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Biztos volt, aki ilyen-olyan ok miatt nem tudott eljönni, de az űrkutatással foglalkozó hazai szakemberek zöme ott volt az Európai
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miniszteri biztos, Lévai Péter József, a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója, Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornok, kutató
űrhajós mellett a műholdépítők is megjelentek. Ott voltak a hozzánk
legközelebbi exobolygók alaposabb vizsgálatára 2019. december 18-án
indított Cheops-űrtávcső fejlesztésében részes hazai szakértők is.
Az Európai Űrügynökség legújabb kutatószondájának megépítésében
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és fogadókészség
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a miskolci Admatis Kft., a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, valamint az ELTE
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium is részt vett. A miskolciak
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tervezték és készítették például azokat a hűtőradiátorokat, amelyek
a távcsőre szerelt CCD-kamera és a vezérlőelektronika működése során
felszabaduló hőt vezetik el a detektor környezetéből, elősegítve
a maximális mérési pontosságot. (A mindössze 56 kilogrammos
műszerben 1,2 kilogramm magyar alkatrész.)
A SMOG-P-t és az ATL–1-et – a magyar űrkutatás történetének második
és harmadik műholdját – pedig még 2019. december 6-án vitte az űrbe
a Rocket Lab amerikai magáncég négy másik miniműhold társasá-
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gában. Közülük csak a magyarok működnek. A két hazai műhold
fejlesztésében meghatározó szerepet játszott a Műegyetemen oktató
Gschwindt András és Dudás Levente.
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A szakma vibrál, lehetőséget keres. Élvezi az ESA-tagságot,
közben nem feledi, hogy évtizedeken keresztül Moszkva biztosított
terepet az ilyen irányú magyar fejlesztéseknek. Sokat
adhat az újabbmagyar űrhajós(nő) kiképzése és legalább
negyedévesre tervezett tudományos programja.
Morgolódhatunk, hogy kell-e nekünk űrkutatás? Kell, mert
nem maradhatunk ki a világ élvonalát jelentő kutatásokból.
Szegedi Imre
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Interjú Szászi István járműmérnökkel

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Történelmet akar írni
„Nem voltam azzal elégedett, hogy csupán leírtam az eredményeimet, alkalmazni
akartam azokat. Látni, hogy miként működnek a gyakorlatban” – nyilatkozta magazinunknak Szászi István, a Robert Bosch Kft. Budapesti Fejlesztési Központ vezetője,
akit előző megszólalónk, Bokor József akadémikus ajánlott figyelmünkbe. A mérnök
szerint a csúcstechnológia Budapesten is elérhető, azért nem kell Nyugat-Európába
menni, hogy egy mérnök nagyon igényes szakmai munkát végezzen.
Mátészalkáról általában nem a legpozitívabb képzettársítások ugranak
be az embereknek. De mit jelent annak, aki ott született?

– Büszke vagyok, hogy onnan jöttem, amikor lehetőségem nyílik rá, mindig kihangsúlyozom a kötődésemet. Nekem nincs
előítéletem azzal kapcsolatban, hogy ki
honnan érkezett. Mindig az embert nézem, hogyan gondolkodik, mit tanulha-

tok tőle, mit adhatok neki. Tizennyolc éves
koromig Mátészalkán éltem, ma is nagyon
szívesen térek haza. A húszezres városban
mindenki ismer mindenkit, tudjuk, hogy
mi történt a másikkal az elmúlt években. Sok emberhez kerültem közel, ott
megtanultam, milyen fontos az egymással való törődés. Interperszonális kommunikációmban a másokra való ﬁgyelés
mindig tetten érhető.

portré

Nem érezte annak hátrányát pályája
során, hogy vidéki gimnáziumba, és
nem valamelyik fővárosi elitintézménybe járt?

