Hosszú évek óta a világ vezető tudományos folyóiratai –
mint a Nature, a Science vagy a Current Biology – közlik a magyar
szakemberek eredményeit. Miklósi Ádám úgy látja, minden feltétel adott a minőségi munkához. Az etológia csúcsra jár napjainkban, több embert azonban képtelenség elhelyezni, magas nívón
oktatni az egyetemen. A minőségi munkát a külföldi hallgatók is
visszaigazolják – jelenleg olasz és brazil kolléga szerez a fővárosi
tanszéken PhD-fokozatot.
„Az ELTE egyik legproduktívabb tanszéke az etológia, amit a
tudományterület jellege magyaráz, vagy ennél többről van szó?” –
kérdeztük Miklósi Ádámtól. Az Etológia Tanszék professzora szerint elődje, Csányi Vilmos azt tanította, hogy a tudományos
eredményt el is kell adni. Ha megjelenik egy publikáció, abból
a tanszéken sajtóközleményt készítenek, amit elküldenek a médiának. Az egyetem többi tanszéke is dolgozik, publikál, de talán az
itt született eredmények – éppen a témából adódóan – könnyebben utat találnak a nagyközönséghez. Miklósi Ádám azt szokta
mondani, hogy ha bolhakutató lenne, akkor senki sem ismerné,
de a kutya, a macska viselkedésével kapcsolatos kutatási eredményei a laikusokat is jobban érdeklik – nem utolsósorban azért,
mert különösebb előképzettség nélkül is megérthetők. ¡
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feltalálói és iparjogvédelmi munkásság • nyomtatási központ

Jedlik Ányos-díjas kutatók
A Jedlik Ányos-díjat hagyományosan a március 15-i nemzeti
ünnephez kapcsolódóan adják át a kimagaslóan sikeres feltalálói és iparjogvédelmi munkásság elismeréseként.

2018

-ban Jedlik Ányos-díjat kapott Juhász Márton, a Now Technologies Zrt. alapítója
a kerekesszék-irányító rendszer – amelynek segítségével a nyaktól lefelé mozgásképtelen emberek a fejük mozgatásával vezérlik közlekedésüket, illetve kommunikációjukat –
fejlesztéséért. Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának igazgatója, akinek tudományos munkássága a bőr immunrendszerére, a gyulladásos
bőrbetegségek patogenézisére, a fotodermatológiára irányul. Láng László mezőgazdasági gene-

Juhász Márton
nevében édesapja,
Juhász Sándor,
Volk Balázs,
Láng László,
Kemény Lajos
és Gazda István
a díjátadási
ünnepségen.

tikai szakmérnök közreműködésével
nemesített búzafajtákat termelnek
az ország búza vetésterületének több
mint felén. A jelentős szabadalmi
portfólióval rendelkező Volk Balázs
vegyészmérnöknek, az Egis Gyógyszergyár hatóanyagfejlesztési igazgatójának szakterülete az originális és
a generikus gyógyszerkutatás.
A honoris causa Jedlik Ányosdíjat kétévente adományozzák annak, aki közéleti tevékenységével,
életművével jelentősen hozzájárult
a magyar szellemi tulajdonvédelmi
kultúra és tudatosság fejlődéséhez.
Ezt az elismerést idén Gazda István tudománytörténész, a Magyar
Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója, a modern ﬁzika tantárgy tanára, a ﬁzikatörténet kutatója vehette át.
A díjakat Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és Luszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke adta
át. Az elismerést 1996-os alapítása
óta több mint százan vehették át. ¡

Háromdimenziós
pécsi műkéz

A

legmodernebb 3D-s nyomtatókkal, valamint speciális kutató- és mérőberendezésekkel felszerelt
létesítmény kiemelt szerepet játszik az egyetemi oktatásban és kutatásban. A PTE célja, hogy az összesen
mintegy kétmilliárd forintos GINOP- (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) forrással támogatott 3D projektjén keresztül az orvosi ellátásban,
a csúcstechnológiák alkalmazásában, valamint a kutatás-fejlesztés és az innováció területén forradalmasítsa
a régió fejlődését.
A pécsiek példaként említették a kiﬁnomult és
megﬁzethető mesterséges külső vázak alkalmazását,
a betegspeciﬁkus implantátumok tervezését és készí-

Forrás: MTI/Sóki Tamás

Háromdimenziós (3D-s) technológiákat alkalmazó nyomtatási központtal
gazdagodott március végén a Pécsi
Tudományegyetem (PTE).

tését, a virtuális valóság technikáinak diagnosztikai használatát, új anyagok
fejlesztését, továbbá előremutató mérnöki és ipari megoldások kidolgozását.
Az elmúlt években – nagy sikerű nemzetközi és interdiszciplináris 3D konferenciáinak köszönhetően – a Pécsi Tudományegyetem fölkerült a globális
3D-s térképre. Az intézmény a gyakorlatban is kiváló: kutatói a közelmúltban
háromdimenziós nyomtatással elkészítették egy nyolcéves kislány műkezét.
A kutatási centrumot az egyetem műszaki és informatikai kara épületkomplexumában alakították ki. A kétszintes létesítmény hazánkban egyedülálló
és hiánypótló, hiszen eddig nem létezett olyan komplex, interdiszciplinárisan felépített innovációs és szolgáltatócentrum, amely a 3D vizualizációs és
nyomtatási technológiákon alapszik. ¡
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Magyar Nukleáris Társaság • nuklearis.hu

Szerző: Cserháti András alelnök

Tízéves a Nukleon,
a nukleáris tudományosműszaki folyóirat
A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) és a hazai tudományos-műszaki szakma
2008 elejére hiányát érezte nívós, elsősorban magyar nyelvű publikációs fórumnak. A korábban ezt a funkciót betöltő szép emlékű sajtótermékek idővel megszűntek vagy átalakultak más szervezetek prioritásai, lehetőségei nyomán.

S

oha nem volt könnyű és olcsó egy tekintélyes, referenciákkal bíró nyomtatott folyóirat fenntartása. A társaság elnöksége először áttekintette a korábban létező folyóiratok esetleges újraélesztését vagy már létező hasonló proﬁlú sajtótermék másokkal közös kiadását. Miután inkább több szólt
ezek ellen, mintsem mellettük, fölvetődött és egyre erősödött egy
radikális lépés megtételének igénye. Az akkori idők új lehetőségeiből kiindulva, egyre komolyabban vizsgálták saját elektronikus
kiadvány megjelentetését.
Pázmándi Tamás akkori elnök mellett jómagam alapító főszerkesztőként munkálkodtam az új folyóirat elindításán. Egyetértés
volt abban, hogy a modern közegben is célszerű néhány konzervatív érték megőrzése. Leszögeztük, hogy bár a folyóiratot kizárólag

internetes megjelenésűnek szánjuk, célszerű és stílusos, illetve a kiadvány súlyát is áttételesen növelheti, ha az internet lehetőségeivel csak mértékkel élünk, viszonylag konvencionális kialakítást követünk, hasonlóan a papíron terjesztett szakfolyóiratokhoz. Bár az
interneten van lehetőség akár cikkenkénti megjelenésre is, eleinte
ragaszkodtunk a lapszámok logikájához is.
Az elérni kívánt olvasói kör elsősorban saját tagságunk és a hazai tudományos és műszaki közvélemény volt. De enyhe túlzással
az egész világ, hiszen a világhálón bárki, néhány kattintás után, elérheti a kiadványt. Ami persze felelősséget is rótt a szerkesztőkre.
Mivel idegen nyelveken sok más helyen lehetett szakmai írásokat
közzétenni, itt szándékosan főleg magyar cikkeket talál az olvasó.
Tekintélyt akartunk kivívni, a mércének kitűzött színvonalat ma-

Három címlap a harmincháromból.
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Egy cikk első lapja. A lapszámok, cikkek, szerzők megtalálhatók a http://www.nuklearis.hu oldalon.

gasan tartani. Emellett még közérthetőek is kívántunk maradni,
és elkerülni az értelmes, érdeklődő középiskolás ismeretszintjét
nagyon meghaladó, szakmai részletekbe vesző cikkek túlsúlyát.
Mindkét szempont érvényesítéséhez szűrtünk és egyensúlyoztunk. Szerzőink a nukleáris szakma szemléletét és értékrendjét
jelenítik meg, nem volt célunk, hogy az attól eltérő nézeteknek
– akár vita jelleggel is – helyet adjunk.
A Nukleon folyóirat alapvető építőelemei a cikkek, amelyeket
pdf formátumú dokumentumként tárolunk. Ez a formátum univerzális, tömör, könnyen átméretezhető, tetszőleges platformon
(Win, Mac, Linux, Android, iOS) futó modern böngészőkkel, azokba beépülő vagy elkülönülő olvasóprogramokkal megjeleníthető.
Aki nem szeret képernyőn olvasni, ki is nyomtathatja, ha bírja papírral – és nem sajnálja a fákat…
A beköszöntőben azt kívántam, hogy olvassák ugyanazzal a
ﬁgyelemmel, élvezettel, amivel egy kis lelkes csapat készítette, és
kapjanak kedvet mihamarabb saját publikációkra is! Bár minden
kívánságom így teljesülne!
Két évfolyam után az éves szimpóziumok szervezésére kértek
fel, tőlem Radnóti Katalin vette át a főszerkesztést, aki jó szemmel,
nagy kedvvel és szorgalommal vitte tovább a lapot, ma is ő jegyzi. A felelős kiadó a társaság mindenkori elnöke. Tíz szerkesztőnk
van (közülük hat a kezdetektől), továbbá egy olvasó- és két technikai szerkesztő. Szabó Ágota a helyesírás javításán kívül azon is

őrködik, hogy egy átlagos tudással rendelkező olvasó mennyire
értheti a cikkeket. Gyomlálja a zavaró mennyiségben előforduló
idegen szavakat. Korábban Szántó Péter formázta, tördelte a cikkeket, küzdött a táblázatok egységesítésével, ábrák felbontásával.
Ma Horváth András végzi ezt a munkát. Sok a tennivaló, mert
a szerzők egy része nem tartja szigorúan az előírt formátumot, nehéz megtalálni a képek optimális helyét is.
Tíz év alatt több mint 210 igényes cikk jelent meg mintegy
320 szerző műveként, összesen 1243 oldalon. Alapvetően magyarok írták, akik hazai intézményekben dolgoztak-dolgoznak. Vannak kivételek, így a sok külföldön dolgozó magyar, néhány Budapesten továbbképzésen lévő vietnami kutató, oktató. A cikkek
tematikája, a szerzők munkahelye jól lefedi a hazai nukleáris tevékenységek szinte teljes spektrumát. Kiegyensúlyozott a lap a kutatás, oktatás és a nukleáris ipar vonatkozásában. Múltba tekintenek
a tudománytörténeti cikkek. A legtöbben persze a jelen aktuális
problémáit, munkáit ismertetik. A közelebbi jövővel a 4. generációs reaktorok, a távolabbival a fúziós tematika bőven foglalkozik. Jelentőségéhez képest csak Paks II. alulreprezentált némileg.
Minden szimpóziumon az MNT kiosztja éves díjait, a díjazottak
sok előadásából is cikk készül. Egyre több cikk tudósít a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap által támogatott projektek
keretében folyó munkákról.
Négy különszám is megjelent. 2009-ben a 76 évesen eltávozott
Kosály György kutatóról emlékeztünk meg, 2014-ben – az örömünkre ma is tevékeny – 75 éves Szatmáry Zoltán professzorról,
aki sok más mellett az MNT alapító, majd tiszteletbeli elnöke.
Személyeken túl 2011-ben tematikus szám foglalkozott a paksi
blokkok teljesítményének növelésével, 2012-ben a 80 éve felfedezett neutronnal. Szinte évente készültek 10-15 körüli cikkel alkalmi
nyomtatott válogatások.

Hány cikkben szerző?
Radnóti Katalin
13
Pokol Gergő
9
Hózer Zoltán
9
Cserháti András
8
Maráczy Csaba
7
Hegyi György
7
Katona Tamás János
6
Nagy Imre
5
Móga István
5
Schunk János
5

Hány cikkrészben szerző?
Radnóti Katalin
9,00
Cserháti András
8,00
Katona Tamás János
5,20
Móga István
5,00
Király Márton
4,50
Trampus Péter
3,00
Varga János
3,00
Zoletnik Sándor
2,52
Hózer Zoltán
2,51
Horváth András
2,50

A cikkek 46 százalékát egy, 16 százalékát két szerző írta, 10 százaléknak van ötnél több szerzője. A táblázat bal oldala mutatja
a tíz legtöbb cikket szerző személyt, jobb oldalon már a társszerzők számát is ﬁgyeltük (úgy, hogy például két szerzőnél fél-fél cikkel számoltunk). ¡
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gyógyszer, üzemanyag, trágyázási rendszer, csomagolás, tervezőalkalmazás

Innovációs Nagydíjat kapott
a Richter gyógyszere
A 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíjat – 2002 és 2005 után immáron
harmadszor – a Richter Gedeon Nyrt. vehette át az Országház Felsőházi
termében rendezett március végi ünnepségen. A magyar gyógyszercég
ezúttal a cariprazine (Vraylar ®/Reagila®) néven ismert új originális gyógyszer
kifejlesztéséért, gyártásáért és forgalmazásáért érdemelte ki az elismerést.

A

Magyar Innovációs Klub 2017. november 23-án, a Magyar Tudományos Akadémián tartott ülésén hirdette meg a 2017. évi
Magyar Innovációs Nagydíjat. A Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriuma közel 300 szakmai és tudományos szervezet, kamara, felsőoktatási intézmény segítségét kérte a pályázati felhívás
terjesztésében, illetve a jelölésekben – az Innotéka magazin évek óta médiapartnerként támogatja a kezdeményezést. A 2018. február 14-i határidőre 29 pályázat érkezett a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára.
Minden pályázatot három zsűritag értékelt. A bírálóbizottság – a formai
és a tartalmi szempontokat is alaposan mérlegelve – 19 pályázatot minősített 2017-ben megvalósult, eredményes és sikeres innovációnak.
A zsűri döntése alapján a 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíjban
a Richter Gedeon Nyrt. részesült, a cariprazine (Vraylar /Reagila ), egy
új, originális magyar gyógyszer kifejlesztéséért, gyártásáért és forgalmazásáért. A 2017. évi Ipari Innovációs Díjat a Mol Nyrt. érdemelte ki az
XXL Diesel – speciális, csökkentett emissziójú üzemanyag kifejlesztéséért
a nehézgépjárművek számára. A 2017. évi Agrár Innovációs Díjat a KITE
Zrt. kapta az időjárás-független starter trágyázási rendszerért. A 2017. évi
Környezetvédelmi Innovációs Díjban a Gremon Systems Zrt. részesült
a Trutina – növény súlymérésen alapuló, növényaktivitást valós időben
megmutató, technológiai döntéstámogató rendszerért.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2017. évi Innovációs Díját
a Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. vehette át gyártástechnológiájában és csomagolásában innovatív sajtkrém és tejalapú élelmiszer-készítmény kifejlesztéséért és nemzetközi piacra történő sikeres bevezetéséért.
A Magyar Innovációs Szövetség 2017. évi Startup Innovációs Díját
a Shapr3D Zrt. érdemelte ki a Shapr3D, 3D tervezőalkalmazásért. A bírálóbizottság „kiemelt elismerésben” részesítette a Phylazonit Technológia
pályázatot benyújtó Agrova Kft. innovációs teljesítményét, míg további
tizenkét innovációs teljesítmény dicséretet kapott.
A Magyar Innovációs Szövetség 1991-ben alapította az Innovációs
Nagydíjat. Az évente egyszer kiadott elismerést azok a Magyarországon
bejegyzett vállalkozások kaphatják, amelyek a díjátadást megelőző évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az eddigi huszonöt pályázati felhívásra összesen beérkezett
1157 pályaműből 997 volt megvalósult, sikeres innováció, közülük 196
kapott különböző innovációs díjat. ¡

®
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Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofi t Kft. • bayzoltan.hu

Szerző: Bencze Áron

Negyedszázados
katalizátor
Nemcsak a magyar ipar kihívásaira keresik a választ, de egyfajta iránytűként
is szolgál a hazai gazdaság szereplői számára az idén 25 éves Bay Zoltán
Kutatóközpont. A több mint 200 vállalati partnerrel rendelkező kutatóhálózat ügyvezető igazgatóját, Grasselli Norbertet az elmúlt évek eredményeiről és az előttük álló legfőbb feladatokról, célkitűzésekről kérdeztük.

Grasselli Norbert

1993. január 21-én milyen célokat fogalmazott meg az akkor alakuló Bay Zoltán
Alapítvány?
– Már a rendszerváltás előtti években
megkezdődött a hazai ipari kutatóintézet-hálózat szétesése, folyamatosan bezárták az intézményeket, és egyre nagyobb igény jelentkezett egy új szervezet létrehozására, amely hídképző intézményként szolgál a kutatási eredmények
hasznosítására. Az alapítvány mintegy
egymilliárd forint alaptőkét kapott az
államtól, ám ezt követően önfenntartó
gazdálkodásba kezdtünk, tavaly már közel hatmillió eurós árbevételt realizáltunk. A megerősödött intézethálózat
fontos szerepet tölt be a magyar felsőoktatásban is, egyre több fiatal kutató
szerzi meg itteni munkájával a doktori
fokozatot. Az elmúlt 25 évben több mint
150 nemzetközi projekt valósult meg
közreműködésünkkel, jelenleg is 38 kutatás zajlik.

