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számos munkahelyet veszélyeztet, azonban nem feltétlenül
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Rektorság
után
világbanki
karrier

Ha a mezőgazdasági termelést maximális felelősséggel, odafigyeléssel és alapossággal
végeznék világszerte, akkor legalább 20 milliárd ember lakhatna jól – nyilatkozta
magazinunknak Csáki Csaba akadémikus, agrárközgazdász, akit előző megszólalónk,
Fehér István ajánlott figyelmünkbe. A szakember a közgazdasági egyetem megreformálása után több mint egy évtizedig a Világbanknál dolgozott.
Meglepődött a felkérésen? Azért kérdezem, mert meglehetősen régen szerepelt a sajtóban, mintha egy kicsit megfeledkeztek volna Önről.

– Jellemző, hogy aki a politikában, a bulvárban elöl van, az van jelen a sajtóban is. Én hosszú évek óta nem politizálok, nem vagyok
egyetlen pártnak sem a tagja, politikai akciókban pedig nem veszek részt. Az egyetemen és az MTA-n teszem a dolgom. De nem is
baj, hogy elfeledkeztek rólam. Szakterületemről, a magyar mezőgazdaságról nem szívesen nyilatkozom, mert ha az ember sok jót
nem tud mondani, akkor inkább ne mondjon semmit.
Az egyik alföldi mezővárosban, Túrkevén született. Beköltözők vagy tősgyökeres kunok az ősei?

– Az utóbbiak. Háromszáz évre tudom visszavezetni az őseimet.
Hallott a redemptióról, vagyis a megváltásról? Ezzel a szóval jelölik a magyar történelemben a Nagykun terület önmegváltását,
amelynek során a kunok 1745-ben pénzért visszaszerezték a török
háborúk után, 1702-ben elvesztett korábbi kiváltságaikat. Az egyik
apai ősöm is részese volt a folyamatnak, őrzöm a Mária Terézia
császárnő által jóváhagyott egyezséget igazoló oklevelet.

Egy mezővárosban sem mindenkinek kell mezőgazdasággal foglalkoznia. A felmenők milyen munkát végeztek?

– Apai nagyapám közepes méretű földbirtokon gazdálkodott.
Nem volt se gazdag, se szegény. Túrkevére egyébként is jellemző
volt, hogy igazi nagybirtokosok nem voltak. Nagyszüleim úgy döntöttek, hogy a nagyobbik ﬁú örökli a földeket, a kisebbet pedig
kitaníttatják. A nagyobbik ﬁú a nagybátyám volt. Apám mezei jogász lett, ami azt jelentette, amit napjainkban a levelező képzéssel
szerzett diploma jelent. Munka mellett végezte el az egyetemet.
Hogyan lett a jogász fiából egyetemi hallgató a közgazdaságtudományi egyetemen?

– Szó sincs arról, hogy gyerekkoromtól kezdve tudatosan erre a pályára készültem. A debreceni orvostudományi egyetemre jelentkeztem, ahova azonban nem vettek fel. Nem dőltem a kardomba,
mert valójában a humán és a társadalomtudományok érdekeltek.
Úgy döntöttem, pótfelvételizek a közgazdasági egyetemre, mert
egy évet sem akartam kihagyni a középiskola és a felsőfokú oktatási intézmény között. Felvettek. Ahogy teltek a hónapok, az évek,
egyre jobban beleszerettem ebbe a területbe. Velünk indították
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az első agrárközgazdasági szakot, közülünk többen később államtitkárok, egyetemi professzorok lettek.
Annyira beleszeretett, hogy az egyetemen maradt, ahol
üstökösszerűen ívelt felfelé a pályája. Önnek az egyetemi
karrier volt megírva, ezért nem kamatoztatta a tudását
a gyakorlatban?

– Az, hogy az egyetemen maradtam, nem tudatos döntés volt,
hanem így alakult. Az Agrárközgazdaságtani Tanszéken akkor születtek meg az első tananyagok, akkor formálódott a később igen
sikeres szellemi műhely. Végzés után örömmel fogadtam el a felkínált gyakornoki állást. Valóban nem dolgoztam például termelőszövetkezetben, de folyamatosan ﬁgyeltem az ott folyó munkát.
Az egyik kettős könyvelést folytató téeszt segítettem szakmai tanácsokkal. Kéthetente kijártam, alaposan megismertem a mezőgazdaság mindennapjait. Később is intenzíven foglalkoztunk vállalati tanácsadással, cégeknek fejlesztési terveket készítettünk, azaz
nem voltam szobatudós, akinek fogalma sincs a környezetében
zajló folyamatokról.
Mi volt akkoriban a kedvenc témája?

– Meglepődik: a matematikai módszerek és a számítástechnika lehetséges alkalmazása a mezőgazdaságban. Sikernek tartom, hogy
ezek a szempontok bekerültek a köztudatba, sőt, voltak helyek,
ahol alkalmazták az elgondolásaimat.
1971 és 1972 között Ford-ösztöndíjjal a Kaliforniai Egyetem
davisi tagozatán kutatott. 1976-tól 1979-ig Laxenburgban,
a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet mezőgazdasági programjának vezető munkatársa volt. Könnyen
kiengedték?

– A mezőgazdaság nem számított politikailag érzékeny területnek, ezért nem jelentett különösebb nehézséget az ösztöndíj elnyerése. Én mehettem, ugyanakkor a gyerekeimet nem engedték
ki – a kétéves ﬁam és az ötéves lányom nem jöhetett Amerikába.
A feleségem fél évet töltött velem, a gyerekeket addig a nagyszülők
nevelték. Ezt az áldozatot bevállaltuk, mert az út kihagyhatatlan
lehetőség volt. A program célja az egyetemi oktatás modernizálása volt, olyan oktatókat akartak képezni, akik tudják, hogyan
mennek a dolgok a világ más részein, és ezt a tudást át tudják
adni a kollégáknak és a hallgatóknak. Az ausztriai munkám során
a mezőgazdaságra készített számítógépes világmodell szocialista
országokra vonatkozó részét készítettem el. Ausztriába már kiengedték a gyerekeket, nélkülük nem is mentem volna. Azért az sem
volt egyszerű, mert bár nekem olyan útlevelem volt, amivel bármikor átléphettem a határt, nekik évente egyszer adatott meg ez
a lehetőség. Ha bepecsételték az egy évre szóló ablakot, akkor újra
engedélyt kellett kérni.
Bár tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, fontosabb politikai szerepe csak 1988-ban lett, amikor a Minisztertanács mellett működő tanácsadó testület tagja lett.
Ugyanabban az évben bekerült a párt Központi Bizottságába, a KB-ba, melynek a párt feloszlásáig tagja volt. Menthetőnek hitte a rendszert?

– Bizarr történetről van szó, hiszen külföldön voltam a budapesti
pártértekezlet idején. Az egyetemen korábban úgy döntöttünk,

az a legjobb, ha a párttitkár képviseli az intézményt a pártkongresszuson. Ehhez képest hazaérkezésemkor a ﬁam azzal állt elém,
hogy küldött lettem, amit a kollégák utólag azzal magyaráztak,
hogy rektorként a reformokat képviselhetem. Az egyetemről
köztudott volt, hogy a reformirányzat mellett álltunk, változást
akartunk. Az 1988-as pártkongresszuson kiderült, hogy a KB-ba
jelölnek, amit nem akartam elfogadni. Az egyetem korábbi rektora, az MTA akkori elnöke, Berend T. Iván azzal győzött meg, hogy
olyan emberek kellenek, akik reformokat, változást akarnak. Nem
szégyellem ezt az időszakot, mert néhányan sokat tettünk azért,
hogy a magyar társadalom békés átmenetben váltott rendszert.
Igen fiatalon, mindössze 39 évesen lett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari Karának dékánja, majd
1985-ben az egyetem rektora. Igen fényes évtizednek tűnik
a nyolcvanas évek. Mivel magyarázható ez?

– Az egyetem ﬁatalítani akart. Dékánná választásom idején a
Karon a legﬁatalabb tanszékvezető 11 évvel volt idősebb nálam.
Generációváltást kellett lemenedzselnem. Amikor rektor lettem,
azt vállaltam, hogy modern közgazdasági egyetemet hozunk létre.
Ez végül sikerült, amihez modern szemléletű tanárok kellettek. Fiatal kollégák fél, de inkább egy évre szóló külföldi tanulmányútra
pályázhattak – az Egyesült Államok és a nyugat-európai országok
egyetemei egyaránt szerepeltek a programban. Arra kértük őket,
hogy nyitott szemmel járjanak, s tegyenek javaslatot arra, hogy
a modern közgazdaságtani ismereteket milyen új tárgyakkal oktathatjuk itthon. Mi dönthettük el – Chikán Attila vezetésével
egy egyetemi bizottság határozott –, hogy ki mehetett nyugatra.
Ebben a programban közel negyven oktató vett részt. Ez a gárda alakította át az egyetemet. 1991-ben nyugodt szívvel adtam át
a rektorságot, mert elértük, hogy modern szemléletű közgazdaságtudományi egyetemmé vált az intézmény, és közben a neve is
megváltozott.
Azóta nem is került sor nagyobb átszervezésre?

– Az akkor kialakított struktúra most is él. Működőképesnek bizonyult. Mi már akkor elindítottuk a kétszintű képzést, ami a később
bevezetett bolognai rendszer előfutárának tekinthető. Az akkor
elvetett magokból ma is élő növények kelnek ki.
Mi vitte a Világbankhoz?

– Mozgalmas volt az 1991-es év, azaz rektorságom utolsó éve. Úgy
gondoltam, 51 évesen még kellően ﬁatal vagyok ahhoz, hogy kipróbáljam magam egy másik területen, más feltételrendszerben.
A Világbank munkatársai sűrűn megfordultak az egyetemen, jó
kapcsolatban voltunk, féléves ösztöndíjat ajánlottak. Tetszett a lehetőség, hiszen azt mondták, lényegében azt csinálok, amit akarok. Gyorsan leeresztettem a gőzt, kipihentem magam. Hamar
azon kaptam magam, hogy az alelnöknél ülök, aki arról beszél,
hogy a Szovjetunió vezetője, Mihail Gorbacsov egy világbankos
delegációt hívott Moszkvába azzal a céllal, hogy mérje fel, mit
lehetne kezdeni az ottani mezőgazdasággal. Nagyon kevés olyan
szakember volt akkor a Világbanknál, aki ismerte volna a szocialista országok mezőgazdaságát. Felkértek, hogy legyek csoportvezető, és állítsak össze egy szakértői csapatot. Izgalmasnak találtam a
felkérést, örömmel elfogadtam a lehetőséget. Két hónapig voltam
Moszkvában, elegáns irodában dolgoztunk – Lenin-képek és pán-
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célszekrények társaságában. Munkánk eredménye egy széles körben elismert tanulmány volt. Ezután azt kérdezték a Világbanknál,
hogy volna-e kedvem még egy kicsit maradni?
Mennyi idő lett abból a kicsiből?

– Több mint tizenegy éven át dolgoztam a washingtoni központú
nemzetközi pénzügyi intézménynél, de úgy, hogy az egyetemet
sohasem hagytam el. Visszajártam, ha időmből tellett, órákat is
tartottam. Világbankos karrierem két részből állt. A kilencvenes
évek második feléig az egykori szocialista országok és a volt szovjet köztársaságok mezőgazdasági szempontú átvilágítása volt
a feladat. Erről tanulmányok és könyvek születtek. Amikor ezt
a problémakört lezártuk, úgy gondoltam, éppen ideje a hazatérésnek. Nem így történt, mert a Világbank akkor indította el az
új vidékfejlesztési stratégia kidolgozását. Felkértek, hogy legyek
a munkacsoport vezetője. Komoly előrelépés volt ez a feladat, hiszen nem az egykori szocialista országokra szorítkozott a munka,
hanem globális portfólió volt. A Világbank regionális irodáin keresztül én irányítottam a regionális stratégiák kidolgozását, majd
azok koordinálását. Ez a második korszakom 2004-ben lezárult.
Ekkor összepakoltam és hazajöttem.
Nem marasztalták?

– Sohasem akartam a szervezet állandó tagja, a bürokrácia része
lenni. Engem konkrét ügyek érdekeltek.
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Hasznosnak tekinti ezeket az éveket?

– Úgy gondolom, igen. A vidékfejlesztési stratégia célja az volt,
hogy a pénzvilág visszaforduljon a mezőgazdaság felé. A kilencvenes évek végén a Világbanknál is jelentősen visszaszorult a mezőgazdasági hitelezés, az agrárprogramok ﬁnanszírozása. Ezt a folyamatot azóta sikeresen megfordították, komoly erőforrások
indultak meg az agrárágazat felé. Ennek a munkának másik (személyes) hozománya, hogy nevem valószínűleg ma jobban ismert
külföldön, mint itthon. Ezt egyértelműen a világbankos éveknek
köszönhetem. Ebben az időszakban lettem az Agrárközgazdasági
Világszövetség elnöke is.
Magyarország, egyes számítások szerint, akár 17 millió embert is el tudna látni élelmiszerrel. A Föld mennyi embert
tarthatna el?

– Ha a mezőgazdasági termelést maximális odaﬁgyeléssel és alapossággal végeznék világszerte, akkor legalább 20 milliárd ember
lakhatna jól.
A Pénzügyi Szemlének 2012-ben adott interjújában arról
beszélt, hogy a magyar mezőgazdaság mai problémáinak
nagy részét a rendszerváltás óta eltelt időszak eseményei
magyarázzák. Az egyik komoly probléma az, hogy a magyar mezőgazdaság duális jellegű, azaz nagy- és kisüzemek
működnek egymás mellett, amelyek között általában nincs
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Interjú Csáki Csaba akadémikus, agrárközgazdásszal

sem érdemi kommunikáció, sem együttműködés. Ha lenne, az mindent megoldana?

– Szerencsére előnyére változott a helyzet. A kilencvenes években
élesen elkülönültek egymástól a kicsik és a nagyok. Napjainkra
a határok elmosódtak, többcentrumúvá vált a magyar mezőgazdaság. A kicsik igyekeznek felnőni a kihívásokhoz, a nagyok pedig
egyre inkább partnert látnak bennük.
Másik problémának azt nevezte, hogy nincs egyértelmű agrárstratégia. Mindig volt, és ma is van többféle elképzelés,
de hiányzik egy olyan átfogó terv, amely a realitások talaján
nézne szembe a magyar mezőgazdaság problémáival. Miről
kellene, hogy szóljon ez a stratégia?

– Arról, amiről a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi
Stratégiai Programjainak sorozatában 2011-ben megjelent Élelmezésbiztonság című munka szólt. Akkor egyebek mellett arra
ﬁgyelmeztettük a nemzeti agrárpolitika irányítóit, hogy az ország az Európai Unió által kínált lehetőségekre nem készült fel
megfelelően, így sok országtól elmarad a teljesítménye. Magyarország élelmiszer-exportjának 75 százalékát a feldolgozatlan
nyers termékek teszik ki, szemben a 30 évvel ezelőtti 50 százalékkal. A feldolgozóipar leépülésével több 10 ezer munkahelyet
veszítettünk el. Ma is tartom az akkori megállapításomat, hogy
az ország számára szükséges élelmiszereket alapvetően itthon
kell előállítani. Ehhez a vidéki környezet megfelelő fejlesztésére
van szükség, azaz az élelmiszer-biztonság megteremtése mellett
egy agrár- és vidékstratégia is szükséges. Az oktatás, a szaktanácsadás és a kereskedelem újragondolását is fontosnak tartottuk, és felhívtuk a ﬁgyelmet arra, hogy a termelőknek össze kell
fogniuk, mert az élelmiszerkereskedelmi láncokkal csak így működhetnek együtt. Meg kell állítani a város és a vidék jövedelemkülönbségének növekedését, és előtérbe kell helyezni a vidéki
munkahelyteremtést.

A Corvinuson beszélgetünk, az asztalán egy idén készült
szakdolgozat. Ezek szerint nem tudott elszakadni az intézménytől?

– Időnként órákat tartok, szakdolgozatokat ellenőrzök, olykor külföldi szakmai konferenciákra megyek, de valóban kevesebb a munkám. Ami természetes, hiszen két év múlva a nyolcvanadik életévemet töltöm be. Nem tűntem el, de a teljesítőképességem már nem
olyan, mint évtizedekkel korábban. Évente egy-két szakmai cikket
írok, de már nem hajszolom az idézettséget. Békésen élem meg
az elkerülhetetlen változásokat. Nincs bennem hiányérzet, és arra
sincs okom, hogy a sérelmeimet soroljam, mert amit elérhettem
ezen a területen, azt elértem. Ha az ember dolgozik, ha a munka
a célja, akkor nehezen szalad bele kezelhetetlen konﬂiktusokba.
A családról eddig a külföldi utazások kapcsán esett szó. Mit
lehet tudni róluk?

– A nejem is az egyetemen dolgozott, az intézmény angol nyelvű
folyóiratának főszerkesztőjeként ment nyugdíjba. Pályámon mindig
segített, támogatott. A lányom gyerekorvos, és az utóbbi években
egyre intenzívebben foglalkozik immunológiával és allergológiával.
A ﬁam sem követett a pályámon. Ő a matematika és a ﬁzika világában mozog otthonosan. Az ELTE ﬁzika szakán diplomázott, az MIT-n
(Massachusetts Institute of Technology – a szerk.) szerzett PhD-fokozatot, évek óta a Cornell Egyetem ﬁzikaprofesszora. A ﬁam nagyobbik ﬁa a Cornell Egyetemen végzett, öccse hamarosan érettségizik.
A lányom egyik lánya Angliában, a Durham Egyetemen tanul, a kisebbik a Városmajori Gimnáziumba jár.

Volt-e bármilyen hatása a hazai agrárpolitikára ennek az
akadémiai összefoglalónak?

– Meglehetősen önjárónak látom a hazai agrárpolitikát, annak irányítói kevéssé ﬁgyelnek oda mások véleményére. Kutatóként azt
látom, hogy rövid távú politikai érdekek, illetve érdekcsoportok
határozzák meg, hogy mi történjen ezen a területen. A tanulmányt megírtuk, néha hivatkoznak rá, de mindössze ennyi a hatása. Sajnálatunkra, nem vált a szakma bibliájává.
Az euró bevezetése segítené vagy gátolná a hazai mezőgazdaság fejlődését?

– Elkötelezett Európa-párti vagyok. Minden, ami erősíti kötődésünket, nagyon hasznos. Természetesen én sem mondom azt,
hogy minden brüsszeli döntést feltétlenül el kell fogadni. Az euró
bevezetése azért lenne hasznos, mert nagyobb kontrollt teremtene a jelenleginél. A mi jövőnk Európa, el kell fogadni a játékszabályokat.
Szakmai téren mit tart a legfontosabb eredményének?

– Ahogy az korábban kiderült, az egyetem átszervezésére nagyon
büszke vagyok. Életem egyik legnagyobb teljesítményéről beszélünk. A Világbank kötelékében végzett munkám, a regionális stratégiák kidolgozása a másik nagy „dobásom”.

Túrkeve díszpolgárának választotta. Ez azt jelenti, hogy
vissza-visszamegy a szülővárosába? Nem felejtette el, honnan indult?

– Fontosak a gyökereim. Anyám a város egyik első óvónője volt.
Az emlékére létrehozott alapítvány, amelynek egyik támogatója
vagyok, minden évben kitüntet egy óvónőt a Pala Rozália-díjjal.
Időnként előadásokat tartok a városban, ápolom a meglévő kapcsolatokat.
Kit ajánl következő interjúalanyunknak?

– Mészáros Tamás professzort, egyetemünk volt rektorát. 
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Nemzeti Kiválósági Program 2018

Tíz tematikus program indul
Egyebek mellett új internetbiztonsági megoldásokat, a fehérjetudományt
és a lézertechnológiát érintő kutatások is kezdődnek tíz új projekt keretében, ezekre összesen ötmilliárd forintot nyertek a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) pályázatán.

1,9 Mrd Ft

1,9 Mrd Ft

3,3 Mrd Ft

14 Mrd Ft

6 Mrd Ft

8 Mrd Ft

6,5 Mrd Ft

3,5 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

9,5 Mrd Ft

7,5 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

1 Mrd Ft

Forrás: NKFI Hivatal

12 Mrd Ft

A 2014 óta támogatott nemzeti kutatás-fejlesztési programok témái és támogatási keretösszegei

„Cél, hogy a nyertes pályázatok ipari projektek, informatikai fejlesztések és társadalmi programok indítását eredményezzék”
– mondta Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke az új pályázat
eredményhirdetésekor. Az új kutatási projektek megvalósítására
legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.
A szegedi ELI lézeres kutatóközponthoz kapcsolódó egyik programot Pálfalvi László (Pécsi Tudományegyetem) vezeti: az elnyert
297 millió forintból azt vizsgálják, hogy a fotonok és az anyag atomjainak találkozásakor létrejövő gerjesztési jelenségek hogyan függnek az időtől nagyon rövid időskálán. Dombi Péter (MTA Wigner
Fizikai Kutatóközpont) irányításával azokat az ultragyors folyamatokat elemzik – a támogatás 281,8 millió forint –, amelyek a nanotechnológiai anyagi rendszerekben, illetve a lézerrel előállított részecskenyalábokban játszódnak le. A Petar Lambrev (MTA Szegedi
Biológiai Kutatóközpont) vezette csoport tevékenysége arra példa,
hogy az ELI-ben folyó kutatások nemcsak a ﬁzikában, de a biológiában is áttöréseket hozhatnak. A 300 millió forinttal támogatott
projekt keretében számos fotobiológiai kísérletet végeznek.
A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Programot – erre 990 millió forint jut – Szegedy Balázs (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) koordinálja. A projekt résztvevői az elméleti matematikai kutatások és a gyakorlati, mesterséges intelligencián alapuló
megoldások fejlesztését kapcsolnák össze. A magyar társadalom
biztonságát elősegítő Nemzeti Program részeként Pócsi István
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(Debreceni Egyetem) – az elnyert összeg 298,6 millió forint – kollégáival a komoly közegészségügyi veszélyt jelentő aﬂatoxinokat
kutatja. Buttyán Levente (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) vezetésével – 300 millió forintból – a ma még
nem informatikai eszközöknek tekintett berendezéseket (kávéfőző, fűtés, világítás, közlekedési lámpák) érintő támadások elleni
hatékony védelmi eljárásokat fejlesztenek.
A 242,6 millió forintot elnyert Kende Anna (Eötvös Loránd Tudományegyetem) kutatási témája az a képesség, hogy az egyén és
a közösség felismeri és kezelni tudja a mindennapi életét, illetve
a társadalom magasabb szintjeit fenyegető veszélyhelyzeteket.
Wéber Zoltán (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont) irányításával – 206,4 millió forintból – a földrengésbiztos
építkezést elemzik.
A Tiszta ivóvíz Nemzeti Programot – az elnyert támogatás:
995 millió forint – Engloner Attila (MTA Ökológiai Kutatóközpont) vezeti. A projektben kiemelt ﬁgyelemmel vizsgálják a vízbázisokat. A Fehérjetudomány és Alkalmazásai Nemzeti Programot
– az elnyert támogatás 999,9 millió forint – Perczel András (ELTE)
irányítja. A program célkitűzése a hazai fehérjekutató műhelyek
közötti rendszerszintű együttműködés kereteinek létrehozása.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2014 óta
16 tematikus programot ﬁnanszírozott összesen mintegy 80 milliárd forint keretösszeggel. 

inno -tér

idegrendszeri megbetegedés, mélyagyi stimulációs elektróda, sebészeti robot

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: agykutatas.hu

ROSA robot az agyban

A Parkinson-kór tüneteit enyhítő elektródákat ültettek be egy férfi agyába a ROSA nevű
csúcskategóriás idegsebészeti robot segítségével áprilisban, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI). Korábban Magyarországon, de az egész kelet-közép-európai
régióban sem került sor ehhez hasonló beavatkozásra, és ez a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) újabb jelentős eredménye.