– Nem, sőt büszke vagyok arra, hogy a szabolcsi kisvárosból indulva Budapesten járhattam egyetemre, majd a világ különböző
pontjain fordulhattam meg. A magam erejéből tartok ott, ahol tartok. A család mindenben támogatott, és a szüleimnek sokat
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köszönhetek, de sajnos szakmai segítséget
nem kaphattam tőlük, és a gimnázium is
csupán annyit adott, amennyit egy vidéki
intézmény tudott.
Mindenki életében vannak sorsfordító
pillanatok. Mire emlékezik Ön?

– Általános iskola negyedik osztályában
matematikából négyest kaptam, azzal
a megjegyzéssel, hogy ötös is lehetnék. Addig nem foglalkoztam a jegyekkel, nem voltam szorgalmas, de meghökkentem, hogy
a tanáromat miért érdekli az én jegyem,
ha az engem nem érdekel? Akkor eldöntöttem: valamennyi tárgyból ötös leszek.
Azt követően szinte végig kitűnő voltam,
nyelvvizsgát tettem oroszból, németből és
angolból. Tízévesen olyan lendületet kaptam, ami a mai napig kitart.
Minden fiú játszik autókkal, de kevesen választják életre szóló hivatásként
a járműipari pályát. Van olyan pillanat, amihez köthető ez a döntés?

– A szüleim nem támogatták ezt az irányt.
A családban nem volt mérnök, ezért nem
tudták, pontosan mit csinál az ilyen szakember. Arról álmodtak, hogy édesapámhoz hasonlóan a helyi gimnázium tanára
leszek, mert ezt látták stabil, belátható, kiszámítható hivatásnak. Azért vonzó gimnáziumban tanítani – érveltek –, mert az
ember délután kettőkor befejezi az oktatást, és utána azt tehet, amire időt szán.
Édesapám mellékállásként az almás- és
meggyeskertünkben dolgozott. Tizenévesen minden nyáron nekik segítettem. Ebben az időszakban fogalmazódott meg
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bennem, hogy kilépek a család nyújtotta
komfortzónából, és belevágok az ismeretlenbe. A szüleim által felkínált másik
opció – ha már tanár nem akarok lenni –
az orvosi, fogorvosi pálya volt, amivel
az volt a gond, hogy nem bírom a vér látványát. A felsőoktatási tájékoztatót lapozgatva döntöttem el, hogy autókkal
szeretnék foglalkozni. Erre mondta édesanyám, hogy ﬁam, te a biciklit sem szerelted még soha! Határozott voltam, elindultam az utamon.
A Budapesti Műszaki Egyetemen 1997ben szerzett járműmérnöki diplomát.
Könnyen ment a beilleszkedés?

– Úgy jöttem a fővárosba, hogy tudtam, se
közeli, se távoli rokonok segítségére nem
számíthatok. Ennek ellenére nem volt bennem félsz. Előrelátó emberként végiggondoltam és vállaltam a lehetséges rizikókat.
Ha váratlan helyzetbe kerülök, mindent
megteszek azért, hogy győztesen kerüljek
ki. Beköltöztem az egyetem Baross Gábor
Kollégiumának egyik négyágyas szobájába
– emeleti ágy jutott. Három évvel később
kétágyas szobába költözhettem. A fővárosban az igazi sokkot az jelentette, hogy
magamról kellett gondoskodnom. Otthon
mindent megkaptam, nem voltam tisztában az árakkal. Így fordulhatott elő, hogy
az első napon egy pizzázóban a félhavi
zsebpénzemet elköltöttem.
Nem bánta meg, hogy ezt az egyetemet
választotta?

– A szakmai tantárgyak – géprajz, gépelemek, ábrázoló geometria – eleinte gondot

portré

okoztak, hiszen a gimnázium nem készített
fel ezekre. Az ötödik félév elején viszont
kimondottan zavart, hogy nem tudom, milyen irányba szeretnék specializálódni – miközben körülöttem mindenki tisztában
volt a saját jövőképével. Bokor József professzor irányítástechnikai előadását hallgatva két dolog tűnt fel. Amiről beszél,
ahhoz nagyon ért, és a tudását nem papírból szerezte, hanem hosszú évek külföldi
tartózkodásával alapozta meg. Az első két
órája után azt mondtam tankörös társaimnak, most már tudom, mit szeretnék csinálni az egyetem után: emellett az ember
mellett szeretnék tanulni. Jelesre levizsgáztam a tantárgyból, majd azzal kerestem
meg, hogy a tanszéken bármit elvállalok,
mert a végső célom, hogy majdan a doktorandusza legyek. Elfogadott, és a témavezető professzorom lett.
Földijeként – hiszen mindketten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek – érzett bármilyen előnyt, vagy jobban
kellett emiatt dolgoznia?