Milyen típusú igényekkel keresik meg
a Bay Zoltán Kutatóközpontot?
– Elsősorban az ipari problémákra keresünk válaszokat, ami az egészen egyszerű anyagvizsgálati hibától a teljesen új
anyagfejlesztési szükségletig terjed. Néhány éve kifejlesztettünk például, kedvező fizikai tulajdonságainak köszönhetően, a vegyiparban (katalizátorok, hőtároló eszközök) és az egészségügyben
(csontimplantátum) egyaránt felhasználható fémhabot. A járműfejlesztés terén elért legjelentősebb szakmai sikerünket pedig a Flike jelenti, amely az ember
által irányítható drónbicikli prototípusa.
Emellett mérnökeink és kutatóink a legújabb trendeket próbálják meghonosítani Magyarországon, egyfajta iránytűként
szolgálva a magyar ipar számára.
Melyek azok a trendek, melyek megkerülhetetlenek lesznek a tudományban
az elkövetkező időszakban?
– A következő néhány év irányait elsősorban az Ipar 4.0 és a körforgásos gazdaság témakörei fogják meghatározni.
Láthatóan ez a két terület némileg át fogja írni a jelenlegi tudományos struktúrát: napjainkban az ipar ugyanis már kifejezetten megrendelőként jelenik meg,
konkrét elképzelései vannak az űripartól
az anyagfejlesztésen keresztül egészen
a járműiparig. És ezek az igények egyre
komplexebbek lettek, interszektorális
megközelítésre van szükség. Azaz nem
egy adott tudományág segítségét kérik,
hanem egy-egy megrendelésen egyszerre dolgozik biológus, vegyész, kohász és
informatikus.

innováció

Hogyan lehet az innovációt, a kutatási
eredményeket kézzelfoghatóvá tenni
az átlagember számára?
– Bay Zoltán, kutatóintézetünk névadója szerint „az emberi kultúrának
a tudomány az alapja, ezért kell a legszélesebb körben terjeszteni”. Ennek
szellemében mi is nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt évtizedben arra, hogy

Kutatóközpontunk standja az Automotive Hungary – Autótechnika 2017
kiállításon

a tudomány társadalmi jelentőségét
széles körben kommunikáljuk. A Kutatók Éjszakájának 12 éve vagyunk fő szervezői, idén pedig egy külön előadás-sorozattal jelenünk meg a Csodák
Palotájában is, hogy még szélesebb közönség számára mutassuk be az elmúlt
25 év eredményeit. ¡
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forgalomirányító rendszer, pályafelújítás • nemzetközi forgalom, legszebb hátfalú busz

A Budapest–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése
Nő a pályasebesség, csökken az utazási idő,
javul az utaskomfort, fejlődik az elővárosi közlekedés a 2020-ra elkészülő beruházás nyomán.

A

teljes Rákos–Hatvan vonalszakaszon, 53 kilométer hosszban, ETCS 2
szintű vonatbefolyásoló rendszert telepítenek. Központi forgalomirányító rendszert (KÖFI), valamint az összes állomáson és a nagyobb forgalmú
megállóhelyen új utastájékoztató és térﬁgyelő rendszert építenek ki. Pécel
és Aszód állomás felvételi épületének, továbbá Isaszeg állomás biztosítóberendezési üzemi épületének teljes körű rekonstrukciója mellett Gödöllő
állomáson új üzemi épület létesül. A kivitelezést a Thales Austria GmbH
és Thales Rail Signalling Solutions Kft. végzi nettó 23,559 milliárd forintért.
A pályafelújítás két szakaszban valósul meg. A Rákos–Gödöllő közötti,
25,2 kilométer hosszú szakasz nyílt vonalainak és állomásainak átmenő fővágányait 100–120 km/h pályasebességre építik át. Városszélitelep, Rákosliget, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoscsaba, Pécel, Isaszeg, Gödöllő Államitelep
állomásokon korszerűsítenek, akadálymentes állomási környezet, magas
peronok, aluljárók, liftek, perontetők és térvilágítás épül ki.
A teljes szakaszon a biztonságos közlekedés érdekében összesen három,
külön szintű gyalogos átjáró, négy közúti felüljáró, megfelelő zajvédelem ér-

dekében több mint 17 kilométer hosszan zajárnyékoló fal
is épül. Továbbá összesen 180 autó számára P+R parkolókat létesítenek Városszélitelepen, Rákoscsabán, Pécelen
és Isaszegen. Ennek a szakasznak a fejlesztését a Strabag
Vasútépítő Kft. és a Belfry PE Kft. alkotta SB-RÁKOS 2017
Konzorcium nettó 61,998 milliárd forintért valósítja meg.
A Gödöllő és Hatvan közötti 27,3 kilométer hosszú
szakaszon szintén kétvágányú, villamosított vasúti pályát
alakítanak ki 100, 120, 160 km/h tervezési sebességgel.
Korszerűsítik Gödöllő, Aszód, Máriabesnyő, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura állomásokat és megállóhelyeket,
Bagon új gyalogos-felüljáró és új felvételi épület is létesül.
Gödöllőn új, külön szintű közúti átjáró épül, két helyen
a meglévő közúti felüljáró megújul, megvalósul a HÉVvégállomás átépítése, valamint a meglévő P+R parkoló
átalakítására is sor kerül. Mindemellett összesen 150 autó
számára új P+R parkolókat létesítenek Bagon, Galgahévízen és Aszódon. Ezen a szakaszon 6,5 kilométer zajárnyékoló falat építenek meg. A szakasz fejlesztését a
Swietelsky Vasúttechnika Kft. végzi, a kivitelezés nettó
költsége 64 milliárd forint. ¡

Újabb Ikarus a gyűjteményben

A Közlekedési Múzeum legújabb szerzeménye egy Ikarus 396.27 típusú távolsági
autóbusz, mely a 2000-es évekig szállította
az utasokat Európa-szerte. A magas padlószintű, a 300-as családba tartozó típusokat
Európa legszebb hátfalú buszaiként tartották számon az 1980-as években.

szükség volt. Némely járműveken a sofőr számára külön kialakított
hálófülke biztosította a pihenés lehetőségét. A típuscsaládon belül
még forgószékekkel kialakított tárgyalóbuszt is találunk.
Az Ikarus 300-asok önhordó kivitelei nagyobb részben a székesfehérvári gyárban készültek, ezek formatervét Őrsi Ferenc alkotta.
Ezzel párhuzamosan azonban a mátyásföldi Ikarus Egyedi Gyáregységben – a későbbi Ikarus Egyedi Autóbuszgyár Kft.-ben –
Torma Lajos vezetésével 1984-ben kezdték meg a 300-as autóbuszkarosszériák fejlesztését Scania és Volvo alvázon a svéd piacra,
majd hazai alvázon a belföldi piacra is. Az Ikarus 396.27-est kifejezetten a belföldi piacra fejlesztették 1990-ben. ¡

A

z Ikarus 200-as családot követő 300-as széria tervezését már
az 1970-es években megkezdték, ekkor vált szét a városi és a távolsági buszok típuscsaládjainak gyártása. A legmodernebb felszereltséggel rendelkező buszokban tévé, légkondicionáló berendezés,
illemhely, hangosítórendszer is helyet kapott, továbbá a poggyász
kényelmes elhelyezéséhez megnövelt rakodóterű csomagtartóra is
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Szerző: Bogdán Zolttán

Közlekedési
forradalom várható?
A nagyvárosok menetrendszerű gigadugóiban veszteglő autósok talán nem is sejtik még,
hogy feltartóztathatatlanul közeleg az idő, amikor gyökeresen, sőt mondhatni forradalmian megváltozik a világ közlekedése. Legalábbis ezt állítják mértékadó külföldi szakemberek – a részletekről viszont vajmi keveset tudhatunk meg. Ezért kértük fel, mintegy
szakmai iránymutatásra, Kisgyörgy Lajost, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Út és Vasútépítési Tanszékének docensét, aki az úttervezés mellett forgalomszabályozással, közlekedési hálózatokkal és várostervezési rendszerekkel is foglalkozik.

A

ki a globális szakemberek lelkes jövőképére csak legyint egy nagyot, az minden bizonnyal téved. Eszébe
villanhat ugyan, hogy az elmúlt évtizedekben hányszor hallott már hasonlót, és mégsem történt semmi
lényeges, de a hírek szerint most valóban nagy változások előtt
állunk. Ez már nem a „több autópályát építünk és akkor minden
megoldódik” korszak, és már metróvonalat sem akarunk minden
százezres városba telepíteni. Ennél jóval többről van szó.
Ha most valakinek az elektromos és az önvezető autó ugrik
be, az jó helyen kapiskál, de ehhez még bátran hozzátehetjük
a mágnesvasutat és a hyperloopnak nevezett vákuumcsöves kapszulavonatot, illetve a légi közlekedést „megreformáló” pilóta nélküli taxidrónokat is. Ezek jelenthetik a „közlekedési forradalom”
technológiai alapjait.
Hiszen ma már az átlag újságolvasó is tisztában van vele, hogy az
elektromos autók terjednek, és világszerte elsöpörnek maguk elől

minden akadályt. Ha már az olyan nagynevű cégek, mint a Mercedes vagy a BMW, sőt a Rolls-Royce is elektromos autókat gyártanak, milyen érv szólhat ellene? Mondjuk az, hogy egy elektromos,
netán autonóm autó sem foglal el kisebb helyet a dugóban, mint a
többi. Ráadásul sofőr nélküli autó még sehol a világon nem kapott
engedélyt, Kaliforniában járnak a legközelebb ehhez. A nagy csinnadrattával beharangozott pilóta nélküli személy- és csomagszállító drónok sem kerültek közelebb a megvalósuláshoz. Nincs még
ország, amely engedélyt adott volna nekik, még Dubaiban is csak
tesztelik őket. A már említett szupervasutak szórványos elterjedését a technikai problémák mellett a hihetetlen költségek magyarázzák. Különben sem lesznek alkalmasak a nagyvárosok problémáinak megoldására – leginkább a kontinenseken belüli légitársaságok
tarthatnak a kötöttpályás konkurenciától.
Hát akkor? Hogyan és főleg mikor lesz ebből közlekedési forradalom? A BME Út és Vasútépítési Tanszékének docensét, Kisgyörgy
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Lajost kértük meg, hogy segítsen e bonyolult kérdéskörben jobban
eligazodni.

Földrengésszerű változások
Kisgyörgy Lajos – kissé távolabbról nézve a folyamatokat – egyrészt megerősíti az előfelvetést, miszerint itt hamarosan tényleg
nagy változások lesznek, másrészt pedig kissé kiábrándítja a kérdezőt. A jövőkép részleteiről ma még nagyon keveset sejtünk,
még kevesebbet tudunk: valószínűleg olyan rendszer alakul majd
ki, amelynek hátterét még csak most véglegesítik a laborokban és
a tesztpályákon.
„Nagyon valószínűnek tűnik, nekem legalábbis az a megérzésem, hogy 10-15 év múlva rá sem fogunk ismerni a jelenlegi közlekedési rendszerre. Olyan földrengésszerű változások jönnek, mint
a 19. század közepén, amikor megjelent a vasút. Az egész világ átalakul. Ezt három érvvel tudom alátámasztani. Az első egy kicsit
cinikus: jól tudjuk, hogy minden minőségi változást kaotikus helyzet
előz meg, ugyanis a meglévő szerkezetnek össze kell omlania, hogy
egy új jöhessen helyette. Mint azt a saját bőrünkön is tapasztalhatjuk, ez a folyamat már zajlik, nagy valószínűséggel már benne
élünk az összeomlásban. Jöhet a struktúraváltás. A második már
inkább szakmai: a járműiparban, az IT, illetve ICT szektorban olyan
robbanásszerű tudományos és technológiai innovációk zajlanak,
amelyek szinte magukkal rántják a közlekedést – egyre elfogadottabbá válnak az úgynevezett intelligens közlekedési rendszerek.
A harmadik viszont inkább társadalompszichológiai: a „sharing
economy” új generációja már teljesen másképpen áll a tulajdonhoz: nem birtokolni akarják a tárgyakat, hanem hozzáférni. A közlekedésben is olyan forradalmi változás megy végbe, mint előtte a
kommunikációban, a zene-, ﬁlm vagy szállodaiparban. Nem attól
függ majd a mobilitásuk, hogy van-e saját járművük, hanem hogy
kényelmesen hozzáférnek-e a megﬁzethető árú, környezetbarát
közlekedési szolgáltatáshoz. Az egyéni közlekedés egyre inkább közösségi közlekedéssé válik. Ez óriási változást jelent, sok olyan problémára hoz majd megoldást, ami ma még kezelhetetlennek tűnik”
– magyarázza a docens.

A szakember főleg ez utóbbi mozzanathoz fűz nagy reményeket.
Önmagában ugyanis az a tény, hogy elektromos gépkocsival járunk,
még nem oldja meg sem a nagyvárosok, sem az autópályák problémáit, hiszen ugyanakkora helyet foglalnak el az útpályán, mint
robbanómotoros társaik. Ráadásul az „abszolút szennyezésmentes”
címkéjük is kétséges: az általuk használt elektromos energiát is elő
kell állítani valahol, az alkatrészekről és főleg a több tízkilós lítiumion-akkumulátorokról nem is szólva. A mesterséges intelligenciára,
az úgynevezett deep learningre építő, vezető nélküli autók esetén
hasonló a helyzet: csak akkor javítanak számottevően a városok
közlekedési helyzetén, ha négyen-öten ülnek benne.
Az viszont már az adott város teljes utcaképét és életét megváltoztatja, ha a lakosság jelentős, netán túlnyomó része nem vásárol
magának autót és nem foglal el értelmetlenül egy közösségi parkolóhelyet napi 8-10 órán keresztül. Az úgynevezett autómegosztó
szolgáltatás (carsharing) kocsijait egy telefonos applikáció segítségével találhatjuk meg a városban. A használat végén ott lehet
hagyni bárhol a zónán belül, ahol nem tiltja a KRESZ, nem kell viszszavinni egy meghatározott pontra. Ez a fajta autókölcsönzés már
Budapesten is létezik, mi több, mindjárt három céggel, de még
a fejlett országokban is unikumnak számít. Rohamos elterjedésük
viszont szinte garantálható. Egy ilyen közösségi kocsi mintegy 8-12
magánautó funkcióit tudja ellátni, miközben logikusan csak tizedannyi parkolóhelyet foglal el. Nem elképzelhetetlen az sem, hogy
ezek a járművek egyszer önvezetők lesznek, de a többi közlekedési
szereplő döntő érvet jelentő hozzáállásáról egyelőre még nagyon
kevés tapasztalatunk van. Mindez elsősorban a nagyvárosok infarktusos közlekedési gondjain segíthet, nehezen képzelhető el egy
olyan jövőbeni szituáció, hogy egy kis településen lehessen ilyen
autót találni, amelyet az ország területén bárhol ott lehet hagyni.
A szakember még egy területre szeretné ráirányítani a ﬁgyelmet: a pilóta nélküli repülő eszközökre, magyarul drónokra. Technikailag már olyan magas szinten áll ez az iparág – nemcsak a katonai, de a polgári része is –, hogy a rotoros, netán merev szárnyas,
akkumulátoros légi járművek már közvetlen emberi irányítás nélkül
is tudnak utasokat és csomagokat szállítani, akár bonyolult nagyvárosi és változatos időjárási körülmények között is. Itt egyelőre fő-
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Ha a két dimenzióból ki tudunk lépni a három dimenzióba, az
sokat segítene a városok közlekedési gondjainak megoldásában. Ennek alkalmas eszköze lehet a pilóta nélküli taxidrón.

leg szabályozási, engedélyezési és biztonsági tényezők hátráltatják
a használatbavételt, de nehezen képzelhető el, hogy egy ilyen fejlett, távlatos és gazdaságilag óriási kifutást ígérő terepen ne találnának kompromisszumos megoldásokat. Ha a kvázi két dimenzióból
ki tudnánk lépni a három dimenzióba, az sokat segítene a városok
közlekedési gondjainak megoldásában.

Utak és tévutak
A majdani nagy változások természetesen nem hagyják majd érintetlenül Kisgyörgy Lajos szűkebb szakterületét, az útépítést sem:
„Az Utak című tárgyam első előadását úgy szoktam kezdeni,
hogy felhívom a hallgatók ﬁgyelmét: a következő időszakban rengeteget fognak hallani betonról és aszfaltról, de véssék a fejükbe,
a jövő útja nem csak ebből áll majd. Már az ő szakmai pályafutásuk elején is óriási változások lesznek ezen a téren, és minél korábban meg kell ismerkedniük az olyan fogalmakkal, mint intelligens
vagy innovatív út, a multifunkcionális és öngyógyító út. Természetesen pontosan el kell sajátítaniuk a jelenlegi szabványokat, de kísérjék ﬁgyelemmel a nemzetközi trendeket, gondolkozzanak, legyen
szakmai jövőképük. A változásokkal való szembenézést egyetlen
ország vagy építőmérnök sem spórolhatja meg.”
A fenti útjellemzők természetesen nem külön-külön, hanem
komplexen értendők: a többféle funkcióra is alkalmas, szenzorokkal, egyéb érzékelőkkel és infokommunikációs eszközökkel bőven
ellátott út rengeteg egyidejű, releváns információt oszt meg a forgalomirányítással. A szintén „smart”, azaz okosjárművekkel és más
A többféle funkcióra is alkalmas, szenzorokkal, egyéb érzékelőkkel és infokommunikációs eszközökkel bőven ellátott út
az okosjárművekkel és más infrastrukturális létesítményekkel
együtt alkotják az intelligens közlekedési rendszert.