T

úlzás nélkül állíthatjuk, hogy új korszak kezdődött a
nagy hagyományokkal rendelkező Országos Klinikai
Idegtudományi Intézetben: 2018. április 20-án a világ
egyik legfejlettebb idegsebészeti robotja, a ROSA közreműködésével megoperáltak egy Parkinson-kóros, hetvenéves férﬁt.
A műtétet Erőss Loránd idegsebész, az intézet Funkcionális Idegsebészeti Osztályának vezetője végezte. Az első páciens, Onger
György tünetei már a műtét alatt megszűntek; azért vártak egy
hónapot az itthon szenzációnak számító műtét bejelentésével,
hogy a beteg megerősödjön, kibírja a sajtó munkatársainak rohamát. Ami be is következett, hiszen tucatnyi forgatócsoport mellett
az elektronikus és az írott sajtó képviselői is nagy számban megjelentek a tájékoztatón. Onger Györgynél öt éve diagnosztizálták

a betegséget, melynek életminőséget leginkább rontó tünete
a nyugalmi kézremegés, szakszóval tremor volt. A férﬁ kézremegése miatt se inni, se újságot olvasni nem tudott egyedül. Az életminőséget jelentősen lerontó kézremegés a múlté, a sajtótájékoztatón mindenki láthatta, hogy a férﬁ kezei az egészséges emberek
kezével azonos módon működnek.
Amikor a ROSA segítségével tizedmilliméter pontossággal
ültette be Erőss Loránd és munkacsoportja az előre megadott
menetrend alapján Onger György agyába a két mélyagyi stimulációs elektródát, a kézremegés abban a pillanatban szinte teljesen
megszűnt. (Egy-egy ilyen elektróda és a hozzá csatlakozó neuropacemaker folyamatosan ingerli az agy mélyen elhelyezkedő területét, helyreállítva a mozgászavart okozó ideghálózatok hibás
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idegrendszeri megbetegedés, mélyagyi stimulációs elektróda, sebészeti robot

Mélyagyi stimuláció
A Parkinson-kór kezelésének egyik legkorszerűbb módja az úgynevezett mélyagyi stimuláció, amikor elektródákat ültetnek a páciens
fejébe. A mélyagyi stimulációban általában egy vagy két elektródát ültetnek be a rendkívül pontosan meghatározott célterület(ek)re,
azonban vannak olyan betegségek, amelyeknél ennél jóval több elektróda behelyezésére lehet szükség. A ROSA segítségével egy gyerekkora óta epilepsziában szenvedő férﬁ agyába például 17 elektródát ültettek, hogy megﬁgyeljék, térben és időben pontosan hogyan
áramlanak az elektromos jelek a beteg agyában egy epilepsziás roham alatt. Az epileptológusok ez alapján képesek meghatározni,
mely agyterület a rohamok kiindulópontja. Ha pedig az epilepsziát indító fókusz eltávolítható, mert nem vesz részt a jó életminőséghez
elengedhetetlen agyi funkciókban, mint például a mozgás vagy beszéd, akkor a rohamok akár véglegesen megszüntethetők.
Az ehhez hasonló elektroﬁziológiai monitorozást leggyakrabban a koponyacsont nagy darabjának eltávolítása után, közvetlenül az agy
felületére helyezett elektródahálóval végzik. Az apró nyílásokon betolt elektródák használata ehhez képest „kulcslyuksebészet”, ami
jóval kevesebb műtéti kockázattal jár. A robot használata itt jelentősen csökkenti a műtét időtartamát, ráadásul a ROSA a hagyományos
célzókészülékek számára elérhetetlen irányokból is meg tudja közelíteni az agyat.
Egy-egy beavatkozást akár többhetes, esetleg hónapokig tartó előkészület előz meg. Ahhoz, hogy egy beteg agyába mélyagyi stimulációs elektródákat ültessenek, először neurológiai, pszichológia, pszichiátriai és agyi képalkotó vizsgálatokon kell átesnie. Meg kell
állapítani, hogy a megﬁgyelt mozgászavar hátterében állhat-e olyan ok, amit egészen máshogy lehetne kezelni. Fontos, hogy a betegnél
ne legyen jelen olyan kórkép, amely esetleg romolhat a műtét után (például demencia), hiszen ilyenkor összességében nem tudnának
javítani az életminőségén. Végül pedig el kell választani az egyéb hasonló tünetekkel járó kórképektől.
A következő lépésben az orvoscsapat MR-vizsgálattal elkészíti a beteg agyának digitális modelljét, majd ezen meghatározza a beavatkozás célpontjának pontos helyét. Az OKITI-ben nemcsak egyes agyterületeket (magokat), hanem a köztük levő pályákat is integrálják
a célpont meghatározásához. Mindez a korábbiaknál lényegesen pontosabb célzást tesz lehetővé. Az előkészítés végső fázisában egy
fém célzókeretet erősítenek a beteg koponyájához, hogy egyrészt rögzítse a fejet a műtét alatt, másrészt pedig koordináta-rendszerként
szolgáljon, melyhez viszonyítva pontosan be lehet majd célozni az agy modelljén megadott helyeket. Az utolsó lépés maga a műtét.
A műtét során rögzítik a beteg fejére erősített keretet, és lyukakat fúrnak a koponyáján az elektródák behelyezéséhez. Ezután egy
háromdimenziós célzókészülékkel beállítják az agy modelljén korábban megadott célpontok helyzetét és a behatolás irányát, utána
egymás után beültetik az elektródákat mindkét agyféltekébe. 1,27 milliméteres vagy annál kisebb átmérőjű, tompa végű elektródákat
használnak, melyek sérülés nélkül tolják szét az idegszövetet.

működését.) A férﬁ arról számolt be, hogy a műtét jelentős részében ébren volt, folyamatosan válaszolt az orvosok kérdéseire,
a beavatkozás közben nem érzett fájdalmat. Csupán egy dolog
zavarta: a koponyáját mozdulatlanul tartó fém célzókeret szorítása volt kellemetlen, amit hosszú órákon keresztül kellett elviselnie.
De ennyi belefért, hiszen hatalmas a különbség a műtét előtti és
utáni állapota között.
Az OKITI-ben található eszközt egy órán keresztül közvetlen
közelről is megtekinthették az újságírók. A szakemberek türelmesen elmagyarázták, hogy a csúcskategóriás sebészeti robot lézeres
célzófeje hogyan méri be a beavatkozás helyét, hogyan vezérelhető

Erőss Loránd
d idegsebész (balra)
és Stephan Chabardess professzor
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egy érintőképernyőről a mozgása, milyen keretbe kell a páciens
fejét szorosan befogni. (Hogy még érthetőbb legyen, egy félbevágott műkoponyát tettek a keretbe.) Az áprilisi műtéten részt vett
Stephan Chabardes, a Grenoble-i Idegsebészeti Klinika intézetvezető professzora (aki a világhírű Forma–1-es autóversenyzőt,
a síelés közben súlyos koponyatörést szenvedett német Michael
Schumachert is műtötte). A grenoble-i intézet a világ egyik vezető
idegsebészete, és a ROSA-t kifejlesztő francia Medtech cég egyik referenciaintézménye. Itt fejlesztette ki és alkalmazta először Parkinson-kóros és más mozgászavarban szenvedő betegeknél a mélyagyi
stimulációs technikát Alim-Louis Benabid professzor, aki elsőként
kezdett robotokat használni ezeknél a beavatkozásoknál.
A robotra folyamatosan szükség lesz, hiszen nagyon sok ember
szorul a segítségére. Testünk mozgásait az agy szabályozási körei
teszik lehetővé. Ezekben a hálózatokban az információ különféle
agyterületek között áramlik az idegpályákon. Ha valamilyen okból,
például a Parkinson-kór agyi elváltozásai következtében egy-egy
ilyen agyterület működése sérül, zavar keletkezik a szabályozási
körben, ami ﬁzikai tünetekben jelentkezik. Ilyen tünet a Parkinsonkórra jellemző remegés, illetve merev, meglassult mozgás. A világon
mintegy 6,3 millióan élnek Parkinson-kórral, a betegségben szenvedők száma Európában kétmillióra tehető. Kontinensünkön az agy és
az elme betegségeinek kezelése egy átfogó tanulmány szerint jóval
nagyobb költséggel jár, mint például a rákkal, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedéssel küzdők kezelése összesen. „Az Európai
Unióban végzett felmérés szerint az agy és az elme betegségei egy
évben 800 milliárd eurót emésztenek fel, ami másfélszer annyi, mint
az öt következő legdrágább betegség kiadási költségei együttvéve”
– emelte ki a tájékoztatón Freund Tamás neurobiológus, akadémikus, a NAP elnöke. Az Alzheimer- és a Parkinson-kór vagy éppen
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a népbetegségnek számító depresszió – hogy csak a legismertebbeket említsük – hosszan tartó állapot lehet, a kezelésen túl rengeteg
járulékos költséggel és emberi fájdalommal. Ráadásul a várható élettartam folyamatosan nő, így számos, inkább az időskorra jellemző
idegrendszeri megbetegedés várhatóan még többeket érint majd.
A kétezres évek első évtizedének végére világossá vált, hogy összetett alap- és alkalmazott kutatási programokra van szükség ahhoz,
hogy kezdjenek valamit ezzel a helyzettel.
Azért az OKITI-be került ez az eszköz, mert az intézetben Erőss
Loránd és munkacsoportja a Nemzeti Agykutatási Program keretében évek óta foglalkozik innovatív idegsebészeti, epilepsziasebészeti eljárások alkalmazásával, amelyekbe mostantól a ROSA
is bekapcsolódik. A robot, némileg leegyszerűsítve, egy programozható, automatizált célzókészülék, amely kapcsolatot teremt
a műtéti terv háromdimenziós agymodellje és a műtőben fekvő
beteg valódi agya között. Más szavakkal: a szinte teljesen hangtalanul mozgó robotkar lényegében egy végtelenül precíz és nagy
állóképességű, a műtétet végző orvos keze alá dolgozó asszisztens.
A ROSA használatának előnyeit talán az mutatja a legjobban, hogy
egy epilepsziaműtétnél – amikor diagnosztikus céllal 15-20 elektródát implantálnak az agyba – az eddig szokásos 10-12 óra helyett

mindössze három órára csökkenhet a beavatkozás ideje. A Parkinson-kór műtéteinél a robot 0,6 milliméteres célzási pontossága jelent nagy előnyt, mivel az agy mélyén elhelyezkedő célpont mérete
egy 3 × 6 milliméteres mag hátsó harmada. A sajtótájékoztatón
Erőss Loránd arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy az idegsebészet a technikai fejlődés jóvoltából átalakulóban van. „Az új képalkotó eljárásoknak köszönhetően olyan agyterületeket, idegpályákat látunk,
melyeket öt éve még nem. Látjuk az agyi funkciók működését, a
műszerekkel képesek vagyunk észlelni az agyban a páciens kezének
mozgását, gondolkodását is” – emelte ki az osztályvezető főorvos.
Az OKITI a robot legfejlettebb verzióját tudta megvásárolni.
A Magyarországon és a régióban is egyedülálló sebészeti robot beszerzését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Programjának 1,2 milliárd forintos támogatása tette lehetővé, amit az OKITI a Femtonics
Kft.-vel közös konzorciumban nyert el a Kiemelkedő halálozási
kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét lényegesen javító nemzeti program keretében. (A 2016 elején, azaz
a Nemzeti Agykutatási Program első szakaszában közzétett pályázaton nyertes konzorcium számára 2016 novemberében derült ki,
hogy elkezdődhet a munka.)

tudomány

2018. július–augusztus

innotéka
inn

11

idegrendszeri megbetegedés, mélyagyi stimulációs elektróda, sebészeti robot

Erős
Erős
Er
ősss Lo
Lorá
ránd
rá
nd ide
degs
ggsseb
ebés
észz
és mun
és
unka
kaccso
ka
sopo
p rttja
po
ja a
műté
mű
tétt el
té
előt
ő ti per
őt
erce
cekb
ce
kben
a RO
O SA
S eli
lind
ndítítítás
nd
á a el
ás
előt
lőt
ő t.

Az orvosokból, gépész-, optikai tervező-, villamos-, szoftverfejlesztő mérnökökből, biológusokból, lézerﬁzikusokból álló
multidiszciplináris konzorcium munkatársai a gyógyítás mellett
kutatásra is használják a robotot. Céljuk, hogy a ma használt lézermikroszkópoknál gyorsabb, térbeli méréseket lehetővé tevő,
úgynevezett kétfoton-mikroszkópot fejlesszenek ki. A 3D-s mikroszkóp használatához szükség van speciális ﬂuoreszcens festékre
is, ami az idegsejtek aktivitását teszi láthatóvá – ennek fejlesztése
ugyancsak a következő két-három év feladata. Mivel sokszor az
agy belsejében zajlanak azok a jelenségek, amelyek kutatási vagy
gyógyítási szempontból relevánsak, ezért lényeges a pályázati támogatásból beszerzett sebészeti robot szerepe, mert az embernél
sokkal pontosabban, tizedmilliméteres precizitással juttatja el az
elektródákat a kívánt helyre.
A műtétet végző Erőss Loránd főorvos tájékoztatása szerint
a gyógyszerrel nem enyhíthető esetek kezelésének legkorszerűbb

módja az úgynevezett mélyagyi stimuláció, amikor elektródákat
ültetnek a páciens fejébe. Ezek tulajdonképpen agyi pacemakerek,
amelyek folyamatosan ingerlik az agy bizonyos, mélyen elhelyezkedő területeit, ezáltal helyreállítják vagy javítják a mozgászavarban részt vevő hálózatok hibás működését. A beavatkozáshoz
először neurológiai vizsgálatokkal és agyi képalkotó eljárásokkal
meghatározzák, pontosan mely agyterületekre érdemes beágyazni az elektródákat, és milyen irányokból hatoljanak be a koponyacsonton fúrt nyílásokon keresztül az agyba. A műtét során ezeknek a behatolási irányoknak az alkalmazásához igen precíz célzókészülékre és hosszadalmas beállításokra van szükség. Ebben jelent hatalmas segítséget a ROSA .
A műtét előkészítése természetesen ugyanolyan fontos, mint
maga a műtét: az idegsebész orvosok egy sor neurológiai vizsgálattal, agyi képalkotó eljárással határozzák meg, hogy pontosan mely
agyterületekre kell beágyazni az elektródákat. A robot nem önálló,
minden esetben előre megadott algoritmust hajt végre, minden
egyes lépés előtt megerősítést kér a műtétet vezető orvostól, és
a legkisebb eltérés esetén is leáll és visszahúzódik. Miért fontos
egy ilyen robot használata? A ROSA 0,6 milliméteres pontossággal,
az emberi hiba kizárásával dolgozik, nem fárad, a karja nem remeg, gyorsan, határozottan képes az érzékeny agyszövetek között
a megadott célig eljuttatni az elektródákat.
Az OKITI-be csak komplikált esetek kerülnek. Egyre több olyan
epilepsziás betegük van, akinek az agyában a legmodernebb képalkotó eljárások sem találnak eltérést, az érintett mégis súlyos
tüneteket produkál. Vajon honnan indulhat a roham? A ROSA
a bonyolult esetek kivizsgálásában segíti a szakembereket.
Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke az eseménnyel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy „Magyarországon eddig nem
használt technológia műtéti alkalmazása is azt bizonyítja, hogy
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a felfedező kutatásokat, a célzott fejlesztéseket és az innovatív vállalkozásokat
kiegyensúlyozottan ösztönző versenypályázati ﬁnanszírozással érhető el az innovációs teljesítmény fokozatos és fenntartható javulása, aminek eredményeit
a támogatott orvosi kutatások esetében a betegek is tapasztalhatják.” (Az NKFI
Alapból 2014 és 2017 között 11 tematikus nemzeti program indult, ez idén további öt programmal egészül ki.)

Valóban unikális eszközről van szó, hiszen egyetlen környező országban, még Ausztriában sincs
ilyen berendezés. Belgiumnak, Svájcnak és SzaúdArábiának is csak egy-egy ilyen készüléke van. Kölntől keletre csak Moszkvában műtenek ilyen robot
segítségével. 

Mi az a NAP 2.0?
A rövidítés a Nemzeti Agykutatási Program második négyéves pályázati ciklusát jelenti, mely 2017. december 1-jén kezdődött. A magyar kormány 2012 végén hirdette meg az első Nemzeti Agykutatási Programot, azaz a NAP 1-et, néhány hónappal megelőzve az Európai Unióban és az Egyesült Államokban indult hasonló (persze nagyobb összegű) jelentős agykutatási projekteket. Négy évre összesen
12 milliárd forint pályázati forrást lehetett elnyerni kutatólaboratóriumok alapítására és működtetésére, csúcstechnológiás műszerek
beszerzésére, és nem utolsósorban kiváló kutatók hazacsábítására. A program elnökének az Agy-díjas Freund Tamást kérték fel.
A tapasztalatok szerint a NAP segített abban, hogy a magyar agykutatás tartósan a világ élvonalába kerüljön, emellett a kutatások
egyes eredményeinél már a klinikai alkalmazások is körvonalazódnak.
A Nemzeti Agykutatási Program második ciklusa 2021. november 30-áig tart. Az újabb négyéves időtartamra összesen 6,5 milliárd
forintra lehetett pályázni. Az alacsonyabb pályázható összeget az indokolta, hogy a NAP 2.0 jelentős részben az első ciklusban sikeresen szerepelt laboratóriumok további munkáját támogatja, így már nem lesz szükség olyan mértékű műszerbeszerzésre, mint az első
ciklusban (ott az ilyen kiadások 3,6 milliárd forintra rúgtak). A NAP 2.0 fő célja a legkiválóbb kutatócsoportok további támogatása,
a kialakult világszínvonalú infrastruktúra nyújtotta egyedülálló lehetőségek kihasználása.
A NAP első ciklusában nem egyszerűen ígéretes laborok kaptak támogatást és műszereket, hanem egy egész kiválósági hálózat alakult
ki: kutatóintézetek, egyetemek és kórházak működtek együtt és publikáltak közös tanulmányokat. A NAP 2.0 egyik kiemelt célja, hogy
ez a hálózat együtt maradjon, és résztvevői minél jobban kihasználják az együttműködési lehetőségeket. A program emellett arra is ösztönzi résztvevőit, hogy további forrásokra is pályázzanak, és próbáljanak önállósodni, hogy később NAP-támogatás nélkül is megálljanak
a saját lábukon. A kiírók nem titkolt reménye az is, hogy a befogadó intézmények a program lezárulta után is lehetővé teszik a sikeres
laboratóriumok működését, és így az agykutatási kiválósági hálózat egyre „önjáróbbá” válik. A NAP fontos célja az is, hogy biztosítsa
a transzlációt – azt, hogy az eredmények a kutatóhelyektől minél hamarabb eljussanak a gyógyításba és az egészségfejlesztésbe,
megelőzésbe is. Ez nemcsak új klinikai és prevenciós eljárások, gyógyszerek, műszerek felfedezéseken alapuló kifejlesztése révén
képzelhető el, hanem a közgondolkodás fejlesztésével is, rendszeres tájékoztatás, híradás és oktatás, képzés révén.
A NAP 2.0 a nyilvánosság tájékoztatását is igen fontosnak tartja. Ezért a robottal segített műtétet bemutató tájékoztatón jelentették be,
hogy agykutatas.hu címen a program valamennyi fontos eseményéről beszámolnak. Az újonnan indult portál cikkei között magazinunk
korábbi írásai is olvashatók.
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Szerző: Dombi Margit

A gerincvelőben „senki”
nem az, „akinek” látszik?
A Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetét vezető
dr. Szücs Péter korábban bebizonyította, hogy a gerincvelő fájdalominformációt felsőbb agyi központokba juttató neuronjai az eddigi feltételezésekkel ellentétben szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkeznek a gerincvelőn belül is.

A NAP2 munkacsoport tagjai (balról): dr. Varga Angelika,
dr. Szücs Péter, dr. Mészár Zoltán, Kókai Éva (PhD-hallgató),
dr. Sivadó Miklós (PhD-hallgató) és Dócs Klaudia (PhD-hallgató).
A képről hiányzik dr. Varga Zoltán, a Bioﬁzikai és Sejtbiológiai
Intézet munkatársa, a NAP2 munkacsoport tagja. Az ő feladata a
vizsgált axonokon található ioncsatornák funkcionális vizsgálata.

A

Nemzeti Agykutatási Program keretében működő
kutatócsoportjával dr. Szűcs Péter most egy speciális
vizsgálati eljárással azt próbálja igazolni, hogy a sejtek
bemeneti nyúlványai (dendritek) alapján meghatározott csoportok nem fedik a kimeneti nyúlványok (axonok) alapján
alkotható csoportokat, vagyis úgy tűnik, a gerincvelőben „senki”
nem teljesen az, mint „akinek” eddig látszott.

Az Ön és munkacsoportjának eredményei jelentősen megváltoztathatják az eddig elfogadott morfológiai beosztásokat. Eszerint sok olyan gerincvelői sejt, amelyeket a dendritjeik – vagyis a más sejtektől érkező információkat fogadó
nyúlványaik – alapján korábban egy csoportba soroltak,
azok az axon, vagyis a kimenő információt továbbító nyúlvány alapján nem feltétlenül tartoznak egy csoportba. Mit
találtak egészen pontosan?

lunk végzett, axonokat célzó vizsgálat során viszont az derült ki,
hogy az axonmintázat alapján létrehozható csoportok egyáltalán
nem azonosak a dendritek alapján létrehozott csoportokkal. Míg
egyes kimeneti sejtek axonjai kizárólag felsőbb központokba tartanak, addig más sejtek axonjainak számos oldalága magában a gerincvelőben is elágazik és kapcsolatokat létesít. A vizsgált idegsejt
saját gerincvelői szelvényén belül és kívül egyaránt találtunk ilyen
kapcsolatokat. Ezen kissé meglepődtünk, hiszen amíg a szelvényeken átívelő kapcsolatrendszer a mozgatórendszer esetében triviális: egy négy lábon járó állat mellső lábainak nyilvánvalóan összhangban kell mozogniuk a hátsókkal, az érzőrendszer esetében ez
a szerveződés nehezebben magyarázható. Mégis, eredményeink
alapján megállapítható, hogy az interneuronoknak, vagyis a kizárólag gerincvelői kapcsolatokkal rendelkező idegsejteknek is kiterjedt
szelvényeken átnyúló kapcsolataik vannak. Tehát úgy tűnik, hogy
az információfeldolgozás érző idegrendszer esetében sem pusztán
szegmentálisan történik, hanem a szomszéd szegmensek nagyon
is erősen beleszólnak egymás munkájába. A gerincvelői idegsejtek
axonjainak részletes rekonstrukciójával megmutattuk, hogy ezek lényegesen kiterjedtebb interszegmentális kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, mint korábban gondoltuk. Az axonok vizsgálatát az a
módszer tette lehetővé, amelyet hatéves portói kutatásaim során
Boris Safronovval kidolgoztunk, s amelynek alkalmazásához nem
kell a gerincvelőt felszeletelni, ferde infravörös fénnyel megvilágítva
éppen azok a gerincvelő felszínén elhelyezkedő szenzoros idegsejtek
válnak láthatóvá, amelyek kapcsolatrendszerét fel kívánjuk deríteni.
Az izolált egész gerincvelő vizsgálatára alkalmas erre a célra
tervezett speciális mérőkád és preparátumtartó. A gerincvelő az
objektív alatt egy kicsiny aranylapra van felragasztva, hogy ne
mozduljon el az egyszerre akár két gerincvelői sejtből történő
elektroﬁziológiai mérések során. Az objektív mögött helyezkedik
el az infravörös LED, amely megvilágítja a gerincvelő felszínét.

– A mi kutatásaink első körben a gerincvelő legfelszínesebb területével, az úgynevezett egyes laminájával foglalkoztak, amely úgynevezett projekciós neuronokat tartalmaz. Ezek szerepe az, hogy
a gerincvelőben feldolgozott információt eljuttassák a felsőbb
agyi központokba. E sejtek között korábban dendrit megjelenésük
alapján tettek különbséget, és három-négy különböző csoportot
írtak le, amelyek, úgy tűnt, hogy némileg elkülönülnek neurokémiai
karakterük és elektroﬁziológiai tulajdonságaik alapján is. Az álta-
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A gerincvelő hátsó szarvában található enkefalin- (endogén opiát) tartalmú idegsejtek kapcsolatrendszerének megértéséhez
elengedhetetlen a sejtek axonjának pontos feltérképezése. (A) Az infravörös LED -del megvilágított gerincvelő felszínén egyidejűleg elvezetett, szinaptikusan kapcsolt két sejt képe. (B) A sejt-1 aktivitása gátolja a sejt-2 aktivitását – piros nyíl.
(C) A két elvezetett idegsejtbe juttatott jelölőanyag ﬂuoreszcens előhívása után a sejtek és nyúlványaik zöld színnel tűnnek elő.
(D) A két elvezetett idegsejt Kókai Éva hallgató által, Neurolucida rendszerrel rekonstruált képe a gerincvelő kontúrjában
és egy kinagyított részleten – balra lent. (E) Sematikus ábra a két sejt közötti kapcsolat magyarázatára.

Milyen tudományos konzekvenciái lehetnek ennek a felfedezésnek?

– A vizsgált axonok oldalágainak száma, gerincvelőben való elhelyezkedése, illetve az axon lefutása alapján a projekciós sejteknél négy
axoncsoportot állítottunk fel, ám ezek, mint már említettem, nem
fedték a dendritek morfológiáján alapuló csoportokat. Ebből kiindulva úgy ítéltük meg, hogy a gerincvelő hátsó szarvának többi, szintén
elsősorban dendritmintázata alapján csoportba sorolt sejt esetében
el kell végezni az idő- és munkaigényes axonmintázat-meghatározást
is. Nagyon fontos ugyanis a sejt bemenete, vagyis a dendrit, de legalább ennyire fontos a kimenete, vagyis az axon, hiszen a sejt hálózati szerepét minimálisan fele mértékben ez utóbb fogja deﬁniálni.
Mi éppen ezért az axonjuk alapján tervezzük funkcionális csoportokba sorolni a gerincvelői neuronokat, a későbbiekben pedig szeretnénk ezt a többi beosztással egybevetni. Az axonok célpontjait
vizsgáljuk normál és kóros körülmények között is, mivel valószínű,
hogy az adott sejt szerepe kóros körülmények között megváltozik, és
esetleg a változás mikéntje is lehet egy funkcionális beosztás alapja.
A fájdalomcsillapítás annál kisebb kockázattal jár, minél
távolabb történik az agytól. Lehet-e az önök kutatásainak
eredménye egy teljesen újszerű gerincvelői fájdalomcsillapítási eljárás?

– Mi alapkutatást végzünk, ezért direktben semmiképpen sem,
eredményeink viszont megalapozhatnak gyógyszerkutatást. An-

nál is inkább, mert foglalkozunk a szervezet egyik belső fájdalomcsillapító rendszeréhez tartozó, úgynevezett endogén opioid
peptideket (például enkefalinokat) tartalmazó idegsejtekkel is,
amelyek például elhúzódó fájdalom hatására képesek helyben
befolyásolni a fájdalominger feldolgozását, sőt már a fájdalominformáció beérkezését is. Ha ezeknek a neuronoknak a helyi
kapcsolatrendszerét feltárjuk, akkor ez elősegítheti az ezt a rendszert célzó gyógyszerkutatást. Érdekel bennünket az elektromos
gerincvelő-stimulációs eljárások hatásosságának a magyarázata
is, ezzel ugyanis még adós a tudomány. Úgy gondoljuk, hogy
a felszínközeli sejtek hálózati kapcsolatainak megértése ehhez is
közelebb vihet bennünket.
A fájdalom kellemetlen, a simogatás vagy a masszírozás
viszont kellemes élmény, ami adott esetben képes a kellemetlent elnyomni vagy legalábbis enyhíteni. Mi lehet ennek
a magyarázata?

– A jelenség magyarázatára Patrick David Wall és Ronald Melzack
alkotta meg az úgynevezett kapu-kontroll teóriát, miszerint az eltérő szenzoros modalitásokat szállító idegrostok a gerincvelőben
egymás hatékonyságát befolyásolják. Ugyanakkor mi azt gondoljuk, hogy itt különösen fontos lesz az axonelágazódási mintázatok pontos ismerete ahhoz, hogy megértsük, az eltérő szenzoros
bemenetek hogyan befolyásolják egymás érzékelését. A hogyanra
tehát egyelőre nincs kielégítő válasz – mi magunk is keressük. 
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A jövő tudósai és feltalálói
Júniusban 27. alkalommal adták át az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb, legtehetségesebb húsz év alatti fiatal feltalálóinak és tudósainak díjait Pakucs János szervezőbizottsági elnök közreműködésével az Ericsson
Magyarország székházában, ahol egy kiállítás keretében a leglátványosabb pályaműveket két napig meg is tekinthették az érdeklődők.

A

Magyar Innovációs Szövetség
által szervezett versenyen több
mint száz pályázó közül a második fordulóban 57-en dolgozhatták ki és mutathatták be pályázatukat
az akadémikusokból és gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottságnak.
A legjobbnak ítélt pályázók három első,
négy második és három harmadik díjat,
valamint két különdíjat vehettek át Pálinkás Józseftől, az NKFIH elnökétől, Szigeti
Ádám felkért helyettes államtitkártól és
Ormos Páltól, a bírálóbizottság elnökhelyettesétől.
Első díjat nyert Matányi Marianna és
Kákonyi Marcell (Ferences Gimnázium,
Szentendre) Cervelox 2.0 – Avagy: Tudja-e
a jobb szem, mit csinál a bal kéz? című
pályázata. A versenyzők által kifejlesztett,
eddig sehol nem alkalmazott módszer
egyszerűsége, olcsósága és gyorsasága le-

ködésének felderítése és a mielőbbi segítségnyújtás érdekében.
Szintén első díjas lett Novák Blanka
(Egri Dobó István Gimnázium) Lycium barbarum ﬁziológiai hatásainak vizsgálata
című pályázata. A Lycium barbarumban
található bioaktív komponensek identiﬁkációja, az innovatív, saját metódus alapján
készített szaponiﬁkált oldat antibakteriális
hatású vegyületeinek műszeres mérése és

A második díjazottak: Underwater cyclops pályázatukkal Tóth Bence (NYSZC
Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma) és Zsigó Miklós (Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium); Matematikai-ﬁzikai
tanösvény a Vácrátóti Botanikai Intézetben
pályázatával Tóth Boglárka és Taródi Anna Laura (Szent István Gimnázium, Budapest); Az apparatus cardiovascularis felépítését, működését és betegségeit analógiásan
bemutató vízvezetékrendszer-modell pályázatukkal Székely Bálint és Dobos Dominik
(ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium).