– Bokor József az elején világossá tette, hogy
nagy elvárásokat támasztó ember. Első lépésként előírta, hogy amit a Villamosmérnöki Karon két éven át tanultak, azt első
doktoranduszi félévem alatt sajátítsam el.
Később adott egy matematikai könyvet
a jelek és rendszerekről. Azt mondta, ezt
egy ember – a jelenlegi innovációs miniszter, Palkovics László – olvasta el és értette
meg egy hétvége alatt. Elolvastam, majd
a következő hétfőn azzal mentem hozzá,
hogy vannak részek, amiket nem értek. Elmagyaráztam a homályos fejezetekkel kapcsolatos kétségeimet, amire azt mondta,
én vagyok a második, aki kellő mélységben
felfogtam a könyv üzenetét.
Hét év alatt, 2004-ben szerezte meg
a PhD-fokozatot. Miért tartott ez enynyi ideig?

– Mert nem a tudományos fokozat megszerzésére koncentráltam, hanem arra,
hogy elinduljak az egyetemi professzorságig vezető úton. Bokor Józsefnek és a saját
szorgalmamnak köszönhetően hét év alatt
nagyon komoly eredményeket tettem le
az asztalra. Két bírálóm több évre visszamenően nem látott a PhD-dolgozatomban szereplő megállapításokhoz hasonló
tudományos teljesítményt. Azt mondták,
nagyjából öt év további kutatás árán nagy
eséllyel pályázhatok az MTA doktora cím-
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re. A rendszer egy hibát követett el velem
szemben: ipari projektek részese lehettem,
ami életem második dilemmájához vezetett. Valóban professzor szeretnék lenni,
ezen a pályán maradni, vagy kipróbálom
magam az iparban? Megfogott a lehetőség, hogy az irányítástechnikai tudásomat
a gyakorlatban is kipróbálhatom.
2004-es PhD-disszertációjában a hibatűrő járműdinamikai rendszerek irányításáról értekezett. Mi érvényes az
akkor leírtakból?

– Tizenöt éve kicsit frusztrált, hogy a jelenlegi munkahelyemre érkezve – hétévnyi kutatói pályát magam mögött hagyva – miként
tudom majd alkalmazni a diplomamunkámban és szakcikkekben leírt elméleteket. Rá
kellett jönnöm, hogy én a posztmodern irányításelmélettel foglalkoztam, amit Bokor
József hozott Magyarországra, de itthon
nemhogy a modern, hanem a korábbi, úgynevezett klasszikus irányításelmélet dívik.
Az autóiparban most jelennek meg azok
az irányok, amelyekről másfél évtizede írtam. Magam is nehezen hiszem el, hogy
az egyik akkoriban született publikációnkra
ma is számos hivatkozás érkezik.
Miért éppen a Boschnál keresett állást?

– Nem voltam azzal elégedett, hogy csupán leírtam az eredményeimet, alkalmazni
akartam azokat, látni, hogy miként működnek a gyakorlatban. Az általam ismert
Knorr-Bremsénél azt láttam, hogy erre van
esély. Váltani akartam, de nem egy általam
ismert cégnél, hanem kilépve a komfortzónából, új helyen szerettem volna bizonyítani képességeimet. A Bosch mellett még
más céghez is beadtam a jelentkezésemet.
A Boschnál azzal biztattak, hogy most indul valami, várjak türelemmel. Fél évig nem
kerestek, újra jelentkeztem, az újabb interjún büszkén beszéltem arról, hogy mivel
foglalkoztam kutatóként. Felvettek, de hamarosan kiderült, hogy nem egészen arra
szemeltek ki, amiről én álmodoztam. Nem
törődtem bele, kerestem a kitörési lehetőséget. Évekre Stuttgartba mehettem, ahol
a felsővezetés mellett beletanultam a világcég működésébe. Meghatározó volt ez
a három év az életemben. Tanultam, mint
a szivacs szívtam magamba a szükséges ismereteket. Nem írtam szoftvereket, nem
fejlesztettem algoritmusokat, de megértettem, hogyan működik az autóipar.