infrastrukturális létesítményekkel együtt alkotják az intelligens
közlekedési rendszert (Intelligent Transportation System; ITS).
A jármű-jármű, illetve jármű-infrastruktúra fejlett kommunikációs
rendszereknek természetesen igen nagy szerepük van a forgalomszabályozásban, -irányításban és az aktív forgalombiztonságban,
de önmagukban ezektől forradalmi változást, a nagy közlekedési
rendszerek súlyos gondjainak a megoldását nem várhatjuk.
Az intelligens út tehát egyrészt folyamatosan ﬁgyeli majd a környezetét, az így kinyert adatokat pedig feldolgozza és valamilyen
formában továbbadja. (Ez egyébként részben már ma és Magyarországon is működik, az út menti különböző mérőberendezések,
meteorológiai állomások, tengelysúlymérők megannyi adatot
gyűjtenek – más kérdés, hogy mire használjuk őket.) Jövőbeni példa: jön egy autó, de a vezető még nem tudja, hogy kétszáz méterrel arrébb jeges az aszfalt. Az intelligens útpálya leadja a jelzést az
autónak, az továbbítja az infrastruktúrának, az meg az összes többi közlekedővel közli, hogy itt és itt jég van. Vagy: az egyirányú utcába valaki rossz irányból hajt be, az út érzékeli ezt és ﬁgyelmeztet.
Az intelligens út másik feladata, hogy önmaga állapotát is ﬁgyelje. Ha megfelelő helyekre és megfelelő sűrűséggel érzékelőket
építünk be, a pálya folyamatos információkat ad a központnak:
mikor kell beavatkozni, javítani, felújítani. Ez tehát tulajdonképpen
egy megszakítás és emberi részvétel nélküli pályadiagnosztika.
Ennek fejlettebb és innovatívabb változata, amikor az útpálya
a kisebb hibákat, hajszálrepedéseket önmaga „gyógyítja”, megelőzve a nagyobb problémákat. Az öngyógyító betonnal már ígéretes kísérletek folynak, az öngyógyító aszfaltnál még a kezdeti stádiumban
vannak a kutatások. Ugyancsak az innovációra példa, hogy az utak
sávjait ma már alacsony fogyasztású, színes ledekkel is kijelölhetjük, sőt ugyanilyen alapon elképzelhető a változtatható útburkolati
jel is, ami frappáns megoldás például a váltakozó sávhasználatra.
A jövőbeni utak multifunkcionalitása legalább ennyire izgalmas
kérdéskör. Ha megszabadulunk az évszázados rutintól, beláthatjuk, hogy a végtelenbe futó aszfaltszalagot a közlekedésen kívül
még sok minden másra is lehetne használni. Például napelemként.
Amióta a napelemtáblák ára a világpiacon exponenciálisan zuhanni kezdett, az erre vonatkozó kísérletek felgyorsultak, egyre-másra
épülnek a próbaszakaszok. Itt jelenleg két hasznosítási ﬁlozóﬁa
küzd egymással. Az egyik a már meglévő útburkolatot fedi be
teher- és strapabíró napelemekkel, a másik pedig a napelemet
alakítja ki útként – úgynevezett szerelt útburkolatként. Mindkét
megoldás közös előnye, hogy az útban felhalmozódott rengeteg
hőenergiát elektromos energiává alakítja át. Vagyis az aszfalt nem
fog „megolvadni” és deformálódni, viszont cserébe jelentős menynyiségű elektromos áramhoz jutunk. Persze a hátrányuk is közös:
azon túl, hogy a nem megfelelő beesési szög miatt ezeknek a napelemeknek a hatásfoka nem éri el a tetőkre szereltekét, jelenleg
még mindkét megoldás iszonyatosan költséges.
Kisgyörgy Lajos a jövő útépítésével kapcsolatban még egy rendkívül izgalmas kísérletre hívja fel a ﬁgyelmet: az induktív töltésre.
A mobiltelefonoknál már bevett szokás a vezeték nélküli (induktív)
töltés, és egyes prémium autógyártók is megoldották már, hogy
a garázsban nem kell nehézkes akkumulátortöltőkkel bajlódnunk.
Csak beállunk a megfelelő helyre, és a többit elintézi a betonba applikált töltőpanel, illetve az autó alján lévő indukciós egység. Arról is
érkeztek már hírek, hogy mélygarázsokban, sőt bevásárlóközpontok
parkolóiban is kísérleteznek ezzel a szellemes, ám kissé drága meg-
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Nagy lehetőség rejlik az indukcióban. Ha sikerül megoldani,
hogy menet közben is fel lehessen tölteni az e-autók akkumulátorait, egy csapásra meg lehetne szüntetni az elektromos autózás két gyenge pontját: a korlátozott hatótávolságot és a lassú
töltést. Egy önmagát (zöld árammal) folyamatosan töltő közösségi közlekedési rendszer a közlekedés új dimenzióját jelentené.
Dél-Koreában 2013 óta működik egy kísérleti, 24 kilométeres
indukciós szakasz, ahol speciális autóbuszok közlekednek.

oldással. A szakember szerint viszont még ennél is nagyobb lehetőség rejlik az indukcióban. Ha majd azt is sikerül megoldani, hogy
ne csak álló helyzetben, hanem menet közben is fel lehessen tölteni
az e-autók akkumulátorait, egy csapásra meg lehetne szüntetni az
elektromos autózás két gyenge pontját: a korlátozott hatótávolságot és a lassú töltést. Egy önmagát (zöld árammal) folyamatosan
töltő közösségi, netán autonóm e-autókból álló ﬂotta vagy kollektív
rendszer már valóban a közlekedés új dimenzióját villanthatja fel.
Az elmélet gyakorlatba átültetését itt is technikai és gazdasági
problémák hátráltatják: a különböző időjárási körülményekre érzékenyen reagáló, egyébként is alacsony hatásfokú energiaátadás,
illetve az infrastruktúra kiépítésének a horribilis költsége.

Külföldi példák
A katasztrofális közlekedési helyzetű városokra, tájegységekre és
országokra számtalan példát lehetne felhozni, a komplex, jövőbe
mutató megoldásokra annál kevesebbet. Pekingben ugyanúgy fuldokolnak a kipufogógáztól, mint Mexikó Cityben, a japán autópályákon pedig csak azért állnak kevesebben a dugókban, mint Németországban, mert jóval ritkább a sztrádahálózat. Nincs egyetlen
olyan ország vagy nagyváros sem, amelyre rámutathatnánk: lám,
itt már megoldották az összes problémát, tessék őket követni.
Az eddigi legambiciózusabb kísérlet Masdar City volt az Egyesült Arab Emírségekben. A tíz évvel ezelőtti tervek szerint itt valósították volna meg az első „nullaemissziós” szupermodern várost,

ahol a közlekedést is elektromos robottaxikkal bonyolították volna le. Néhány épületet és a közlekedési rendszer egy részét át is adták, de később leállt az egész projekt. A zöldmezős és zöldenergiás
dél-koreai Songdo üzleti negyed, a milliós Incheon szomszédságában már jobb példa. A vadonatúj településen minden fenntartható, környezetkímélő és energiatakarékos, a teljes közlekedést
metróval, elektromos járművekkel és kerékpárokkal oldják meg.
A klasszikus európai nagyvárosok közül Koppenhágát és Bécset
szokták pozitív példaként kiemelni, nem azért, mintha minden, az
előzőekben felsorolt közlekedési problémát megoldottak volna,
hanem mert a városközpontból kitiltották az autókat, a lakosság
nagy része pedig átszokott a kerékpárra.
Ha nem városokra, hanem műszaki-technikai megoldásokra
koncentrálunk, már valamivel jobb a helyzet: számos olyan kísérlet és próbaüzem zajlik szerte a világban, amelyből kikerekedhet
valami egészen jó, távlati megoldás.
Az elektromosautó-fejlesztések felsorolásába nem lenne értelme belekezdeni, hiszen jószerével a világ összes járműgyártója ide
irányította a legjobb fejlesztőmérnökeit – itt elsősorban egy forradalmian új energiatárolási módszer hozhatna áttörést a mostani
lítiumion-akkumulátorok helyett. Biztató kísérletek folynak a különböző szuperkondenzátorokkal, szolárcellákkal, grafénekkel és
hidrogénüzemű autókkal, de az igazi megoldás még várat magára.
Ami a teljesen önvezető (autonóm) autókat illeti, már közel
az áttörés. Kalifornia államban nemrégiben jelentették be, hogy
2018 áprilisától engedélyezni fogják a járművek távoli felügyeletét,
vagyis az önvezető tesztautókban ezentúl már nem kötelező sofőrnek (mérnöknek) ülnie. A tesztek tehát hamarosan már élesben
folynak, a várakozások szerint 2020-tól jelenhetnek meg az utakon
az első igazi autonóm járművek – nagy valószínűséggel először
a teherszállításban. Persze csak akkor, ha addig valóban megoldják
az összes felmerülő közlekedésbiztonsági és etikai problémát.
A napelemes utak ügyében is van előrelépés. A világ első ilyen
útját, jobban mondva útszakaszát Franciaországban adták át 2016
végén, azóta a tesztüzem megy. A franciák úgy belelkesedtek ettől, hogy a mindössze ezerméteres (2800 négyzetméteres) szakasz
mellé újabb ezer kilométert terveznek – mintegy 5 milliárd eurós
befektetéssel.
Az „álló” indukciós és a menet közbeni indukciós töltés fejlesztése elvált egymástól. A garázsokban alkalmazható, nem igazán
hatékony, de kényelmes „plugless” töltőt már nemcsak a járműipar
nagy megújítója, a Tesla oldotta meg, de a Mercedes, a BMW és
a Nissan is, általában opcióként szállítják. A menet közbeni töltés

A jövőbe mutató megoldások közül az eddigi legambiciózusabb kísérlet Masdar City volt az Egyesült Arab Emírségekben. A „nullaemissziós” szupermodern városban a közlekedést is elektromos robottaxikkal bonyolították
volna le. Néhány épületet és a közlekedési rendszer egy részét átadták, de később leállt az egész projekt.
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önvezető autó, intelligens út, pályadiagnosztika, öngyógyító aszfalt, szállítási és utazási lánc

közlekednek. A széles körű elterjedés akadályát a hírek szerint
a technikai problémák mellett a csillagászati árak jelentik.

Intermodalitás

A világ első napelemes, ezerméteres útszakaszát Franciaországban adták át 2016 végén, azóta a tesztüzem megy.

már jóval nagyobb feladat; lezárt útszakaszokon tesztelik a megoldásokat a világ számos fejlett országában, például az Egyesült
Államokban, Nagy-Britanniában, Franciaországban és Izraelben.
Az angolok például félmilliárd fontos keretet különítettek el, hogy
2021-ig széleskörűen kiépítsék az „electric recharging lane”-ek kísérleti hálózatát. Érdekes módon ezen a téren a dél-koreaiak jutottak a legtovább: Gumi városában már 2013 óta működik egy kísérleti, 24 kilométeres indukciós szakasz, ahol speciális autóbuszok

A városközi, netán országok közötti közlekedés gondjait Kisgyörgy
Lajos szerint nagymértékben az intermodális közlekedés fogja
megoldani.
Ha lesz majd egy olyan ország, amely rendelkezik nagy ívű koncepcióval, plusz kellő anyagi erővel, az kialakíthatja az úgynevezett
szállítási és utazási láncokat. Ennek a ﬁlozóﬁája szakít a korábbi
rutinnal, amely mindig meghatározott közlekedési eszközről, csatlakozásról és szigorú menetrendekről szól. Az új koncepció szerint
nem azt kell kijelenteni (és megvalósítani), hogy A pontból autóval
vagy vonattal jutok el B pontba, hanem hogy eljutok oda az optimális közlekedési eszközzel. Hogy ez vonat, autó, repülőgép, szinte
mindegy, a lényeg a rugalmas menetrend, a gördülékeny átszállás
és az, hogy a kényelmi szint az egész láncban megfelelő legyen.
Itt már nagyobb szerepet kaphatnak az önvezető járművek, egy
autópályán ugyanis századannyi váratlan esemény történik, mint
a szűk belvárosokban. A jármű- és irányítástechnikai feltételek
nagyrészt már ma is adottak a változásokhoz. Néhány év múlva
valószínűleg már senki sem fog meghökkenni, ha a járművek valamiféle konvojba szerveződve suhannak tova, a szembejövő gépkocsi, autóbusz vagy kamion vezetőülése pedig tökéletesen üres.
A szakértők szerint ez a megoldás jóval kevesebb problémát okoz
majd, mint egy kialvatlan, másnapos hús-vér sofőr… ¡

A jövő az intermodális közlekedésé, amelyben nem az a fontos, hogy A pontból autóval vagy vonattal
jutok el B pontba, hanem hogy eljutok oda az optimális közlekedési eszközzel. A lényeg a rugalmas
menetrend, a gördülékeny átszállás és az, hogy a kényelmi szint az egész láncban megfelelő legyen.
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Szerző: Ferencz Edina, Bersényi Ágoston

Az ország szíve: Ferencváros,
avagy merre mehetnek
a délegyházi vonatok?
Történt, hogy egykor valaki gépen szállt fölébe az ország legnagyobb rendező pályaudvarának,
és látta, hogy ez bizony pusztítandó vasút, ócskavastelep, a város szerkezetének szégyene.
A vasúthoz kötődő szakembereknek azonban ez mást jelent: az ott a bakterház, és a bakter
előtte áll s üzen… Kitekintő elemzés Ferencváros jövőjének kapcsán Budapest keleti és nyugati
részének vasúti kötöttpályás összeköttetéséről, a látható fejlesztések ismeretében.

Ferencváros története, a kezdetek
Az új Összekötő vasúti hídon át Kelenföld és Kőbánya teher közötti kapcsolat megépülésével 1878-ban kezdődött Ferencváros
állomás története. Ekkortól fokozatosan töltötte be a növekvő
lakosszámú főváros élelmezésében az ellátó szerepét, vidékről
a Vásárcsarnokba közvetlen vasúti összeköttetés biztosításával.
A 20. század elejére a Duna-parti teherpályaudvar, KőbányaHizlaló, Kőbánya felső, Józsefváros és az új Központi (ma Keleti) pályaudvar, a Sertéshizlaló és a Marhavásártér, valamint Ferencváros
között 23 km-nyi hosszban kiépültek a kapcsolatok. A teherforgalom erősödésével Ferencváros a déli, Gubacsi-rét felé terjeszkedett
tovább, először a Nyugati rendező és gurító kiépítésével, majd később, az 1950-es években a korszerű Keleti gurító hozzáépítésével.
Mai állapotában is az ekkor kialakult szerkezetet látjuk, azonban
a 30 évvel ezelőtti csúcsforgalom jelentős visszaesésével az infrastruktúra állapotában is több vágánycsoport „romlásnak indult”,
és több esetben eljutott egészen a vágányok felszámolásáig.

A jelen forgalma
Ferencváros keleti oldalán, a Keleti pályaudvar felől, Rákoson át
Kőbánya felső felől és Kőbánya-Kispest felől érkezik be egymás
mellett a három fő irány, mely a nyugati oldalon Kelenföldön át
Székesfehérvár vagy Győr, illetve déli irányban Soroksáron keresztül Kelebia felé folytatja útját. Hálózati szinten az egyetlen hiányzó láncszem a Dunántúlról irányváltás nélküli eljutás lehetősége
a déli országrészbe.
Személyforgalmi jelentőségét tekintve Ferencváros nem büszkélkedhet önálló, nagyszámú utasvonzó létesítménnyel, intézménnyel. Az utasok főként a Könyves Kálmán körúti 1-es villamos
átszállási pontját, azt követően pedig a népligeti metrókapcsolat
elérését keresik. A jelenlegi közösségi/közforgalmú hálózati rendszerek összekapcsolásának hiánya miatt egyéb, a Belváros felé
megoldást adó kapacitív átszállási kapcsolattal nem rendelkezik.
Ma a Déli összekötő híd személyforgalmát a kétóránként közlekedő pécsi és a Győr/Bécs felől félóránként érkező IC, EC és Railjet

vonatok, valamint a Székesfehérvár és Martonvásár felől félórás
ütemben érkező elővárosi viszonylatok adják. Ehhez csatlakoznak
be a kelebiai vonalról a kétórás alapütemben közlekedő távolsági
vonatok, melyek közül három pár nemzetközi forgalomban közlekedik. A távolsági vonatok az előváros és az országhatár közötti
települések kiszolgálását is ellátják. A 150-es vasútvonalon jelenleg
mind szolgáltatási színvonalában, mind kínálatában csekély, órás
ütemű elővárosi forgalom üzemel.
Ferencváros áruforgalmi jelentősége emellett vitathatatlan:
a pályaudvar funkcióját tekintve a magyar vasúti hálózat nyugat–
keleti irányának „fordítókorongja”. Az állomást naponta másfél
száz megálló tehervonat érinti, ezek a dunántúli fővonalakról érkező és a Budapest–Kelebia vasútvonalon gépcserével és irányváltással továbbközlekedő vonatok, valamint azok a vonatok, amelyekkel
nem szükséges technológiai folyamatot elvégezni, összeállításuk
nem változik, csak írásbeli rendelkezés kézbesítése miatt állnak
meg az állomáson. A megálló vonatok átlagosan 58 percet tartózkodnak az állomáson. A pályaudvari kapacitások a tehervonati
közlekedés „kiszámíthatatlansága” miatt hektikusan alakulnak,
vonatközlekedés-mentes holt időszakok váltják egymást technológiai torlódásokkal, ilyenkor a rendező pályaudvarra érkeztetik
a vonatokat. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a másfél évszázaddal ezelőtt kigondolt rendezési koncepció ma is működőképes.

A fejlesztési környezet és érintettség
Napjainkban számos, különböző fókuszú fejlesztés környékezi a
vasutasok „fészkét”. A legmeghatározóbb szerepet a Soroksári
út és a Duna közötti terület fejlesztési elképzelései adják, ahol
a 2024-es Olimpiai falu terveit követően a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programban meghatározott keretek között
„Budapesti Diákváros” néven egyetemi városfejlesztési terv áll kidolgozás alatt. A területet ma keleti oldalról határolja a kelebiai
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Ferencváros területén ma meglévő funkcionalitások

Kőbánya felső

Kőbánya-Kispest

FERENCVÁROS

rendezés

rendezés

tárolás

tárolás

keleti fogadó

nyugati indító

NYUGATI
GURÍTÓ
nyugati fogadó

FERENCVÁROS NYUGATI RENDEZŐ

SOROKSÁRI ÚT
RENDEZŐ

SOROKSÁRI ÚT

H6 HÉV

1 Kelenföld
150 Soroksári út

Csepel

1 Budapest-Keleti
40a, 150 Kőbánya-Kispest

FERENCVÁROS SZEMÉLY

FERENCVÁROS KELETI GURÍTÓ

1 Kelenföld
40a Pusztaszabolcs

GUBACSI RENDEZŐ FR GB
kihúzó
JELENLEGI FUNKCIONALITÁS

150 Kelebia
Soroksár-Terminál

• Távolsági és elővárosi forgalom
Ferencváros személy – 1, 40a és 150
150 Kelebia

• Teherforgalom
• Csepel közvetett kiszolgálása

elővárosi személyforgalom is
távolsági személyforgalom
teherforgalom

• Üzemi kapcsolat a H6 HÉV-vel

vasútvonal, a Gubacsi híd után lassan töltésben emelkedve a
Kvassay útig. Nyugati oldalról a fejlesztési területet a Duna zárja
be, ahol a nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas Dunai
Evezős Központ tervezése van folyamatban. A Gubacsi hídtól a
csepeli Corvin térig bezárólag a NIF Zrt. megbízásából folyik tervezés, mely a vasúti kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése mellett
a közúti csomópont külön szintű átépítését is megcélozza. Ugyancsak a közeljövő tervei között szerepel az Új Híd koncepciója, mely
az Illatos út magasságában keresztezné a Rendező területét. Év elején elkészült a H6-os, H7-es HÉV megvalósíthatósági tanulmánya,
a gyorsvasúti lehetőségeket és a villamos változatot bemutatva
a döntéshozóknak; ahol a gyorsvasúti változat egy lehetséges
Kálvin téri végállomást adhatna a 150-es vonal elővárosi vonatai
számára is. Szintén ﬁnisben jár a Ferencváros–Kelenföld 3. vágány
fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmánya, mely körülöleli
a CEF (Európai Hálózatﬁnanszírozási Eszköz – a szerk.) támogatásból megvalósuló Déli összekötő híd fejlesztési projektet, valamint
a Danubius megállóhely tervezett kialakításával megalapozza
a távlati három vágány funkcionális kiosztását is. Az előzőeken kívül – noha ﬁzikailag távolabb fekszik, ámde forgalmi hatásaiban
visszaköt ide – a Bp. Liszt Ferenc repülőtéri kötöttpályás projekt
tervezését kell mindenképpen megemlíteni. Ezek az elképzelések
keretbe foglalják a MÁV Zrt. megbízásából jelenleg futó tervezési
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feladatot, mely a 150-es vasútvonal Soroksári úti áthelyezését hivatott megoldani, a személy- és az áruforgalmi érdekek maradéktalan teljesülése mellett.