Novák Blanka

Matányi Mariannaa és Kákonyi Marcell

hetővé tenné, hogy akár minden, iskolába
kerülő kisgyermeken elvégezhessenek egy
tesztet, hogy megtudják, nem ajánlatos-e
további, részletes vizsgálatokat végezni a
két agyfélteke nem megfelelő együttmű-
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azonosítása történt meg. A kutatás témája saját ihletésű, a kísérleteket, méréseket,
elemzéseket önállóan végezte el a pályázó.
Első díjat kapott Tassi Timián Áron
(Miskolci Herman Ottó Gimnázium) Okoslámpa című pályázata is. A versenyző
olyan lámpát tervezett és készített, amelylyel nemcsak a látható fényt, hanem hanginformációt is el lehet juttatni jól körülhatárolt helyekre. Működése a LED fény
hangfrekvenciás modulációján alapul.
Az első díjasok képviselik hazánkat az
Európai Unió által idén szeptemberben
Dublinban megrendezendő 30. Fiatal Tudósok Versenyén, amelyen 37 ország ﬁataljai
versenyeznek az értékes, 3500–7000 eurós
díjakért.

inno -tér

Tassi Timián Áron

A harmadik díjon három pályázó osztozott: AVR Projekt – Mozdulatvezérelt mobil
VR technológia minimális eszközigénnyel pályázatával Horváth Roland (Soproni Széchenyi István Gimnázium); Egyensúly befolyásolásának kutatása 2.0, avagy balesetek megelőzése okostelefonnal pályázatával Laufer
Tamás Jónás (Székesfehérvári Teleki Blanka
Gimnázium és Általános Iskola); Virtuális valóság bevezetése az amatőrcsillagászatba pályázatával Nagy Felícián (Győri Műszaki SZC
Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája). 
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Szerző: Újszászi Ilona

Munkára fogott
zöldalgák
Napfény + víz + alga = hidrogéntermelő gyár. Ez a legolcsóbb és a leginkább környezetbarát módszer arra,
hogy előállítsuk a jövő egyik legígéretesebb energiahordozóját, a hidrogént – állítja Tóth Szilvia Zita.
Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Lendület
programos csoportvezetőjét arról is kérdeztük, mi
köze a C-vitaminnak a zöldalgákhoz.

Algakultúrák fotobioreaktorban
„Sikerült jó hatékonysággal, szerves szénforrás és tápanyaghiány okozta stressz nélkül fenntartható hidrogéntermelést elérni a zöldalgáinkkal” – jelentette ki Tóth Szilvia Zita.
Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Lendület Molekuláris Fotobioenergetikai Kutatócsoport vezetője elmondta: régóta ismert, hogy stressz – például a kén mint nélkülözhetetlen elem megvonása, vagyis egyfajta „éheztetés” – hatására a
zöldalgák fotoszintézise mérséklődik, elkezdenek hidrogént
termelni, ugyanakkor növekedésük is leáll, majd elpusztulnak.
Csoportja kimutatta, hogy a kénmegvonással indukált hidrogéntermelésben a C-vitamin (aszkorbát) fontos szerepet játszik.
E jelentős felfedezés mellett azonban kidolgoztak egy
alapvetően új módszert, amelyben nincs szükség kénmegvonásra, viszont igen hatékony. A dolog nyitja az, hogy az
algákat meghatározott időközönként néhány órára sötétbe,
Algakultúrák lombikban nevelve

Alga
Alga
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attt

oxigénmentes környezetbe teszik, és ez idő alatt az algák
hidrogéntermelést végző enzimei nagy mennyiségben képződnek. Ezután megvilágítás hatására az alga hidrogént kezd
termelni. A folyamat fenntarthatóságának kulcsa az, hogy ne
legyen szén-dioxid a légtérben és ezáltal ne működjön a széndioxid fixációt végző Calvin-Benson ciklus, másrészt a fotoszintézis során keletkező oxigént (amely inaktiválná a hidrogenáz enzimet) a lehető leghatékonyabban el kell távolítani
– magyarázta a kutató, akinek irányításával a folyamatban
szerepet játszó tényezők hatásának a finomhangolását végzik
munkatársai, köztük a Szegedi Tudományegyetem Biológia
Doktori Iskolájának doktoranduszai. Eredményeiket a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kutatások egyik vezető
folyóiratában, a Biotechnology for Biofuels című lapban közölték. Fontos, alapkutatásból kiinduló eredmény ez, amelynek biotechnológiai jelentőségét mutatja, hogy egy európai
szabadalmi eljárásuk is folyamatban van.
„A fényenergia megközelítőleg 14 százalékos maximális elméleti hatékonysággal alakítható át hidrogénmolekulákban tárolt kémiai energiává. Igaz, hogy a 14 százalékos
maximális hatásfok nem tűnik soknak, viszont ez igen egyszerűen és környezetbarát módon valósulhat meg” – hangsúlyozta Tóth Szilvia Zita.
Magas az energiatartalma, és elégetésekor mindössze víz
keletkezik. Ez a hidrogén mint energiahordozó legnagyobb
előnye. Hidrogént jelenleg elsősorban fosszilis energiahordozók segítségével állítanak elő úgy, hogy közben szén-dioxid
és egyéb káros anyagok keletkeznek. A járműipar újabban
üzemanyagként tekint a hidrogénre, amire egyre nagyobb
mennyiségben lenne szükség. Ezért érdemes új utakat keresni, például a biológiai hidrogéntermelés lehetőségeit kutatni.
„Az algák hidrogéntermelő enzime a leghatékonyabb az
összes ismert organizmusban találhatók közül. Ráadásul
az algák a hidrogént közvetlenül a fényenergia felhasználásával, vízből állítják elő” – mondta Tóth Szilvia Zita, aki most
kutatócsoportjával azon dolgozik, hogy növelje a folyamat
hatékonyságát, és a jövőben a szabadban is lehetővé váljon
a fotoszintézis-alapú hidrogéntermelés. 
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Szerző: S. I. K.

CAK – Cirkónium

Anyagtudományi
Kutatások
Mengyelejev periódusos rendszerének 40-es rendszámú elemét, a cirkóniumot (vegyjele Zr) Martin Heinrich
Klaproth német vegyész fedezte fel 1789-ben egy ceyloni
drágakőben. Klaprothnak a cirkónium-szilikát-tartalmú
ásványból sikerült kivonnia cirkónium-dioxidot. Fém cirkóniumot először a svéd Jöns Jacob Berzelius állított elő
1824-ben. Nagy tisztaságú cirkónium gyártására a 20. század első felében dolgoztak ki elektrolitikus és kémiai reakciókon alapuló technológiákat. A cirkónium ipari méretű
előállítása a második világháború után, az első atomtengeralattjárók építésével párhuzamosan indult meg.

A

cirkónium ezüstszínű ritkafém, amelynek nagyon jók
a mechanikai tulajdonságai, és magas az olvadáspontja. Sok vegyipari berendezésben használják, mert kivételes a korrózióállósága savakkal, lúgokkal és a tengervízzel szemben is.
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A cirkónium néhány
fontos jellemzője
Izotópok

90

Zr, 91Zr, 92Zr,
Zr, 96Zr
91,2
6,5 g/cm³
1855 °C
17 kJ/mol
23 W/(mK)
5,7·10–6 1/K
0,27 J/(gK)
155 pm
4
3800 m/s
67 GPa
0,34

94

Atomtömeg
Sűrűség
Olvadáspont
Olvadáshő
Hővezetés
Hőtágulás
Fajhő
Atomsugár
Oxidációs szám
Hangsebesség
Young-modulus
Poisson-tényező

A cirkónium oxidjai nagy keménységű kerámiák, olvadáspontjuk 2700 °C fölött van, ezért különleges tégelyekhez, kohászati berendezésekhez is felhasználják. Cirkónium-dioxid-alapú
kerámiabevonattal látják el a magas hőmérsékleteken üzemelő
gázturbinák és a repülőgép-hajtóművek lapátjait. A mindennapi
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életben is találkozunk cirkónium-oxidokkal: a kerámiakések élét ezzel az
anyaggal vonják be, és széles körben használják a fogászatban is. A köbös
kristályszerkezetű cirkónium-dioxidból a gyémánthoz hasonló ékszereket
készítenek.
A világon előállított cirkónium döntő hányadát (kb. 90 százalékot) atomerőművekben használják fel. A cirkóniumnak ugyanis van még egy igen kedvező tulajdonsága: nagyon kicsi a neutronbefogási hatáskeresztmetszete, azaz alig nyeli el a neutronokat. Az atomerőművek gazdaságos üzemeltetésének
pedig fontos feltétele, hogy az aktív zónában keletkező neutronok további
maghasadásokat hozzanak létre, és ne a szerkezeti anyagokban nyelődjenek
el. A cirkóniumburkolattal ellátott atomerőművi üzemanyagba kevesebb hasadóanyagot kell betölteni, mint ha a burkolat például acélból készülne.
A fűtőelemek cirkóniumburkolata olyan védelmi gátat képez, amely
megakadályozza a tablettákból kikerülő radioaktív izotópok kijutását a primerköri hűtőközegbe. A reaktorok üzemeltetése során el kell kerülni azokat
a folyamatokat, amelyek a burkolat integritásának elvesztéséhez vezethetnek. Ennek érdekében részletes ismeretekkel kell rendelkezni a burkolat tulajdonságairól és várható viselkedéséről különböző állapotokban, továbbá
megbízható számítógépes modellekre van szükség a sérülések előrejelzésére,
illetve a sérült fűtőelemekből várható kikerülés becslésére.
A fűtőelemgyártó által átadott ismeretek – kiegészítve a korábbi hazai
kutatások eredményeivel – jól megalapozzák az orosz cirkóniumötvözetből
készített burkolattal ellátott üzemanyag biztonságos és gazdaságos használatát a Paksi Atomerőműben. Ugyanakkor a burkolatban végbemenő komplex folyamatok és anyagszerkezeti változások jobb megértése nem csak tudományos szempontból érdekes; a kutatási eredmények hatással lehetnek
a gyártástechnológia tökéletesítésére, vagy az erőmű üzemviteli paramétereinek optimalizálására. Ezért a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal (NKFIH) által 2016-ban kiadott felhívásra hazai szakemberek olyan
anyagtudományi pályázatot készítettek, amelynek alapvető célja a fűtőelemek cirkóniumburkolatában végbemenő változások eddigieknél részletesebb vizsgálata.
A Cirkónium Anyagtudományi Kutatások (CAK) projekt megvalósítására
létrejött négy résztvevős konzorcium tagjai: az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Anyagﬁzikai Tanszéke, a TÜV Rheinland InterCert Kft. (TÜV) és a Nukleáris Biztonsági
Kutatóintézet Kft. (NUBIKI). A négy intézmény korábban még nem dolgozott
együtt a cirkóniumos kutatások területén. Ugyanakkor számítani lehetett arra,
hogy a rendelkezésre álló különleges berendezések és a partnerek szakembereinek ismeretei sok új, érdekes kutatási feladat megvalósítását teszik lehetővé.
A hároméves projekt 2017 januárjában kezdődött olyan cirkóniumcsövek vizsgálatával, amelyeket a Paksi Atomerőműben is használnak. Az eddig eltelt másfél évben új kutatási módszereket fejlesztettek ki a különböző
cirkóniummintákhoz, megvizsgálták az alapállapotú csövek jellemzőit, vala-

5 μm

Hidrogénezett cirkóniummintáról EBSD
D (Electron
Backscatter Diffraction) eljárással készített felvétel

mint sor került több mint 2000 olyan mintadarab előkezelésére, amelyekkel további méréseket, mechanikai
és anyagszerkezeti vizsgálatokat hajtanak végre a következő időszakban.
Az MTA EK munkatársai megkezdték a hidrogénezett, hőkezelt, elektrolizált és alapállapotú cirkóniumötvözetek besugárzását a Budapesti Kutatóreaktorban.
A 186 db axiális és gyűrű alakú mintát speciálisan erre
a célra kialakított besugárzó szondában helyezték el.
A mérésekkel arra keresnek választ, hogy milyen anyagszerkezeti változások jönnek létre a cirkóniumban, ha
a besugárzás – reaktorra jellemző körülményeket szimuláló – előkezelések után jön létre.
A reaktor hűtőközegében fellépő korróziós folyamatokat autoklávban modellezték 300 °C hőmérsékleten

Az atomerőművi fűtőelemek burkolatát képező cirkóniumcsövek
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Hidrogénnel feltöltött cirkónium-mintadarab felületén gallium
ionágyúval kialakított vizsgálati szakasz

és 86 bar nyomáson. Különböző összetételű oldatokkal szimulálták a reaktor különböző üzemi és leállított állapotait. Több hónapos kezelés során kismértékű oxidáció volt megﬁgyelhető.
A korróziós jelenségek során fellépő hidrogénfelvételt többlépcsős elektrolízissel (az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont szakembereinek bevonásával) modellezték. A feltöltött hidrogén mennyiségét forró extrakciós módszerrel mérték meg, a felületen létrejött
heterogén szerkezetet pedig pásztázó elektronmikroszkóppal térképezték fel.
Különböző mértékben oxidált minták felületi vizsgálataira került sor ex-situ ellipszometriai eljárással. Megmérték a tömbi cirkónium és az oxid referencia törésmutató spektrumokat, és olyan
optikai módszert hoztak létre, amellyel már néhány száz nanométer vastagságú felületi oxidréteg vastagsága is jól meghatározható.
Magas hőmérsékletű hidrogénfelvételt mértek 600–900 °C-on,
az erre a célra speciálisan kialakított vákuumrendszeres kemencében. A kísérletek egyik érdekes eredménye szerint a β Zr – β + δ Zr
fázishatáron (ahol a fém kristályszerkezete módosul) a hidrogénfelvétel számottevően felgyorsul.

Vízgőz atmoszférában 600–1200 °C közötti hőmérsékleten különböző típusú és geometriai méretű cirkónium-mintadarabokkal
vizsgálták azt, hogy üzemzavari körülmények között milyen intenzitással megy végbe az exoterm Zr + 2H2O → ZrO2 + H2 cirkóniumvízgőz reakció. Az oxidált mintákkal további mechanikai és anyagszerkezeti vizsgálatokat terveznek a mechanikai tulajdonságok,
a hidrogéntartalom és a mikroszerkezeti jellemzők értékeléséhez.
Argon atmoszférában, magas hőmérsékleten olyan kísérleteket
végeztek, amelyekben a cirkónium-mintadarabok nem oxidálódtak, azaz a felhevülés hatása az oxidációt kísérő anyagszerkezeti
hatások nélkül értékelhető. A mintadarabok egyik részét gyorsan,
vízbe dobva, míg másik részüket lassan, nemesgázban hűtötték le.
A burkolat üzemzavari felhasadásának vizsgálatára olyan különleges csőkemencét építettek, amelyhez optikai rendszer és nyomásszabályozás kapcsolódik. A mérésekről videofelvételek készülnek, amelyek elősegítik a numerikus modellek fejlesztését.
A burkolat kúszását 400 °C-on, 80 bar belső nyomású, alapállapotú és előhidrogénezett csöveken mérték. A méretváltozások
követéséhez új lézeres mikrométert fejlesztettek ki.
Az üzemanyag-tabletta és a burkolat közötti mechanikai kölcsönhatás szimulációjához mandrel teszteket hajtottak végre szabványos szakítógépen különböző módon hőkezelt cirkóniumgyűrűkkel. A mérések jól mutatták, hogy gyors, vizes lehűtés hatására
a mintadarabok jobban felkeményedtek, mint lassú lehűtés után.
Végeselemes numerikus modellel sikeresen követték a mandrel
mérésekben létrejött deformációkat. A modell részletesen leírta
a mintadarabok és a szegmentált mandrel eszközök geometriáját
és fő anyagi jellemzőit, valamint a felületek közötti súrlódást.
A Budapesti Kutatóreaktor neutronjainak felhasználásával
olyan radiográﬁai módszert dolgoztak ki, amellyel jól mérhető
a cirkóniumcsövek lokális hidrogéntartalma, és meghatározható
a hidrogén eloszlása a vizsgált mintadarabokban.
A TÜV Rheinland szakemberei – az erre a célra összeállított berendezéssel – örvényáramos vizsgálatokat végeztek az alapállapotú cirkóniumcsövekkel. A mérések jelezték, hogy a fűtőelemgyárból származó csöveken nem voltak anyagfolytonossági hiányra
utaló jelek.
Párhuzamos metallográﬁa vizsgálatokat végeztek az MTA EK
és a TÜV Rheinland szakemberei. Megállapították, hogy nagyon
hasonló a két – különböző technológiával gyártott és közel azonos
összetételű – cirkóniumötvözet mikroszerkezete. Vizsgálták a hidrogéntartalom és a hőkezelés hatását a mikroszerkezetre, és meghatározták az előkezelés nélküli, alapállapotú ötvözetek jellemző
szemcseméreteit az ASTM E112 szabvány szerint.
Az ELTE-n olyan új numerikus eljárást dolgoztak ki a diszkrét
diszlokációk dinamikájának szimulációjára, amely alkalmas a va-

Cirkónium-mintadarabok magas hőmérsékletű hidrogénezéshez
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Oxidált cirkóniumcső felületén képződött oxidrétegekről
készített elektronmikroszkópos felvétel

Mandrel kísérletek végeselemes
szimulációja

kanciák és a vakancia-diszlokáció kölcsönhatások kezelésére is.
Konkrét számítási példában mutatták be a relaxáció felgyorsulását
a vakanciák hatására.
Az ELTE QUNTA 3D típusú elektronmikroszkóppal végzett
felületi morfológiai vizsgálatai jelezték, hogy a hidrogénnel kezelt
mintákon egységesen vékony, egyenletes vastagságú felületi réteg
jött létre. A levegőn történő hőkezelés hatására oxidáció indult
be, és az idővel arányosan egyre vastagabb oxidréteg keletkezett,
amely először felrepedezett, majd levált.
Az ELTE és az MTA EK szakemberei keménységvizsgálatokat
végeztek. Hagyományos Vickers-eljárásra, valamint mélységérzékeny benyomódási és in-situ nanodeformációs mérésekre került
sor az egyetemen rendelkezésre álló különleges berendezésekkel.
Ezekkel az eszközökkel sok mérési pontban lehetett keménységet
mérni, így meghatározható volt az előkezelt minták különböző
szerkezetű rétegeinek lokális keménysége.
A NUBIKI szakemberei erőművi elemzéseket végeztek a Pakson
is üzemelő VVER–440 típusú reaktor üzemzavari állapotaira teljes
A CAK projekt 2018. nyári értekezletének résztvevői

Keménységmérés 1100 °C-on, levegőn oxidált
cirkónium-mintadarabon

feszültségvesztés esetére kis folyással és közepes folyásra nitrogén
bekerüléssel a hidroakkumulátorokból. A számítások második
sorozatában javaslatot tettek arra, hogy a két üzemzavari folyamatot hogyan szimulálják – a projekt hátralévő részében tervezett –
CODEX integrális kísérletekben.
A CAK projekt hátralevő másfél évében folytatódik az eddig
előkezelt cirkóniumminták mechanikai és anyagszerkezeti vizsgálata. Néhány esetben további előkezelésre is sor kerül (például
hidrogénezett minták vízgőzös oxidációjára). Megkezdődik a besugárzott mintadarabok tesztelése és anyagszerkezeti vizsgálata.
A keletkezett mérési adatokból adatbázis készül, amelyet a számítógépes modellek továbbfejlesztésére és validációjára fognak
felhasználni. Mindez elősegíti az atomerőművi üzemanyagban
a normál üzemelés során, üzemzavari állapotokban, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásakor fellépő folyamatok pontos
előrejelzését.
Az NVKP_16-1-2016-0014 számú projekt további részleteiről a
http://cak.energia.mta.hu honlapon található bővebb tájékoztatás. 
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Bay25 Partnertalálkozó
A 25 évvel ezelőtt alapított Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
jubileumi megemlékezéssorozatának egyik
fő eseményét tartották május végén.

A

rendezvényen közel 150 üzleti és szakmai partner vett részt, több tucat
kis- és középvállalkozás, multinacionális nagyvállalat, kutatóintézetek,
egyetemek, oktatási intézmények. Szakmai kiállítás és interaktív programok
várták a vendégeket, ezek keretében kipróbálhatták a Bay saját fejlesztésű
megoldásait: eszközöket, applikációkat, technológiákat.
A meghívott előadók közül elsőként Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd a
hazai kutatás-fejlesztés kezdeteit felelevenítve megemlékezett a kutatóközpont alapításáról és kapcsolódási pontjairól.
Spaller Endre, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kapcsolati elnökhelyettese kiemelte a kutatóközpont egyedülállóságát, sokoldalúságát a kutatás-fejlesztés területén, több tudományágat lefedő termékportfóliójukat a biotechnológiától az anyagkutatáson keresztül az anyagtudományokig, hangsúlyozva, hogy smart megoldásaik nemzetközi szinten
is megállják a helyüket.

Grasselli Norbert

Szigeti Ádám, az Óbudai Egyetem kancellárja, felkért
helyettes államtitkár az újonnan alakuló Innovációs és
Technológiai Minisztérium képviseletében felvázolta,
hogy a kutatás-fejlesztés egyre fontosabb itthon is,
ezért a kormány tágabb teret kíván biztosítani a következő években e terület kibontakoztatására.
Grasselli Norbert, a kutatóközpont ügyvezető igazgatója az elmúlt 25 év eredményeinek összefoglalása
után bemutatta a Bay Nonproﬁt Kft. jelenlegi portfólióját, valamint a jövőbeli terveiket, céljaikat.
Végül a kiemelt együttműködő partnerek a jelenleg
is folyó közös kutatási projekteket ismertették. A programot lézershow és fogadás zárta. 

Magyar feltaláló Az Év
Innovátora Brüsszelben
Az Európai Üzleti Csúcstalálkozó keretében idén először átadott, Az Év Innovátora
díjat Imre Krisztián nyerte el az EVA
megálmodásával. A gépi látást alkalmazó
okosszemüveg a vakok és látássérültek
bel- és kültéri mobilitását segíti.
„Az EVA (Extended Visual Assistant) egy mobiltelefonhoz csatlakoztatható okosszemüveg, amely mesterséges intelligencia segítségével
dolgozza fel a környezet információit, majd ezekről élőszóban tájékoztatja a viselőjét” – mondta el Imre Krisztián, az EVA Vision
alapító ügyvezetője.
A Vakok Európai Szövetsége (EBU) szerint Európában közel
30 millió, látásában akadályozott ember él. Számukra a legtöbb
hétköznapi tevékenység, így az utazás és a városi közlekedés
már önmagában is nagy kihívást és ezzel együtt stresszt is jelent.
„Az eszközzel az volt a célunk, hogy azokat a tárgyakat, mindennapi helyzeteket is felismerhetővé tegyük, amelyek tapintás vagy
hallás útján nem érzékelhetők, mint például egy járdára behajló
faág, egy lépcső vagy egy szinte zajmentesen közlekedő, az utakon
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egyre nagyobb számban előforduló elektromos autó” – tette hozzá
az ügyvezető. A jelenleg a Start it @K&H inkubátorban működő
EVA Vision csapat megoldása így tömegesen segítheti a látáskorlátozottak önálló tájékozódását.
A szoftveres és hardveres fejlesztés párhuzamosan halad,
együttműködésben a Bay Zoltán Kutatóintézet VUK projektjével
(Látássérült embereket támogató keretrendszer), amely magyar,
angol és német nyelven működő beltéri navigációt és közlekedést
segítő térinformációs rendszert dolgoz ki. „A mostanihoz hasonló
elismerések és bemutatkozási lehetőségek abban nyújtanak segítséget, hogy bővítsük kapcsolati rendszerünket és a ﬁnanszírozási
forrásokat az eszköz továbbfejlesztéséhez és teszteléséhez” – hangsúlyozta Imre Krisztián 

inno -tér

mikroszkópok, fény, elektronsugár, transzmisszió

Szerző: Paulik Katalin

A nanovilág
felderítése
A mikroszkópok fejlődésének története
több száz évre nyúlik vissza. Az első ilyen
eszköz – ma is az egyik legtöbbet használt
mikroszkópfajta – látható fénnyel működött.
Napjainkban azonban már az elektronsugarakat is segítségül hívják a még nagyobb
felbontás elérése érdekében; erről Pécz Béla,
az MTA Energiatudományi Kutatóközpont
(EK) Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Intézetének (MFA) igazgatója, elektronmikroszkópos kutató beszélt magazinunknak.
Hogyan jutottunk el a fénymikroszkóp felfedezésétől az
elektronmikroszkópig?

− Az első optikai mikroszkópnak nevezett készülékeket az 1600-as
évek elején készítették Hollandiában, ezzel kapcsolatban három
név is felmerül, amiről vita folyik a szakirodalomban. Ezek az új elven alapuló készülékek természetesen nagyon kezdetlegesek voltak, ahogy az már a prototípusoknál lenni szokott, és elsősorban
biológiai mintákról mutattak nagyított képeket. Az új technológia
ezt követően sokat fejlődött, és rengeteget adott az emberiségnek
az, hogy bacilusokat, baktériumokat optikai mikroszkópokkal lehetett vizsgálni. Azonban a kutatók hamar beleütköztek a felbontás korlátosságába, a fény hullámhosszához kötődő Rayleigh-féle
kritériumba. A felbontás körülbelül a hullámhossz fele, ha ennél
közelebb van két pont egymáshoz, akkor kizárt, hogy azt két különböző pontnak lássuk, az optikai mikroszkópban látható legkisebb távolság tehát 0,5 mikrométer. Ha tiszta kék fényt használunk
a fénymikroszkópban, akkor 200 nanométeres felbontást kapunk,
miközben például az orvosok azzal szembesültek, hogy egy vírus
a 10 nanométeres mérettartományba esik. A kutatók ekkor fordultak az elektronok felé a nagyobb felbontás elérése érdekében. Az
elektronnak kettős természete van: részecske és hullám. A Louis
de Broglie-ról elnevezett összefüggés teremt kapcsolatot az elektron energiája és a hullámtermészete között, ami azt is megmutatja,
hogy a nagyobb energiájú elektronoknak kisebb a hullámhosszuk.
Megfelelő gyorsítással el lehet tehát érni, hogy nagyon kicsi hul-

Az első összetett mikroszkópok
Az összetett mikroszkóp feltalálójának egy holland optikust,
Zacharias Jansent (1580–1632) tartják, aki lencserendszereket
használt a nagyítási képesség növelésére. A természet titkainak
feltárásában jelentős szerepet játszott egy másik holland is,
Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723) – a mikrobiológia
megteremtője –, aki metszeteket készített a legkülönfélébb biológiai mintákból, és azokat az általa fabrikált összetett mikroszkópok alatt vizsgálta.