portré
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A cég bulgáriai és romániai fejlesztésének koordinálása az Ön hatásköre,
emellett a németországi központtal
is folyamatos a kapcsolattartás. Azaz,
foly ton úton van. Jut idő az elmélyült
munkára?

– Nem vagyok aktív fejlesztőmérnök, alapvetően a menedzsmenttel foglalkozom, de
ﬁgyelemmel kísérem a kollégák eredményeit, azok alkalmazásait. Amikor idejöttem,
nagyjából húsz fejlesztőmérnök dolgozott
a cégnél, most több mint 2700 szakember
keres új műszaki megoldásokat. A helyemen vagyok, hiszen kutatás-fejlesztéssel,
a tudomány közelében dolgozhatok olyan
pozícióban, aminek köszönhetően alakíthatom az ipar-tudomány, az ipar-felsőoktatás
kapcsolatot. Hiányzik a kutatás, ezért keresem a fejlődési lehetőségeket. A szakmai
találkozókon azt veszem észre, a kollégák
rácsodálkoznak arra, hogy érdemben szólok hozzá az irányítástechnikai kérdésekhez.
Menedzser vagyok, aki a szakmához is ért.
Ez egyébként vállalatﬁlozóﬁa: a vezetők nem
szakadhatnak el a termékfejlesztéstől.

Központban alig 300 kolléga dolgozott.
Azt hittük, legfeljebb 250 embert tudunk
felvenni egy év alatt. Az elmúlt két évben
hétszáz-hétszáz mérnökkel bővült a csapatunk. Ez hatalmas szám, ráadásul mi jó
képességű kollégákat keresünk, akik nyelveket beszélnek, a szakma minden csínjátbínját ismerik. Azért jönnek hozzánk, mert
folyamatosan megújulunk, mert az általunk képviselt szakmaiság, az itt kínált lehetőségek vonzóak a mérnökök számára.
Az a vízióm, hogy Kelet-Közép-Európa legsikeresebb kutatás-fejlesztési központja
jöjjön létre, ezzel a hazai autóipar kulcsszereplőjévé fejlődjünk. Erre minden feltétel adott a cégen belül, illetve a hazai
környezet is támogatja ezt az elképzelést.
Történelmet akarok írni. Öt év múlva
büszke szeretnék lenni arra, amit elértem:
a csapatra, a termékeinkre.
Kutatóintézetben az ember a csoportjáért felel, de hogyan irányítható
2700 mérnök munkája?

– Ismét Bokor Józsefre térek vissza. Doktoranduszhallgató koromban említette,
hogy szerinte a nyájat terelő juhászkutya
káoszelméletet tanult. Nem értettem, mire
utalt. „Gondoljon bele – magyarázta a professzor –, hogy a nyáj hány egyedből áll.
Az akár több száz bárányt csupán két kutya mindig a kellő irányba tereli. Az ebek
ugyanis tudják, hogy – irányítástechnikai
szempontból – hol kell beavatkozni ahhoz,
hogy a nyáj egy irányba menjen, s az az
irány megegyezzen a céllal.” Vezetőként
nyilvánvalóan sem időm, sem energiám,
hogy valamennyi kutatási irányban elmélyedjek szakmailag, de tudnom kell, hogy
ha szükséges, hol avatkozzak be a vállalati
célok érdekében.
A célt Budapesten szabják meg, vagy
a német központból kapják?