A Soroksári úti terület felszabadításának
összefüggései
Noha Ferencváros teljes visszafejlesztése még a Soroksári úti területek felszabadításával egy időben sem merült fel élesben, sokakban felvetődhet a kérdés, hogy egy V0 jellegű, Budapestet
elkerülő vasútvonal adhat-e választ Ferencváros központi szerepének kiváltására? Ehhez ismernünk kell a Ferencváros területén
belül lezajló funkcionális feladatokat, azok mennyiségét, várható
tendenciáit. Teherforgalmi tekintetben Ferencváros egyfelől az
átmenő nemzetközi teherforgalom leközlekedtetése, a rendezést
igénylő teherforgalom funkcióihoz való hozzáférés biztosítása,
a Csepeli Szabadkikötő és a Budapesti Intermodális Logisztikai
Központ (BILK) kiszolgálása mellett szórt elegyrendezéssel, irányvonatképzéssel és egyéb szolgáltatásokkal van jelen. Ezt a kapacitást, ha nem is teljes egészében, de legalább optimális mértékben
visszapótolni a városon belül máshol semmiképpen sem lehet,
a városon kívül is csak az előváros által leginkább használt zónán
kívül lenne szabad megtenni.
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Fejlesztési területek
A „150. VV. ÁTHELYEZÉSE” PROJEKT ÉS
A KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK ILLESZKEDÉSE

Népliget mh. [NIF]

Danubius mh.

Új Híd [BKK]

150. VV. ÁTHELYEZÉSE
FERENCVÁROS

Kőbánya-Kispest

Nagy-Burma/142 nyomvonal
BPLFR [NIF]

Soroksár

BUBE [MÁV ]

H6, H7 [NIF]

Gubacsi híd és Csepel Corvin tér [NIF]

K. felső–Keleti pu.
[NIF]

Ferencváros – KI 3. vágány [NIF]

Nagy-Burma/142 nyomvonal

Keleti pu.

Az utóbbi évek elővárosi vasútfejlesztési projektjei sorra mutatják fel azt a rossz gyakorlatot, miszerint, csak a személyforgalomra koncentrálva, a tehervonati puﬀerhelyszínek rendre kiszorultak, az előtte egykoron meglévő lehetőségeket is felszámolva.
Volumenét tekintve a vasúti teherforgalom nagysága évről évre
mérhető erősödést mutat, arányait tekintve azonban a szórt
elegyrendezésre való igény, a városi logisztika csökkenni látszik.
A nagyobb beszállítók és a fuvarozásban részt vevők előzetes várakozásainak megfelelően az irányvonati forgalom felfutásával
kell számolni. E funkciók ellátását a Soroksári úti nyomvonal felszámolása után praktikusan a Rendező területén kell megoldani,
a Határ út magasságában a meglévő vasútvonalból kiágazással,
majd a Gubacsi rendező felől megközelítve azt. Az átvezetés
legnagyobb előnyét majd éppen a jelen legnagyobb nehézsége, a hiányzó kapcsolatok megadása jelenti, melynek jelentős
infrastrukturális költsége – mind a vasúti pálya, mind biztosítóberendezési oldalról – nagyságrendekkel múlná felül az utóbbi
évek nagyállomási építési költségeit. További jelentős átalakításra kell számítani a ma a Csepeli Szabadkikötő kiszolgálását adó
Soroksári út rendező elérésének ellehetetlenülése esetén, annak
Ferencváros rendező területén történő visszapótlásával, mely
költségek ugyan optimalizálhatók, de nem elhagyhatók.
Ámde amíg az áruforgalom esetében alapvetően a rendelkezésre álló pénz fogja meghatározni az új műszaki tartalmat,
addig a személyforgalom megoldása többváltozós függvényen
alapul.
A 150-es vonal elővárosi vonatai ma kényszerpályán mozognak Kőbánya-Kispest végállomással, ahol az elkövetkezendő
időszak vasúti elővárosi vonalfejlesztéseivel járó kizárások adta

többletkapacitások kihasználásával ideiglenesen a Keleti pályaudvarra történő közlekedtetésük megoldható lesz. De a végleges viszonylati
rendszer meghatározása egész Budapest kötöttpályás személyközlekedését érinti.
Immár évek óta húzódó igény egy ún. Budapest „Node Study” kidolgozása, ahol az elővárosi és távolsági vonatokra vonatkozóan le kell
fektetni azok viszonylatrendszereit, a szolgáltatási színvonal alapparamétereit, mindezt a projektek egymásra hatásának és beruházási költségeinek ismeretében, egy távlati ütemezhetőség biztosításával. Ennek
célja pontosan akkor érvényesülne, amikor egyedi projektek tervezése
folyik, és azok fejlesztési tartalmát keretbe kell foglalni. És itt a kérdések
már nagyon messzire mutatnak: a távolsági és elővárosi viszonylatok
részben funkcionális szétválasztása és a nyugati és keleti országrészek
további távlati összekötésével megadható új rendszerek, az ezzel öszszefüggő karbantartási koncepcióval egyetemben, valamint ezzel
együtt a fejpályaudvarok koncepciójának újragondolása is felmerül.
Az eddig tervezett projektek esetében (pl. Liszt Ferenc reptér,
80a vasútvonal, 3. vágány Kelenföld–Ferencváros között stb.) területi lehatárolásukból adódóan ez még „megugorható” volt, hiszen
„csak” Kőbánya-Kispestig, Rákosig, avagy Ferencvárosig történtek
fejlesztések. Most azonban Budapest legizgalmasabb térségében:
a Ferencváros–C-elágazás–Kőbánya-Kispest–Kőbánya felső–Keleti
pályaudvar térségben kell a Soroksári úti vágány felszámolásának következtében megoldást adni, ahol az eddigi összes fejlesztési elképzelést kell majd összehangolni úgy, hogy az vélhetően összhangban
legyen majd az újonnan kidolgozásra kerülő budapesti kötöttpályás
koncepcióval. Így a délegyházi vonatok végállomásának kérdésében
még a szakma, az üzemeltetők és nem utolsósorban a szolgáltatás
megrendelői között is hosszú egyeztetések várhatók. ¡
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HungaRail Kft. • hungarail@hungarail.hu

Szerző: Csárádi János, nyugalmazott vezérigazgató, MÁV
V Zrt.

Vasút-villamosítás
gazdaságosan
A vasútüzem gazdaságosságára törekvés – a közpénzzel felelős gazdálkodás részeként – kiemelt fontosságú feladat minden, közpénzből gazdálkodó cégnél. A MÁVcsoportban nincs különbség a vasúti jármű, a pályalétesítmény vagy más vasúti
eszközfejlesztés beruházása között. Ezért a vasút-villamosítás valamennyi elemére,
eszközére kimondható a közpénzköltés miatti felelős gazdálkodás kötelessége.

A

25 kilovoltos (kV), egyfázisú 50 hertzes (Hz) vontatási rendszer
előnyeit a világ elismerte, és követi a 25 kV-os 50 Hz-es magyar
villamosítási rendszert. A vasúti infrastruktúra-elemek közül
miért éppen a villamosítás az, amellyel foglalkozni érdemes?
Azért, mert a villamosítás eredményeképpen csökken a vontatási költség,
tehát a villamos vontatású vasút a dízelvontatáshoz képest olcsóbb, ezért
megtérülő beruházás.
Írásomban kitérek a gazdaságos és vontatási célnak megfelelő villamosítási építési elemek alkalmazásának fontosságára is.

Mikor legyen villamos vontatás?
Mindig, amikor a befektetés megtérül, továbbá, ha a villamosítást a környezet védelme indokolja.
A Svájci Vasút (SBB) és több más fejlett nyugat-európai vasúthálózat fejlesztéséért és gazdaságos vasúti üzemeltetéséért felelős társaságok példája
bizonyítja: a gazdaságos villamos vontatás teljesítménye az összesből akár
90 százalék feletti részarányú is lehet. Ebből következik, hogy van még villamosítási feladat a magyar vasúthálózaton.
A vasúti infrastruktúra nagy értékű állóeszközhalmaz, ebből következik,
hogy gondos tervezéssel, költségoptimalizálásra törekvéssel és nyilvános
versenyeztetéssel sok millió forinttal csökkenthető a beruházás költsége.
A gondos állapotfelméréssel, tervezéssel a valóban cserére szoruló infrastruktúra-elemek ismeretében történő tervezés, engedélyeztetés és lefolytatott közbeszerzés, majd annak LCC (életciklusköltség – a szerk.) alapú elbírálása vezethet optimális eredményre.
1. kép

2. kép

A villamosítás tervezésekor ﬁgyelembe kell venni a
műszakilag megfelelő, azonos értékű, egymást helyettesítő konstrukciókat, műszaki megoldásokat.
A villamosítás tervezett eszközeinek kiválasztása komoly tervezői felelősség is. A feladatra megtervezett és
kidolgozott műszaki megoldások költségelemzése kiadja
a legolcsóbbat, ez lesz a beruházás költsége.

Néhány fontosabb, beruházásiköltség-befolyásoló tényező, szempont
A tervezéskor el kell dönteni, hogy:
• kell-e költséges vontatási alállomást létesíteni, vagy
alkalmazható-e a 2 × 25 kV-os megoldás?
• a villamos felsővezeték-rendszer üzemeltetése a vonal
üzemidejében emberi jelenléttel vagy távirányítással,
FET-tel legyen biztosított.
• a villamosított vonalak felsővezeték-rendszerének időszakos karbantartási feladatai és az ebből fakadó kar-
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bantartási és üzemeltetési költség alapvetően a bérköltségből és az időszakonként cserélni szükséges rendszerelemek majdani árától függ.
A villamosítás egyszeri beruházási költségén kívül fontos ismerni a beépített költséges elemek várható élettartamát, valamint az időszakos karbantartás költségeit is. A környezeti ártalmaknak: szélnek, csapadéknak,
szálló pornak kitett felsővezeték-tartó oszlopok korrózióvédelme hogyan és
milyen módszerekkel valósítható meg az oszlopok tervezett élettartamának
biztosítása érdekében.
A korrózióvédelem mellett a MÁV hálózatán is adódnak különleges, nem
szokványos villamosítási feladatok. Ilyen volt korábban a Bp.-Déli pályaudvar alagút villamos vontatásra kiépítése, napjainkban pedig az esztergomi
(2. sz.) vonal villamosításakor a piliscsabai gőzös alagút is, ahol a feladat a
gőzös űrszelvényű alagút villamos vontatásra átépítése költségtakarékosan.
Az esztergomi vonalon az alagút szűkös helye miatt a 25 kV-os tápvezetéket szigetelten, az alagút belsejében vezették át. Az alagútba kettős munkavezeték került. A 2 × 100 mm2 Cu, szabványos munkavezeték 10 000 newton feszítőerővel biztosítja az alagúton belül a felsővezeték stabil, rögzített
helyzetét.
Az oszloptól induló védőcsőben szigetelten vezetett 25 kV-os tápvezeték az alagútban való biztonságos átvezetésre szolgál (1. kép).
Tekintettel arra, hogy a villamosítás során beépített elemek, alkatrészek,
hosszú élettartamúak, a villamosítás ezért alacsony, 2-3 százalékos értékcsökkenési leírású beruházás. Ebből következik, hogy két szükséges átépítés,
felújítás közötti élettartama mintegy 50 év.

5. kép

A hazai gyártású pörgetett betonoszlopok élettartama legalább 50-60 év. A betonoszlop korrózióvédelmére
nem kell költeni, az időjárás viszontagságait jól viseli.
Az acéloszlopok festésének, korrózióvédelmének felújítása – a korróziós hatásoktól függően – körülbelül
20 évenként szükséges.
Az acéloszlopok felületvédelme tűzihorganyzással akkor hatásos, ha legalább 100 mikrométer vastag a horganyréteg, és kopásálló festékkel, több rétegben, duplex
technológia szerint van lefestve. Így a felületvédelem
legalább 45-50 év. Az átvételi dokumentációban rögzíteni kell a szerkezetek duplex felületvédelmének az élettartamát.

Korszerű megoldások
Korszerű felsővezetéki megoldásokat szemléltetnek az
alábbi felsoroláshoz kapcsolódó képek külföldön a Német Vasúton (DB) és a MÁV-nál:
• Vonali szakaszolás, pörgetett vasbeton oszlopon Bajorországban (2. kép).
• Madárvédelmi megoldások az áramütések megelőzésére (3. kép). Vákuummegszakítós szakaszkapcsoló BM
típusú oszlopra szerelve.
• Kettős tartószerkezet madárvédelemmel, BM típusú
oszlopra szerelve (4. kép).
• A MÁV-nál is Rendszer Megfelelőségi Engedélyt adtak ki az SW Umwelttechnik BM betonoszlopcsaládra
és a B6240XX sodronyfékes zuhanásgátlóval ellátott
utánfeszítő berendezéscsaládra.
A Püspökladány (kiz.)–Debrecen (kiz.) vonal Püspökladány–Kaba szakaszán a feszítő-zuhanásgátló berendezés BM oszlopon és a szakaszolás kettős tartószerkezete szintén BM típusú oszlopra szerelve (5. kép). ¡

3. kép
3.
ép

4 képp
4.
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Leier Hungária Kft. • leier.hu

Szerző: S. I. K.

Csúcstechnológiájú
zajárnyékoló fal
A kor kívánalmainak megfelelő közlekedésfejlesztések, beruházások megkövetelik
a magas színvonalú, minőségi műszaki termékek, berendezések, technológiák alkalmazását. E követelmények ﬁgyelembevételével kezdte el a Leier Hungária Kft.
azoknak a termékeinek a fejlesztését, gyártását, amelyekkel kiemelkedő szerepet
vállal a korszerű közúti, vasúti rendszerek megvalósításában.
Javasolt felhasználási területek
családi házas övezetek, lakónegyedek, lakóparkok • közintézmények (bölcsődék, óvodák, oktatási intézmények, önkormányzati épületek) • irodaházak • közterek, parkok, játszóterek • szórakozóhelyek • autópályák, egyéb közutak, vasúti
pályák, pályaudvarok, repülőterek • ipari parkok
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A

Leier Durisolból készült zajárnyékoló falai a csúcstechnológiát képviselik, hiszen alapanyaguk nemcsak tartós és könnyen karbantartható, hanem
környezetbarát megoldást is jelent, ezenfelül esztétikus, változatos falazat felépítését teszi lehetővé.
A Durisol ásványosított faforgácsból és betonból, speciális
préseléses technológiával készül. A faforgács ipari hulladék,
így már a gyártási folyamatban érvényesül a környezetvédelem elve. Az összepréselt faforgács 13 centiméteres fix betonmagot ölel körbe, ez teszi stabillá és ellenállóvá a Durisolból
épült falazatot. Tartósságát mi sem bizonyítja jobban, mint
az Ausztriában több mint 40 évvel ezelőtt felállított falak mai
napig kifogástalan állapota. Kiváló szerkezeti tulajdonságainak köszönhetően a Durisol zajárnyékoló falrendszer 30 decibel léghanggátlást és 15 decibel hangelnyelést biztosít.
„A hang a levegő részecskéin továbbjutó rezgések miatt
terjed – magyarázza Major Tamás, a Leier üzletágvezetője.

– Ezek a rezgések eljutnak egészen a testünkig és persze a
fülünkig. Ezeknek a rezgéseknek a továbbterjedését akadályozzuk meg a Durisol magas minőségű zajárnyékoló falaival. A falak egyszerre kétféle funkciót is ellátnak: egyfelől
az áthaladó zaj elleni fizikai gátként jelennek meg, másrészt
tompítják is a visszaverődő zajokat.”
A Durisol ellenáll az időjárás viszontagságainak; nem károsítja a téli fagy vagy az utak csúszásmentesítése. Szilárd szerkezete vandálbiztos, tűzálló, és még a graﬃtik is egyszerűen
eltávolíthatók az anyagában színezett elemekről. A Durisol
falrendszer az egyedüli, amely az osztrák közúti és kötöttpályás közlekedést kutató társaság engedélyével a 250 km/h-t
elérő sebességű vonatközlekedést lebonyolító vasúti pályák
mellett is alkalmazható! A minősítés nem csupán azt jelzi,
hogy a falrendszert nagysebességű vasúti szakaszokon is lehet alkalmazni, hanem bizonyítja a termék rendkívüli statikai ellenállóságát, időtállóságát is.
Ma már esztétikai követelményeknek is meg kell felelniük
a zajárnyékoló falaknak. Előírás, hogy az érintett önkormányzatot, mint elsőfokú építési hatóságot, be kell vonni a falak
engedélyeztetési folyamatába, építészeti szempontból jóvá
kell hagyniuk azt. A Durisol zajárnyékoló falrendszer színvilágának helyes megválasztásával, a megfelelő grafikai elemek megjelenítésével változatos felületek, minták alakíthatók
ki, amelyek remekül illeszkednek bármilyen környezetbe. ¡

Durisol zajárnyékoló fal – termékelőnyök
hő- és hangszigetelő képessége kiváló • jó légáteresztő • nem penészesedik • nehezen éghető • környezetbarát alapanyagokból készül • egyszerű, gyors beépítés az előregyártott technológiának köszönhetően • ellenáll az időjárás és a környezet egyéb káros hatásainak • vegyileg semleges, nem korrodálódik • vandálbiztos,
13 cm vastag vasalt magbeton • kis térfogatsúly • változatos felület-, mintázat- és színvariációk
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XVIII. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
KONFERENCIA ÉS SZAKMAI
KIÁLLÍTÁS A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
idén tavasszal 18. alkalommal rendezi meg országos
távhőszolgáltatási konferenciáját.

A konferencia témája
Úton az okostávhő felé

Időpont
2018. május 16–18.

Hogyan hat napjaink technológiai fejlődése a távhőszektorra? Mire számíthatunk a következő 5-10 évben? Milyen
kritériumok meglétekor mondhatjuk azt, hogy a távhő okos?
Hogyan tudjuk meghatározni az okostávhő fogalmát?
Milyen szerepük lehet az okos-közszolgáltatásoknak egy
okosvárosban? Hol tart napjainkban az okosmérés? Milyen
az okoshálózat? Hogyan segítheti a technológia a gazdaságosabb, az erőforrásokat hatékonyabban felhasználó működést? A konferencián a többi között ezekre a kérdésekre
keresik a válaszokat a résztvevők.