A mikroszkópok sorozatgyártásának kezdete
Matthias Schleiden (1804–1881) a Jénai Egyetem botanikus
professzora annak érdekében, hogy gyorsabban tudjon haladni
sejtbiológiai kutatásaiban, meggyőzte Carl Zeiss (1816–1888)
helyi vállalkozót a mikroszkóptechnológia további fejlesztésének
fontosságáról, aki egy ﬁatal tudóssal együttműködve fogott neki
a munkának. Ernst Abbe (1840–1905) kutatásai óriási előrelépést jelentettek a mikroszkópok teljesítőképességének növelésében, felfedezte például, hogy a maximális nagyítás mindig
a felhasznált fény hullámhosszának a felénél van korlátolva, és
a képhibák kijavítására is dolgozott ki megoldásokat. Carl Zeiss
1847-ben mutatta be első mikroszkópját, ezekkel a készülékekkel 200-300-szoros nagyítást lehetett elérni. Az Abbéval való
együttműködésnek köszönhetően nemcsak a felbontás lett jobb,
de előre meg lehetett mondani, hogy melyik mikroszkóp mekkora nagyítást fog elérni, így elkezdhették a sorozatgyártásukat.
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lámhosszértékeket kapjunk. Például egy 100 kilovoltos elektron
hullámhossza 0,0037 nanométer. Ha ennek az értéknek a fele lenne
a megvalósult felbontásunk, akkor mindent láthatnánk a világból.
Mi akadályoz meg minket ebben?

− Két dolog: az egyik, hogy mekkora szögből tudjuk ezeket az elektronokat begyűjteni, a másik, hogy hogyan lehet ezeket az elektronokat fókuszálni. A kutatók azért választották az elektronokat és
nem, mondjuk, a röntgensugarakat, mert az előbbieket viszonylag jól lehet fókuszálni, manipulálni elektromágneses tekercsekkel. Ugyanakkor éppen ezzel vannak a gondok. A transzmissziós
elektronmikroszkópok (TEM) – az elsőt 1931-ben Ernst Ruska és
Max Knoll alkotta meg – elektromágneses lencsékkel dolgoznak,
amelyek sajnos tökéletlenek, és nem tudják ezt a felbontást elérni.
Az első elektronmikroszkóp még nagyon gyenge képet adott, de
a felbontása így is jóval meghaladta az optikai mikroszkópét.
A transzmissziós elektronmikroszkópiában a minta megvilágítását, gerjesztését elektronokkal végzik, amelyek keresztülhaladnak az anyagon, innen a transzmissziós jelző.
Kik járultak hozzá ennek a technológiának a fejlődéséhez?

Az első transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM) még nagyon
gyenge képet adott, ám a felbontása így is jóval meghaladta
az optikai mikroszkópét. A képen Ernst Ruska és Max Knoll
első transzmissziós elektronmikroszkópjának másolata a
müncheni Deutsches Museumban.

− Nagyon sokan. Közülük érdemes megjegyezni Richard Feynman
amerikai ﬁzikus nevét, akinek elhíresült mondása: „There’s Plenty of
Room at the Bottom”, vagyis még nagyon sok minden van ott a
skálán, amit fel kellene fedeznünk. Ezzel arra célzott: ahhoz, hogy
a nanovilágot felderítsük, jelentősen javítani kell az elektronmikroszkópok felbontásán. Kijelentette azt is, hogy ennek nincs ﬁzikai
korlátja. Érdemes még megemlíteni a német Otto Scherzert, aki
azzal járult hozzá ehhez a fejlődéshez, hogy nagyon korán felhívta a ﬁgyelmet a lencsehibákra. Meghatározta továbbá azt is, hogy
milyen fókusznál lehet interpretálni a látott képet. És itt van a holográﬁa felfedezéséért 1971-ben Nobel-díjjal elismert magyar ﬁzikus,
Gábor Dénes, aki 1949-ben az elektronmikroszkóp gömbi hibájának kiküszöbölésére fejlesztette ki a holográﬁa elvét, amit aztán
mégis fénnyel sikerült először megvalósítani, mivel akkoriban még
nem voltak elég monokromatikusak az elektronforrások. A holográﬁa körülbelül húsz éve van jelen a transzmissziós elektronmikroszkópiában, bizonyos speciális feladatokra kiválóan lehet használni.
Az is jelzi, hogy a világ ambivalens módon viszonyult ehhez a tudományterülethez, hogy Ruskáék csak 1986-ban kapták meg a Nobeldíjat. Az utóbbi években szerencsére olyan forradalom ment végbe,
ami jelentős fejlődést eredményezett. 1998-ban Knut Urban, aki az
Ernst Ruska-Centre (ER-C) igazgatója volt akkoriban, jelentős lépést
tett munkatársaival a lencsehibák korrigálása érdekében: létrehozták a világ első aberráció-korrigált mikroszkópját, amivel lehetővé
vált az atomi felbontás elérése. 2005-ben, Titán néven megjelent
az első ilyen transzmissziós mikroszkóp modellje.
Mit jelentett ez a kutatók számára?

− A transzmissziós elektronmikroszkópiában több hiba is okoz
problémát. Például ilyen az asztigmia, ami azt jelenti, hogy a kapott kép nem körszimmetrikus, mivel a lencse sem körszimmetrikus tökéletesen. Ezt viszont könnyen lehet korrigálni. A kromatikus
aberráció, azaz a színhiba akkor jelentkezik, amikor a nyalábban
különböző energiájú elektronok vannak, így más a hullámhosszuk,
amit nem egy pontba fókuszálnak a lencsék. Viszont ha a mikroszkóp feszültségét stabilizálják, akkor a nyaláb monoenergetikus
lesz. Ezekkel a hibákkal is el lehet érni atomi felbontást, viszont
az eredmény nehezen interpretálható lesz, amíg a legfőbb hibát,
a szférikus aberrációt ki nem küszöböljük, pontosabban hangolhatóvá nem tesszük. A gömbi hiba abból fakad, hogy az elektromágneses lencsék a tengelytől távolabb menő sugaraknál nem egy
pontban fókuszálnak, hanem egy kis korongban. Ez a gömbi hiba
függ a hullámhossztól, és annak a harmadik hatványával változik.
Ha nagyobb a gyorsító feszültség, gyorsabbak az elektronok és
kisebb a hullámhossz, de nem a feszültség növelése a megoldás,
hanem az objektívlencse gömbi hibájának korrigálása. A mikroszkóp lelke, az objektívlencse úgy viselkedik, mint egy fázisszűrő,
bizonyos távolságokat le tud képezni, másokat meg nem, ám ezt
a fókusszal még lehet kicsit hangolni. Az igazi baj a képek értelmezésével van, mivel a pozitív defókusz tartományban az atomok
fehérek, a negatívban pedig feketék. Az új aberráció-korrigált mikroszkópban ezt pontosan beállíthatjuk, így a képek értelmezése
sokkal könnyebbé válik.
Az elektronmikroszkópnak két fajtája létezik: a pásztázó és
a transzmissziós. Míg előbbinél a tárgy felszínét tapogatja
le az elektronnyaláb, az utóbbinál áthatol a mintán?
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a tisztatéri szűrővel ellátott befújókon át érkező levegő
percenkénti sebessége kevesebb mint öt méter lehet. Jó
kell, hogy legyen a zajszigetelés, a rezgésmentes alap, és
nagyon jó a hőmérséklet-stabilitás, valamint a szórt mágneses tér, ez utóbbi különösen a pásztázó üzemmódban
fontos. Sok minden könnyebb lett, mert nem mindegy
például, hogy egy mikroszkópot fél napig kell beállítani
ahhoz, hogy utána egy pár órán keresztül stabil legyen és
elérjük a kívánt felbontást, vagy elég hozzá egy fél óra. 
A gyárilag garantált TEM felbontásérték 200 kilovolton (kV)
0,09 nanométer (nm), azaz 90 pikométer (pm). Az első
tesztek alapján a 0,07 nm, azaz 70 pm-es felbontás elérhető az intézet új mikroszkópjával. A képen egy picike
arany krisztallit nagy felbontású képe látható, amelyen az
atomok fehérek a beállított pici negatív gömbi hiba miatt.

Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (EK) Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének (MFA) új mikroszkópja az első gömbi hiba korrigált transzmissziós elektronmikroszkóp Magyarországon.

− Az új transzmissziós elektronmikroszkópokban már van pásztázó funkció
is, a sima pásztázó mikroszkóp (SEM) 1-2 nanométeres felbontását jóval
meghaladó érzékenységgel. Manfred von Ardenne 1938-ban egy transzmissziós elektronmikroszkópba pásztázó tekercseket épített, így létrehozta
az első pásztázó transzmissziós elektronmikroszkópot (STEM) – igen szerény eredménnyel. Az első használható STEM-ek az 1970-es években épültek. Az intézetünk által vásárolt új mikroszkóp is rendelkezik ezzel a funkcióval és sokféle detektorral, köztük olyannal, aminek a segítségével képet
készítve az elemek rendszámának négyzetével arányos intenzitású képet kapunk. Emellett különösen nagy szakmai előrelépést jelenthet számunkra az,
hogy Magyarországon ez az első gömbi hiba korrigált elektronmikroszkóp,
melynek gyári garantált felbontása 0,09 nanométer, azaz 90 pikométer,
de amióta elkezdtük használni, úgy látjuk, hogy ennél lényegesen többet,
a 70 pikométert is el tudjuk érni. Ezt ahhoz kell viszonyítani, hogy 300 pikométer körüli felbontásban már látjuk a szilícium bizonyos vonalait és rácstávolságait. Elméletileg lehetővé vált ismeretlen szerkezetek vagy atomok
azonosítása is, és a képeket, amiket készítünk, könnyebb értelmezni, mert
a gömbi hibát be tudjuk állítani nullára, vagy a célnak megfelelően ahhoz
közeli nagyon kis negatív értékre. A mikroszkóp oszlopába be lett építve
négy röntgendetektor EDS (energy dipersive system), amivel azonosítani tudjuk, hogy mi van a mintában, milyen kémiai elem, és ebben az EDS
módban is gyakorlatilag atomi felbontásban térképezünk.

Az MTA EK MFA új mikroszkópjával 80 kV-on vizsgálhatják az érzékeny anyagok közül például a 2D anyagokat.
Erre a feszültségre a gyártó nem ad meg felbontásértékeket, de éppen a korrektornak köszönhetően itt is nagyon
jó a felbontása, saját méréseik szerint 0,085 nm, azaz
85 pm. A képen grafén atomi felbontású felvétele
80 kiloelektronvolton.

Szilíciumkristály nagy felbontású STEM képe 200 kV-on.
Világosan látszanak a szilíciumdumbbellek (súlyzók),
az ezekben látható két nagyon közeli szilíciumatom távolsága 0,136 nm, azaz 136 pm.

Milyen követelményeknek kell megfelelnie egy ilyen laboratóriumnak?

− Az egyik előírás az, hogy a mikroszkóp oszlopa mellett a hőmérséklet
egy fél óra alatt maximum egy tized Celsius-fokot változhat, miközben
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Szerző: Paulik Katalin

Az ország első
gömbi hiba korrigált
elektronmikroszkópja
Együtt kell dolgozniuk, segíteniük kell egymást a hazai
mikroszkóposoknak. Ez az egyik dolog, amit fontosnak
tart dr. Soós Miklós, az Auro-Science Consulting Kft.
ügyvezetője, aki több mint negyedszázada professzionális mikroszkópok, kamerák és laborberendezések magyarországi disztribútoraként látja el a világ élvonalába
tartozó gyártók hazai képviseletét.

Dr. So
Dr
S ós Mikkló
lóss

Kereskedelmi tevékenységük mellett jelentős kutatás-fejlesztés is zajlik a cégnél, különböző hazai kutatóhelyeken folyó fejlesztések műszaki megvalósításán dolgoznak. Milyen
tapasztalatokat szereztek az elmúlt évek során?
− 1990-től, a megalakulásunktól kezdve foglalkozunk képalkotó eszközök értékesítésével, és az elmúlt két év különösen
sikeres periódusnak számít cégünk életében. A nagyobb mikroszkópokra, műszerekre benyújtott pályázatainkat rendre
megnyertük, egyrészt az e termékek piacán világviszonylatban is vezető cégekkel való kapcsolatunknak, illetve annak
köszönhetően, hogy az elmúlt évtizedek alatt megismerték
a szolgáltatásainkat a partnereink, ügyfeleink.
Fontosnak tartja, hogy segítsék egymást a hazai mikroszkóposok…
− Igen, nagyon fontosnak tartom, ahogy azt is, hogy minél többen vegyenek részt mikroszkópos tanácskozásokon, például
a Magyar Mikroszkópos Társaság éves konferenciáján. Egy
ilyen esemény alkalmas arra, hogy találkozzunk egymással és
eszmét cseréljünk, de arra is, hogy újabb kutatási kapcsolatok
szülessenek. Együtt kell dolgozniuk a hazai mikroszkóposoknak, mert ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy egy-egy speciális
berendezést több kutatócsoport is használhasson.
Nincs elég mikroszkóp, vagy nincsenek kellőképpen kihasználva?
− Nagyon sok mikroszkóp került az országba, amit igazán örvendetesnek tartok, viszont úgy gondolom, hogy nem mindegyiknek lesz elegendő a kihasználtsága. Mi segíteni igyekszünk úgy, hogy próbálunk a különböző laboratóriumoknak
partnereket találni, hiszen az igényeikkel nálunk jelentkeznek először a potenciális felhasználók. Az sem biztos, hogy
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egy-egy feladat megoldásához feltétlenül saját készüléket kell
vásárolni, lehet, hogy jobb egy tapasztalt kutatókkal dolgozó laboratóriumot megbízni az adott munkával. Szerencsére néhány esetben megfigyelhető az is, hogy a beszerzésnél
egyeztetnek egymással a különböző helyeken dolgozó kutatók. Úgy vélem, hogy az ilyen projektek keretében beszerzett
berendezéseknek több kutatócsoport munkáját is ki kellene
szolgálniuk.

Hogyan szereznek tudomást a kutatók egymás munkáiról és
a megvásárolni kívánt készülékekről?
− A közbeszerzési törvény lehetőséget ad a piackutatásra,
így több berendezést is megtekinthetnek a tender kiírását
megelőzően a kutatócsoportok, és ezt követően általában jól
döntenek, persze mi nyilván akkor vagyunk elégedettek, ha
végül az általunk forgalmazott berendezések előnyeit értékelik a legtöbbre. Azonban nagy problémának látom azt, hogy
a készülékek beszerzése után a működtetésükhöz szükséges
anyagi források nem állnak rendelkezésre. A hozzánk hasonló cégek elég nehéz helyzetbe kerülhetnek, amikor a pályázatokat követően a berendezések fenntartásához szükséges általános karbantartási díjat az intézmények nem fogják tudni
kifizetni. A tudománypolitikának kellene biztosítania a megfelelő karbantartáshoz szükséges forrásokat a kutatók számára, ennek hiányában a berendezések általános kondíciója
folyamatosan romlik, és a cégek sem lesznek képesek egy
idő után fenntartani azt a magas színvonalú szervizt, amire
szükség lenne. Nem mehetünk el szó nélkül a probléma mellett, mert ha továbbra sem lesz biztosítva ezeknek a műszereknek a karbantartása, öt-tíz éven belül olyan szintű lesz az
erkölcsi amortizáció, ami újabb berendezések megvásárlását
teszi szükségessé. Mi értelme annak a készüléknek, amivel
nem végeznek rendszeresen kutatásokat, hanem kénytelenek
bérmunkát vállalni, hogy fenn tudják tartani?
Az ipartól kapott megrendelések részben hozzájárulhatnak
a működőképesség fenntartásához?
− Részben igen. De optimalizálni kellene az alapkutatás és
a bérmunka arányát. Nem lehet az a cél, hogy egy ilyen berendezést száz százalékban ipari megrendelések teljesítésére
használjanak, bár annak arányában is meg lehetne határozni
az állami támogatás nagyságát. Például úgy, hogy amit megtermel a kutatócsoport, annak a dupláját adná az állam.
Az egyik legutóbbi sikerük Magyarország első gömbi hiba korrigált elektronmikroszkópjának telepítése volt az MTA Energia-

tudományi Kutatóközpont (EK) Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet (MFA) új laboratóriumában. Miért önöket választották?
− Több gyártó kínálatát is megvizsgálták, és valószínűleg az
általunk forgalmazott világcég berendezése felelt meg leginkább az igényeiknek. Jelen esetben a képminőség és a felbontás volt a legfontosabb kritérium. Arról, hogy miben tud többet az MFA új mikroszkópja, Kertész Gábor terméktámogató
mérnök, a cég szervizének vezetője számol be, aki a berendezések kiválasztásában és a pályázatok elkészítésében is segíti
a partnereket, hiszen a különböző képalkotó rendszereknél
együtt kell dolgozniuk, hogy az optimális beállításokat meg
lehessen valósítani.
K. G.: Amiben ez az új készülék nagyon más, az a gömbi
aberráció-korrekció. Ez egy plusz képjavító lehetőség, ami
bizonyos szisztematikus hibák, torzítások kiküszöbölésére alkalmas, ilyen eddig még nem volt Magyarországon.
Az mennyire számít újdonságnak, hogy pásztázó funkció is
van a berendezésben?
K. G.: A pásztázó funkció már benne van az újabb TEM-ek
(transzmissziós elektronmikroszkópok – a szerk.) egy részében. Inkább az jelenti az újdonságot a gömbi aberráció-korrekció mellett, hogy ez egy nagyon korszerű felhasználói felülettel, szoftverekkel ellátott készülék. A kutatók pedig mindig
jobb képet szeretnének látni, és ez az új berendezés a korábbiaknál nagyságrendekkel élesebb képet mutat. A pásztázó
funkcióval társítva nagy felbontású elemanalízist tesz lehetővé, azaz nemcsak az látható, hogy milyen az anyag struktúrája, hanem elemezni lehet azt is, hogy egy adott, nagyon kis
térfogatban milyen kémiai elemek találhatók. Igazából az teszi egyedivé, hogy mindezek a funkciók egy készülékben vannak, nagy felbontásban lehet vele képet és térképeket alkotni
a speciálisan előkészített, vékonyított mintákról. A legfontosabb a tesztek végrehajtása volt, mert ennek során a mikroszkópnak a legnagyobb igénybevétel mellett kell produkálnia
a legjobb eredményeket, ami a vártnál is jobban sikerült, és
ez azért is fontos, mert mint már említettem, ez az első ilyen
készülék az országban. 
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Egyedülálló
neutronforrás épül
A világ első, részecskegyorsítón alapuló, optimalizált kompakt neutronforrása létesül a Fejér megyei Martonvásáron. Az 1,8 milliárd forintos
beruházáshoz 1,3 milliárd forint uniós forrást nyert a tulajdonos konzorcium. A június eleji alapkőletétel után felgyorsulnak az események:
év végére elkészül a nyolcszáz négyzetméteres csarnok.
a neutronokat szolgáltató – amiket hasadóanyag segítségével
állítanak elő – kutatóreaktorra, más technológiával jutnak
neutronokhoz. Egy reaktor üzemeltetése, a biztonsági előírások betartása komoly pluszköltséggel jár, ez itt nem jelent
kiadást.
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő szerint a beruházás egy hosszú gazdaságélénkítési folyamat első lépése, hiszen a városnak 157 hektárnyi olyan ipari-gazdasági területe
van, ahol hasonló fejlesztések telepedhetnek meg. Martonvásár nemcsak az iparterület eladásából profitál, hanem az
iparűzésiadó-bevételből is, ami a jövőben önfenntartóvá teheti a települést. Szabó Tibor polgármester szerint a beruházás azért is számít mérföldkőnek Martonvásár életében, mert
tovább öregbíti a település hírnevét a tudományos világban.

B

ár már létezik kis energiájú gyorsítóra épített neutronforrás Japánban, Izraelben és az Egyesült Államokban, a magyar fejlesztők által javasolt beruházással hatékonyabb, és Európában az első ilyen
berendezés jön létre. A 2017 őszén indult martonvásári projekt
– erről magazinunk márciusi számában bővebben írtunk – lényegében három magyar találmányon (szupertükrök, hoszszú impulzusú neutronforrás és kompakt neutronmoderátor)
alapul, melyek Mezei Ferenc akadémikus nevéhez fűződnek.
Ennek köszönhetően Martonvásáron valósul először meg az
alacsony energiájú – 10 megaelektronvoltnál (MeV) kisebb –
részecskegyorsítóra épülő kompakt neutronforrások új generációja, amely a meglévőknél jóval hatékonyabban szolgáltat
neutronnyalábokat. A beruházás megvalósításával elsők lehetünk egy csúcstechnológia létrehozásában.
A csarnok június eleji alapkőletételén Pétermann Csaba,
a konzorciumot vezető Mirrotron Kft. cégvezetője azt emelte
ki, hogy olyan berendezést építenek, amely sokkal gyorsabban
megépíthető, biztonsággal és lényegesen kisebb költségekkel
üzemeltethető, mint a napjainkban használatos kutatóreaktorok. A mai neutronforrások napi átlagos üzemeltetési önköltségi ára elérheti akár a hatmillió forintot, a martonvásári
ennek a tizede lesz. Azért ilyen olcsó, mert itt nincs szükség
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Balról: Belgya Tamás, Balázs Ervin, Ádám Lajos, Tessely Zoltán,
Kovács Attilaa és Szabó Tiborr társaságában Pétermann Csaba
beszédet mond az alapkőletétel alkalmából.
„Mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen elkezdődik az a beruházás, amely otthont teremt a Mirrotron Kft. és az MTA Energiatudományi Kutatóközpont közös termékének, a világon
egyedülálló berendezésnek. A nyolcszáz négyzetméteres épület a mérete miatt nem lenne különösebben érdekes, az ide
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kerülő berendezés teszi érdekessé és unikálissá azt” – nyilatkozta magazinunknak Pétermann Csaba, aki szerint 2018
végére készül el az épület. A neutronforrás két részből áll: az
egyik az ionforrás és a protongyorsító, amit meg kell venni,
a másik a kapcsolódó magyar műszaki fejlesztés. Az építéssel
párhuzamosan megindult az ionforrás és a protongyorsítóra
szóló közbeszerzési pályázat előkészítése. A közbeszerzési eljárás részeként az eszközöket gyártó partnert várhatóan az év
végéig kiválasztják, és további egy év kell ezek elkészítéséhez.
Olyan berendezést akarnak, ami a jövő kutatási igényeit is
kielégíti, azaz fejleszthető lesz az eszköz. Várhatóan 2019 végére kerül az ionforrás és a gyorsító Martonvásárra, és 2020ra állhat fel a teljes rendszer, ami már a magyar kutatók által
kifejlesztett további eszközök összehangolását is jelenti.
A neutronsugarakkal ipari és egészségügyi megrendeléseket elégíthetnek ki. Az autóiparban alkatrészek átvilágítására
már használnak neutronokat, például a Toyota cég kompakt
neutronforrást is alkalmaz üzemanyagcellái fejlesztéséhez.
Ugyanez a módszer különleges műtárgyak belső szerkezetének roncsolásmentes vizsgálatára is alkalmas. Ennél még
nagyobb jelentőségű alkalmazási terület lehet az egészségügy
– Japánban egy meghatározott agydaganattípust néhány éve
ilyen neutronforrással kezelnek. A módszer lényege, hogy az
agyban nem egy jól meghatározott helyen, hanem szétterjed-

ve található daganatos sejtekbe juttatott bóratom neutronnal
besugározva elnyeli a semleges részecskét, majd elbomlik.
Az egyik bomlástermék, a nagy energiájú alfa-részecske, azaz
a hélium leggyakoribb izotópja, a hélium-4, ami elpusztítja
a sejtet. De csak azt, amelyikbe előzőleg bejuttatták a bóratomot, mert az alfa-részecskének kicsi a hatótávolsága, csak az
adott sejten belül hatásos. A Kiotói Egyetemen már két ilyen
berendezés működik – több száz embert sikerrel gyógyítottak –, ám Európában még egy sincs. Az utóbbi négy-öt évben
a közepes energiájú neutronokkal való besugárzást emlődaganatok kezelésére is használják.
Egy időben több különböző célra használhatják majd a martonvásári neutronforrást, ami naponta akár több millió forint
bevételt is hozhat a forrás és a mérőhelyek üzemeltetőinek.
A jelenlegi támogatás csak a neutronforrásra szól, a mérőhelyeket az érdeklődőknek kell létrehozniuk. A konzorciumi tagok
reményei szerint a kompakt neutronforrás olyan sikeres lesz,
hogy a világ más részeire is szállíthatnak komplett rendszereket. Ha így lesz, elképzelhető, hogy nem egy, hanem három
nyolcszáz négyzetméteres csarnokban végeznek neutronnal
kapcsolatos fejlesztéseket, ahol akár negyvenen dolgozhatnak. Ha ez megvalósul, a cég árbevétele a jelenlegi többszöröse lesz, mert olyan terméket hoznak létre, amelynek a szolgáltatásai eladhatók, illetve magával a termékkel is megjelenhetnek a piacon. Igazi kihívás, hogy megismertessék az iparral,
hogy mi mindenre használható ez a neutronforrás: nemcsak
a termékfejlesztés szakaszában, hanem az adott termék sorozatgyártásában is alkalmazható. A repülőgépek turbináját
például neutronokkal vizsgálják a gyártók. Pétermann Csaba tapasztalatai szerint a kutatók nincsenek tisztában azzal,
hogy milyen problémák vannak az iparban, és az iparban dolgozók sem tudják, hogy milyen tudás van a kutatók birtokában. A martonvásári telephely a két terület egymásra találását
is segítheti. 
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Kevés a mérnökhallgató
Mind több állami, oktatási és piaci szereplő ismerte
fel az elmúlt években azt, hogy a mérnöki életpálya népszerűsítése a fiatalabb generációk körében
kiemelten kezelendő feladat. Már napjainkban is
komoly nehézségeket okoz a szakemberhiány.

„Nem kérdés, hogy három-öt éven belül meg kell
triplázni a mérnökhallgatók számát a hazai felsőoktatásban, hogy Magyarország továbbra is vonzó
célpontja legyen a tudásalapú gazdasági befektetéseknek. Márpedig ezek megfelelő számú és képzettségű műszaki szakembergárda nélkül elképzelhetetlenek” – hangsúlyozta Ábrahám László, az Együtt
a Jövő Mérnökeiért Szövetség elnöke. Ezért az elkövetkező időszak legfontosabb teendőjének azt látja,
hogy az általános és középiskolákban országosan
megvalósulhasson egy olyan program, amely gyakorlatiasan, közvetlenül, érdekesen és ﬁgyelemfelkeltően nyújt betekintést a diákok számára a mérnök szakma világába.
Ábrahám László szerint sokan, sokféle programot hirdettek, illetve valósítanak meg a természetés műszaki tudományok népszerűsítése, a mérnöki
pálya megismertetése érdekében. Ezek a kezdeményezések azonban gyakran nem érnek el szélesebb
kört, a hatások nem erősítik egymást, és az eredmények, tapasztalatok a többség számára „rejtve
maradnak”. Ezen mindenképpen változtatni kell,
és akár állami, kormányzati támogatás bevonásával egységesíteni, országos szintre emelni a mérnök
szakma iránti érdeklődést. Egy egységesebb, minden résztvevő által támogatott együttműködés és
a felek érdekeit ﬁgyelembe vevő ösztönzőrendszer
kidolgozása lehetne a megoldás. 

A jövő hotelszobája
Az AccorHotels nemzetközi szállodaipari
Hackathon versenyét második alkalommal
rendezték meg a kelet-közép-európai
régióban, ezúttal júniusban, Budapesten.
A megmérettetésen összesen 17 csapat
vett részt a világ több mint tíz országából.