2019. április 1-jén vette át a Robert
Bosch Kft.-n belül működő Budapesti
Fejlesztési Központ vezetését. Jelenleg
2700 fejlesztőmérnök munkáját irányítja, ám hamarosan még több emberért kell felelnie, mert a tervek szerint
2021-re felépül a Gyömrői úti telephely
második fázisa, a Campus 2. Miért kell
az újabb bázis? És hol találnak ezrével
felkészült mérnököket?

– Tizenöt év alatt értük el a 2700-as létszámot. 2006 és 2008 között a Fejlesztési
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– Mindkettő. Nyilvánvalóan nagy gépezet
része vagyunk, de a nagyságunkból adódóan önálló döntéseket, fejlesztési irányokat is
elvárnak tőlünk. Azt mi dönthetjük el, hogy
egy adott termék fejlesztését Budapesten,
Kolozsváron vagy éppen Szóﬁában végezzük
el. Európában – Németországot nem számítva – mi vagyunk a legnagyobb boschos fejlesztési központ. Magyarországon pedig a legnagyobb kutatás-fejlesztési egység a miénk.
Mit kínálnak a pályakezdő mérnököknek?

portré

– Rövid válasz: csúcstechnológiához kötődő kutatás-fejlesztés részese lehet a kolléga. Sokáig a Szilícium-völgy cégei foglalkoztak kizárólag autonóm járművekkel,
ehhez képest innen Budapestről nyújtunk
be szabadalmakat ebben a témában. Publikációk is születnek, tehát a tudományos
karrier is fejlődhet – igaz, ezek száma nem
éri el a kutatóintézetek szintjét. Van olyan
kollégám, aki amerikai munkahelyét adta
fel a budapesti állásért. Sokaktól hallom,
ha van lehetőség Magyarországon ugyanazt tenni, mint külföldön, akkor hazajön.
A csúcstechnológia Budapesten is elérhető, ezért nem kell Nyugat-Európába
menni, hogy egy mérnök nagyon igényes
szakmai munkát végezzen. Tizenöt évvel
ezelőtt ez nem így volt.
Anyagilag is megéri hazajönni?

– Mindig azt kell nézni, hogy az adott ﬁzetésből milyen életszínvonalon lehet élni.
Nyugaton többet kapna a mérnök, de a megélhetés – lakás, biztosítás, bérlet stb. – jóval
drágább. Azt érzem, nincs az a pénz, amiért én most elhagynám ezt a pozíciót. Nem
az anyagiak motiválnak, hanem a szakmai
kihívások. Az a megannyi lehetőség, amit
a cégtől kaptam.
A Figyelő Top 200 független, szakmai
zsűrije a magyarországi Bosch-csoportnak az elmúlt két év nagyszabású
kutatás-fejlesztési eredményei alapján az Év Innovatív Vállalata díjat ítélte oda. Ez kellő elismerés az itt folyó
munka minőségére?

– Az, hiszen erős kutatás-fejlesztési verseny
van Magyarországon. Hasonló díjakat szeretnénk „bezsebelni”, de a díjaknál sokkal
fontosabb, hogy más független szervezetek
– például az MTA – is elismerik az itt folyó
erőfeszítéseket.
Két leánya hogyan éli meg, hogy apa
a világ különböző pontjain bukkan fel?

– Nyolc- és tizenhárom éves lányokról van
szó. Hosszú éveket éltek velem Németországban, de például a nagyobbik számos
rossz élményt őriz azokból az évekből.
A német iskola nem nyerte el a tetszését,
szerencsére kezdenek megszépülni az emlékek. A nagyobbik szereti a kiszámítható
környezetet, a kisebbik inkább az én habitusomat örökölte. Nem izgulunk semmin,
a kihívásoktól nem félünk. Mindkettőnek
azt szeretném adni, amire igénye van.

Interjú Szászi István járműmérnökkel

El tud szakadni az itt folyó munkától?