Helyszín
Hunguest Hotel Pelion Tapolca****+Superior

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

Bővebb információ: gallo.kata@tavho.org

INVENT Mérnökiroda Kft. • inventkft.hu

Szerző: S. I. K.

A kisvasút begördülhet
a 21. századba
Ismert a kisvasúti pályák többségének erősen leromlott állapota.
Ehhez az állapothoz a szükséges pályamunkák elmaradásán kívül
a futóművek konstrukciós kialakítása is hozzájárul.

A

z évtizedekkel ezelőtti műszaki
színvonalnak megfelelő nehézkes, ezen belül nagy rugózatlan
tömegű, gyakran csak egylépcsős rugózású forgóvázak a szükségesnél
nagyobb mértékben veszik igénybe a vasúti pályát, tovább rontva annak állapotát.
Konstrukciós kialakításuk miatt nagy a karbantartásigényük, és működésük zajszintje
is magas. A tengelyhajtóművek, egyéb kenési helyek konstrukciós kialakítása, műszaki színvonala miatt a környezetbe jelentős mértékű kenőanyag-szennyeződés jut.
Az utóbbi években több koncepció is
készült a kisvasutak fejlesztési feladatairól.
Ezekben a tanulmányokban hangsúlyosan
megjelenik a kisvasutak ökoturisztikai szerepének várható növekedése, és ebből fakadóan mind az infrastruktúra (pálya), mind
a járműpark megújításának sürgető igénye.
Készültek új pályaszakaszok, történtek
pályaátépítések, viszont új jármű hosszú
évek óta nem állt üzembe. Megvalósultak ugyan járműátépítések, de ezek csak
a járművek egy-egy részegységét tudták
megújítani, azokban korszerűbb megoldást hozni. Egyrészt az anyagi források
A fejlesztés
célkitűzései
• „Terepjáró” képesség, azaz alkalmazkodás a jelenlegi rossz állapotú
vasúti pályához.
• Vasúti pályát kímélő kialakítás,
többlépcsős rugózás.
• Alacsony tömeg, minimálisra csökkentett rugózatlan tömeg.
• Alacsony karbantartási igény.
• Magas utaskomfort rossz pályán is.
• Környezetbarát kialakítás, alacsony
zajszint.

szűkössége miatt, másrészt azért, mert
Magyarországon eddig nem állt rendelkezésre a vasúti járművek egyik legfontosabb
fő egysége, a korszerű keskeny nyomközű
futómű (forgóváz).
Az INVENT Mérnökiroda Kft. e felismerés nyomán pályázott és nyert támogatást
GINOP-2.1.7-15-2016-00424 számú pályázatával UHFV (univerzális hajtott forgóváz)
kifejlesztésére, keskeny nyomtávú vasutak
számára.
A korszerű kisvasúti hajtott forgóváz
megjelenése új fejezetet nyit a kisvasutak
életében, elhozza a kisvasutak világába a 21.
századot. Az UHFV – „terepjáró” képessége okán – rossz minőségű pályán is magas
utaskomfortot tud nyújtani. Az alacsony
rugózatlan tömeg biztosítja a pálya kímélését, a rugózott forgóváz keretbe épített
villamos vontatómotorok lehetővé teszik
lejtmenet és fékezés esetén az akkumulátorokba való visszatáplálást. Az univerzális
hajtott forgóváz egyaránt alkalmas arra,
hogy dízel-villamos, hibrid vagy akkumulátoros hajtású jármű futóműve legyen.
Az UHFV megjelenésével elhárul a
műszaki akadály a mozdonyok, motor-
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kocsik fejlesztése (új gyártás, átépítés) elől,
ezzel pedig az ökoturisztikai fejlesztések
járműoldali korlátja megszűnik. A megfelelő turisztikai célpontokkal rendelkező
kisvasutak ugrásszerűen növelhetik szolgáltatásuk színvonalát, és így növekedhet
az utasszám.
Az ökoturizmusba irányított állami
befektetés kimozdítja a kisvasutakat korábbi reménytelen helyzetükből. A kisvasutak járműberuházásai újraindítják
a hazai járműgyártás bizonyos szegmenseit. A javuló kisvasúti szolgáltatások növelhetik az ökoturizmus méretét, ami
maga után vonja a vendéglátó és szállásadó helyek fejlesztését. Szerencsés esetben a magántőke is bekapcsolódik ebbe
a folyamatba, további növekedést biztosítva a piac körülményeihez jól alkalmazkodó kisvasutaknak.
Az univerzális hajtott forgóváz fejlesztése jelenleg a gyártási rajzdokumentáció
befejezésének fázisánál tart. A forgóváz
gyártása ez év végén fejeződik be. A fejlesztési munkákról, a forgóváz műszaki jellemzőiről a továbbiakban is beszámolunk az
Innotéka magazin olvasóinak. ¡
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DKV Debreceni Közlekedési Zrt. • dkv.hu

Szerző: S. I. K.

Virtuális bérlet,
valódi utazás
Az elmúlt évtizedben Debrecen közlekedése egyedülálló módon fejlődött, emelve
a város közösségi közlekedésének színvonalát. Több olyan nagy léptékű infrastrukturális fejlesztés, rekonstrukció fejeződött be, mely elősegíti a DKV Zrt. és
a közösségi közlekedés versenyképességét. A fenntartható nagyvárosi élet elengedhetetlen pillére a környezetvédelem, éppen ezért az elmúlt években újabb
okos megoldásokat vezettünk be a debreceni közösségi közlekedésben.

A

Nemzeti Egységes Kártyarendszer kialakításának részeként tavaly év végén vezettük be az elektronikus
jegyrendszert. Az országosan elsőként
itt kialakított program a helyi közösségi közlekedésben a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer pilot projektje, mely
a Belügyminisztérium, Debrecen Város
Önkormányzata, illetve az IdomSoft
Zrt. támogatásával valósult meg.

Nagy Attila, a DKVV Zrt. vezérigazgatója,
Barcsa Lajoss Debrecen város alpolgármestere és Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes
államtitkára

A projekt megvalósításának legnehezebb és legkritikusabb pontja az elvárásoknak megfelelő ellenőri készülékek
kiválasztása és beszerzése, valamint a
magas követelményű biztonsági előírások és titkosítások teljesítése volt. Ennek
ellenére rövid idő alatt sikerült az elméleti szintről egy kézzelfogható, könnyen
kezelhető rendszert létrehoznunk, hi-
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Az elektronikus igazolvány bevezetése indokolttá tette az elektronikus jegyellenőrzés bevezetését is. Az utas az
elektronikus igazolványát egy erre a célra kialakított, az ellenőrök által használt
speciális okostelefonhoz érinti, és így
tudja igazolni az utazás érvényességét.

Online jegy- és bérletvásárlás
Ellenőri speciális okostelefon
szen az első egyeztetéshez képest kilenc
hónap múlva, már októberben élesítettük a rendszert, amely megfelel a Nemzeti Egységes Kártyarendszer, valamint
a Személyszállítási törvény előírásainak.
Az elektronikus jegyrendszer alapját
az új típusú személyi és diákigazolványok adják. Ezek az okmányok már chippel ellátottak, és utazási azonosítót is
tartalmaznak. Ez teszi lehetővé azt, hogy
az utasok a vásárláskor csupán egy nyugtát kapjanak, papíralapú bérletet nem.
Diákok esetében pedig a diákigazolvány
az elektronikus bérlet alapja, az azonosítást a vonalkód alapján végzi a rendszer.
Az eddig bevezetett elektronikus jegyrendszerekkel szemben nincs szükség
külön kártyára, további igazolványokra,
a jogosultságok igazolására. A személyi
igazolványhoz vagy diákigazolványhoz
egyszerűen hozzárendeljük az utazási
jogosultságot. A rendszer működésének
lényege, hogy az igazolványon található,
külön erre a célra létrehozott azonosítót
olvassuk le, és ehhez társítjuk a megvásárolt jegyet, bérletet.

innováció

A folyamatos fejlesztéseknek köszönthetően tavaly decemberben az online jegyés bérletértékesítés is megkezdődött a
DKV Zrt. honlapján. Az új típusú személyi vagy diákigazolvánnyal rendelkező
utasaink az ország bármely pontjáról,
néhány kattintással, bankkártyás fizetéssel megvásárolhatják napijegyüket,
bérletüket. A vásárláshoz nincs szükség
előzetes regisztrációra, így bármikor,
azonnal megvásárolható szinte minden
értékszelvényünk.
Az elektronikus jegyrendszer hónapról hónapra népszerűbb, hiszen használata egyszerű, gyors és kényelmes.
Van olyan bérlettípus, melynél az értékesítés 5 százaléka már az elektronikus igazolványokra történik.
Márciusban már több mint 2500
elektronikus bérletet adtunk el, ennek
kétharmadát online vásárolták meg az
utasok.
A rendszer, illetve a további fejlesztések lehetőséget adnak arra, hogy az
elektronikus jegyrendszer nemcsak a
helyi, hanem a helyközi közösségi közlekedésben is teljes mértékben megvalósulhasson. ¡

robotok, lézerhegesztési technológia • pályázati felhívás

Úton az okosgyár felé
Többéves kutatás-fejlesztési projektet indított
konzorciumvezetőként a Magyar Suzuki Zrt.

A

projekt célja a vállalat beszállítói, valamint az egyetemek és kutatóhelyek közötti kutatási, fejlesztési és innovációs együttműködés fejlesztésével magasabb hozzáadott értékű, új tudományos eredmények,
piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusainak létrehozása. A projekt összköltsége 5,308 milliárd forint, amelyből
2,712 milliárd forint saját forrás és 2,596 milliárd forint a Széchenyi 2020
program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
Többlépcsős innováció keretében – jelentős gyártástechnológiai fejlesztés során – az esztergomi gyár a többi között hálózatba kapcsolja
a hegesztőrobotokat, modernizálja a logisztikai rendszert, előkészíti
a legkorszerűbb lézerhegesztési technológia bevezetését, valamint új,
kiváló műszaki tulajdonságú, költségtakarékos polimereket fejleszt a
gépkocsigyártáshoz. A fejlesztések végeredményeként 2020-ig még korszerűbb, versenyképesebb, biztonságosabb Suzuki prototípusokat állít
majd elő a vállalat.
A konzorciumi együttműködésben „A Magyar Suzuki Zrt.-ből, beszállítóiból és kutatóhelyekből álló innovatív hálózat kialakítása és működtetése versenyképes, biztonságos és környezetbarát tesztelt személygépkocsi-prototípus és gazdaságos tömeggyártási technológiájának kifejlesztésére” című négyéves kutatás-fejlesztési projektben a PEMÜ

Virt
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rtuá
rt
uálililiss valósá
uá
sáág beemu
muta
tató
tóó a heggesztőrobotról

Műanyagipari Zrt., a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonproﬁt Kft., valamint a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem működik közre partnerként. ¡

Magyar Formater vezési Díj 2018
A nemzetgazdasági miniszter – a Magyar
Formatervezési Tanács (MFT) közreműködésével – immár 39. alkalommal
hirdeti meg a Magyar Formatervezési Díj
pályázatot. A pályázat beadási határideje 2018. május 4.

A

legrangosabb hazai dizájnelismerésre tervezők, gyártók, kereskedők és megrendelők pályázatát várják,
az elmúlt három évben létrehozott termékekkel, szolgáltatásokkal; termék, vizuális kommunikáció, terv és diákmunka kategóriában.
A pályázatokat nemzetközi bírálóbizottság értékeli két
fordulóban, kategóriánként. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek. A bírálóbizottság
által legjobbnak ítélt további pályamunkákat is meghívják
a kiállításra, ahol a díjazott alkotásokat bemutatják a nagyközönségnek. A kiállításról magyar és angol nyelvű színes
katalógus készül, amelyet itthon és külföldön is terjesztenek. Az elismeréseket a kiállítás megnyitóján, ünnepélyes
keretek között adják át.

Az értékeléskor az alábbi szempontrendszert veszik ﬁgyelembe: formai minőség; újszerűség, eredetiség; versenyképesség; a kivitelezés minősége (a diák és a tervkategória kivételével); felhasználóbarát kialakítás;
környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése
(fenntarthatóság).
Az MFT egyúttal meghirdeti a Design Management Díj pályázatot,
melynek célja, hogy bemutassa, hogyan növelheti egy szervezet hatékonyságát, versenyképességét a dizájntudatos szemlélet, a dizájn alkalmazása és szakszerű menedzselése, elismerje ennek kiváló példáit. A díjakat a Magyar Formatervezési Díj ünnepélyes díjátadó gálájának keretében adják át.
Az aktuális pályázati felhívások, a jelentkezési adatlapok és a pályázattal kapcsolatos további részletek megtalálhatók az mft.org.hu címen. ¡

inno -tér

2018. április

innotéka
inn

37

Föld órája • Víz világnapja

Egyórányi fénycsend
Március 24-én, helyi idő szerint este fél
kilenckor világszerte lekapcsolták a világítást egy órára. Az akcióban részt vevők
ezzel jelezték kiállásukat az éghajlatváltozás ellen és a Föld megóvása mellett.

A

z idei Föld órája fókuszában a biológiai sokféleség megőrzése állt, valamint az üzenet: Kapcsolódj a Földhöz!,
amellyel arra hívták fel a ﬁgyelmet, hogy az embereknek meg
kell védeniük saját környezetüket, és részt kell venniük annak
egészséges működésében. Az esemény estéjén számos programot szerveztek Magyarországon is, volt például fáklyás esti
túra, gyertyafényes koncert; kávézók és szállodaláncok is csatlakoztak az akcióhoz, és a lekapcsolás ideje alatt élőzenével,
tűzzsonglőrrel, néptáncbemutatóval és csillagnézéssel várták
az érdeklődőket.
A WWF Föld órája egy világméretű önkéntes kezdeményezés, mely néhány év alatt egy ausztrál helyi akcióból több mint
egymilliárd embert mozgósító önkéntes mozgalommá nőtte ki
magát. A szervezők ezzel az akcióval próbálják meg évről évre
felhívni az emberek, a vállalatok, az intézmények és a kormányok ﬁgyelmét a környezetszennyezés, valamint a túlfogyasz-

tás okozta problémákra. Ezért minden év márciusának utolsó szombatján – az akcióhoz egyre növekvő számban csatlakozók – világszerte
lekapcsolják este egy órára a fölösleges világítást és áramtalanítják
a különféle elektromos készülékeket. ¡

Vissza a természet 1993
adta megoldásokhoz
Védd természetesen! Ez volt a 2018-as
Víz világnapjának nemzetközi szlogenje.
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óta minden év március 22-én tartják a Víz világnapját, melynek célja, hogy ráirányítsa a kormányok, szervezetek és magánszemélyek ﬁgyelmét a mindenki
számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Az idei világnap üzenete az volt,
hogy a természet által kínált lehetőségeket előtérbe helyező
megoldásokat kell kihasználni elsősorban vizeink védelmére.
Új erdőket kell telepíteni, vissza kell kapcsolni a folyókat az
árterekhez, helyre kell állítani a vizes élőhelyeket, mert ezek
teszik lehetővé, hogy fenntartható és költséghatékony módon teremtsük meg a víz körforgásának egyensúlyát, enyhítsük a klímaváltozás hatásait. A zöld infrastruktúra térhódítása azért fontos, mert több probléma egyidejű kezelésére nyújt lehetőséget. A megoldást tehát maga a természet
kínálja. A Víz világnapja alkalmából számos eseményt rendeztek országszerte. A településeken különböző programok
közül választhattak a családok, érdeklődők: iskolásokat fogadtak Esztergomban a Duna Múzeumban, valamint a témával kapcsolatos rajz-, irodalmi és fotópályázatot írtak ki és
vetélkedőket szerveztek a gyerekeknek. Ünnepi programokkal és kedvezményekkel várták a látogatókat a fürdőkben is.
A Víz világnapja keretében rendezett éves konferencián
a Magyar Tudományos Akadémia székházában elhangzott
előadások közül a vízkörforgásról, a felszíni vizek minőségéről, továbbá arról is szó esett, vajon elkerülhető-e a globális
vízválság vagy sem. ¡

okosváros, digitalizáció, rozsdazóna, zöldterületek, közautózás, termelői piacok

Szerző: Paulik Katalin

A jövő városaiban
jobban fogunk élni
A városok élhetősége ugrásszerűen javulni fog az elkövetkező évtizedekben, állítja
Finta Sándor, aki többekkel együtt részt vett a tavaly januárban elfogadott Smart Budapest
– Budapest okosváros jövőképe tanulmány elkészítésében is. Budapest egykori főépítészével, a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) egyik alapítójával és a TÉR_KÖZ program kezdeményezőjével arról beszélgettünk, mitől válhat okossá egy város.

Az okosvárosokról alkotott jövőkép kissé zavaros, leginkább az új kütyük jutnak az eszünkbe, mintsem egy átfogó
keretrendszer az élhetőbb városi környezet megteremtésére. Mit takar ez a fogalom?

− Nagyon sokféleképpen próbálták már deﬁniálni, kezdve a viccesekkel: okosváros az, ahol a vezetők okos döntéseket hoznak,
a komolyakig: okosváros az, amelyik a meglévő erőforrásaival jól
gazdálkodik. A fogalom egy holisztikus gondolkodást takar, amely
túlmutat a digitális technológiák alkalmazásán, a telepített szenzorokon és az online továbbított adatokon, ennél sokkal tágabban
értelmezendő; egy élhetőbb városi környezet megteremtésére
irányuló intézkedések összességét értjük alatta. A digitális technológia és az automatizáció megjelenése a mindennapjainkban
elkerülhetetlen. Egy példa a „kütyük” világából: egy összekapcsolható utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer, a BKK Futár,
amely az elmúlt évek jelentősebb közlekedésfejlesztési beruházása

volt Budapesten. Ez olyan integrált rendszer, amely valós idejű forgalmi tájékoztatást ad az utasoknak, és egy telefonra letölthető
applikációval akár otthonról is, még az elindulás előtt meg lehet
tervezni az utazást. A városüzemeltetés egyéb területein is alkalmazhatók intelligens eszközök, például a hulladékszállítást is lehet
a valós idejű forgalom ﬁgyelembevételével optimalizálni. Ugyanakkor fontos a szemléletformáló és oktatóprogramok kiterjesztése
a helyes hulladékkezelési gyakorlatról már óvodáskortól kezdve.
Jelenleg, bár egymáshoz közel, de nem egy évszázadban élnek az emberek a digitális fejlődéshez való hozzáférés különbözősége miatt. A városvezetés ebben a helyzetben mit
tehet?