A

versenyzőknek 48 órájuk volt, hogy kidolgozzanak egy új, átütő, elsősorban digitális megközelítést arra, miként növelhető a vendégélmény a jövő szállodaszobáiban, majd öt percük volt
arra, hogy a zsűri előtt ismertessék digitális megoldásaikat és elképzeléseiket a jövő szállodaszobájáról, utána pedig válaszoljanak
a kérdésekre.
A csapatok különböző megközelítésből indultak ki: voltak, akik
a környezettudatos szállodaélményt helyezték fókuszba, másoknál a szobák maximális testre szabásán volt a hangsúlyt, míg sokan
a magányos üzleti utazók számára dolgoztak ki megoldásokat.
A versenyen a három legjobban szereplő csapatot három kategóriában – kommunikáció, kényelem és meglepetés – ismerték el:
azaz mennyire nyújt egyedülálló, felejthetetlen élményt az adott
megközelítés. Az Oilstone csapat kommunikáció kategóriában
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a proaktív rendezvényszervezésre; az LWST Technologies csapat
kényelem kategóriában egy okospárnával a személyre szabott alvásra, míg a Raketa csapat a meglepetés faktor kategóriájában egy
hangvezérlésű okosszoba kialakítására hozott ötleteket. A legjobb
három csapat nyereménye egy párizsi út, melynek során prezentálhatják ötleteiket az AccorHotels globális fejlesztőcsapatának,
és pilot keretében dolgozhatnak tovább a megvalósításán.
A különdíjasok közül az Inﬁnity Imagine csapat nyerte el az
egy hónapos együttműködés lehetőségét a NUMA Moscow szakembereivel. Ötletükkel egy hangvezérlésű virtuális asszisztens
könnyíti meg a kommunikációt a hotel személyzetével. 
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Szerző: Bencze Áron

Történelmi pillanat
Hamarosan véglegesítik az ország innovációs stratégiáját – jelentette ki
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter első nyilvános
szerepvállalásán, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) május 31-én
megtartott éves közgyűlésén. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy
a kormány komolyan veszi a hazai innovációs partnereket, és számít
a MISZ munkájára a stratégiaalkotásban is.

Nem kell félni a modernizációtól
A kormányzat a most kezdődő politikai ciklusban a jövő kihívásait
egy önálló minisztérium formájában jeleníti meg – utalt az innovációs és technológiai tárca megalakulására Palkovics László, aki egyben arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy az a technológiai váltás, amely
már egy ideje zajlik a világban, ezután még tovább fog gyorsulni.
Véleménye szerint a kialakuló helyzetre az alapvető választ éppen
az innováció jelenti. A miniszter a digitalizáció és a robotizáció
Palkovics Lászlóó előadást tart a Magyar Innovációs Szövetség
éves rendes közgyűlésén.

innováció

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A

Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese, Greiner István a közgyűlést megnyitó beszédében páratlan időszaknak nevezte a jelenlegi uniós
ciklust. Mint mondta, a 2014–2020-as időszak olyan
mennyiségű, kutatás-fejlesztési célra felhasználható pályázati pénzt
nyitott meg a magyar innováció előtt, amelyre korábban nem volt
példa. Az elnökhelyettes örömét fejezte ki, hogy olyan önálló minisztérium is alakult, amely a nevében viseli az innováció kifejezést.
Szabó Gábor elnök felszólalásában arra emlékeztetett, hogy 2000ben, azaz 18 évvel ezelőtt, amikor először szerepelt az Innovációs
Szövetség közgyűlésén, kérdésként már akkor felmerült, mikor lesz
önálló minisztériuma a területnek. Hozzátette: a mostani döntés
a valódi súlyát jelzi az innovációnak, mert például egy tárca nélküli
miniszter egy nagy projekthez elegendő, azonban az innováció az
nem egy nagy projekt, hanem ennél sokkal fontosabb dolog. Szabó egy tíz évvel ezelőtti tanulmányra hivatkozva úgy fogalmazott,
Magyarországon minden lényeges innovációs támogatási eszköz
megtalálható, csak valamiért mégsem működött a rendszer, mert
„mindig összeakadnak a fogaskerekek”. A MISZ elnöke történelmi
pillanatnak nevezte az önálló innovációs minisztérium megalakulását, és reményét fejezte ki, hogy bekövetkezett végre az az állapot,
amikor az összes fogaskerék tengelyét egy helyről tekergetik, és reméli, hogy ezúttal nem egymással szemben teszik majd.
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A munkavállalók véleménye arról, hogy csökkenteni vagy növelni fogja a munkaerő létszámát a digitalizáció? Manpower 2016

nológiák nem kiszorítják a munkavállalókat a munkaerőpiacról,
hanem támogatják őket, és javítják a munkavégzés hatékonyságát. Azt is megjegyezte, hogy a technológiai váltás egy sor olyan
kérdést is felvet, melyet korábban nem is vizsgáltak. A miniszter
ezek közé sorolta azt is, hogy a robot után kellene-e adót ﬁzetni.
Az új miniszter ígéretet tett arra, hogy a kormány komolyan veszi
az innovációs partnereket, példaként Szabó Gábort, a MISZ elnökét említette, akit tanácsadónak kért fel az innovációs és akadémiai ügyekre. Szólt arról is, hogy az előttük álló hónapokban egy
új innovációs stratégia megvalósítását tűzték ki célul, és ebben a
folyamatban számít az 1990-ben alakult Magyar Innovációs Szövetségre is. A szervezet tagintézményeinek száma 280, tagsági
körébe egyetemek, kutatóintézetek, innovatív vállalkozások, nonproﬁt szervezetek, szövetségek tartoznak.

Van mire építeni
folyamatáról elmondta, hogy a jövőben a tradicionális szakmák
egy jó része más és más képességeket fog igényelni, mint napjainkban. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy számos foglalkozás
– tanár, ápoló vagy orvos, azaz minden személyes emberi kapcsolatokat igénylő szakma – nem digitalizálható teljes mértékben.
A munkahelyek 38 százalékában például nem, vagy csak nagyon
magas kockázat mellett lehet helyettesíteni az emberi munkaerőt.
Szerinte az új technológiákra nem szabad ellenségként tekinteni,
a várakozások szerint az automatizáció ugyan számos munkahelyet veszélyeztet, azonban nem feltétlenül fogja csökkenteni a
munkahelyek számát, sőt – az átstrukturálódás mellett – bizonyos
esetekben növelni is képes a foglalkoztatást. Azaz a technológia
felváltja a rutinszerű szellemi és manuális gyakorlati feladatokat,
így az emberek kevésbé megszokott és szerteágazóbb szerepeket
tölthetnek be a jövőben. Vagy fogalmazhatunk úgy is: az új tech-

Az Európai Unió célja, hogy 2020-ra az uniós GDP 3 százalékát
fordítsák kutatás-fejlesztésre, innovációra. Az uniós tagállamok
esetében 2 százalék körülire tehető az átlag, ám vannak olyan országok, például Németország, Ausztria vagy Hollandia, ahol már
elérték a 3 százalékot is – ismertette az uniós helyzetet a tárcavezető. Hozzátette: Magyarországon 2015-ben ez az arány 1,38 százalék volt, 2020-ra már 1,8 százalékkal számol a kormány. Mint
fogalmazott, ez a cél nem valósítható meg kizárólag közösségi források igénybevételével. Palkovics László pozitívumként értékelte,
hogy 2016-ban a K+F költségek mintegy háromnegyede vállalati
költség volt, de azt az előadásában többször is hangsúlyozta, hogy
az államnak továbbra is nagy feladata van ebben a kérdésben.
A miniszter szerint az innováció szempontjából a hazai felsőoktatási intézmények struktúrája nem megfelelő, mivel elsősorban alapkutatással foglalkoznak, alkalmazott, illetve kísérleti

Azz elmúlt években dinamikusan bővült a foglalkoztatás az elsődleges munkaerőpiacon, amelyben
jeelentős részt vállaltak a kis- és középvállalkozások (kkv-k), azonban termelékenységük alacsony:
uggyanazon tevékenységű német és magyar vállalat hatékonyságának aránya 100/60.
A kkv-k foglalkoztatottsága és hozzáadott értéke (%)
Eurostat 2016

A kkv-k hozzáadott értékének és foglalkoztatottjainak aránya (%); Eurostat 2016
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Több uniós forrás
Néhány nappal a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése után
közleményt adott ki az Európa Bizottság, mely szerint a 2021 és 2027
közötti időszakra szóló, hosszú távú uniós költségvetés keretében
100 milliárd eurót javasolnak kutatásra és innovációra fordítani.
Összehasonlításul: az előző időszakban a program költségvetése
a 80 milliárd eurót közelítette meg. A kutatásba és az innovációba invesztálva Európa jövőjébe fektetünk be – fogalmazott Jyrki
Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért,
beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke, kiemelve: az
új, Horizont Európa elnevezésű program az előző, Horizont 2020 nevű
kutatási és innovációs program eredményeire és sikereire épít. A következő uniós ciklusra előirányzott 100 milliárd euró összegű költségvetési juttatás 97,6 milliárd eurót foglal magában a Horizont Európa
programra (amelyből 3,5 milliárd eurót az InvestEU Alap keretében
fognak felosztani), továbbá 2,4 milliárd eurót az Euratom kutatási és
képzési programra. Az Euratom program, amely a nukleáris biztonság, a védelem és a sugárvédelem területén folytatott kutatást és
képzést ﬁnanszírozza, nagyobb hangsúlyt fektet majd az olyan, nem
energiatermelési célú alkalmazásokra, mint az egészségügyi ellátás
és az orvosi felszerelések, valamint a nukleáris kutatók mobilitását is
támogatni fogja a Marie Skłodowska-Curie Akciók révén. A program
keretében a bizottság növelni kívánja az Európai Kutatási Tanács
ﬁnanszírozását annak érdekében, hogy erősödjön az unió globális
vezető szerepe a tudományos életben, és új kutatási célok kitűzésével
bővüljön a programokba bevontak köre. A jövőben a többi között olyan
témákra helyeződhet a hangsúly, mint a rák elleni küzdelem, a tiszta
közlekedés vagy a műanyagtól megtisztított óceánok. A tervek szerint
megduplázódik azoknak az uniós tagállamoknak nyújtott támogatás, amelyek a nemzeti kutatási és innovációs képességük lehető
legnagyobb mértékű kihasználására irányuló erőfeszítéseiket illetően
le vannak maradva. A bizottság javaslatot tett egy Európai Innovációs
Tanácsra az innováció európai ﬁnanszírozására.

Tudományágak K+F ráfordításainak részesedése
a különböző szektorokban (%); Eurostat 2016
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fejlesztéssel már kevésbé. A miniszter szólt arról is, hogy
a magyar ipar képes magas high-tech hozzáadott értéket
képviselő termékek előállítására. Az Európai Unió tagországait tekintve a magyar exportban a legmagasabb a
high-tech rész, még Németországot is megelőzzük, így erre
az alapra a jövőben is lehet építkezni – húzta alá Palkovics,
hozzátéve, bár elsősorban az idetelepült multinacionális
vállalatokhoz köthető ez a teljesítmény, ám ezeknél a vállalatoknál magyar emberek dolgoznak, magyar mérnökök
fejlesztenek ilyen fajta termékeket, és a magyar kis- és
középvállalkozások (kkv-k) szintén részesei ennek a folyamatnak. Palkovics László ezzel kapcsolatban kitért arra is,
hogy Magyarországon folyamatosan erősödik a külföldi
nagyvállalatok kutatás-fejlesztési tevékenysége, példaként
említette az Ericsson céget, amely nemrég nyitotta meg
Budapesten új fejlesztési központját, ahol 1600 fejlesztőmérnök dolgozik. Egy minisztériumi számításra hivatkozva
pedig úgy fogalmazott, hogy az elektronikus járműrendszerek fejlesztésén már több mint 10 ezer mérnök dolgozik itthon, különböző jelentős iparvállalatoknál. 2007 óta
20 százalékkal nőtt a kutató-fejlesztők száma országosan,
míg a felsőoktatásban többéves csökkenés után stabilizálódott, illetve növekedésnek indult a létszám.
Ugyanakkor a gazdaság struktúrája továbbra sem előnyös: 100-ból 97 vállalat magyar tulajdonú, ám gazdasági
súlyuk csupán akkora, mint a 3 százaléknyi külföldi cégeké.
Az EU-ban csak Írországban nagyobb a külföldi vállalatok
súlya a hozzáadott értékben. Az elmúlt években dinamikusan bővült a foglalkoztatás az elsődleges munkaerőpiacon,
és ebben jelentős részt vállaltak a kkv-k, azonban termelékenységük alacsony: ugyanazon tevékenységű német és
magyar vállalat hatékonysága 100/60 arányban viszonyul
egymáshoz. Magyarországon a harmadik legalacsonyabb
az EU-ban a kkv-k foglalkoztatottságának és hozzáadott
értékének aránya, azaz a termelékenységük – némi vigasz,
hogy a visegrádi régiótól nem vagyunk lemaradva. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a nagyvállalatoknak a
hazai kkv-kra gyakorolt pozitív hatása erősödni fog. Ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy a minisztériumban nemrég
indult egy beszállítói program, ahol a beszállító K+F képességének a fejlesztését támogatja az állam. Palkovics fontos
momentumként értékelte a két évvel ezelőtt életre hívott
Irinyi Tervet is, melyhez, mint mondta, az egyetemi alap
alkalmazott kutatási pályázatokat is alakították.

Partnerekre van szükség
Az innováció meghatározó hazánk versenyképessége és
gazdasági növekedése szempontjából – szögezte le Palkovics László, aki azt is hangoztatta, hogy egyedül nehéz versenyképesnek lenni. Véleménye szerint éppen ezért hazai
és nemzetközi együttműködést kell megvalósítani, partnereket kell találni az eredményes részvételhez a kutatásfejlesztés-innováció területén. A külföldi partnerekkel
való együttműködés jelentőségét az adja, hogy 2021 után
az európai uniós ﬁnanszírozás változik, amiben ugyan az
innováció kulcselemként jelenik meg, de a források nagy
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A Science Parkok a hatékonyan működő
innovációs ökoszisztéma fontos elemei
Miskolc
Győr
Debrecen

Zalaegerszeg

Szeged

Science Parkok erősítését, és újak létrehozását sürgette. Kitért arra is, hogy a világ egyetemei egy üzleti típusú szemléletre álltak át, és
még olyan, hozzánk hasonló méretű országok
is komoly sikereket értek el, mint Portugália,
Izrael vagy Finnország. Az innovációs és technológiai miniszter emellett arra biztatta a ﬁatalokat, hogy a diploma megszerzése után
nem feltétlenül kell egy multinál elhelyezkedni, hanem önálló vállalkozásokat, startupokat
kellene létrehozni minél nagyobb számban.
Ehhez azonban – ismerte el – még több ösztönzőre, támogatásra lesz szükség.

A tudást át kell adni

része kooperációs formában lesz elérhető – jelezte. A tárcavezető arra a szomorú helyzetre hívta fel a ﬁgyelmet, hogy napjainkban Magyarországnak nem nagyon vannak
partnerei. Mint mondta, a magyar egyetemeknek korlátozott számú külföldi partnerük van, ami még egy Horizont 2020-as pályázat elnyerését is erősen befolyásolja.
A miniszter azt is megjegyezte, hogy az egyetemi innovációs források fölötti rendelkezés is az új minisztériumhoz tartozik.
Éppen ezért a jövőben az egyetemek szerepe és ﬁnanszírozása kiemelt jelentőségű
lesz – húzta alá Palkovics László, magyarázatképpen pedig hozzáfűzte: a felsőoktatási
intézmények köré lehet építeni olyan ökoszisztémát, amely valóban alkalmas arra, hogy
innovációs környezetet teremtsen az országban. A tárcavezető pozitív példaként említette a Szegedi Tudományegyetemet, amely alapvetően nem műszaki egyetem, a Szegeden elindult ELI fejlesztésnek köszönhetően a szegedi Science Park már meghatározó
értékkel bír a régióban. A tárcavezető rendkívül fontos feladatnak nevezte a meglévő

Palkovics László az elkövetkező évek forráshiányos állapotát ﬁrtató kérdésre úgy felelt, hogy
egyrészt az innovációs alap forrásait 80-90 milliárd forinttal meg fogják emelni, másrészt reményét fejezte ki, hogy a korábban elköltött
GINOP források egyfajta lendületet adhatnak
a hazai kutatás-fejlesztésnek. Ezeknek a forrásoknak ugyanis az lenne a jelentőségük, hogy
a vállalatok hozzanak létre innovációs képességet, kapacitást, legyen fejlesztőmérnökük,
legyen szabadalmi portfóliójuk, legyen fejlesztőeszközük – mutatott rá. Véleménye szerint,
ha ez nem így lesz, akkor valami nagyon nagy
hibát követtek el. Az innovatív új magyar
termékek jövőjéről szólva arra ﬁgyelmeztetett, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedőház

Az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma kialakításának célja, hogy nemzetközileg
versenyképes, hazai tulajdonú vállalkozások jöjjenek létre, illetve fejlődjenek tovább.
~30
Kockázati
tőkealapok és
üzleti angyalok

Hotline
Vállalkozás
Az egyetem a hét minden napján
24 órában elérhető a 60 km-en
belüli vállalkozások számára egy
hotline-on keresztül, amely bizto- Due diligence
sítja, hogy a vállalati megkeresé(átvilágítás)
sekre 48 órán belül érdemi válasz
érkezzen.
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~15
Inkubátorok
~10
Akcelerátorok

Egyetem

Nemzetközi
kapcsolatok

Helyi, regionális
vállalatok

Kutatásfejlesztési
kapacitások

innováció

Növekedés és
nemzetköziesedés

Nemzetközileg
versenyképes,
hazai tulajdonú
vállalkozás

Ábrák forrása: Innovációs és Technológiai Minisztérium/Palkovics László, 2018
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(MNKH) azért jött létre, hogy a magyar tulajdonú termékeket megjelenítse a világpiacon. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki, hogy továbbra is kevés a magyar szabadalom. A probléma az, hogy még mindig
a téliszaláminál és a tokaji bornál tartunk – jegyezte meg kissé ironikusan. Rávilágított arra is, hogy a HIPA, azaz a befektetésösztönzés
szervezete még jóval erősebben teljesít, mint az MNKH. Kritikát fogalmazott meg a hazai vállalkozásokat illetően is, mert a kkv-k által
alkalmazott mérnökök létszáma az elmúlt nyolc évben érdemben
nem változott. Mérnökök nélkül pedig nehéz fejleszteni – húzta
alá. A miniszter azt is elmondta, hogy a kormány határozott célja,
hogy a magyar gazdaság szereplőit a magasabb hozzáadott érték
előállítása és a növelt hatékonyság irányába mozdítsa el, amely hoszszú távon képes biztosítani a fenntartható gazdasági növekedést.
A tárcavezető a multinacionális vállalatok K+F erejében is bízik, példaként a Jaguart – megnyitotta budapesti fejlesztőközpontját – és a
Continentalt – százfős, mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó központot hozott létre – említette.
A mérnöki területen betöltetlen állások számára utaló felvetésre
pedig azt válaszolta, hogy 2014 óta folyamatosan nő az ide jelentke-

ző hallgatók száma. 2013-ban 22,6 százalék volt az informatika, műszaki, természettudományi, matematikai területekre jelentkezők
aránya. 2016-ban már 26 százalék volt, tavaly pedig 29 százalékra
emelkedett. Mint mondta, a most készülő jövő évi költségvetésben
35 milliárd forinttal bővíteni szeretnék a felsőoktatási keretet, melyből egyebek között az oktatók bérét is rendezni kívánják.
Az oktatás kapcsán beszélt a szakközépiskolák és a szakgimnáziumok eszköz- és infrastruktúra-fejlesztését célzó 20 milliárd
forintos programról, és arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy az oktatók száma továbbra is kevés. Lehetőségként felvetette, hogy
a vállalatoknál dolgozó szakemberek tarthatnának tanári képesítés nélkül is órákat a szakiskolákban, hogy a piacon szerzett
tudásukat átadhassák a diákoknak. Ehhez azonban jogszabálymódosításokra van szükség, amit rövid időn belül végig lehet vinni
– fűzte hozzá. Megemlítette a külföldi munkavállalók érkezésének lehetőségét. Mint mondta, az uniós tagországokból már nem
bonyolult a munkavállalás vagy a felsőoktatásban való részvétel
Magyarországon, a harmadik világbeli országok esetében pedig
könnyítéseket terveznek bevezetni. 

Sikeres évet zárt a MISZ
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Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Magyar Innovációs Szövetség tavalyi évet összegző beszámolójából egyebek között az derült ki, hogy a legjelentősebb eseményük
a 2016. évi Innovációs Nagydíj odaítélése volt, és szintén jelentős volt a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
is, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériumával és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az NKFI Alapból nyújtott
főtámogatásával közösen hirdetett és rendezett meg nagy sikerrel a szövetség, mert kiemelten fontosnak tartják a ﬁatal korosztály innovációval kapcsolatos szemléletének fejlesztését. Ugyancsak kiemelésre érdemes a MISZ 2014-ben indított Startup Kultúra Közösség
tevékenysége, mely kifejezetten aktív volt 2017-ben.
A beszámoló kitért arra is, hogy 2017-ben a média segítségével – 420 tudósítás, híradás a sajtóban – tovább növelték ismertségüket,
a szövetség innovációs portálját pedig közel 60 ezer egyéni látogató kereste fel tavaly. A szövetség tagintézményeinek köre 2017-ben
nem csökkent, a korábbi évek szintjét alapvetően tartotta, 280 közvetlen és 455 közvetett taggal. A kilépők, illetve kizártak aránya is
közel azonos az előző évekhez viszonyítva. 21 tagtól (7,5 százalék) váltak meg, és 11 (3,9 százalék) új belépőjük volt. A közgyűlésén
átadták a médiadíjat, amelyet az elnökség döntése alapján a Magyar Katolikus Rádió kapott meg.
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Magyar Suzuki Zrt. • suzuki.hu

Szerző: S. I. K.

Okosgyárrá válik
a Magyar Suzuki
esztergomi üzeme
Újabb, több részből álló innovációs fejlesztés indult a Magyar Suzuki gyárában. Az 5,3 milliárd forint értékű, európai uniós forrásból támogatott kutatás-fejlesztési projektet konzorciális együttműködés keretében vezeti a vállalat. A négyéves gyártástechnológiai modernizáció
során a Magyar Suzuki Zrt. partnerei közreműködésével intelligens gyártási folyamatokat
vezet be és innovatív beszállítói hálózatot épít. A korszerűsítés eredményeképpen 2020-ig új,
versenyképes, biztonságos és tesztelt Suzuki prototípusok készülnek Esztergomban.
keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A 2020ban záruló, összesen 5,3 milliárd forint értékű beruházás
eredményeképpen a konzorciumi partnerek és a beszállítók
szorosan együttműködő, innovatív hálózatot alkotnak majd.

Fejlesztési területek

A jövő gyára
Az esztergomi gyár 1992-es indulása óta igazodik a fogyasztói
elvárásokhoz, illetve vezető szerepet tölt be az innováció és az
alkalmazott gyártási technológiák terén. 2016-ban a Magyar
Suzuki Zrt. sikeresen zárta hároméves gyármodernizációs
programját, melynek során jelentős fejlesztéseket hajtott
végre az automatizáltság és robotizáció területén. A korszerűsítés után a gyártási folyamatok még biztonságosabbak,
hatékonyabbak és környezetkímélőbbek lettek. A magasfokú
robotizáció tekintetében a Magyar Suzuki élen jár a hazai
autógyártók között, a gyárban jelenleg összesen 770 robot dolgozik a teljes gyártási folyamatot lefedve, az alkatrészek beszerelését pedig úgynevezett okosrendszerek segítik.

Együttműködés a magyar beszállítókkal
A vállalat jelenlegi, négyéves kutatás-fejlesztési projektjében
konzorciumvezetőként szorosan együttműködik partnereivel. A PEMÜ Műanyagipari Zrt., a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vesz részt konzorciumi tagként az innovációs
folyamat szakmai-technológiai munkájában. A projekt összköltsége 5,308 milliárd forint, ebből 2,712 milliárd forint saját forrás és 2,596 milliárd forint a Széchenyi 2020 program
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A nagy ívű gyártechnológiai modernizáció több részben valósul meg 2016 és 2020 között:
y A gépjármű-prototípusfejlesztés legfontosabb szempontja a könnyű súly, csekély fogyasztás, kis környezetterhelés, biztonságos használat, valamint az anyagok újrahasznosíthatósága.
y A jövő gyárához vezető út meghatározó állomása a lézerhegesztési technológia előkészítése.
y A hegesztőrobotok hálózatba kapcsolása az intelligens
gyártás fontos eleme.
y A Magyar Suzuki esztergomi gyárába több mint 4500
különböző alkatrész érkezik 240 beszállítótól. A logisztikai rendszerfejlesztés célja a teljes elektronikus termékkövetés megvalósítása, ami jelentős lépés a digitális
termelésirányítás felé.
y Az anyagfejlesztési folyamat végeredménye súlycsökkentett polimer alapanyag előállítása. Ezzel a fejlesztéssel a Magyar Suzuki tovább növeli a biztonságot, ezenkívül hozzájárul a környezet megóvásához és a Suzuki
modellek üzemanyag-felhasználásának csökkentéséhez.
y Meglévő beszállítói együttműködéseit a Magyar Suzuki
Zrt. innovatív hálózattá kívánja fejleszteni. A hálózat
tagjai a kutatás, a termék- és technológiafejlesztés területén működnek együtt.
A Magyar Suzuki Zrt. az innovatív gyártási folyamatok
segítségével kiváló minőségű, fejlett technológiai megoldásokat ötvöző személygépkocsikat készít és korszerű szolgáltatásokat nyújt a vevőknek, egyúttal tovább erősíti vezető szerepét
a hazai autópiacon és helyét a nemzetközi autóiparban. 
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Ipar Napjai Nagydíjat
nyert a RAL2
A LASRAM Engineering Kft. május 15–18. között
részt vett az idei év legjelentősebb ipari eseményén, az Ipar Napjai kiállításon, a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. A szakmai zsűri ezúttal
is Nagydíjjal jutalmazta az általa legjobbnak ítélt,
legkiemelkedőbbnek tartott innovációkat. Idén
a LASRAM Robot Automatizált Lézer rendszere,
a RAL2 fejlesztéséért Kreisz István ügyvezető igazgató vehette át az elismerést.

N

agy érdeklődés övezte a kiállított rendszert. A kiállításon a látogatók megtekinthették a RAL2-t, az
új, eddig nem alkalmazott rendszerépítési konstrukciót, amely a 2D lézervágó berendezések mellékidejét minimalizálja. Az intelligens lézer-robot vágócella
egy képfeldolgozásra épülő nagy sebességű, teljesen automata
rendszer. Egyesíti a CNC megmunkálás és a robotautomatizálás
előnyeit. A lemez és a munkadarabok mozgatását két ipari robot
végzi. Az okos lemeztároló egységből az egyik robot már akkor
kiveszi a következő vágandó lemezt, amikor a lézer még az előző lemez megmunkálásán dolgozik. A lemez lerakása, felvétele
során a vágólézernek csak a két robot pozícióváltásának idejére kell megállnia, így a lézervágó berendezés állásideje 2-3 s.
A RAL2 az Ipar 4.0 rendszerelveknek megfelelően működik.
A teljesen automata üzemmód pontos ütemezést, papírmentes gyártást tesz lehetővé. Az okosgyárba illeszthető, offline programozható rendszerek éjszakai, hétvégi műszakban,
kezelő nélkül működve biztosítják a nagy értékű berendezések maximális kihasználását. A hálózatba köthető rendszerek
termelési adatait akár okostelefonunkon is megjeleníthetjük.

Napjainkban egyre nagyobb szerepet játszanak az ipari automatizáció területén az ipari robotok. Az emberi erőforrásoknál
pontosabb, megbízhatóbb robotok hatékonysága lényegesen
nagyobb, szinte minden munkakörnyezetben alkalmazhatók.
Egyszerűsödött az üzemeltetésük, vezérlésük, éppen ezért már
nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kis- és középvállalkozások
számára is elérhetők.
A KAWASAKI több mint 120 000 telepített robottal piacvezető az ipari robotok és automatizált robotos rendszerek
széles felhasználási és alkalmazási területén. Mint az első robotgyártó, 50 éves tapasztalattal rendelkezik a legjobb minőségű robotok és robotvezérlők fejlesztésében, gyártásában.
A LASRAM Kft. a KAWASAKI hivatalos partnere és disztribútor cége, és immár 15 éve értékesíti a KAWASAKI robotokat.
A LASRAM Kft. a disztribútori tevékenységén felül az automatizálási feladatok megoldása és lézer-robotos rendszerek építése esetén is KAWASAKI robotokat alkalmaz. 
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V-Híd Zrt. • vhid.hu

Szerző: Bánkuti Máté

A Kelenföld–Százhalombatta
vonalszakasz korszerűsítése
A 40-es számú vasútvonal Magyarország egyik legforgalmasabb, leginkább igénybe
vett vonala. Mind a személyszállítást, mind a teherforgalmat illetően jelentős forgalom gördül át rajta évről évre. A Budapesthez közeli szakaszán kiemelkedően magas
a személyforgalom, mert a fővárosba ingázók közül igen sokan veszik igénybe. Mindezek szükségessé tették a vasúti pálya átépítését, az elavult rendszer korszerűsítését,
valamint a kor elvárásainak megfelelő színvonal biztosítását.
Az önkormányzatokkal folytatott egyeztetések mellett lakossági fórumokat is tartott a beruházó (NIF Zrt.) és a kivitelező (Kitérő 2016 Konzorcium) annak érdekében, hogy minél
több információval és minél kevesebb problémával valósuljon meg a kivitelezés, elsősorban a sűrűn lakott részeken.
Az ünnepélyes alapkőletételre 2017 májusában került sor.
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Főbb műszaki paraméterek, kötöttségek,
nehézségek és kihívások

Előzmények, előkészítés
A több mint 130 éves, kétvágányú, villamosított vasútvonalon több sebességkorlátozást kellett bevezetni, és a pályahibák miatt is megnőtt a menetidő. Ezt, elsősorban a személyforgalmi igények miatt is, meg kellett szüntetni, továbbá
a megengedett tengelyterhelést és pályasebességet is növelni
kellett. A korszerűsítés engedélyezési tervei 2008-ban kaptak üzemeltetői jóváhagyást, utána a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő (NIF) Zrt. 2015-ben írta ki a tendert. A Kitérő 2016
Konzorcium (melynek konzorciumvezető tagcége a V-Híd
Zrt., konzorciumi tagja az A-Híd Zrt.) megnyerte a pályázatot,
így 2016 decemberében hatályba lépett a szerződés. Ezután
megkezdődtek az előkészítési és kivitelezési munkálatok.
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E beruházás keretében – Kelenföld állomás korábbi korszerűsítési munkáit folytatva – a 14+80 szelvénytől kezdődően több
mint 20 km-nyi hézagnélküli vasúti vágányt építünk át teljesen. Az al- és felépítményt szintén korszerűsítjük, az állomási vágányokkal együtt ez meghaladja a 49 km vágányhosszt,
mely 27 db felújítandó műtárgyat keresztez. A fővonali kitérők
beépítése és cseréje összesen három állomáson valósul meg,
65 csoport mennyiségben, közülük 50 csoport váltófűtéssel
készül. Az állomási kapcsolatok észszerűsítésére is lehetőség
nyílt, ennek köszönhetően megújult Háros, Nagytétény-Diósd,
illetve Érd állomás teljes vágányhálózata. Ezeken kívül Budafok, Barosstelep, Érdliget és Érd felső megállóhelyeken megújul a térvilágítás. Öt új gyalogos- és peronaluljáró létesül,
a beavatkozással érintett megállóhelyeken és állomásokon pedig sk +55 cm-es peron épül az utasok biztonsága érdekében.
A tender jelentős mennyiségben tartalmaz útépítési feladatokat, ennek keretében három külön szintű és hat szintbeni
közúti keresztezés újul meg 1 db párhuzamos úttal együtt.
Kiemelt forgalmú és jelentőségű körforgalmak valósulnak
meg a XXII. kerületi Növény utcai külön szintű keresztezés
csatlakozásában, melyek kétsávosak lesznek, továbbá a közúti
forgalomnak történő átadásuk után megszűnik a Nagytétényi
úti szintbeni átjáró.
Mivel vágányzár nélkül megoldhatatlan e vonalszakasz
korszerűsítési munkáinak kivitelezése, ezért ideiglenes biztosítóberendezést alakítunk ki Érden. Ennek köszönhetően a
Pusztaszabolcs felől érkező vonatok Érd felső megállóhelyen
megállnak, majd Tárnokon és Érd alsón keresztül közlekednek több mint egy éven keresztül Budapest felé.

innováció

V-Híd Zrt. • vhid.hu

A járulékos távközlési és kábelalépítményi munkákon kívül nagyszámú közműkiváltásra lesz szükség, és ez szintén
jelentős része a projektnek. Elsősorban zajárnyékoló falak
létesülnek a beavatkozással érintett szakaszon a zaj csökkentésére. Azokon a helyeken, ahol nem lehet zajárnyékoló falat
elhelyezni, egyéb aktív és passzív védelmi megoldásokkal
valósul meg a zajterhelés csökkentése.

2018. évi munkák
Február 26-án megkezdődött a teljes kizárásos vágányzár,
így a Kitérő 2016 Konzorcium teljes kapacitásával folytatja
a munkák kivitelezését és a későbbi munkafázisok előkészítését. Az érintett vasúti vonalszakasz átépítése – teljes kizárásos vágányzárban – igazodik a megrendelő által a tenderezés
során megfogalmazottakhoz. Ennek szellemében elfogadták
a MÁV Zrt. által a vállalkozói vasúti forgalmi technológiát is.
Így mind a vágánybontási, mind a műtárgyátépítési munkák
több helyszínen is egy időben folynak. Az állomási és a nyílt
vonali részeken is dolgozunk, és emellett folyamatosan biztosítani kell valamely irányból és valamely vágányon két iparvágány kiszolgálását. A bontási munkák részeként leszereljük
és kikapcsoljuk a kizárással érintett útátjárók egyes részeit,
továbbá technológiai okok miatt lezárják a XXII. kerületben
található Vágóhíd utcai aluljárót. Ebben az évben több mint
15 km-nyi vasútvonalat építünk át-, illetve meg, a kitérők
jelentős része 2018-ban épül be Háros és Nagytétény-Diósd
állomásokra, valamint idén készülnek el a peronok és perontetők is. A zajvédő fal építése a legtöbb esetben a vágányépítési munkákkal párhuzamosan kezdődik, a közműkiváltások
pedig megelőzik azt.

2017-ben elkészült munkarészek
A 30-as számú vasútvonal Budafok megállóhelyig párhuzamosan halad a 40-es, e projektben korszerűsítendő vasúti
vonalszakasszal. Tekintettel arra, hogy a teljes kizárás idején nem lehetséges a 30-as számú vasútvonal forgalmának
zavartatása, így a V-Híd Zrt. 2017-ben elvégezte a Budafok
megállóhelyen szükséges vágányelhúzási munkákat annak
érdekében, hogy az ebben a projektben kiszélesített középperonra tervezett perontetők létesítése, valamint a szélső peron új helyszínen történő megépítése akadálymentesen megvalósulhasson. Szintén a projekt részeként készül el a szélső
peron megközelítését szolgáló lépcső és támfal is.
Szintén 2017-ben építettük át – folyamatos vonatforgalom
mellett – két ütemben Érd állomás teljes vágányhálózatát,
a hozzá kapcsolódó felsővezetéki munkarészekkel és aluljáróval együtt. Szintén folyamatos, egy vágányon zajló vonatforgalom mellett került sor a nyílt vonalon először a bal, majd
a jobb vágány átépítésére. A korábbi, elavult állomási vágányhálózat korszerűsítése lehetővé teszi az emelt szintű forgalmi feladatok ellátását, továbbá az akadály- és balesetmentes
utasforgalom lebonyolítását. Az érdi Főnök utcai útátjárótól
a 219+00 szelvényig tehát új felsővezeték alatt, új al- és felépítményen, az újonnan létesült zajvédő falak között haladnak a szerelvények. Nem a tender részeként, de kapcsolódó
projekt keretében új közúti híd épül Érden a 40-es számú
vasútvonal fölé, illetve felújítás alatt áll az érdi állomásépület
is, szintén egy kapcsolódó projekt részeként. Mindezek elkészültével az érdi lakosok a NIF Zrt. beruházásainak eredményeként kiemelkedően magas színvonalú közlekedési lehetőségeket kapnak.
Háros állomáson a raktárépületeket elbontjuk, ezek helyén
új aluljáró, új vágány és P+R parkoló létesül. A Budafok megállóhely végponti oldalán az egykori felvételi épületet és zarándokházat is elbontjuk, ezek is akadályozták volna a szélső
peron kialakítását.

2019. évi munkák
2018-ban, illetve 2019 márciusáig a Kitérő 2016 Konzorcium
elvégzi a teljes kizárásos vágányzár alatt az átépítési munkák
jelentős részét. A 2019-re tervezettek szerint egy vágányon
történő vágányzár bevezetése mellett már kizárólag Érd felső
megállóhely átépítési munkái várhatók: a peron sk +55 cmre történő megemelése, a megállóhely területén található
műtárgyak átépítése és a vágányok korszerűsítése. Szintén
jövőre kerül sor az útépítési munkák jelentős részének kivitelezésére, így a P+R parkolók és a Növény utcai körforgalmak
megépítésére.

Összefoglalás, csatlakozó projektek

Forrás: FTV Zrt.
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A Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz korszerűsítésének
eredményeként a vasúti elővárosi közlekedésben részt vevők
modern, biztonságos és akadálymentes útvonalakon vehetik
igénybe a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő vonalakat. A teherforgalmat bonyolító társaságok pedig a nemzetközi vasútvonalakról szóló európai megállapodásoknak megfelelő szolgáltatási színvonalon végezhetik szállítási tevékenységüket.
A V-Híd Zrt. egyik alappillére a munkatársak szaktudása,
akik – a magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek mellett – kimagasló szakmai múlttal és
tapasztalattal rendelkeznek a vasútépítés területén. Cégünk – kiemelkedő minőségű munkájának és technikai felkészültségének köszönhetően – a Kelenföld–Százhalombatta
projekten kívül számos, országszerte
folyamatban lévő projekt megvalósításában vesz részt. 
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Szerző: Tóth László építőmérnök, Mélyépterv–Komplex Zrt.

Nívódíjat kapott a szegedi
partfal fejlesztése
Szeged a legmélyebben fekvő magyar nagyváros, s ebből adódóan a Tisza áradásai döntően
befolyásolják az ott lakók életét. A 19. század közepétől épített partfalak védik a belvárost,
s az egyre magasabb szinten tetőző árvizek azok magasításait, illetve szerkezeti rekonstrukcióit követelik meg. Az utolsó érdemi fejlesztés az 1970-es árvíz után történt. A századforduló
utáni években a korábban kiépített rendszer magassági hiányai, szerkezeti károsodásai, valamint a kedvezőtlen szivárgási viszonyok miatt szükségszerűvé vált egy újabb fejlesztés.

A

z Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakembereinek kezdeményezésére
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata KEOP pályázat keretében 1,5 milliárd forintos támogatáshoz jutott, s ennek megfelelően kezdődött a műszaki
előkészítés, majd az engedélyezési eljárások sikeres lefolytatása után a megvalósítás a Mélyépterv Komplex Zrt. tervei alapján 2014-ben. Az új partfalat 2015-ben adták át.
A Tisza jobb parti, 2,10 kilométer hosszúságú szakaszán történtek a beavatkozások
a Bertalan hídtól indulóan délre, a Korányi fasor legdélibb pontjáig. Mintegy 1500 folyóméter hosszan mobil falrendszer készült, jellemzően 8,00–9,00 méter magasságú vízzáró falakkal, a mentett oldalon pedig szivárgórendszerekkel. A vízzáró falszerkezet a rakparti út mellett 3,00 méter mélységű résfalakkal létesült, arra támaszkodó fejgerendával, a régi támfal előtti,
névlegesen 25 centiméter vastagságú monolit vasbeton köpenyfallal (1. ábra). A Stefánia sétány
előtti lépcsősornál a résfal 6,00 méter mélységű, melyre ugyancsak fejgerenda, s jellemzően
2,00 méter magasságú monolit vasbeton köpenyfal támaszkodik (2. ábra). Ez utóbbi szakaszon
0,50 méteres járdaszintemelés történt, s erről a szintről lehet közvetlenül a rakpartra, illetve
a vízhez lejutni. Ezen a partfalszakaszon tehát megszűnt a mellvédfal, s biztonsági korlát épült.
A Korányi fasoron viszont – átalakított formában – megmaradt a mellvédfal, a védett
fasor és a park a szobraival. A fenti új vasbeton szerkezetek felső síkjába simulóan rozsdamentes anyagú acélszerelvények kerültek beépítésre annak érdekében, hogy árvízveszély
esetén az alumíniumötvözetű mobil falszerkezet oszlopai hajlításmereven csatlakoztathatók legyenek. A Korányi fasori mellvédre 60 centiméter, míg a Stefánia park előtti szakaszon
1. áb
ábra.
a S
Szeged,
eged, Korányi
o á y fasor
aso
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zöldkörnyezet

1,20 méter magasságú mobil fal szerelhető,
s így biztosított az elöntés elleni védelem
az előírt biztonsággal. Helyszínrajzi értelemben a mobil fal tengelyvonala illeszkedik
a támfalak vonalvezetéséhez, s a mellvédfalas szakaszok lépcsőlejáratainál is betételemek teszik folytonossá a rendszert. Az oszlopok tengelytávolságai ugyan változnak,
de a teljes hosszon négyféle betétgerenda
alkalmazásával felépíthető a teljes falrendszer. Ennek logisztikai előnyei vannak.
A mentett oldalon két – egymástól független – szivárgórendszer épült a Belvárosi
hídtól északra, illetve délre. Mindkét rendszerben közepes mélységű árokszivárgó
épült, geotextíliával védett kavicskitöltéssel, dréncsővel, tisztítóaknákkal, valamint
egy-egy átemelő szivattyúteleppel. Az árokszivárgók nyomvonalát a védett fasor, illetve a meglévő közművek döntően befolyásolták, de az eddigi tapasztalatok szerint
egyetlen fa sem száradt ki a gyökérsérelmek miatt. Az árokszivárgókhoz az újjáépített járdák alatti lemezszivárgók is csatlakoznak szivárgóbordákkal. Így biztosított
árvíz idején a mentett oldali talajvízszint
„szabályozása”.

Swietelsky Magyarország Kft. • swietelskymagyarorszag.hu

sabbra épült az új járda, s a hullámtérre lejáró lépcsők kétkarú lépcsőként épültek
újjá, s ezzel ez a járdaszakasz teljes szélességben a városlakók rendelkezésére áll.
A szivárgóvizeket három különböző ponton csatornába vezettük be. A rakparti
út északi és déli végpontjainál mobil falszakaszok szerelhetők árvízveszély esetén,
amelyek vízzáróan csatlakoznak a mellvédfalszakaszokhoz.
A kiváló minőségben megépített rendszer a Környezetvédelmi és Vízügyi Létesítmény kategóriában elnyerte az Építőipari
Mesterdíj Alapítvány 2017. évi Nívódíját. 

2. ábra. Szeged, Várkerti szakasz

A rakparti út mellett 4,50 méter magas monolit vasbeton köpenyfalat kellett építeni egyoldali zsaluzattal, az anyagában vízzáró vasbeton falakkal szemben támasztott
műszaki követelmények betartásával. A felülettel szemben alapvető elvárás volt az igényes kialakítás a felületi megjelenésben, egységes színben, a munkahézagok megjelenése
nélkül, 1,5 centiméter mélységű függőleges nútokkal. A falfelületen történelmi motívumok vannak, a legexponáltabb szakaszokon pedig Juhász Gyula-versidézet olvasható.
A hosszú falszakaszban 25,00 méterenként dilatációk készültek, melyeket rozsdamentes acélszerelvények takarnak. A Stefánia park előtti szakaszon jellemzően 2,00 méter
magasságú – ugyancsak 25 centiméter névleges vastagságú – köpenyfal épült a részben visszavésett eredeti mellvédfal víz felőli oldalán, azzal szerkezetileg összeépítve.
A műszaki követelmények természetesen azonosak voltak, mint a rakparti út melletti
támfalnál. Ezen a szakaszon a korábbi lépcsőket felszámoltuk, s az emelt járdaszintről
a hosszú lépcsősorra a 25,00 méterenként megépített kétkarú lépcsőkön lehet lejutni.
A lépcsők módosításából adódóan a közvilágítási oszlopokat – a felújítás után – át kellett
helyezni. Az új kábelezés a járda alatt helyezkedik el.
A Bertalan hídtól délre eső, 650 méter hosszú partszakaszon vízzáró fal – a pénzügyi
lehetőségek korlátai miatt – nem épült, de a jellemzően 30 centiméter magassági hiányt
a korábbi mellvédfal felmagasításával felszámoltuk. Ugyancsak 30 centiméterrel maga-

zöldkörnyezet

A kivitelezési munkákat a Szeged SHK
2013 Konzorcium végezte az építtetővel – Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzatával – megkötött vállalkozói szerződés alapján. A konzorcium vezetője a Swietelsky Magyarország Kft. volt, tagjai a Kötiviép’B Kft.,
valamint a HSP Vízépítő Speciál Kft.
A fővállalkozó megbízásából a monolit
vasbeton falszerkezeteket az Épszerk
Pannónia Invest Kft., a szivárgórendszert az Oktaéder Kft., míg a szivárgóvíz-átemelőket a Mottó Kft. építette.
A Mérnök feladatait a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. látta el.
Az újjáépített belvárosi partfalszakasz
üzemeltetője továbbra is az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság.
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műanyaghulladék, óceánok • ionizálás, sótalanító üzem

Évente tizenkétmillió tonna
Tengereink az általunk belélegzett oxigén
felét biztosítják, és a kibocsátott széndioxid egynegyedét nyelik el, ezért aztán
nemcsak az ott élő fajok, de az emberek
számára is rendkívül fontosak.

A

Forrás: WWF

z óceánokba évente tizenkétmillió tonna műanyaghulladék
kerül, ami nagyon lassan, akár több száz év alatt bomlik le,
és sok esetben az ott élő állatok halálát okozza. Például a tengeri

teknősök bekapják a vízben lebegő műanyag zacskókat – majd
megfulladnak tőlük. Ám a nagyobb tengeri állatok gyomrát is kitölti a műanyag, és ennek következtében éhen halhatnak. Emellett a műanyag bomlása közben kioldódó anyagok is komolyan
veszélyeztetik a tengerek ökoszisztémáját. Egyes becslések szerint,
súlyát tekintve, 2050-re több műanyag lesz az óceánokban, mint
hal. A legtöbb hulladékot az európai és észak-amerikai országok
termelik, évente nyolcmilliárd műanyag zacskó köt ki a szemétben
csak az Európai Unió tagállamaiban. A helyzetre a Természetvédelmi Világalap, a WWF javaslata egy, a párizsi éghajlatvédelmi egyezményhez hasonló keretrendszer, amely a műanyag problémakörét
is globális szinten kezeli. Néhány országban már szigorú intézkedéseket vezettek be, például az egyszer használatos műanyag zacskót betiltották Franciaországban, Olaszországban és Kenyában.
Az elmúlt hetekben nyilvánosságra hozott európai uniós javaslat kivonná a forgalomból a tíz leggyakoribb egyszer használatos
műanyag tárgyat (például műanyag fültisztító pálcikát, evőeszközöket, tányérokat, szívószálat, italkeverőket), egyes műanyagok
mennyiségét pedig korlátozná. Ez a lépés mérföldkő lehet, bár
a WWF szerint a javaslat elemei máris sok módosításon estek át. 

Tiszta ivóvíz
az erőművekből
Alacsony költségű ivóvízforrást biztosíthatna világszerte a Massachusetts Institute
of Technology (MIT) mérnökei által kidolgozott új rendszer, miközben csökkentené
az erőművek működési kiadásait is. ben, vagy betáplálhatják a városi vízellátó rendszerbe. Ráadásul ez

A

z Egyesült Államok folyóiból, tavaiból és tározóiból kivett víz
körülbelül 39 százalékát villamos erőművek hűtésére használják, aminek nagy része vízgőz formájában távozik a hűtőtornyokból. Az új rendszerrel azonban az így elpazarolt jó minőségű
desztillált víz megmenthető lenne, sőt akár jelentős tisztaivóvízforrássá válhatna a tengerparti városokban, ahol a tengervizet
a helyi erőművek hűtésére használják. Az új koncepció mögött rejlő elv nagyon egyszerű: ha a nedves levegőt ionizálják, a benne lévő
vízcseppek elektromosan feltöltődnek, és egy ablakhoz hasonlóan elhelyezkedő dróthálón áthaladva az összegyűlt cseppeket leeresztik egy gyűjtőedénybe, így újra fel lehet használni az erőmű-
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a technológia a tengervizet hűtésre használó erőművek esetében
alternatívája lehet egy önálló sótalanító üzemnek is. A mérnökök
becslése szerint egy ilyen átalakítás az erőműben egy önálló üzem
építésének körülbelül az egyharmadába, működési költségeinek
pedig alig egyötvenedébe kerülnének, és hozzájárulnának a globális vízválság megoldásához is.
A kutatók most tervezik a rendszer teljes körű tesztverziójának telepítését az MIT központi energiahasznosító hűtőtelepének
hűtőtornyára. Úgy gondolják, hogy egy tipikus 600 megawattos
erőműbe integrálva a technológia évente 150 millió amerikai gallon (567,8 millió liter) vizet gyűjthet össze, ami körülbelül 20-30 százaléka az eddig vízgőzként elveszett mennyiségnek. 

inno -tér

geotermikus energia, bináris erőmű, petrotermális forrás, hőszivattyú, áramtermelés

Szerző: Hor váth Dániel

Felforrósodik-e
a magyar földhőágazat?
Kevés olyan természeti kincset tudunk mondani, amelyben Magyarország a világ
élvonalába tartozik. A geotermikus energia ilyen, de a hasznosításában sok,
kevésbé szerencsés geológiai helyzetű országhoz képest is le vagyunk maradva.

A

z izlandi Reykjanes-félszigeten nemrégiben félelmetesen mély bejáratot nyitottak
a föld gyomrába. Az Izlandi Mélyfúró Projekt (Icelandic Deep Drilling Project) szakemberei 168 napon keresztül fúrtak az egyik, hétszáz
éve nyugvó tűzhányó mélyére, míg 4,8 kilométeres
rekordmélységbe sikerült lejutniuk. Éppen megálltak
egy magmakamra falának átlyukasztása előtt, ám az
ottani kőzet hőmérséklete már így is 427 Celsius-fokos
volt. A nagy nyomás és a forróság miatt ilyen környezetben a víz már nem is légnemű, hanem a különleges,
úgynevezett szuperkritikus halmazállapotot veszi fel.
És éppen ez volt a céljuk a kutatóknak. Elméletben ugyanis a szuperkritikus víz segítségével tízszer
több energiát lehet termelni, mint ha a geotermiában
megszokott „közönséges” gőzt használnák fel energiaforrásként. Jóllehet az izlandi lakások kilencven
százalékát már ma is geotermikus energiával fűtik,
a technológiában rejlő igazán korszakalkotó lehetőséget az áramtermelés jelenti. Ebben Izland – geológiai

Az Izl
zlan
a dii M él
an
élyf
yffúrró Pr
P oojjekktbben
e a 4 ,8
8 killom
omét
é er
e es rekor
eekkordm
orrdm
d él
é ysség
égbe
been
t lááltt szu
ta
zupe
ppeerkri
rkkri
ritititiku
k s ví
ku
vízz se
segí
ggííts
tség
éggévvell tíz
ízsz
szzeerr töb
szer
ö b enner
erggiiát leh
ehet
ett ter
erme
m llnni,
me
mint
mi
ntt a geo
eote
teerm
term
r iá
i ba
b nm
meegsszo
zoko
koott hőm
őmér
érsé
ér
séékl
klet
e ű gő
gőz feelh
lhaasszn
ználláásssáv
znál
áávvaall.

zöldkörnyezet

2018. július–augusztus

innotéka
inn

43

geotermikus energia, bináris erőmű, petrotermális forrás, hőszivattyú, áramtermelés

adottságai és a sok évtizedes tapasztalatok okán – abszolút vezető
helyet foglal el a világban. Jelenleg a hagyományos geotermikus
erőművek az északi szigetország energiaszükségletének 25-30 százalékát szolgáltatják. Ha a most elkezdett kísérleti mélyfúrások
beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, ez az arány is jelentősen
nőhet, hiszen a magas energiatartalom miatt kevesebb helyen
kellene lefúrni a mélybe, az erőművek pedig jóval hatékonyabban
működhetnének.
A világ legtöbb részén ennél gyengébbek a geotermikus adottságok, mégis kijelenthető, hogy a geotermia a legkevésbé kihasznált megújuló energiatermelési mód. Holott elméletben a geotermikus energia szinte a Föld bármely pontján rendelkezésre áll – ha
nem is olyan mértékben, mint Izlandon. Ennek ellenére a becslések
szerint az emberiség a hozzáférhető forrásoknak csupán az elenyésző részét hasznosítja. Ennek legfőbb oka, hogy jelenleg a geotermikus energiatermelés a közfelfogás szerint a többi megújulóhoz
képest is drága. A mostani bináris erőművek átlagos kapacitása
nagyjából 3–5 megawatt, ami ugyan elmarad például a széntüzelésű erőművek 600 megawatt feletti energiatermelésétől, de jóval
meghaladja a szélkerekek átlagos teljesítményét.

A geotermikus energiatermelésben használt bináris erőművek
átlagos kapacitása – bár elmarad például a széntüzelésű erőművek 600 megawatt feletti energiatermelésétől – nagyjából
3–5 megawatt, de így is jóval meghaladja a szélkerekek átlagos teljesítményét. A nap- és a szélenergiával szemben előnye, hogy nélkülözi az időszakos ingadozást.