− Az biztos, hogy a városvezetésnek ﬁgyelnie és értékelnie kell a folyamatokat, és ha szükséges, beavatkoznia, hogy ne legyenek olyan
társadalmi rétegek, amelyek az életkoruk, a családi vagy a gazda-
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sági helyzetük miatt kívül rekednek, nem férnek hozzá a többiekkel egyenlő mértékben bizonyos szolgáltatásokhoz, amelyeknek
természetesen lesznek ﬁzetős és ingyenes részei. A mobiltechnológia, a digitális ügyintézés az egyik következő nagy kihívás
az önkormányzatok előtt, amikor átállnak a papír nélküli ügyintézésre. Azt gondolom, hogy ez ma már megkerülhetetlen, és az
olcsó internettel az okosváros szolgáltatásai – valamilyen szinten
– mindenki számára elérhetővé válnak. Egy másik fontos témakör, hogy kik és hogyan használják a várost. Ennek a kérdésnek
a megválaszolása cél kell, hogy legyen nemcsak a várostervezők,
hanem a politikai döntéshozók, a polgármesterek számára is.
A különböző csoportok: az ott lakók, az ott tanulók, az ott dolgozók, az odalátogató turisták mind-mind másként használják
a várost. A várostervezőknek azzal kell szembesülniük, hogy a ma
működő városokat, részben a globalizáció következtében, nagyon eltérő csoportok használják, így sokféle igénynek kell megfelelniük, és nem mindent irányíthatnak felülről.

Gyakran hallunk a decentralizált rendszer felé mutató intelligens hálózat kiépítéséről. Mennyire reális ez az irány
Budapest számára?

− Ez most a tendencia a világon. Itthon az ELMŰ igyekszik folyamatosan fejleszteni a hálózatát. A korábbi egyirányú kapcsolatot,
az elektromos áramot előállító erőművektől a fogyasztókig felválthatja az automatikus és folyamatos mérést lehetővé tevő intelligens rendszer, ahol a fogyasztók vissza tudják tölteni a hálózatba
az általuk termelt, alternatív forrásból származó áramot. Ez főleg
az alacsonyabb beépítettségi intenzitású területrészeken képzelhető el, például a napenergiából keletkező áram visszatöltésével.
Mi a helyzet a távfűtéssel? Ma még komoly feszültségforrás
sok helyen a költségmegosztás és a fogyasztás kiszámítása.

− Mindenre vannak rossz példák a múltból, emiatt nagyon nehéz változtatni, de mégis meg kell próbálni. Jelenleg több olyan
lakópark kivitelezése folyik a városban, ahol például távfűtéses
rendszer fog működni a városi légszennyezést részben okozó lakásonkénti egyedi fűtési berendezések helyett. Pontos hőmennyiségméréssel a távolból digitálisan lehet leolvasni és wiﬁn keresztül
automatikusan küldeni az egyes lakások fogyasztási adatait a szolgáltatónak, nem kell attól tartani, hogy valaki többet ﬁzet, mint
amennyit fogyasztott.
Az okosváros koncepcióknál a fenntarthatóság is nagyon
fontos szempont; ezt azóta tudjuk, mióta felismertük, hogy
a klímaváltozásnak legalább ötven százalékban antropogén, azaz az ember tevékenységéből eredő okai vannak.
Ez a modernizáció mellett egyfajta természetközeli állapothoz való visszatérést is feltételez a városokban?

A nagyon eltérő csoportok – az ott lakók, az ott tanulók, az
ott dolgozók, az odalátogató turisták – mind-mind másként
használják a várost. Ma már sokféle igénynek kell megfelelnie
egy modern városnak.

Azt is látni kell, hogy a digitalizáció egyre jobban áthatja az életünket, az információgyűjtési lehetőségek exponenciálisan nőni
fognak a jövőben, ahogy egyre többen hozzá tudnak majd férni
ezekhez az eszközökhöz. Számos tech cég szorgalmazza az ingyenesen elérhető internetet, ami nem tekinthető jótékonykodásnak,
hiszen több felhasználónak több szolgáltatást, terméket tudnak
majd eladni. Mindezt többféleképpen is fel lehet fogni: bizonyos
értelemben lehet ijesztő ez a jövőkép, azonban sok pozitív hozadéka is lehet. A város működtethetősége, élhetősége szempontjából
is jelentőséggel bír, az pedig a városvezetés döntése, hogyan kíván
élni a keletkező adatokkal, szabad felhasználásra bocsátja-e vagy
sem. Vannak olyan városok, ahol az összes keletkező adatot ingyenesen hozzáférhetővé teszik. Így előfordulhat, hogy nem a felülről
vezérelt tervezés, hanem egy egyetemista teszi jobbá az életünket
azáltal, hogy kitalál egy applikációt ezeknek az adatoknak a felhasználásával. Például léteznek innovatív turisztikai megoldások,
mint a PocketGuide, egy magyar fejlesztésű program, amely már
több mint százötven városban elérhető, és a telefonunkról hallgatva idegenvezetőként kísér végig a városon, különböző tematikus városnéző útvonalak mentén: gasztronómia, épített örökség
és így tovább.
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− Az emberek igénylik a változatos környezetet, és a legjobb megoldás mindig az, ha egyensúlyra törekszünk. A nagyvárosi környezet tervezésekor a klímaváltozás hatásainak várostervezési eszközökkel való csökkentése alapvető cél, idetartozik a városi hőszigethatás enyhítése is.
Hősziget
A városi hőszigethatás jelenségét (angolul: Urban heat island)
elsőként 1833-ban fedezte fel és írta le Luke Howard, angol
kémikus, amatőr meteorológus. A hősziget egy mikroklimatikus jelenség, mely elsősorban a nagyvárosokban tapasztalható.
Lényege, hogy a beépített városi területen a hőmérséklet magasabb, mint a vidéki és a várost övező területeken.

Szellősebben kellene építkezni, de ahol a sűrűn beépített
területek már adottak…

− Nem biztos, hogy az összes elvet alkalmazni lehet a város mindegyik részében. Szerencsére fennmaradt a budapesti historikus
városszövet és a történeti épületállomány nagy része, ezt meg kell
őriznünk, azonban egészen más a helyzet a városmagot körülölelő
rozsdazóna esetében. A húsz-harminc évre előre mutató városfejlesztési koncepció egyik fontos célja, hogy a jövőben ezekre a barnamezőkre koncentráljuk a fejlesztéseket, és ahol lehet, növeljük
a zöldterületeket. A belváros és a kertváros közötti egykori vasúti
és iparterületek alkotják az úgynevezett rozsdazónát, ahol a fejlesztések mellett lehetőség nyílik új zöld területek kialakítására is.
Vonzó lehet a beruházók számára, hogy ezek közlekedési szem-
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pontból jól ellátott területek, nagyok a beépítési mutatók és az
építési magasságok.

latú területek fejlesztésének ösztönözésével. A koncepció szintén
fontos része a közösségi közlekedés további fejlesztése, és folytatni
kell a kerékpáros úthálózat kiépítését is.

Ez a Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció
egyik fontos része. Milyen egyéb irányvonalakat határoztak még meg?

Mi a véleménye az alternatív meghajtású járművek elterjedéséről: lassan vagy rohamosan fog fejlődni ez a technológia?

− Budapest új városfejlesztési koncepciójának kiemelten fontos területe a Duna-partok megújítása, elsősorban a közösségi haszná-

− Az elkövetkezendő években ugrásszerűen nőni fog az elektromos járművek száma a városi közlekedésben. Gyakorlatilag az

A pesti alsó rakpart megújítására a Fővárosi Önkormányzat által kiírt Rak-Park tender győztese 2015-ben a Korzó Tervezési Stúdió
magyar tájépítészeti iroda lett. A koncepció engedélyezési tervei elkészültek, amennyiben megvalósul, ez lehet a következő évek
legjelentősebb városarculat-formáló beruházása.

összes gyártó ebben az irányban fejleszt személy- és áruszállításban egyaránt. Látjuk azt is, hogy az akkumulátorok fejlődésével
az elektromos járművek már sokkal hosszabb távon tudnak közlekedni. Itthon is elkezdődött az elektromos autók töltőállomáshálózatának országos kiépítése. A közautózás is elindult Budapesten, és amióta január végén a Mol üzembe helyezte – elektromos
és benzines járművekből álló – közautóﬂottáját, már két cég is
kínálja itt a szolgáltatásait, közel ötszáz autóval. Az elektromos
járművek elterjedése nagyon jó hatással lesz a városok levegőjének tisztaságára, és előbb-utóbb megjelennek az önvezető autók
is a közlekedésben. Nagy változások előtt állunk, és biztos vagyok
abban, hogy a városok élhetősége ugrásszerűen javulni fog az elkövetkező évtizedekben.
Budapesten is elindult a közautózás. Idén január végén helyezte üzembe a Mol – elektromos és benzines járművekből
álló – közautóﬂottáját. Az elektromos járművek és a közautózás elterjedése nagyon jó hatással lesz a városok levegőjének tisztaságára.

A zöld területek, közparkok is hozzá tartoznak az élhető
környezethez. Ebben is pozitív változásra számíthatunk?

− Idesorolom például, amikor a KÉK-kel elindítottuk a közösségi
kertek mozgalmat a foghíjtelkeken, abból a felismerésből kiindulva, hogy az üresen álló telkeket – mint pangó erőforrást – a városlakók igénybe vehetnék, és ott zöldséget, gyümölcsöt, virágot
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Közösségi kertek
A Kortárs Építészeti Központ 2010 óta foglalkozik a városi kertészkedés meghonosításával és elterjesztésével; mintakertek létrehozásával segítette elő a kezdeményezés önszerveződő mozgalommá fejlődését. A közösségi kertek élő zöld felületek a város szövetében,
amelyek sokféle funkciót látnak el: a környezetvédelem, egészségmegőrzés, oktatás és a közösségi kultúra modern városi színterei,
ahol nem utolsósorban haszonnövények is termeszthetők.
Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva a társadalom és az élhető város szempontjából a program hosszú távú célja különböző eszközök, módszerek bevezetése és megismertetése.

termeszthetnének a kijelölt parcellákban. Ilyen módon is zöldebbé tehetjük a környezetet, de emellett számos más hatása is van
annak, ha használnak egy korábban elhagyatott területet. Például
a közbiztonság javulása és a kalákában elvégzett munka közösségteremtő ereje, amitől élhetőbb lesz a város. Ezek mind olyan szempontok, amelyek szorosan kapcsolódnak az okosváros fogalmához. 2016-ban elindult a Tízezer új fát Budapestre! program, amely
2019-ben fejeződik be, és a tervek szerint minden kerületben ültet
fákat a Főkert. A városi parkokkal kapcsolatban azonban vannak
olyan hagyományos elvárások, mint a szabályos virágágyás vagy
a rendszeresen nyírott fű. Nyugat-Európában, miután felismerték,
milyen sokba kerül fenntartani az ilyen típusú zöld területeket
elkezdtek kísérletezni az úgynevezett biodiverz növénytársulásokkal, ami azt jelenti, hogy alacsony fenntartási igényű állományokat ültetnek egymás mellé. Azonban a biodiverz felületek
megjelenése eltér az eddig megszokottól, és elfogadásához némi nyitottság szükségeltetik a városlakók részéről. A Nehru park
2014–2015 közötti felújítása során a Főkerttel közösen kijelöltünk
egy olyan kísérleti részt a 2-s villamos és a park közötti sávban,
ahová ilyen növénytársulásokat ültettünk, Budapesten először.
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Már kiskorban el kellene kezdeni oktatni, hogyan vegyük a
kezünkbe saját környezetünk fenntartását, mert ez főként szemléletváltás kérdése, és idővel akár a helyi közösségekre lehetne
bízni a városok különböző részein lévő területek gondozását.
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Azt tapasztaltuk, hogy az emberek másképp értékelnek egy ilyen
spontánnak tűnő területet a városban, mint a természetben. Ki
kellett raknunk egy tájékoztató táblát – mivel számos panasz érkezett hozzánk, hogy ez egy elhagyatott terület, amit nem gondoznak –, hogy ez egy olyan parkrészlet, aminek a gondozása gyakorlatilag nem igényel emberi beavatkozást. A városi zöld felületek
magas fenntartási költségével való szembesülés hívott életre egy
nálunk még ismeretlen újítást Hollandiában is, ott a helyi közösségekre bízzák a városok külső részein lévő területek gondozását.
És működik! Ez nálunk sem lenne utópisztikus gondolat, a Füredi úti lakótelepen, néhány lakó összefogásában, spontán módon
megtörtént. Már kiskorban el kellene kezdeni oktatni, hogyan vegyük a kezünkbe saját környezetünk fenntartását. Ez elsősorban
szemléletbeli változást igényel.

Városi kandeláberek
mint töltőpontok
Brassó az egyik első európai város, ahol az elektromos járművek töltése közvetlenül az utcai világítási hálózatról történik
egy távfelügyeleti platform használatával.
2017-ben számos utcai lámpát alakítottak át Londonban, hogy
alkalmasak legyenek elektromos autók feltöltésére. A hibrid
és elektromos autók tulajdonosai egy beépített villanyórával
ellátott töltőkábel beszerzése után a Barnes, a Hounslow, a
Twickenham, a Kensington és a Westminster területén lámpaoszlopok segítségével tölthetik fel járműveiket.

Ami lehet, hogy nagyon lassú folyamat lesz…

− A negyedik ipari forradalom olyan fázisát éljük, amikor a mai
kor emberének nagyon meg kell növelnie adaptációs képességét,
amiben az oktatásnak kulcsszerep jut. A robotika és a digitalizáció
miatt teljes szakmák, iparágak fognak eltűnni, és olyanok jelennek
meg, amelyeknek ma még a nevét sem ismerjük, és akiből a folyamatos adaptációs képesség hiányzik, nagyon nehezen lesz képes
boldogulni.
Akár alulról jövő helyi kezdeményezésből is összeállhat az
élhető környezet?

− Ma még marginálisnak számító kezdeményezésekről hallunk itthon és külföldön is. Olyan közösségek alakulnak, amelyek áldoznak
arra, hogy tudják, az általuk vásárolt élelmiszer honnan származik.
Beindultak a termelői piacok is, ahol a vevők közvetlen kapcsolatba kerülnek a termékek előállítóival, akár el is mehetnek hozzájuk
a farmra, ahol betekinthetnek a készítés folyamatába. Város és
térsége egészségesebb együttműködését segítheti az a kezdeményezés is, amelyben a városlakók egy csoportja előre megállapodik a gazdával, aki az egész évi zöldségmennyiségüket megtermeli
az agglomerációban lévő földjein. Néhány hónapja Párizsban egy
használaton kívüli mélygarázsban kezdtek zöldségeket termeszteni mesterséges megvilágítás alatt.
Milyen új városrendezési koncepcióval találkozott külföldön, ami megragadta a figyelmét és úgy gondolja, hogy érdemes abban az irányban haladni tovább?

− Számos ötlettel találkoztunk, a városok többféle dologgal kísérleteznek, ilyen például az intelligens közvilágítási rendszer kialakítása. Los Angelesben, a világ egyik legnagyobb LED lámpacsereprogramjának keretében a lámpák nem világítanak mindig teljes
fényerővel. A beépített szenzorok érzékelik a gépjármű- és a gyalogos forgalom nagyságát, és a központi feldolgozórendszerbe
online elküldött adatok alapján történik meg a közvilágítás távoli
szabályozása: a helyzetnek megfelelően automatikusan csökken
vagy erősödik a fény. Izgalmas kezdeményezés az is, hogy vannak
olyan európai városok, ahol nem építettek ki az elektromos gépjárművek számára külön töltőhálózati rendszert, helyette az utcai
közvilágítás lámpáit alakították át töltőponttá. Ugyanígy az utcai
közvilágításba integrálták például a vészjelzőt, amivel támadás
vagy baleset esetén segítséget lehet kérni telefonon. Budapesten
viszont mára annyira elöregedett az infrastruktúra, hogy az el-

következő hét évben a teljes közvilágítási rendszert fel kell újítani
ahhoz, hogy korszerű, alacsony energiafelhasználású és gazdaságosan fenntartható legyen. Ennek érdekében a közvilágítás innovatív
szemléletű korszerűsítésének elveit és szabályozási alapjait lefektettük a Budapest Világítási Mestertervben (amelyet a Fővárosi
Közgyűlés 2015 májusában elfogadott – a szerk.).
Egy másik érdekes várostervezési elgondolás, mely szerint a köztéri hálózatot úgy kell megtervezni, hogy az folyamatos aktivitásra
serkentsen, lépcsőkkel, mesterséges terepalakulatokkal, csúszdákkal kialakítva, természetesen alternatív útvonalak beiktatásával
a mozgásukban korlátozottak számára. Ez azt jelenti, hogy az így
kialakított városi környezet észrevétlenül is játékos, sportos, vidámabb életformára nevelhet – pusztán a közterületen való szükségszerű napi mozgás segítségével.
De milyenek lesznek az új épületek az okosvárosokban?

− A város szempontjából az a jó, ha keveset kell utazni a lakás,
a munkahely, valamint a kulturális és szabadidős tevékenység
helyszínei között. Ennek érdekében városi alközpontokat érdemes
tervezni, ahol ezeket a vegyes funkciókat létre lehet hozni. A jövőben felértékelődik a szabadidő, és nő a jól megtervezett közösségi
terek iránt az igény. Az épületek és a közterek digitális hálózatot
alkotnak majd, amely egyrészről megkönnyíti ezek üzemeltetését,
másrészről a szolgáltatások kényelmesebb hozzáférését eredményezi, összességében pedig kényelmesebb, biztonságosabb városi
környezetet hoz létre. ¡
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Nagyvadak a rendszer változás tükrében
A rendszerváltozás Közép- és Kelet-Európaszerte befolyásolta a vadon élő nagyvadak
populációinak növekedési ütemét, azonban
a kihívásokra eltérően reagáló térségekben
másként jelentkezett a közvetlen hatás.