Hogyan áll hazánk a geotermikus energia hasznosítását illetően? Annál is inkább jogos kérdés ez, mert Magyarországot hagyományosan hévíznagyhatalomnak tekintjük, a mélyből felszínre
jutó meleg víz pedig a geotermikus energia legelterjedtebb hordozója. Ennek természeti oka, hogy nálunk az úgynevezett geotermikus gradiens másfélszerese a világátlagnak. Ez azt jelenti, hogy
hazánk felszíne alatt lefelé haladva másfélszer gyorsabban emelkedik a hőmérséklet, mint általában a világban, körülbelül 20 méterenként egy Celsius-fokot. De vajon milyen sikeresen használjuk ki
ezt az adottságot?
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– A geotermikus energiának nagyon fontos szerepe van a megújuló források egyikeként, és Magyarországon erre különösen jók
az adottságok. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az energiamixben a geotermikus forrásból termelt energiamennyiség jelenleg
még igen alacsony mértéken áll – válaszolta kérdésünkre Szűcs
Péter egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi
Kar dékánja. – A világ energiafogyasztása 2016-ban 28 százalékban
szénre épült, további 57 százalékot foglalt el a kőolaj és a földgáz,
és a fennmaradó részen osztozik az atomenergia és a megújulók.
Sőt utóbbiakon belül is csekély szerepet játszik a geotermia. De
ha a jövőbe tekintünk, e trend akkor sem látszik változni, mert jelenleg a napenergiának nagyságrendekkel gyorsabb fejlődést prognosztizálnak, mint a geotermiának.
Az egyetemi tanár azt is elmondta, hogy a földhőnek a megújulókon belül számos előnye van. Legfőképpen az, hogy nélkülözi
azt az időszakos ingadozást, amely a nap- és a szélenergiának is
sajátja. Noha a geotermikus energia alapvetően a nap 24 órájában,
télen-nyáron termelhető, az általa termelt hő és különösen az
elektromosság még korántsem jelentős.
– A geotermia magyarországi helyzete felemás képet mutat.
Bizonyos részterületeken van fejlődés, de ha a szektor egészét nézzük, akkor sajnos a visszafejlődés jeleit is tapasztaljuk – nyilatkozta
lapunknak Szanyi János, a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani,
Geokémiai és Kőzettani Tanszékének tudományos főmunkatársa,
aki egyben az Európai Geológus Szövetség geotermikus szakértői
csoportjának koordinátora. – A geotermia kiszolgálói, tehát az
infrastrukturális hátteret biztosító cégek nagy része a kiszámíthatatlan gazdasági környezet miatt nehéz pénzügyi helyzetben
van. Emiatt számos szegmensben, például a fúrási üzletágban és
a kivitelezésben is komoly visszaesés várható. A fúrásban, Magyarországon például, szerintem az a legnagyobb probléma, hogy olyan
nyomott árakkal találkozunk, amennyiért a legkorszerűbb eszközök
és technológiák nem megﬁzethetők.
A geotermikus energia hasznosítása nálunk egészen tavalyig
egyet jelentett a fűtéssel és a hévizek rekreációs célú felhasználásával. 2017-ben aztán végre szolgálatba állt hazánk első geotermikus kombinált (hőt és elektromosságot is termelő) erőműve
Tura térségében. A szingapúri beruházó által 3,4 milliárd forintból
felépített létesítmény 3 megawattos áramtermelő, illetve 7 megawattos hőtermelő teljesítményre képes. A föld mélyéből felhozott
129 Celsius-fokos víz segítségével a tervek szerint nemcsak nyolcszáz családot látnak el árammal, de az erőmű mellett létesített
hatalmas üvegházat is fűteni fogják vele, amelyben egész évben
folyhat a zöldségtermesztés. És máris készül Mosonmagyaróvár
mellett a következő erőmű.

Mesterséges rezervoár
– A szakmában általános vélekedés szerint az gyorsíthatná fel jelentősen a geotermális energiatermelés fejlődését, ha minél gyorsabban elterjednének az EGS rendszerű geotermális erőművek
– vélekedik Szűcs Péter. – Ezeket szakszerű előkészítés esetén egyszerűbben és hatékonyabban lehet működtetni, így segítségükkel
nagyobb hatásfokkal lehet elektromos áramot termelni.
Mi is az EGS? A nagy mélységből kiaknázható hidrotermális (vízrezervoárokat hasznosító) források viszonylag ritkák a világban. Jóval gyakoribb, szinte mindenhol rendelkezésre állnak
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ugyanakkor az úgynevezett petrotermális források, ahol mesterségesen kell lejuttatni az áramoltatható közeget, hiszen csak a forró kőzet, mint természetes hőcserélő, adott. Ez utóbbi metódust
hívják javított hatékonyságú geotermális rendszernek (enhanced
geothermal system – EGS), csakhogy a működési mechanizmusát
lényegesen egyszerűbb felvázolni, mint a gyakorlatban is megvalósítani. Alapvetően egyszerű az ötlet: ott, ahol nincs természetes ﬂuidum a mélyben (több kilométeres mélységben), oda fúrásokon keresztül a felszínről kell besajtolni a vizet. Ehhez először ki kell
alakítani egy mesterséges hőcserélő felületet repedéshálózat létrehozásával. Ezután már nem is kell mást tenni, mint egy besajtoló
kúton keresztül bepumpálni a hideg vizet és egy másik furaton
keresztül újra felszínre hozni a felforrósodott gőzt, amelynek segítségével elektromos áram termelhető. Miután a vízből kinyertük
a hőenergiát, zárt körben újra a föld alá lehet sajtolni, és a melegítőkör újrakezdődhet.
Bár a világ számos országában terveznek vagy kísérleteznek
EGS rendszerű geotermális erőművekkel (Japánban, az Egyesült
Államokban, Ausztráliában, Németországban), a megannyi gyakorlati nehézség miatt kereskedelmi üzemű létesítmény még sehol sem állt szolgálatba. Ha a technológiai problémákat sikerül
leküzdeni a jövőben, illetve a mélységi geotermikus energián alapuló áramtermelés relatív ára kellően lecsökken, várhatóan az EGS
erőművek szerte a világon elterjedhetnek. Általuk ugyanis ott is
hozzáférhetővé válik a geotermális energia, ahol eddig ez elképzelhetetlen volt.
A magyarországi geotermikusenergia-hasznosítás következő
nagy mérföldköve egyértelműen az első hazai EGS rendszerű geotermális erőmű megnyitása lesz. Az Európai Unió 39,3 millió eurós támogatást nyújt az EGS Hungary Konzorcium számára, hogy
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felépítse a régió első, fokozott hatékonyságú geotermális rendszerét Battonya határában. A létesítmény méretei szédítőek lesznek:
a vízbe juttatással (a száraz kőzet repedéseinek kitágításával, öszszekapcsolásával) létrehozandó mesterséges geotermális tározó
térfogata három köbkilométeres lesz. A felszínen megnyíló erőmű
húsz éven keresztül évente közel 12 megawatt áramot, a hőtermeléssel kiegészítve 74 megawatt energiát fog majd termelni.
A konzorcium többségi tulajdonosa az EU-Fire Kft., kisebbségi
tulajdonosa pedig az iparág több évtizedes tapasztalattal rendelkező izlandi nagyágyúja, a Mannvit. A projekt a tervek szerint
a jövő év végére zárul le. Az majd csak az üzemszerű használat tapasztalatai alapján dönthető el, hogy a teljes egészében 116 millió
euróba kerülő projekt beváltja-e a hozzá fűzött reményeket, és az
EGS rendszerű geotermális erőművek a mainál sokkal nagyobb
kibontakozási lehetőséget biztosítanak-e a jelenleg még igencsak
fejlődőképes hazai geotermikus ágazat számára.
– A Battonyai-hátra tervezett EGS rendszerű projekt, noha
nem a nyereségtermelés az elsődleges cél, a tudományos és fejlesztési értékét tekintve áttörést jelenthetne – vélekedik Szanyi
János. – Olyan kevés ehhez hasonló petrotermális erőmű van a
világon, hogy mindenhol felﬁgyelnének rá, és ez új lökést adhat
a kutatásoknak. A geológustársadalom ugyanis meg van arról győződve, hogy ha az EGS rendszerű erőművek terén az elkövetkező
években nem megy végbe jelentős fejlődés, akkor a geotermia
tartósan lemaradhat a többi megújuló energiaforrás mögött.
A geotermikus energia jövője emellett éppen ez utóbbi energiaforrásokkal való kombinációban rejlik. Németországban például
komolyan kísérleteznek azzal, hogy a nyáron napenergiával felmelegített vizet besajtolják a mélybe, és télen ezt a hőt hasznosítják, elsősorban fűtésre. Magyarul a geotermiát energiaraktározás-
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A vízből a hőenergia
kinyerését követően
a hidegvíz bejuttatása
a besajtoló kúton keresztül a zárt körben

Erőmű

A repedéshálózat által
létrejött mesterséges
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ra használják. Nálunk pedig a hőtermelési célú geotermiában
akkora potenciál rejlik, hogy a mostani kihasználtságot akár
az ötszörösére is lehetne növelni, és még mindig gazdaságos
maradna a termelés.

Kifordított hűtőszekrény
A geotermális energia legelterjedtebb hasznosulási módja
ma a hőszivattyú. Ez régóta így van, és a közeljövőben nem
is fog változni, hiszen a technológia mára olyannyira kiforrott,
hogy egyre több helyszínen, egyre szélesebb felhasználói kör
számára elérhető. Ez az ágazat bővül a legintenzívebben, az
évenkénti növekedés üteme meghaladja a húsz százalékot.
A hőszivattyút úgy képzelhetjük el, mint egy fordított hűtőszekrényt. Hasonlóan a hűtőhöz, a hőszivattyús rendszerekben is munkaközeg (gáz vagy folyadék) áramlik, amely az
aktuális nyomásviszonyoknak megfelelően elpárolog vagy
lecsapódik, eközben pedig energiát ad át a környezetének,
vagy épp ellenkezőleg, energiát vesz fel onnan. A hűtőhöz hasonlóan a rendszerben a legnagyobb energiát a közeg összesűrítését végző kompresszor fogyasztja, de az így felhasznált
energia 4-5-szörösét termeli meg. A beépített hőszivattyús
kapacitást tekintve Európában Svédország az éllovas, utána
Németország, Franciaország és Svájc következik.
Kétségtelen, hogy a geotermikus célú beruházások bekerülési költségei sokkal lassabb ütemben csökkennek, mint
több más megújuló energiaforrás, például a napenergia hasznosításának esetében. Ugyanakkor a mély geotermiára jellemző 10-15 éves megtérülés után hozzávetőleg a fosszilis energia
harmadáért üzemeltethető egy geotermikus fűtési rendszer.
Szanyi János szerint hazánkban jelenleg a földhőszivattyúk terén tapasztalhatók a legreménykeltőbb folyamatok.
– A hőszivattyús rendszerek esetében egyértelmű a fejlődés, és ez okot ad arra, hogy bízzunk az iparág hazai jövőjében.
Teljesen igaz, hogy Magyarország rendkívül jó geotermikus
adottságokkal rendelkezik, de ez mit sem ér, ha olyan országok, ahol a mienknél rosszabbak a természeti feltételek, például Hollandiában vagy Dániában, sokkal több új rendszert
adnak át minden egyes évben, mint mi – érvel Szanyi János.
– Sajnos folyamatosan húz el mellettünk a világ. Tizenöt-húsz
évvel ezelőtt szakmailag is nagyhatalom voltunk, ha külföldön probléma adódott, a magyar szakemberekhez jöttek tanácsot kérni. Mára ez a trend megfordult, inkább mi megyünk
tanulni tőlük.
Hazánk jelentős geotermikus potenciálja főként a hőtermelésre alkalmas felszín alatti forróvíz-készletekre igaz. Csakhogy ezek minél teljesebb kihasználása érdekében nagyobb
kockázatvállalási hajlandóságra lenne szükség, ez pedig nincs
igazán meg. Itt nagy szerepük kell, hogy legyen az állami szereplőknek. Ez különösen igaz az elektromosáram-termelést
célzó projektekre. Ezekhez ugyanis már három kilométernél
is mélyebb kutakra van szükség, amelyek ára meghaladja az
egymilliárd forintot. Az eﬀéle geotermikus erőművek a hőt
tíz-tizenkét százalékos hatásfokkal képesek árammá alakítani,
tehát csak akkor lehetnek gazdaságosak, ha mellettük jelentős hőenergiát is termelnek, amelynek kereskedelmi hasznosulása is megoldott.

46

innotéka
inn

2018. július–augusztus

zöldkörnyezet

geotermikus energia, bináris erőmű, petrotermális forrás, hőszivattyú, áramtermelés

Szükségszerű visszasajtolás

Hazánk
Ha
zánkk a geo
zá
eote
term
term
te
mikus
ikkuss hőffel
elha
lha
hasz
s ná
nálá
láss te
lá
teki
kinntet
ki
etéb
tébben
e
Euró
Eu
rópa
ró
ppaa élvon
lvvon
onal
a ábban
al
an van az ös
össz
szessé
sz
z ségé
gébe
gé
ébe
benn kö
köze
zel
800
80
0 me
mega
egaawaattttny
tny
nyii eenner
ergi
giia feelhas
gia
aszn
aszn
znál
álássáv
ával
al am
al,
al
amel
elyy
főké
fő
k nt
n a táv
ávfű
f té
tésb
sben
sb
en, ilille
leetv
tvee a mező
mezőga
gazd
zdas
zd
asság
á i
fólilil as
fó
a áttra
rak fűűté
t sé
s nél
nél ha
né
hasznoosul.l. Az ár
áram
ram
amte
term
rmel
e és
el
és
ú sze
új
zekt
ekttoorr leh
e et
e ne a magyaarors
roorszá
zági
zá
gii geooteerm
rmiá
iáába
ban.
n

Mit hozhat a jövő? Szakértőink óvatosan optimisták ugyan, és a geotermia
megannyi előnyét hangsúlyozzák, ugyanakkor a számos gyakorlati és gazdasági problémára is felhívják a ﬁgyelmet.
– A decentralizált áramszolgáltatás jelentőségének növelésével tíz-tizenkét olyan hely biztonsággal kijelölhető lenne az országban, ahol gazdaságosan működni képes geotermális erőmű üzemelhetne. De ezek összkapacitása
is elenyésző például a napenergiához viszonyítva – vélekedik Szanyi János.
– Fontos lenne, hogy reálisan értékeljük az egyes projektek racionalitását és
sikerességét. A geotermikus szektor fellendítéséhez mindenképp fokozottabb
állami szerepvállalásra lenne szükség.
– Szerintem mindenképpen van jövője a geotermiának. Az a vélekedés,
miszerint drága, legfeljebb a beruházási költségekre igaz. Az okozza ezt, hogy
gyakran több kilométer mély kutak lefúrására van szükség, ami nyilván irdatlan költség. Azonban ha az energia előállításának fajlagos költségeit nézzük,
akkor a geotermia máris olcsóbbnak minősül. A megtérülési idő a geotermikus projektek esetében viszonylag hosszú, ez pedig nincs ínyükre a potenciális
befektetőknek – mondja Szűcs Péter.
A Miskolci Egyetem dékánja emlékeztet arra, hogy a geotermikus hőfelhasználás tekintetében Európa élvonalában vagyunk az összességében közel
800 megawattnyi energia felhasználásával, amely főként a távfűtést, illetve
például a mezőgazdasági fóliasátrak fűtését jelenti. Az áramtermelés, ami
azonban új szektor lehetne a magyarországi geotermiában, ma még alig létezik. További problémát okoz, hogy a hazai geotermikus projektek szinte
mindegyike tradicionálisan működik, vagyis a forró víz közvetítésével hozza fel a hőt a föld alól. Ám emiatt az energetikai célú felhasználás konkurál
a fürdőzési célú, balneológiai hasznosítással.
– Mindkét iparág ugyanazt a hatalmas értéket képviselő hévízkészletet
hasznosítja. E készletek végesek, és nem pótlódnak korlátlanul. Ezért fontos
a geotermikus céllal kiemelt vizet visszasajtolni a felszín alá. Csakhogy az a termálvíz, amelyben már emberek ültek, nem tekinthető sterilnek, így azt tilos
a mélybe visszapumpálni, azt a felszíni vizekbe kell kiengedni – magyarázza
Szűcs Péter. – Jelenleg sajnos az energetikai céllal felhozott hévizek esetében
ugyancsak ritka a visszasajtolás. Bár a rendszer fenntarthatósága szempontjából fontos lenne, de sok lobbiérdek ütközik vele. Legfőképpen a gazdaságosságát kérdőjelezik meg, tehát drágának tartják, és azzal érvelnek, hogy munkahelyek kerülhetnek miatta veszélybe. Meg kell találnunk a kompromisszumot
a társadalmi és gazdaságossági érdekek és a természet jólléte között.
Vannak jó példák, köztük az, hogy a miskolci távhőszolgáltatás alapját képező geotermikus projektben száz százalékban visszasajtolják a Bükki-karszt
mélyébe az elhasznált termálvizet. Összességében hazánkban a visszajuttatott víz talán öt-tíz százalékát képezi az összes felhozott mennyiségnek.
Márpedig ha nincs visszasajtolás, akkor a hévíz szintje a kútban folyamatosan
csökken, és az üzemszerű működtetéshez növelni kell a szivattyúk teljesítményét. Emiatt a költségek is emelkednek, egészen addig, míg esetleg gazdaságilag már elviselhetetlen terhet jelent az üzemeltetés. Emellett nagy szükség
lenne olyan kúttechnológiai, vízszűrési fejlesztésekre, amelyek alapvetően
csökkentenék a vízvisszasajtolással kapcsolatos beruházási és üzemeltetési
költségeket.
– A geotermia magyarországi fejlődéséhez kutatási munkára is szükség
van, és ennek ﬁnanszírozására az utóbbi időben egészen ígéretes pályázati
felhívások jelentek meg – mondja Szűcs Péter. – A geotermikus energia,
amelyet lokálisan lehet kitermelni, nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy
az ország csökkentse függését a külföldi energiahordozóktól. Az állami szereplőknek azonban bátorítaniuk kellene a beruházókat, hogy érdemes ezzel
az iparággal foglalkozniuk. 
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természetes erdőszerkezet • a zöld gondolkodás alapjai

Hagyjuk őket megöregedni
Fotó: Gálhidy László

A magyarországi és olasz partnerszervezetek együttműködésében tavaly indított Life4Oak Forests projekt fő célja
a korosabb erdőkre jellemző mikroélőhelyek kialakítása.

H

Fotó: Frank Tamás

azánkban mintegy százhúszezer hektár százéves vagy annál idősebb erdő található. Ezeknek több mint a fele védettség alatt áll, ugyanakkor egyhatoduk még
a Natura 2000 hálózatnak sem része. Mintegy hetvenezer hektárt borít idős tölgyállomány a síkságoktól az alacsonyabb hegyvidékekig. A Duna–Ipoly és a Bükki Nemzeti
Parkban egyaránt több mint tízezer hektár százévesnél korosabb erdő van. Néhány
ezer hektár található a Zemplénben, a Vértesben és a Mecsekben, valamint a Budaihegységben, az Őrségben, a Mátrában és a Bakonyban. Sok város – például Miskolc,
Pécs, Esztergom vagy Kőszeg – körül vannak ötszáz hektárt meghaladó idősebb erdők.
Budapesten a százévesnél idősebb erdő legismertebb állományai a Normafa környékén találhatók. A debreceni Nagyerdő alföldi kocsányos tölgyeseket foglal magába.
Természetközeli erdőgazdálkodási módszerekkel mindössze háromezer hektárt kezelnek, miközben több mint a felük vágásos és átmeneti üzemmódú kezelés alatt áll. Harmincezer hektáron nem folyik faanyagtermelés, idetartozik néhány különleges erdőrezervátum is. Ezek közül nyolc – például a Kékes, a Szalafői őserdő vagy a Kunpeszéri
Tilos-erdő – európai viszonylatban is ﬁgyelemre méltó.
A WWF, a Természetvédelmi Világalap szerint növelni kellene az érintetlen, korosodó erdők arányát az országban, és a ﬁatalabb erdőkben is el lehetne kezdeni a természetes erdőszerkezet kialakítását. 

Egy hely, ahol hulladékkal is lehet fizetni
Az idei Energy Globe Magyarország díj Jövő
generációja kategóriájának győztese a teljes
egészében megújuló energiával működő
Katica Tanya Élményközpont lett, ahol játékosan, a gyakorlatban tanítják meg a gyerekeknek a zöld gondolkodás alapjait.

A

tanyán – amely Somogy megyében, a Zselic szívében található – a kezdetektől folyamatosan törekednek a fenntartható működésre. Az élményközpont évente hetvenezer látogatót
vonz hagyományőrző és természetközeli programjaival, játékaival.
A gyerekek az állatok gondozása mellett különböző kézműves és
természetismereti foglalkozásokon vehetnek részt, hogy az élményeik alapján sajátítsák el a környezetvédelem alapjait. A hely üzemeltetői külön ﬁgyelmet fordítanak arra, hogy a látogatókat olyan
programokkal várják, amelyek vagy nem igényelnek energiát, vagy
ha igen, akkor azt teljes egészében megújuló energiaforrásból
tudják fedezni. Az ökológiai lábnyomuk csökkentését szolgálja
a napelemek és a szélkerék mellett a saját gyökérmezős, ökológiai szennyvízkezelő rendszer, valamint a többkörös vízhálózat,
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az esővíz újrahasznosítása is. S mivel a szolgáltatásaikhoz szükséges energia 100 százalékát maguk állítják elő, az ökológiai lábnyomuk energiaszempontból nulla.
Ráadásul ez olyan hely, ahol a belépőjegy árának egy részét ki
lehet ﬁzetni akár PET-palackkal, aludobozzal, esetleg újság- vagy
kartonpapírral, ezzel is tudatosítva a gyerekekben és szüleikben
az újrahasznosítás fontosságát. 

inno -tér

űrkutatás, agrárium, okosgyűrű • digitális szakkiállítás

Magyar hardver, E
nemzetközi siker
A hardverfejlesztés kemény dió – hallani gyakran a nemzetközi startup világban ezt a mondást, amely arra utal, hogy szoftveres területen nagyobb az esély a nagy áttörésekre.

Páliink
nkás
á Józzseef
ás

ddig hazánkra is többé-kevésbé ez volt jellemző, ám a közelmúltban egyre több magyar hardver startup jutott el a nemzetközi siker kapujába vagy még tovább. Öt ilyen cég vezetője
és a mögöttük álló befektetők számoltak be tapasztalataikról
a Progress Bar meetup sorozat rendezvényén.
A programsorozat Hardver Startup Showcase nevű eseményét Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke nyitotta meg, a rendezvényen pedig a többi
között olyan hardver startupok számoltak be tapasztalataikról,
amelyek már komoly lépést tettek a nemzetközi siker felé.
Az első panelbeszélgetésben a közelmúltban 38 millió dollárnyi (több mint 10 milliárd forintnyi) tőkebevonást megvalósító, önvezető technológiát fejlesztő AIMotive-tól Fehér Márton chip tech csapatvezető, az űrkutatásban utazó PuliSpace
képviseletében Pacher Tibor csapatvezető, Somos Sándor,
az okosgyűrűt fejlesztő Ringclock ügyvezetője és alapítója,
Dömötör Ákos, a robotika terén már jelentős nemzetközi
ügyfélkörrel rendelkező OptoForce ügyvezetője, valamint az
agrárium terén szenzoros megoldásokat kínáló PlantCT ügyvezetője, Árendás Csaba vett részt.
A startupok képviselői egyebek között arra is kitértek, hogy
mi a különbség egy hardver és egy szoftver startup között, milyen befektetési nehézségekbe ütköztek, értékelték jelenlegi
helyzetüket, és jövőbeli terveikről is beszámoltak. 

Magyarok a CeBIT-en
Magyarország részvétele a CeBIT – Európa
legnagyobb digitalizációs és üzleti rendezvénye – idei júniusi kiállításán stratégiai
cél volt, hiszen a megjelenéssel a magyar
digitális innovatív exportképes termékek és
szolgáltatások pozicionálhatták magukat,
elsősorban a német és az európai piacokon.

H

azánk második alkalommal jelent meg önálló nemzeti standdal az 1970 óta megrendezett kiállításon, amely a szakma egyik
legfontosabb iparágspeciﬁkus eseménye, a részvétel egyúttal kifejezi
Magyarország elkötelezettségét a digitális innováció mellett, és a német partnerek magas hozzáadott értéket szolgáltató cégeket találhatnak a magyar digitális ipar szereplői között – mondta Pana Petra
külgazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár.
A kiállításon több mint 200 ezer szakmai érdeklődő vett részt,
a látogatók 90 százaléka üzleti döntéshozó volt. A világ minden tájáról 3000 vállalkozás mutatta be újításait, szolgáltatásait, köztük több
mint 500 startup vállalkozás; a magyar megjelenést 340 millió forint
költségvetési forrás ﬁnanszírozta.
A magyarországi infokommunikációs szektor már a második legnagyobb foglalkoztató a kiskereskedelmi ágazat mögött, a szoftverek
és szolgáltatások exportja évi 20-25 százalékos növekedést mutat,

ez hozzávetőleg 600 milliárd forintot tesz ki. Ezzel a teljes hazai export hozzáadott értékének mintegy 10 százalékát adja az
ágazat. A kiállításon bemutatkozott magyar cégek az Ipar 4.0,
a kiberbiztonság, a beltéri lokalizáció vagy éppen a holograﬁkus
megjelenés területén világszínvonalú teljesítményt nyújtanak.
A CeBit eseményein formálódó nemzetközi kapcsolatok további építésében a teljes külügyi intézményrendszer, a külgazdasági attasék is segítik a cégeket. 
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fintech, pénzforgalmi szolgáltatás, ellenőrzési folyamat, felelősségi kör, online bank, applikációk

Szerző: B. Szabó Edina
a

Bitek a bankban

E-bank, digitális számla, bank app, internet banking – fintech, azaz pénzügyi technológia.
A kifejezések ismerősek lehetnek, az alkalmazásokat használjuk, a bankvilág digitalizációjának eredményei egyre inkább meghatározzák mindennapi pénzügyi tevékenységeinket.
Hogy valójában mi is a pénzügyi technológia, az angol nyelvből ma már itthon is ismerős
fintech háttere, jövőképe, edukációja, és hogy miért érdemes elsajátítanunk néhány kifejezést és melyiket, arról dr. Dávid Péter infokommunikációs szakjogászt (MNB, Budapest
Institute of Banking Zrt.) kérdeztük.

Beszélhetünk fintech forradalomról? Ha igen, mi gerjesztette, és merre visz minket?

próbálja lekövetni a jogszabályi háttér, a jogalkotók próbálják kordában tartani a rohanást a fogyasztók védelme érdekében. A PSD2
irányelvnek is az az elsődleges szerepe, hogy védje a fogyasztókat,
illetve, hogy az Európai Unión belül a belső szabadpiaci elektronikus áramlást is erősítsék.

– Hadd kezdjem a kedvenc példámmal, a Hollandiában 2005-től
működtetett iDEAL rendszer rövid bemutatásával. Ez egy olyan
ﬁzetési lehetőség, amelyben a háttérben, a webshopon keresztül
a bankok megbeszélik, hogy van-e a vevőnek megfelelő fedezete
a tranzakció lebonyolítására. Amennyiben igen, az eladó bankja
zárolja azt az összeget az adott számlán, és a pénzügyi rész automatikusan elintéződik, egyenesen a bankok között, így a fogyasztó
a lehető legkényelmesebb módon tud vásárolni úgy, hogy még
a bankkártyáját sem kell elővennie. Ez az új típusúnak mondható
rendszer már 2005 óta van jelen Hollandiában, ami azért is érdekes, mert az ehhez, az ilyen jellegű „egyenes” pénzügyi tranzakciókhoz, a pénzszolgáltatásokhoz kapcsolódó irányelv, a PSD2
(Payment Services Directive – a szerk.) csak idén január 13-án lépett
hatályba. A PSD1 pedig még 2005-ben is csupán tervezet volt, de
Hollandiában már akkor működött. Látható tehát, hogy a ﬁntech
forradalom a technológiai vívmányok hozadéka. Gerd Leonhard
futurológust idézve az elkövetkező húsz évben annyit fogunk fejlődni, mint az elmúlt háromszáz évben. Vagyis rendkívül gyorsan
fejlődik a technológia, szinte megállíthatatlanul, ezt pedig mindig
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De mi is ez a PSD2 irányelv, amit nevezhetünk a fintech forradalom katalizátorának is?