A

Közép- és Kelet-Európa kilenc országát érintő kutatás arra
a kérdésre kereste a választ, hogy kifejtett-e valamilyen közvetlenül érzékelhető hatást a jávorszarvas, a vaddisznó, a gímszarvas, az európai őz, a barna medve, az eurázsiai hiúz és a farkas
populációira ez a gazdasági szempontból bizonytalannak számító
időszak. A Frontiers in Ecology and the Environment szakfolyóiratban megjelent friss tanulmány szerint – melynek egyik társszerzője
dr. Csányi Sándor, a Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési
Intézetének igazgatója – az egyes vadak populációi gyors csökkenést mutattak azokban az országokban, ahol a rendszerváltozást
követő reformok lassabban érvényesültek, ahol viszont gyorsabb
volt az átmenethez való alkalmazkodás, ott a nagyvadállományok
is gyorsabban növekedtek. A vizsgált adatok szerint Ukrajnában és
a balti államokban a vadászat kedvelt célpontjaivá váltak a csülkös vadfajok az 1990-es években, Lettországban pedig a korábban
megművelt földterületek felhagyásával és a csökkenő táplálékforrásokkal hozható összefüggésbe a vaddisznóállomány csökkenése.
A litván területeken élő jávorszarvasok populációinak csökkenése

arra vezethető vissza, hogy vadászatukat – korábbi elszaporodásuk
miatt – a facsemeték védelme érdekében szándékosan fokozták.
Magyarországon viszont a rendszerváltozást követő bizonytalanságok ellenére sem érték jelentős káros hatások a vizsgált nagyvadfajokat és a vadgazdálkodást. A hazánk vadállományára vonatkozó
adatokat az Országos Vadgazdálkodási Adattár szolgáltatta. ¡

Klímasemleges üdülőhely
Miközben a világon és különösen Európában
egyre népszerűbb a környezettudatosság,
a hazai szállodák is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre.

I

tthon ugyanakkor a mai napig csak egyetlen klímasemleges szálláshely van. A három nyaralóból álló fenntartható üdülőhelyet
két holland vezető működteti Észak-Magyarországon, egy zsákfaluban, melynek kialakításakor fő szempont volt a luxus életmód
és a környezettudatos pihenés ötvözése. Az üdülő villái fából
épültek, szigetelésük cellulóz, a vécék öblítéséhez és a mosó-
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gépekhez esővizet használnak, a meleg vizet napkollektorok, az
áramot napelemek szolgáltatják. A vastag szigetelésnek és a tripla üvegezésnek köszönhetően télen-nyáron kellemes az épületek
belső hőmérséklete. Az üdülőhöz tartozó klórmentes, úgynevezett természetes úszómedence saját víztározójában növények
tisztítják a vizet. A Cserehát dombvidékén fekvő aprócska faluban
található üdülőt szinte érintetlen táj veszi körül, tulajdonosai ezért
is fektetnek ekkora hangsúlyt a környezet kímélésére és ﬁgyelnek a szálláshely szénlábnyomának mértékére. Klímasemleges
működésük igazolására minden évben közzéteszik az üdülő
szénlábnyomjelentését, melynek legutóbbi eredménye: 203 kilogramm szén-dioxid negatív nettó kibocsátás volt. ¡

inno -tér

intuitívebb felhasználói élmény • foglalás, ott-tartózkodás, kijelentkezés

Okostelefonos mesterséges intelligencia
A
A barcelonai Mobil Világkongresszuson több
újdonság és jövőbeli megoldás is bemutatkozott, egyebek között a hangalapú vezérlés és az intelligens fotófunkciók kényelmesebbé tételét ígérő LG V30-as okostelefon.

z LG több mint egy éven át kutatta a mesterséges intelligencia (artiﬁcial intelligence, AI) okostelefonos alkalmazásának lehetőségeit. A fejlesztés célja az olyan AI-alapú megoldások
kidolgozása volt, amelyek egyedi és még intuitívebb felhasználói
élményt nyújthatnak a hangfelismerési és kamerafunkciókra fókuszálva. A fejlesztés eredményeként az LG AI-technológiák sorát
hozta létre, melyek mindegyike illeszkedik a felhasználók igényeihez és készülékhasználati szokásaihoz.
A Vision AI képi felismerés a többi között automatikusan elemzi a tárgyakat, és javaslatot tesz az ideális fotómódra a választható
nyolc beállítás (portré, étel, kisállat, táj, város, virág, naplemente
és napfelkelte) közül. A telefon az adatbázisában megtalálható
képek kielemzése során egyaránt ﬁgyelembe veszi a látószöget,
a színeket, a visszatükröződést, az ellenfényt és a színtelítettséget;
és ezek alapján képes meghatározni, hogy milyen tárgyra fókuszál
a kamera, és ahhoz melyik fotózási mód az optimális.
A Voice AI-n keresztül a felhasználók egyszerű szóbeli parancsokkal nyithatnak meg alkalmazásokat vagy módosíthatnak a telefon beállításain. A Google hangalapú asszisztensével együttműködő 32, kizárólag az LG kínálatában elérhető verbális parancs
révén nincs többé szükség a menüopciók közötti keresgélésre,
hiszen direkt hangutasításokkal választhatók speciális funkciók.
A hangparancsokkal külön-külön nyithatók meg a különféle fotós
és videós módok, vagy készíthető széles látószögű szelﬁ anélkül,
hogy hozzá kellene érni a készülékhez. ¡

Okostelefonnal vezérelhető hotel
Budapesten
Megnyílt Európa első, magyar fejlesztésű
okostelefonos alkalmazással vezérelhető szállodája a fővárosban, a KViHotel Budapest.

A

hogyan azt Kató Csaba, a TMRW Hotels applikáció ötletgazdája és a cég alapítója elmondta a hotel bejárásán, a négycsillagos,
negyvenszobás, papírmentes szálloda a cég első alkalmazása, a fejlesztés ötlete négy évvel ezelőtt fogalmazódott meg, és két év alatt
készítették el. A vendégek a foglalástól a kijelentkezésig mindent el
tudnak intézni az applikáción keresztül, sorban állás nélkül. Sőt, a telefon belépőkártyaként is működik, mert minden funkciót egyetlen
alkalmazásba integráltak.
A fejlesztéshez más iparági ötletekből indultak ki: ha például a légi
közlekedésben elég egy okostelefon az utazáshoz, akkor minden bizonnyal átültethető mindez a szállodaiparba is.
A foglalás, ott-tartózkodás, kijelentkezés évtizedek óta nem változott, miközben az utazáshoz kapcsolódó más szolgáltatásokban
– repülés, taxi – a digitalizáció sokkal hangsúlyosabban megjelent.
Az applikációval viszont már a bejelentkezés sincs helyhez kötve,

a bejelentkezési ablak 48 órával érkezés előtt megnyílik, amikor
kiválasztható az emelet és a szoba. Azután e-mail üzenetekben folyamatosan kommunikálnak a vendéggel, akinek arra is
lehetősége van, hogy okostelefonjával akár már érkezése előtt
beállítsa a szobája hőmérsékletét. És ahogy a szállodákban cserekártyák, itt cseretelefonok vannak arra az esetre, ha a vendég
készüléke lemerülne vagy netán a szobájába zárná. ¡
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Szerző: B. Szabó Edina

Az IT vezetők
titkos élete
Amikor lassan életünk és munkánk minden területe digitális, online vagy mindkettő,
okostelefonokat és tableteket használunk egy egyszerű utazástervezéshez vagy vacsorarendeléshez is, belső levelezésben osztjuk meg a feladatainkat, online videóazonosítással
választunk új kollégát akár a Föld túloldaláról, felmerül a kérdés, legalábbis e cikk írójában
felmerült, hogy tudjuk-e, mi mindent használunk, vagy mit kellene használnunk? Mit volna
érdemes beépíteni a felhasználói mindennapjainkba vagy éppen vállalatunk működésébe?

E

túra, ahogyan fogalmazott, minden, amiben villany és bitek vannak. Természetesen minden részterületnek van szakmai vezetője,
azaz IT vezető, saját termékek fejlesztési csapatvezető, adatelemző, analitikai csapatvezető, digitális marketing csapatvezető, vagyis
egy egészen nagy csoport támogatja a rendszerek átláthatóságát.
Nélkülük nehéz volna átlátni a teljes infrastruktúrát és a folyamatokat; hiszen területenként most is körülbelül húsz, összességében
csaknem száz projekten dolgoznak a kollégák – együtt vagy különkülön. Az összetett képből kiragadtuk magát a vezetői pozíciót és
azokat az elveket, feladatokat, amelyeket minden IT alrendszer vezetőjének, illetve kiszervezés esetén ezek megvalósulására törekvő
vállalkozónak teljesítenie kell.

gyéni felhasználóként viszonylag egyszerű összehozni a
használatban lévő rendszerek listáját, még egyéni vagy
mikrovállalkozóként is, ha van az embernek jól együttműködő könyvelője, tárhelykezelője, karbantartója, jól kalibrált szoftverfrissítési mechanizmusa. Hol van az a pont, amikor
már nem elég a notesz, az Excel lista a teendőkről, egyáltalán mitől
függ a rendszerelemek bővítése, és ha már nehéz átlátni mindezt,
hova fordulhatunk segítségért?
Itt jönnek képbe a misztikus IT szolgáltató cégek vagy alkalmazott IT vezetők és az ő titkos(ított) életük. Ami valójában nem is
annyira titkos, mint inkább bizalmi alapon pozicionált, ahogyan
az a Kovács Illés Bence informatikai vezetővel folytatott beszélgetésből kiderül.
A szakértő számos sikeres projekt és céges IT rendszertervezés
és kialakítás, felügyelet után jelenleg egy több mint négyszáz fős
vállalat digitális vezetőjeként dolgozik, hozzá tartozik az online és
digitális termékek fejlesztése, a teljes digitális és online infrastruk-

Melyek ezek az elvárt feladatok?

– Az informatikai vezető legfőbb feladata a rendszerismeret. A vállalat rendszereit ismernie kell, értenie kell az azok között fennálló
logikai összefüggéseket, hogy képes legyen a rendszerek műkö-
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désével kapcsolatban döntéseket hozni. Egy kisebb cég esetében
talán kevésbé fontos létrehozni házon belül a pozíciót, hiszen a
feladat még könnyen kiszervezhető. Abban a pillanatban, amint
elérünk egy kritikus tömeget, tegyük fel ötvenfőssé duzzad a cégünk, ötven felhasználóval, a mindehhez kapcsolódó megnőtt
adatforgalommal, és így tovább, akkor már annyi különböző, párhuzamosan futó rendszer kerül be a körforgásba, hogy elengedhetetlen valaki, aki mindezt szemmel tartja, aki felülről vizsgálódik,
és az összefüggések alapján megfelelő megoldásokat és döntéseket hoz a rendszerbe. Ezeket a lépéseket, logikai irányokat, döntéseket pedig egy erre alkalmas stábnak kell kivitelezni, amelynek
szintén vezetőre van szüksége. Ugyanúgy, ahogyan bármely más
területen, itt is nagyon fontos, hogy egy meghatározott közös cél
legyen, hiszen az IT területen gyorsan nyilvánvalóvá válik, ha nincs
erős központi kézben fogva. Ilyenkor a rendszerek komplexitásából adódóan folyamatos problémák adódnak, ami megjelenhet
akár egy számla kezelésében, például annak sztornózásában, és
ha az egyes folyamatok nincsenek olyan részletességgel lebontva,
hogy ez azonnal láthatóvá váljon, lehetséges, hogy ugyan számlázói szinten még nem, de főkönyvi szinten már krízist okozhat.
Ezek ugyanis általában külön rendszerek, így aztán egy-egy hiba
rejtve maradhat olyan sokáig, hogy akár már jelentős anyagi kárt
is okozhasson.

le a voksát a cégvezetés, amikor az még friss volt, jól működött és
megfelelt a követelményeknek. Ettől kezdve viszont az adatmenynyiség növekedésével, annak jelentésével, a riporting vagy egyéb
funkciók bonyolulttá válása miatt nem modernizáltak, ráadásul
még ha a szándék meg is lett volna erre, egy elavuló rendszer esetében mindez előbb-utóbb nagyon bonyolulttá válik, ha egyenesen nem kivitelezhetetlenné.
A cseréhez vagy új megoldás bevezetéséhez két verziót találunk a piacon. Egyrészt több közép- és nagyvállalati megoldás
közül választhatunk, amelyeket nagy nemzetközi fejlesztőcégek
szállítanak; ezek jó megoldást jelenthetnek, de komoly hátrányuk,
hogy a felmerülő igényeknél jóval komplexebb szolgáltatáskört lefednek, és emiatt félelmetesen költségessé válnak, ha valamilyen
egyedi megoldást szeretnénk hozzájuk illeszteni, beletenni.
Másrészt ezek mellett vannak már olyan megoldások is, melyeket már nagyon sok magyar cég nyújt, hosszú évtizedekben mérhető tapasztalattal. Ezek ugyan kevésbé drágák, és nem feltétlenül
érezhető rajtuk az a fajta nagyvállalati biztonság, amit egy globális
megoldás képes nyújtani.
A számlázás példájánál maradva olyan megoldásra van szükség, amelynél elvárható a folyamatosan változó számviteli jogszabályok, törvények változásának követése. Ez egy vállalati rendszer
esetében ugyancsak költséges mulatság lehet, hiszen egy kisvállalkozásra írt szoftver nem biztos, sőt, valószínűleg nem felel meg
a nagyvállalati környezetben. Ilyen esetekben ﬁgyelhető meg a
közbülső megoldások választása, amikor egy cég vásárol egy olcsó
rendszert, és aztán sokat költ a fenntartására, vagy öszvérmegoldásokat alkalmaz különböző szoftverek összekötésével, ami nem
feltétlenül ideális. Ezek fenntartása ugyanis – a régi berögződések,
struktúrák miatt – egyre bonyolultabb és drágább lesz, a cégvezetők pedig nem észlelik, hogy egy olyan állapotban tartják ezeket
a rendszereket, hogy „csak a holnapi napot élje túl”.
Nem látjuk előre, hogy holnapután, közép- vagy hosszú távon
mi fog történni, milyen krízis várható, egy elavult vagy már nem támogatott (ismert) megoldás mikor adja fel. Ilyenkor, ha volna IT vezető vagy jól kiszervezett megbízott, legalább felhívnák a ﬁgyelmet
a problémákra, ha esetleg a cég nem is tervezett költeni minderre…

Milyen IT alrendszerekre volna egyáltalán szükségük a cégeknek?

– Ha Magyarországot tekintjük, akkor egy ötvenfős cég még mindig kisvállalatnak számít, de ha e fölé a méret fölé megyünk, már
nem ártana egységként kezelni az IT infrastruktúrát. A cégvezetők
sajnos igen gyakran elhanyagolják mindezt, sokszor mondhatni
paleolit, ezeréves körülmények között dolgoznak.
Olyan régi rendszereket üzemeltetnek, amelyeknek már megszűnt a támogatása, frissítése, ezzel máris magas üzleti kockázatot generálnak. Pedig nem is biztos, hogy az a kőkorszaki rendszer
megfelel olyan elvárásoknak, amiket, mondjuk, az adóhivatal támaszt a cégekkel szemben. Ilyen helyzetek többnyire azért fordulnak elő, mert a cég alapításakor egy adott rendszer mellett tette
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Még mindig nem IT területen működő cégekről beszélünk,
hanem általánosságban egy bármilyen vállalkozásról…

A tevékenységi kör mellett az is mindegy, hogy milyen ügyviteli rendben dolgoznak a cégek?

– Igen, persze. Beszélhetünk akár étteremről is, bár ezeknél és sok
más cég esetében például bevezették a folyamatos adatkapcsolat
működtetését, az adóhatósághoz elektronikusan bekötést, a taxisokhoz vagy a kiskereskedelemhez hasonlóan. Az ilyen területen
működő cégek vezetői kénytelenek voltak rendszert frissíteni, fejleszteni annak érdekében, hogy megfeleljenek az elvárásoknak.
Ebből a szempontból ez jó lépés volt, hiszen rákényszerítette
a gazdaság bizonyos területeit arra, hogy ezeket a rendszereket valamilyen szinten modernizálja. Ugyanakkor egy alumíniumproﬁlgyártó cégnek ez a kérdés még sokkal kevésbé kritikus. Erre lehet
pozitív hatással a hamarosan életbe lépő jogszabály – a százezer
forintnál magasabb áfatartalmú számlák automatikus NAV-ba
küldésére –, amely igen sok cégre vonatkozik, és mindenképpen
kényszerítő hatású lesz abban, hogy valamiféle rendszerfrissítést
végrehajtsanak. Valószínűleg komoly költsége lesz, jelentős beruházást igényel majd, attól függően, kinek mennyire vannak rendben a vállalatirányítási, pénzügyi rendszerei.
Ha informatikai területen működő cégről beszélünk, és hogy
abban milyen szerepe van az IT vezetésnek, a legfontosabb, feltéve,
ha komolyan vesszük a területet, egyébként ugyanaz, mint bárhol
máshol.
Ha képesek vagyunk rendszerszinten kezelni a problémákat,
akkor egy ilyen kötelező változtatás esetében az IT automatikusan
olyan terület, olyan támasz, amely össze tudja kötni ezeket a folyamatokat a pénztárostól egészen a NAV-nak történő adatküldésig.
Összességében tehát az IT a normál folyamatok leképezését
látja el az informatika szintjére, és ezekhez társítja a megfelelő eszközöket. Ilyen típusú feladatok ellátására nem alkalmas és nem is
kell alkalmasnak lennie más területnek. Mondhatni ez a kulcs: az
IT részleg és vezetője a háttérben gondoskodik a cég folyamatainak olajozott működéséről. És bizony, ez egy rendkívül bizalmi pozíció, hiszen az IT vezető ténylegesen belelát minden egyes folyamatba, legyen az egy szimpla szerződéskötés vagy megrendelés,
mert mindenhol ott van, és mindennel kapcsolatban áll.

– Valójában igen, teljesen mindegy, az alrendszerek különbözhetnek, de vannak. Ha olyan vállalatirányítási módszerről beszélünk,
amelybe beépítették a visszacsatolási lehetőségeket, és nagy szerep jut a HR modulnak is, a nap végére akkor is oda kell eljutni,
hogy a napi történések, változások leképezhetők legyenek az IT
rendszer szintjén, biztosítva ezzel azt, hogy a rendszerek egymással működőképesek legyenek.
Ez megint visszamutat vagy inkább többet mutat az informatikából, hiszen az teremti meg a hátteret ahhoz, hogy az információk, akár leegyszerűsített formában, de eljussanak a céljukhoz, és
megtörténhessen velük, aminek meg kell történnie: elemzés, beépítés, kidobás, újratervezés, archiválás stb.
Az informatika, a meghatározott célok és a vezető jelenléte pedig már attól a ponttól kezdve fontos, hogy eldöntsük, hova fogunk
behúzni egy kábelt, hova csatlakoztatunk egy eszközt. Padlóba, plafonba, falba? Milyen típusú kábelre van szükség, és azon keresztül
hogyan jut el az információ oda, ahol a döntéstámogató rendszerek működnek? És ez még nem a köznapi értelemben vett IT, pedig
minden ezen a szinten kezdődik, a rendszertervezéssel, és aztán,
mint a hagyma héja, épülnek egymásra a rétegek, ezekből a rétegekből áll össze a cégek működése. Egy jól tervezett, összerakott
cég esetében minden rendszer kölcsönhatásban áll egymással.
Kik tartoznak egy IT csapathoz? Csupa fejlesztő, mérnök,
gépszerelő?

– Ez igen összetett kérdés. Sok rendszer egymással párhuzamosan működik, és bár a működtetésük nem igényel minden esetben mérnöki tudást, a komplex összekapcsolódások miatt sokféle szakemberre van szükség. Egyrészt kell egy rendszertervezői,
fejlesztői kapacitás, amely kapcsolat szinten látja a rendszereket,
és tudja, hogyan lehet továbblépni azokban. Szükség van egy
szoftveresre, vagyis programozóra, aki bizonyos rendszereket saját
erősforrásból képes fejleszteni, módosítani. Ez például nagyobb
cégek esetében kifejezetten fontos tényező, hiszen minden egyes
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probléma megoldásának jelentős költségvonzata lehet. Emellett a
rendszerek karbantartása érdekében szükség van egy üzemeltetői
csoportra, amelynek tagjai hardver- és szoftverszinten biztosítani
tudják azt, hogy a számítógépek, a kábelek, az eszközökön a szoftverek egymással és önállóan is mindig üzembiztosan működjenek.
Van egy érdekes változó, amit szerverek esetében alkalmaznak,
a rendelkezésre állás; ami egy üzembiztos szerver esetében legalább 99,95 százalék. Ezt úgy képzeljük el, hogy ha minden működik, akkor az év 365 napjából maximum 4 és fél óra (pontosan:
4 óra 22 perc 58,5 másodperc), amíg valami nem működhet. Ma
már egyébként ez inkább ennek a töredéke, öt-tíz perc éves szinten, de a felhőalapú megoldások térhódítása miatt lassan már ez
sem elfogadható a rendszerkiesést illetően.
Ez a változó, ez a határszám cégen belül is kitűzhető, így tehát a
legfontosabb mutató az együttműködések, a csapatmunka tekintetében. A cél az, hogy a csapat képes legyen ezt fenntartani, a minél nagyobb rendelkezésre állást biztosítani, ez pedig a fejlesztés,
rendszertervezés, szervezés és hardver-szoftver üzemeltetésben
dolgozó szakemberek munkájának köszönhető.

szerben, sőt a véletlent is be tudjuk kalkulálni. Azaz meglehetősen
pontosan meg lehet mondani szervezet-, folyamat- és feladattípusokként, hogy mekkora és milyen erőforrásokat kell biztosítani az
IT területen, a cégmérethez mérten.
Ez akkor is tartható, ha a cég kiszervezi ezeket a feladatokat? Megbízóként mire kell ilyen esetben figyelni?

– Eléggé felhígult a szakma ezen a téren is – mert globálisan megnőtt a kereslet a jó informatikai szakemberek iránt –, úgyhogy
érdemes ﬁgyelni, és nem elhamarkodottan választani. Úgy vélem,
mindenképpen olyan céget kell választani, amelyiknek élő az ügyfélköre és aktív referenciái vannak ezen a területen.
A másik döntő szempont legyen az, hogy rendszerszinten képes feltérképezni a feladatokat, tehát ne azt mondja kapásból,
hogy tizenkét rendszergazdára vagy még öt mérnökre van szükség, hanem valójában még mielőtt bármit mondana, felméri a terepet, és a felmerült kérdésekre vagy szituációra speciﬁkus választ
ad. Nem szabad abba a hibába esni, hogy „konzerv” megoldást
választunk, a konzervrendszerek árába általában bele van kódolva
a hiba… Arra is érdemes ﬁgyelni, hogy láthatóan olyan megoldásokat kínáljon, például távfelügyeleti, szoftveres megoldásokat,
amelyek nem teszik feltétlenül szükségessé, hogy mindig legyen
a helyszínen egy üzemeltető. Itt lép be a rendelkezésre állás is.
Érdemes tudni, hogy nagyon pontosan meghatározható az,
hogy egy cég esetében a munkatársak száma és a végzett munka
milyen erőforrást, milyen IT hátteret kíván. Ha egy cégnek valóban
szüksége van IT üzemeltetési részlegre, akár vállalaton belül, akár
kiszervezve, az a lényeg, hogy a felismerés után a tettek mezejére
lépjen a menedzsment. Így hosszú távon csökkenthetők az üzleti
kockázatok, előre láthatók az esetleges krízistényezők, és növelhető a stabilitás. ¡

Minél több területet érint az IT, annál több szakemberre
van szükség?

– Nem, sőt egy jól összerakott kis csapattal remekül működhet
minden, és ez akár távolról is menedzselhető. Nem igényel óriási
erőforrást a fenntartás, mert ez egy tipikusan meglehetősen jól
tervezhető terület. Ahogyan az összes többi vállalaton belüli terület jól tervezhető, mert azt tudjuk, hogy szükség van két könyvelőre, három mérnökre, egy újságíróra a hírportálhoz, azok mégis
többször változhatnak, mint az IT. Ez a terület ugyanis kevéssé változik, pontosabban jó előre meghatározható, hogy merre várható
változás, milyen lehetséges problémákra számíthatunk a rend-

it

2018. április

innotéka
inn

49

bevételteremtő potenciál • Digitális Jólét Program

Ericsson 5G jelentés
A szolgáltatók számára a barcelonai
Mobil Világkongresszuson felvázolt
útiterv segítségével az Ericsson betekintést nyújtott az 5G alapú iparági
digitalizálás bevételteremtő potenciáljába, felvillantva az akár 36 százalékos
bevételnövekedés lehetőségét.

A

cég jelentésében – amely a korábban közzétett „5G üzleti potenciálja” jelentés folytatása – összefoglalták, hogy
a szolgáltatók miként növelhetik bevételeiket tíz kulcsfontosságú iparág kiszolgálásával.
A korábbi jelentésben már megállapították, hogy a szolgáltatók 204–619 milliárd dollár (12–36 százalék) közötti bevétellel
bővíthetik a 2026-ra előre jelzett 1,7 trillió dollár összegű szolgáltatási bevételeiket. Mindezt úgy érhetik el, hogy az ipar digitalizálási igényeit az 5G technológia alkalmazásával elégítik ki.
Az Ericcson több mint 400 ipari digitalizálásra vonatkozó
esetet vizsgált meg tíz iparágban: az energiaipar és közművek,
a gyáripar, a közbiztonság, az egészségügy, a tömegközlekedés, a média és szórakoztatóipar, az autóipar, a pénzügyi szolgáltatások, a kiskereskedelem és a mezőgazdaság területén.

A 400 esetből a várakozások szerint több mint 200-ban játszik majd
az 5G létfontosságú szerepet, az elemzők ezeket a bevételszerzési lehetőségek bővítése és a bevezetéssel kapcsolatos kihívások leküzdése
szempontjából pedig csoportosították.
Az iparágak 5G felé tett lépéseinek legfontosabb mozgatórugói
stratégiai szemszögből a következők: a korai bevezetés előnyeinek
megszerzése (73 százalék), a saját vállalat pozicionálása iparági innovátorként (54 százalék), a digitális átalakítás előnyeinek kiaknázása
(53 százalék), valamint a dolgok internete szilárd alapjainak kiépítése
(46 százalék). ¡

Elindult az idősügyi info- D
kommunikációs program
A program keretében az idén százezer 65 év
feletti állampolgár szerezheti meg a számítógépés internethasználattal kapcsolatos alapismereteket vagy mélyítheti el tudását hatszor két órában.
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eutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős
miniszterelnöki biztos kiemelte: mindannyiunk
életét gyökeresen változtatja meg a digitalizáció, a kormányzat célja pedig az, hogy ebből mindenki minél több
előnyt emelhessen át a maga életébe. Hangsúlyozta,
hogy az elmúlt években komoly, több esetben az uniós
ütemterveknél is gyorsabb infrastruktúra-fejlesztés valósult meg itthon. Az internet áfájának 27-ről öt százalékra csökkentésével mérséklődtek az előﬁzetési díjak,
emellett számos olyan program indult, amelyekkel a
felhasználói ismereteket terjesztik. Ezek eredményeként
a 79 százalékos uniós átlag fölé emelkedett hazánkban
az internethasználók aránya, ugyanakkor a kormányzat
folytatja a körbe lépéshez szükséges ismeretek oktatását elősegítő programok támogatását. Mindezekkel a
Magyarországon élőknek jó esélyük van arra, hogy az
elsők között alkalmazzák az ötödik generációs (5G) mobiltechnológiát.
A program bemutatása alkalmából egyebek között
az is elhangzott, hogy kiemelten fontos foglalkozni azzal, hogy miként részesülhetnének az idősek is minél
nagyobb számban és mértékben az informatika vívmányaiból, hiszen napjainkban az ország lakosságának
19 százaléka 65 évnél idősebb, ám 2030-ra ez az arány
25 százalékig emelkedhet. ¡

Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) • Dick Swaab • Cédric Villani

Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.)

mány, metaszinten a hermeneutika,
a történeti szemantika.
A kötet részletezi a nyelv és nyelvközösség értelmezését, a magyar nyelvet és nyelvközösséget európai környezetében, a magyar nyelvközösség belső
szerkezetének és működésének lényeges összetevőit (például a népesség
alakulását, a kommunikációs rendszert,
a külső régiók helyzetét és kapcsolatát
az anyaországgal, a nyelvjárásokat és
a standardot), a nyelvhasználat jelentős
intézményes színtereit, a magyar irodalom nyelvi alakulástörténetét, a magyar
nyelv külföldi megismertetését és a
nyelvi tervezést. •

A magyar nyelv jelene
és jövője
Gondolat Kiadó
A kötet tudományos kutatásokon
alapuló, autentikus szintézist ad a magyar nyelv és a magyar nyelvközösség
ezredfordulós helyzetéről, az elmúlt 3040 év tényeire és történeti folyamataira
összpontosítva. A bemutatásban a tág
értelemben vett nyelvtudomány mellett
fontos szerepet játszik az antropológia,
a történettudomány, a művelődéstörténet, a kultúra-, népesség- és jogtudo-

Dick Swaab

A kreatív agy
Hogyan hat egymásra
az ember és a világ
a további életünket? Mi a kreativitás,
és hogyan tudjuk ösztönözni azt?
A könyvből választ kapunk arra is,
milyen terápiás hatása van a zenének
és a képzőművészetnek, miként lehet
elodázni az Alzheimer-kór kialakulását,
és hogyan dönthetők meg az idegrendszeri betegségeket máig övező tabuk.
Terítékre kerül az agykutatás számos
társadalmi vonatkozása is, a párválasztástól a filozófián át egészen a
büntetőjogig. •

Libri Kiadó
Agyunk fejlődése befolyásolja a pályaválasztásunkat, munkánk, hivatásunk
pedig visszahat agyunk szerkezetére
és működésére is. A szerző, Dick Swaab
holland neurobiológus a legújabb tudományos eredményekre támaszkodva
mutatja be az agykutatás számos
izgalmas területét. Mitől lesz minden
agy más és más? A születésünkkor „kapott” agyunk miként határozza meg

Cédric Villani

Egy tétel születése
kapcsolatokban fellelhető elemek,
amelyek hozzájárulnak a kutató eredményességéhez? Pontos megfejtést nem
kapunk, az olvasóban mégis egy színes,
részleteiben és összefüggéseiben is
sokrétű kép rajzolódik ki a kutatói lét
valóságáról.
Elsősorban nem a szóban forgó,
rendkívül bonyolult matematikai és
fizikai fogalmakat kell megértenünk,
hanem a megismerő ember gondolkodásmódját, a kereső elme izgalmát,
részeseivé válva egy nagyszerű matematikus mindennapjainak. •

Typotex Kiadó
A könyv sajátos önéletrajzi regény,
a sikeres matematikus fontos életszakaszának dokumentuma. A szerző
tanulságos önelemzést, afféle számvetést készített: miképpen sikerült eljutnia
egy olyan tétel felfedezéséig, amelyért
aztán a matematikusok közössége a tudományterület egyik legtekintélyesebb
díjával, a Fields-éremmel tüntette ki.
Felfedhető-e a siker titka, vannak-e
olyan, az életvitelben, a munkamódszerben, a kollegiális és családi
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negocoll, szemfelületminta, könnycserélődés, metil-metakrilát

Szerző: Stöckert Gábor

INDEX

Forrás: Wikipédia

Dallos József

Theodor Obrig
g egyik kontaktlencséje, Dallos nyomán

Forrás: Arcanum Digitális Tudástár

A kontaktológia – a szemészeten belül
a kontaktlencsékkel foglalkozó szakterület – több kiváló magyar szakembert
adott a világnak, például Csapody Istvánt vagy Györﬀ y Istvánt, aki 1939-ben
először használt üveg helyett műanyag
lencséket. Egy igen fontos technológiai
lépést pedig Dallos Józsefnek köszönhetünk, akinek munkája nagy hatással
volt a kontaktológiára.
Dallos 1905-ben született Budapesten, ahol orvosnak tanult, és a szemészeti
szakképzést az akkor már Európa-szerte
ismert és több szembetegség gyógyítását kidolgozó Grósz Emil klinikáján
szerezte meg. A kontaktlencsék – vagy
ahogy még akkoriban hívták, kontaktüvegek – fejlesztése sokat ígérő szakterület volt, és már nagy múltra tekintett vissza. A kontaktlencse koncepcióját már a 16. század elején Leonardo da
Vinci is leírta; az angol Thomas Young
a 19. század elején vízzel töltött, üveglapos tasakkal kísérletezett, 1888-ra
pedig elkészültek az első olyan kontaktlencsék, amelyeket már pár óráig lehetett viselni. Ekkoriban a kontaktlencsék
még fúvással gyártott üvegből készültek, és nem idomultak jól a szemhez.
1928-ban a már említett Csapody
István kidolgozott egy új eljárást, hogy
mintát lehessen venni a szemről, és leírta,
hogy a szaruhártya görbülete csak középen félgömbszerű, a széle felé haladva
viszont ellaposodik. Hasonló nyomon
volt a budapesti 1. Számú Szemklinika
laboratóriumában kísérletező Dallos József is, csak ő Csapodyval ellentétben
nem paraﬃnt használt, hanem a Pollerféle negocollt, amely egy melegítve lágy,
hűlésre dermedő algaszármazék volt.
A kapott szemfelületmintát Dallos rézlemezből készítette el, és erre hajlította
rá a felhevített kontaktlencseüveget.

Forrás: Ontario Opticians

Aki tökélyre csiszolta
a kontaktlencsét

Így számolt be 1935-ben a 8 Órai Újság
Dallos találmányáról

A lencsét ezután méretre vágta, majd lecsiszolta
a sorjákat, illetve a kívánt látásjavító dioptriát is
rácsiszolta az üvegre. A végeredmény egy olyan
személyre szabott kontaktlencse lett, amelyet
egész nap lehetett hordani, csak éjszakára kellett
kivenni. Jóllehet az első lencsék már 1929-ben elkészültek, a szemész 1934-ben kért csak magyar,
amerikai és angol szabadalmat a találmányára,

amelyet individuális kontaktüvegnek
nevezett. Kontaktlencséje kereskedelmi
útját is egyengette, például megszervezte a negocoll nagyüzemi gyártását.
Dallos József Magyarországon fejlesztette ki kontaktüvegét, és itt is
alkalmazta először, de miután Grósz
Emil nyugdíjba ment, a ﬁatal orvos-feltaláló emigrált. Angliába költözött, ott
folytatta a munkásságát, és nemzetközileg elismert szemész lett. Később
azt kutatta, miként lehetne a kontaktlencsére fúrt apró lyukakkal segíteni
a könnycserélődést. A lencsék sérülékenységét a műanyag – egészen pontosan metil-metakrilát – alkalmazása
oldotta meg; a törhetetlen kontaktlencséket Györﬀ y mellett a New York-i
Theodor Obrignek tulajdonítják az
orvostörténészek. Obrig írta 1942-ben
az első kontaktológiai szakkönyvet, az
abban ismertetett mintavételi technikákat Dallostól tanulta meg, és Dalloshoz hasonlóan készítette a lencséit.
Dallos József 1979-ben hunyt el Londonban. Azóta díj őrzi a nevét: a Brit
Kontaktlencse Szövetség a Josef Dallos
Awarddal ismeri el a kontaktológia kiválóságait. ¡

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonproﬁt Kft. 19 • Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 1 •

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 36 • Dömper Kft. B2 • Fehérvill-Ám Kft. 32 • Főmterv Zrt. 27–29 • HungaRail Kft. 30–31
• INVENT Mérnökiroda Kft. 35 • IT.DOT Kft. 34 • Leier Hungária Kft. 33 • Magyar Nukleáris Társaság 16–17 • Matászsz 34 •

Pipelife Hungária Kft. 32 • Thales Rail Signaling Solutions Kft. 26 • Vasútépítő és Karbantartó Zrt. B3
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a pályán vagyunk!
A városi vasútvonalak kiépítésében piacvezetők vagyunk.
Egyedi technológiánknak is tekintélyes szerep jut.
Az iparvágányok karbantartásában is élen járunk.
Referenciák
• Budapesten az 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út
és a Fehérvári út között 2014–2015-ben
• A Mol Nyrt. Dunai Finomító területén zúzottköves vágányok átépítése 2016-ban
• A Lánchíd budai hídfő villamos-aluljáró átépítése 2016-ban
• A 4-es, 6-os villamosvonal vágányjavítási
munkái 2017-ben
• Budapest XIX. kerület, Ady Endre úti villamosvágányok felújítása 2017-ben
• Budapest XI. kerület, BAH csomópont, nagypaneles vágányátépítés 2017-ben
• 2-es villamosvonal nagypaneles vágányok
felújítása, V. kerület Belgrád rakpart 2017-ben
• Budapest I. kerület, Krisztina krt., nagypaneles
vágányátépítés 2017-ben
• Budapest XX. kerület, Török Flóris utca, nagypaneles vágányátépítés 2017-ben
• Az észak–déli metróvonal felújítása 2017-től
• Az 1-es villamosvonal Kelenföldig történő
meghosszabbítása 2018-ban

Vasútépítő és Karbantartó Zrt.
1152 Budapest, Szilas park 4.
Tel.: (06-1) 415-0842, 415-0843
Fax: (06-1) 410-5962
info@vasutepito.hu • www.vasutepito.hu
Iparvágánnyal rendelkező telephely:
1151 Budapest, Visonta u. 1.
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