– Ez a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló megújított uniós
irányelv 2018. január 13-án lépett hatályba, azonban a technikai
standardok, illetve az egyéb részszabályok csak 2019 januárjában,
illetve a jövő év folyamán fognak hatályba lépni.
Az igazán nagy újdonság az irányelvhez kapcsolódóan a két,
újonnan megjelenő pénzügyi szolgáltatótípus, amelyeket harmadikfeles szolgáltatóknak nevez a jogszabály. Két típus lép színre,
az egyik a ﬁzetési kezdeményezési szolgáltató, a másik a számlainformációs szolgáltató. Utóbbi egy olyan új szolgáltatást nyújt,
amelynek lényege az, hogy ha én megbízást adok ennek a szolgáltatónak, azzal ő bármelyik pillanatban rá tud nézni az én bankszámlámra, a forgalmamra, és ebből információkat tud nekem
generálni. A szakmai részén túllépve, hogy leegyszerűsítsék a fo-
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gyasztók által is érthető és kezelhető tartalomra, mindez kap egy
könnyen átlátható felhasználói felületet, amivel egyszerűen nyomon tudjuk követni a bankszámlaadatainkat, láthatjuk, hogyan
alakul a havi forgalmunk. Az adataink interaktívan rendeződnek
látványos graﬁkonokba, diagramokba, így az új szolgáltató akár
azt is meg tudja mondani, hogy hol, mikor és mennyit költöttünk,
hol „megy el” a pénz, hol tudnánk a kiadásokat jobban megfogni.
Az igazság az, hogy erre eddig is volt lehetőség, de nem volt
teljesen jogszerű, inkább kvázi a szürke zónában működött, tekintettel arra, hogy a bankok az informatikai rendszereiket teljesen
bezárva tartották az egyéb cégek előtt. Persze ez érthető is, hiszen
a banki informatika az a terület, ahova, ha egy ügyesebb hacker
betör, azzal jelentős károkat tud okozni. Azonban a PSD2 irányelv
bevezetésének éppen az a célja, hogy minden banki intézménynek kötelessége egy úgynevezett API (Application Programming
Interface – a szerk.) felületen keresztül kommunikációs csatornát nyitni a ﬁntech cégek felé. Így ők, mint új típusú szolgáltatók,
egyszerűsítik a fogyasztók életét az új, speciális szolgáltatásokkal.
Ez az a pont, ahol valóban a fejlesztők fantáziájára van bízva, hogy
milyen típusú szolgáltatást terveznek, mert ha ez a két új típusú
szolgáltató belép, azok tevékenységére bármilyen szolgáltatás ráépíthető a jövőben.

újabb hatalmas torta, amelynek felosztásáért bizony majd ugyanúgy beindul a harc… Szakembereken itt a bank és az IT oldalról
egyaránt megjelenő fejlesztőket értem. Azok a bankok, amelyek
úgy gondolják majd, hogy elegendő lesz egy új felhasználói felülettel, néhány dizájnos gombbal és bemutatóval feldobni a már
működő netbankjukat, és ezzel fel is készültek a PSD által gerjesztett hullámokra – ők biztosan elvéreznek. Velük ellentétben
jelen vannak azok a bankok, amelyek úgy gondolják, hogy nyitnak az innováció felé, egyre több hasonló van Magyarországon is.
Az MKB Bank Fintechlabja például már a második sikeres inkubációs programját futtatta, a K&H Bank egy Start it @K&H néven
indított egy innovációs helyiséget, ahova bárki bemehet dolgozni, fejleszteni, de például az NN-nek is van saját inkubátorháza
Sparklab néven. Szinte nincs olyan térség az országban, ahol ne
lenne inkubátorház, az ifjú innovátoroknak tehát rengeteg lehetőség áll a rendelkezésükre. Banki és fejlesztői részen is fontos az
oktatás, egyrészt a fejlesztőknek meg kell tudni vizsgálniuk egy
lépéssel távolabbról az ötleteiket: valós problémára találnak megoldást, vagy csak számukra probléma az, amin éppen dolgoznak?
Ha az előző, akkor biztosan lesz-e helye a piacon. A bankokon belül
pedig azért fontos az edukáció, hogy felismerjék: a régi rendszer
idejétmúlt, az új rendszer pedig kétségkívül az IT-re, a technológiai

A PSD2 pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló megújított uniós irányelv, mely 2018. január 13-án lépett hatályba.
Vagyis mindjárt két nagy lehetőséget kaptak az informatikusok és a kreatívok, hogy ezekkel hogy élnek, az rájuk van
bízva.

fejlődésre épül. Jelenleg egy belső ﬁntech projektet végigvinni egy
bankban – a belső jóváhagyási rendszerek miatt – szinte lehetetlenség, mert sokszor a hangulaton vagy szerencsén múlik az, hogy
egy ilyen IT-projekt végig tud-e menni a megfelelő jóváhagyási
folyamatokon a pénzintézeten belül. Pedig ennek komoly jelentősége van, hiszen kérdés, hogy az adott bank felkészült-e már arra,
hogy a jövőben fogadja a ﬁntech innovátorokat, vagy legalábbis
együttműködjön velük.
Jelenleg Angliában van a legtöbb ﬁntech cég bejegyezve, egyben ott is működik már élesben a legtöbb ﬁntech megoldás. Vannak például olyan online bankok, amelyek nem is rendelkeznek
ﬁzikailag bankﬁókkal, kizárólag online működnek. De ugyanúgy

– A lényeg az, hogy ezután a bankok kötelesek megnyitni a saját
csatornájukat, és beengedni az új típusú szolgáltatókat a banki
informatikai rendszerükbe. Ezt azonban nem úgy kell elképzelni,
hogy a rendszer legmélyére be tudnak jutni, de a megfelelő, vagyis
legalább kétlépcsős biztonsági azonosítást követően az adott szolgáltatást igénybe tudják venni a harmadikfeles szolgáltatók, hogy
eljárhassanak az őket megbízó fogyasztók nevében.
Fontos a szakemberek számára a PSD2 ismerete, az irányok és
lehetőségek bemutatása, hiszen ez egy teljesen új piactér lesz, egy
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tosításkötés, kriptovaluta-váltás), saját applikációkkal, és például
minden időben a lehető legjobb középárfolyamon vált valutát,
a szolgáltatás pedig bárhonnan elérhető. Úgy gondolom, hogy egy
hagyományos bankhoz képest ez az innovatív bank jelentős piaci
ellenfél, a hagyományos bankoknak a felzárkózásra mindenképpen
fel kell készülniük. A versenytér, amelyet eddig a bankok uraltak,
új szereplőkkel bővült. Beléptek a ﬁntech cégek és az úgynevezett
GAFA vállalatok (Google, Apple, Facebook, Amazon), a nagy közösségi médiaszolgáltatók. Ők bizony ebből a tortából is követelik
a maguk szeletét, és nyitnak is a terület felé. Nagy előnyük, hogy
kiválóan ismerik a felhasználókat és azokat a nagy platformokat
is, amelyeket most a PSD2 megnyit. A tudásuk alapján úgy tűnik,
hogy számukra elegendő lesz beszerezni a pénzügyi engedélyt, és
azonnal egyenértékű konkurenciává válhatnak a bankok számára. A Facebook egyébként már 2016 végén megszerezte az uniós
e-money és a ﬁzetési szolgáltatási licencet, ezzel megnyílt előtte
az EU belső piaca, azaz akár teljes értékű európai pénzügyi szolgáltatóként léphet fel. Ez azt jelenti, hogy, mondjuk, a jövőben
a Messengeren keresztül ﬁzethetjük ki a baráti vacsoránkat az étteremben, ahol mindenki annyit utal ezen a csatornán, amennyit
fogyasztott. Látjuk is, hogyan tűnt el az egyenletből a bank…

kibocsátanak bankkártyát, és néhány klikkeléssel megnyitható egy
új bankszámla, és mintegy kvázi „számhordozással” átemelhetőek
a régi bankunktól a bankszámlaadataink. Teljes mértékben a fogyasztók kényelmére építve nyújtják a szolgáltatásaikat, ezzel pedig a jövő valóban ideért, és a mobiltelefonunkban összpontosul.
Fontos tehát, hogy minden piaci szereplő felkészüljön, a kis
ﬁntech cégek ismerjék a jogszabályi kötelezettségeket, és ismerjék
egy cég alapvető működtetését. Hiszen jó, ha van egy ötletük, de
azért le kell ülni egy jogásszal meg egy könyvelővel, nem árt egyeztetni a vállalkozási alapokat. Például olyasmiket, hogy hogyan
kell céget alapítani, hogyan kell adózni, és milyen kötelezettségek
merülnek fel a gazdasági társaság működtetése során, hiszen ha
mindezt alapszinten ismerjük, akkor lehet igazán nekiugrani a felmerülő problémák elemzésének, megoldásának. Az sem árt, ha
a jó ötletünk megvalósításától nem veszi el a kedvünket a bürokrácia, a felkészüléssel pedig sok ilyen akadály felismerhető, és ezáltal
kikerülhető.
A pénzügyi intézmények esetében is vannak fontos felkészülési
lépcsők, fontos például, hogy olyan belső tudás álljon rendelkezésre, amelyre alapozva a bank jövőjét biztosítani lehet. Nem szabad
„hátradőlni”, hiszen ezek lényeges és megkerülhetetlen innovációk, tipikusan az „aki kimarad, az lemarad” kategória. Példát lehet
venni az angliai Revolut online bankról, amelynek saját szolgáltatásai vannak (például az ügyfelek közötti közvetlen pénzküldés, biz-
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– sms, token, egyéb –, a PSD2 ennél azért szigorúbb lesz?
Attól, hogy jó esetben felhasználóként nem érzékeljük, bonyolódni fog a technológia?

És ha fintech cégként szeretnénk érvényesülni vagy megvalósítani egy remek ötletet?

– Kétségkívül alaposan kell ismerni az összes vonatkozó jogszabályt, tekintettel a terület érzékenységére. Itt már a kiemelt pénzügyi felelősség miatt jelentős bírságra számíthatunk, ha valami elcsúszik. Mivel az egész PSD2 alapja a bizalom, ha azt valaki egyszer
eljátssza, azzal könnyen előfordulhat, hogy végleg kiesik a piacról.
Itt lép be a cégműködtetés – pénzügyi folyamatok –, a jogszabályi
kötelezettségek alapos ismerete, az irányelv felmérése mellett.
Ha komolyan fontolgatjuk a területre lépést, keressünk célirányos tanfolyamokat, több cég közül is választhatunk. Válasszunk
olyat, amelyik kifejezetten élményalapú oktatást nyújt, elismert
szakértők segítségével – a Budapest Institute of Banking ilyen
intézmény. Bár előképzettség nem szükséges minden esetben a
tanfolyamok elvégzéséhez, nem árt, ha a bankszakmából, vállalati
pénzügyről, jogászi körből vagy az IT mellett eﬀéle ismeretekkel
rendelkezve érkezik valaki, hogy a szakszövegi környezet értelmezése ne okozzon gondot. Az biztos, hogy a terület teljesen nyitott,
a szereplők most még helyezkednek benne. Ismételten egy Gerd
Leonhard idézettel zárva a gondolataimat: „Nem esett az eső, amikor Noé megépítette a bárkáját.” Úgyhogy még épp itt az idő átgondolni és megtalálni az aktuális piaci rést. 

– Az az igazság, hogy a technológia már kellően összetetté vált,
csak szerencsére mi ezt nem érezzük, a felhasználói élményre nincs
hatással. Létezik a Strong Customer Authentication, egy olyan kétlépéses ellenőrzési folyamat, amelynek lépcsői: az, amit birtoklunk,
amit tudunk, és amik vagyunk (például ujjlenyomat vagy írisz).
Amit mi tudunk, az a jelszó, amit birtoklunk, az, mondjuk, az
okostelefonunk, és amik vagyunk, az ujjlenyomat vagy íriszszkennerrel ellenőrizhető. Ez a kétfaktoros autentikáció a három jellemzőből kettőt mindig ellenőriz, így azonosítja az ügyfelet. Először
beírjuk a jelszavunkat (tudás), aztán jön egy sms a telefonunkra
(birtoklás), így máris kétszeresen be vagyunk jelentkezve, és a bank
tudja, hogy valóban mi vagyunk.
Felhasználói szinten kell foglalkoznunk ezzel a témakörrel?

– A felelősség egyértelműen a cégeken lesz, mi, fogyasztók pedig
élvezzük majd a fogyasztói léttel járó előnyöket, akárcsak például
a GDPR kapcsán. Ugyanakkor az utóbbi hónapok slágertémájához
hasonlóan a vállalatokat érintő felelősségi körök kiterjedése vagy
a kiszabható bírság hasonlóan komoly lehet.

Ma már vannak olyan online bankok is, amelyek nem rendelkeznek ﬁzikailag bankﬁókkal, kizárólag online működnek a fogyasztók
kényelmére nyújtott szolgáltatásaikkal. Kibocsátanak bankkártyát, és akár néhány klikkeléssel megnyitható egy új bankszámla.
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mobil számítástechnika, big data • digitális eszközök terjedése

Ipari innováció
AI-megoldásokkal

zések, nehézipari berendezések és tartós fogyasztási cikkek gyártói)
felső vezetőit és igazgatóit kérdezte meg hat országban (Egyesült
Államok, Franciaország, Japán, Kína, Németország és Olaszország).
Ezenkívül több mint 30 külső esettanulmányt is elemzett, interjút készített több mint egy tucat iparági szakértővel, valamint olyan amerikai mezőgazdasági munkások közösségi média posztjait is elemezte,
akik AI-alapú mezőgazdasági berendezéseket használnak.
A felmérés egyik fontos tanulsága az, hogy a mesterséges intelligencia – különösen mobil számítástechnikával és big data elemzéssel ötvözve – képes befolyásolni a vállalatok alaptevékenységét,
a dolgozói és ügyféltapasztalatokat, de akár az üzleti modelleket is.
A kutatás azonban arra is rámutatott, hogy egyelőre csupán kis
részük sajátítja el alaposan az új technológiát. Például a megkérdezett cégek 98 százaléka már elkezdte termékei AI fejlesztését, de
csak 16 százalékuk rendelkezik átfogó AI-stratégiával, a válaszadók
csupán 5 százaléka biztosít erőforrásokat az AI-alapú termékfejlesztésekhez, illetve csak 2 százalékuk használja nagyobb léptékben az AI-megoldásokat. 

Az Accenture informatikai szolgáltató
vállalat egyik új kutatása szerint a gyártók
túlnyomó többsége a mesterséges intelligenciához (Artificial Intelligence, AI) fordul,
hogy új képességekkel tegyék még keresettebbé termékeiket és szolgáltatásaikat.

A

vállalat hat iparág 500 európai, észak-amerikai és ázsiai, legalább
500 millió dollár éves bevételű gyártóvállalat (autóipari gyártók,
teherautógyártók, autóipari beszállítók, ipari és elektromos berende-

Vállalatok AI érettségi szintje iparáganként (%)
Hisznek benne

Hisznek benne
és van víziójuk

Hisznek benne,
van víziójuk és elkötelezik magukat

Hisznek benne, van
víziójuk, elkötelezik magukat és végrehajtják

Járműipar és járműipari beszállítók

63

19

9

5

Ipar, elektromos és nehézipari berendezések

67

14

3

1

Tartós fogyasztási
cikkek

83

19

7

1

Ipari terület

Forrás: Accenture-kutatás, Industry X.0 Products, 2018.

Robotok vs. építőipar?
Jóllehet az építőipari vállalkozások többsége
digitálisan még tinédzser, de egyre többen használnak internetet és informatikai eszközöket.
Ugyanakkor minden harmadik építőipari szakember
félti a munkáját a robotoktól, bár ennek ellenére
sokan bíznák robotra a nehezebb munkákat.

A

Mapei Kft. friss, 230 építőipari kisvállalkozás körében készített felméréséből kiderül, hogy a válaszadók 98 százaléka internetezik rendszeresen, 46 százalékuk okostelefonon, 54 százalékuk asztali gépen. A felmérésben
részt vevők 79 százaléka mobilinternetet, 85 százalékuk okostelefont használ.
A válaszadók mindössze 11 százaléka rendel interneten építőanyagot, ám szerszámot 72 százalékuk rendelt már online.
Az építőipari kisvállalkozók 75 százalékának viszont nincs weboldala, többségüknek azért, mert úgy gondolják, nem kell, hiszen van elég megrendelésük
így is, de azért 28 százalékuk regisztrált valamilyen online szakemberajánló oldalon, 11 százalékuk pedig tervezi ezt.
A felmérés szerint a digitális eszközök terjedését az építőiparban az is hátráltatja, hogy az ágazatban még mindig az ajánlás a legdominánsabb marketing-
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eszköz. A válaszadók mindössze 12 százaléka jut az
internetről megrendeléshez, 93 százalékuk megrendelők, 61 százalékuk pedig más szakember ajánlásával
jut munkához.
A megkérdezettek 37 százaléka elképzelhetőnek
tartja, hogy robotok építsék a házakat, a nehezebb
feladatokat, mint a falazás, a betonozás, a vakolás és
az anyaghordás, a többség rábízná egy robotra. Bár
e technológiák elterjedése még eltarthat egy ideig,
a jövőben a digitálisan érett építőipari vállalkozások
szerezhetik meg a legjobb megrendeléseket. 

Somlyódy László • Tverdota György, Veres András (szerk.) • Rekettye Gábor

Somlyódy László

Felszíni vizek minősége

gát, a tudás és a nem tudás következményeit a jövő (a jelen?) stratégiai készletével kapcsolatban. A szerző értékeli
a mérnök kitüntetett szerepét a vízminőség-szabályozásban, bemutatva
szemléleti különbségét az ökológuséhoz
viszonyítva. Összefoglalót olvashatunk
a vízminőségi modellezés fortélyairól,
alkalmazásának problémáiról és az
előforduló csapdákról is. Megismerhetjük a Balaton állapotának változását,
a változások okait és a „gyógyítás”
eszközeit a második világháborútól
napjainkig, valamint a minőségi kérdések mellett a nagy vihart kiváltó vízpótlás történetét és tanulságait is. •

Modellezés és szabályozás

Typotex
Az életműkötet egy kivételes
szakmai pályafutás összefoglalója,
melyben a szerző áttekinti öt évtizedes tudományos eredményeit,
követve azok sorsát is.
A konkrét esetek tanulságaival
színesítve átfogó képet kapunk a
vízminőség-szabályozás történetéről,
megismerhetjük a vízzel összefüggő
lokális és globális folyamatok kétirányú jellegét, a léptékek fontossá-

Tverdota György
és Veres András (szerk.)

Számos szövege itt jelenik meg először,
a keletkezésük sorrendjében, részletes
kommentár kíséretében. A gyűjtemény
messzemenően gazdagítja és részben
átrajzolja a költőről kialakult képet.
A két kötet 1930-tól haláláig mutatja be József Attila gondolkodói fejlődését, a marxista és pszichoanalitikus irodalomban való elmélyülését, csatlakozását a kommunista mozgalomhoz, majd
szembefordulását a korabeli baloldal
politikájával. A marxizmust pszichoanalízissel társító, ugyanakkor önálló
álláspontjának kialakítását, szembefordulását a kor politikai diktatúráival. •

József Attila összes
tanulmánya és cikke

1930–1937

A L’Harmattan Kiadó,
József Attila Társaság
József Attilának nemcsak a költői
életműve jelent máig eleven, felbecsülhetetlen értékű szellemi hagyományt,
hanem az értekező prózája is. Több
mint egy évtized filológiai erőfeszítései
révén készült el az 1930 és 1937 között született írásainak kritikai kiadása.

Rekettye Gábor

Értékteremtés 4.0
Termékek és szolgáltatások vevőorientált
tervezése, fejlesztése és menedzselése

Akadémiai Kiadó

hez. A marketingkutatás eszközeivel
megkísérli meghatározni, hogy mi jelent
értéket a vevő számára, és a maga területén tevékeny részt vállal ennek az
értéknek a megteremtésében, a piaccal
való megismertetésében és a vevőkkel
való elfogadtatásban.
A könyv célja, hogy felhívja a figyelmet a téma fontosságára, egyúttal megadja fogalmi kereteit és bemutatja
gyakorlati alkalmazásait. •

A marketing-szemléletmód a fogyasztót, a felhasználót, azaz a vevőt állítja a figyelem középpontjába, és ez a
vállalatoktól kifelé fordulást igényel:
a környezet, a vevők igényeinek
figyelembevételét. Az értékteremtéshez, a kifelé forduláshoz pedig
megfelelő eszközrendszer kell.
A marketing két vonatkozásban is
hozzájárul ehhez az értékteremtés-
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szenzor, tengervíz-sótalanító, napenergia, fűtés

Szerző: Stöckert Gábor

A magyar, akit Napkirálynőnek neveztek

Forrás: Wikipedia

A napenergia egyik legnagyobb problémája a hőenergia tárolása, és Telkes ezen
a téren is úttörő lépéseket tett a napház fűtésének tervezésekor. A napból nyert energiát olyan vegyületben próbálta eltárolni,
amely a fázisátalakulásai során hőt tárol,
illetve ad le. Kísérleteiben eljutott a háztartásokban is ismert glaubersóhoz (nátriumszulfát dekahidrát), amely, amellett hogy
olcsó volt, vizes oldata megfelelő tulajdonságokkal rendelkezett. Ez a gyakorlatban azt
jelentette, hogy a vegyület melegben megolvadt, és olvadt állapotban napokig képes
volt tárolni a hőt, hidegben viszont, szilárd
halmazállapotba kristályosodva, leadta a fel-

által működtetett fűtési rendszert. A világon először próbálkoztak ilyesmivel,
ráadásul a házat két nő álmodta meg
– ami akkoriban a tudomány és technika világában merőben szokatlan volt –,
így a kezdeményezés nagy sajtóﬁgyelmet kapott, Telkest pedig Napkirálynőként kezdték emlegetni. A ház lakói
magyarok lettek, a Telkes rokonságába
tartozó Némethy család.
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Forrás: Frances Loeb Library

Telkes Mária 1956-ban

Forrás: ASU Library

A megújuló energiaforrások kutatói között
szép számmal találunk magyarokat. Köztük
az egyik leghíresebb Telkes Mária, akinek
nevét Amerikában talán többen ismerik,
mint itthon.
Telkes 1900-ban született Budapesten,
jómódú családba. Főiskolai tanulmányait az
ELTE elődjében, a Budapesti Királyi Magyar
Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta ﬁzika szakon, de szakdolgozatában már
kémiával is komolyan foglalkozott. 1924-ben
doktorált, és nagybátyja meghívására még
abban az évben az Egyesült Államokba költözött. 1925-től a clevelandi Bioﬁzikai Intézet kutatójaként kezdett dolgozni, ahol az
agysejtek és más testszövetek sugárzását
vizsgálta. Olyan érzékeny szenzort, illetve
fényképezőgépet fejlesztett ki, amellyel meg
lehetett mérni ezt az infravörös sugárzást.
1939-ben Bostonba költözött, és a Massachusetts Institute of Technologyn (MIT)
kapott tanári és kutatói állást. 14 évig volt az
intézet egyik kutatócsoportjának tagja, majd
vezetője. A magántőkéből ﬁnanszírozott
csoport fő területe a hatékony napenergiafelhasználás, illetve az energiatárolás volt.
Ezekben az években született az egyik legsikeresebb találmánya, egy tengervíz-sótalanító
eszköz, amelyet a második világháborúban
harcoló amerikai katonáknak fejlesztett ki.
A felfújható, focilabda-méretű berendezés
napi egy liter ivóvíz lepárlására volt alkalmas,
és az alakulataiktól elszakadt katonák túlélését segítette. A találmány sorozatgyártását
követően minden amerikai pilóta alapfelszerelésének része volt a Telkes-féle sótalanító
készülék. Később a mérnöknő tervezett napenergiával működő kemencét is, amely a napsütötte Indiában aratott nagy sikert.
Leghíresebb projektje azonban kétségkívül a „napház”, amely a massachusettsi
Doverben épült fel 1948-ban. Az Eleanor
Raymond tervezte házba Telkes Mária fejlesztett egy teljes egészében napenergia

A do
d veri első napház

vett hőt. Telkes a napház oldalait és tetejét
glaubersó-olvadékot tartalmazó tárolókkal borította, és összekötötte azokat a ház
keringtetőrendszerével. Bár a napház a legnagyobb téli hidegekben nem fűtött eléggé,
az elgondolás működését fényesen igazolta,
és fontos kutatási irányt jelölt ki.
Telkes Mária a későbbiekben a napház
koncepcióját tökéletesítette, több energiacégnek is dolgozott, és a NASA-val is többször volt közös munkája. Nyugdíjas kora
után is aktív maradt, utolsó hőtárolási szabadalmát 90 esztendősen jegyeztette be.
Élete utolsó évében, 1995-ben hazaköltözött
Magyarországra, és Budapesten halt meg. 

Auro-Science Consulting Kft. 26–27 • Beckhoff Automation Kft. 1 • Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézet 14–15 • LASRAM Engineering Kft. B2, 37 • Magyar Suzuki Zrt. 36 • Mirrotron Kft. 28–29 • MTA Energiatudományi Kutatóközpont 18–21 • MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 9–13 • MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 17 • Swietelsky Magyarország Kft. 40–41 • V-Híd Zrt. 38–39
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XVII. Genetikai Műhelyek
Magyarországon minikonferencia
A Magyar Genetikusok Egyesülete (MAGE) – a Magyar Tudományos
Akadémia Genetikai Intézete, az Akadémia Molekuláris Biológiai
Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottságának védnökségével – 17. alkalommal rendezi meg konferenciáját, melyre várnak
minden régi és új résztvevőt.

Ideje:

2018. szeptember 21.

Helyszín: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Szeged, Temesvári krt. 62., Nagyelőadó
A rendezvényen tavaly 260 kutató vett részt. A szakmai
program átfogó képet ad a hazai genetikai kutatások
jelenlegi állásáról. A konferencia tudományos programja
10:00–18:00 óráig tart.
A konferencián hagyományosan a szóbeli előadások
mellett a helyszínen videoposzterek felvételére is sor
kerül, melyekben a tudományos műhelyek legújabb
eredményeiket mutathatják be. A videoposzterek a
MAGE honlapján – http://www.magenegy.hu/hu/videok/
videoposzter – elérhetőek lesznek.

A konferencián adják át
a Magyar Genetikusok
Egyesülete által adományozott
2018-as Győrffy Barna-díjat,
valamint a konferencia
csatolt programjaként kerül
sor a Magyar Genetikusok
Egyesületének 2018. évi
közgyűlésére.

Bővebb információ a konferencia honlapján: http://group.szbk.u-szeged.hu/minikonf
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