– Nehezen, de megtanultam, hogyan biztosítsak magamnak szabadidőt. Egész életemben sokat hajtottam, de a napi munkaóráimban már van különbség. Fiatal kutatóként
12-14 órát dolgoztam, amit nem munkának
fogtam fel, mert a kutatás számomra hobbi is volt. Késő este, a vacsora után cikkeket olvastam vagy írtam. A vállalatnál van
hivatalos munkaidő, amit én mindennap
túlteljesítettem. Az esték és a hétvégék is
munkával teltek. Elhanyagoltam a sportot,
emiatt szinte lenullázódott az állóképességem. Elhatároztam, hogy ez így nem mehet
tovább. Hosszú évek óta hetente háromszor
futok – a heti penzumom 15 kilométer –,
konditeremben erőnléti edzésekre járok. Új
hobbim a wakeboard, a szörfözés ihlette extrém sport, amihez szintén jó kondíció kell.
A sportnak köszönhetően el tudok vonatkoztatni a munkámtól, de a biznisz minden
helyzetben foglalkoztat.
Végleg lemondott az egyetemi profeszszorságról?

– Szerepel a távoli terveim között, ám az idő
e célom ellen dolgozik. Tudom, minél később fogok bele, annál nehezebben teljesítem a kritériumokat. Bokor József az elmúlt
években többször kapacitált az MTA doktora
cím megszerzésére, de az ipar beszippantott.
A pörgés lételeme?

– Ez kell. Ekkor érzem jól magam.
A szülők elfogadták, hogy mégsem
olyan rossz hivatás a mérnöki pálya?

– Ismerem a képességeimet, ezért olykor
elgondolkozom azon, hogy büszkeségük
arányban áll-e a teljesítményemmel. Látják,
hogy sikeres vagyok, ma már nem akarják
se a tanári, se az orvosi pályát. Ebből a cikkből is kell nekik példány, mert biztos vagyok benne, hogy szeretnék megmutatni
a közeli ismerősöknek.
Tervezi a hazatérést szülővárosába?

– Nem, de azt észrevettem, hogy otthon mindig megnyugszom. Ott még a gyümölcsöknek
is más az ízük, a zamatuk, mint a fővárosban.

portré

Szászi István 1974. május 5-én
született Mátészalkán, ott járt
gimnáziumba, majd érettségi után
a Budapesti Műszaki Egyetemen
folytatta tanulmá nyait, ahol 1997ben járműmérnöki diplomát szerzett.
2004-ban PhD-foko zatot kapott
a hibatűrő jármű dinamikai rendszerek irányításáról írt disszertációjáért.
Abban az évben csatlakozott a Robert Bosch Kft.-hez. 2019. április
elsejétől a cégen belül működő Budapesti Fejlesztési Kö z pontot vezeti.

Kit ajánl interjúsorozatunk következő
szereplőjének?

– Egyetemi csoporttársamat, akivel tökéletesen ellentétes pályát jártunk be. Én egyetemi-akadémiai karrierről álmodtam, majd
kikötöttem az iparban. Varga István egyetemistaként ipari karriert akart felépíteni,
ma a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánhelyettese. 
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rendkívüli közgyűlés

Újrafogalmazta céljait
az Akadémia

Fotók: MTA /Szigeti Tamás

A Magyar Tudományos Akadémia 192., rendkívüli decemberi közgyűlése 93 százalékos többséggel támogatta az MTA küldetéséről szóló dokumentumot, 85 százalékos
többséggel pedig az MTA Kiváló Kutatóhely cím megalapítását.

A

Magyar Tudományos Akadémia feladatai a kutatóintézet-hálózat leválasztásával részben változtak, emiatt
újra kellett fogalmaznia szerepét és helyét a társadalomban. Az MTA tudományos osztályainak véleményét, illetve a köztestület tagjaitól érkezett javaslatokat is ﬁgyelembe vevő új küldetést fogadta el december elején az MTA
döntéshozó testülete. „A legfőbb szempont a magyar tudomány
működésének megőrzése minden területen; az Akadémia nimbusza csak ezután jön, a vezetők saját nimbuszáról nem is beszélve.
A másik szempont pedig az akadémiai közösség, a tagság és a köztestület egységének megőrzése, a politikai megosztottság elkerülése” – jelentette ki Lovász László elnök a beszámolójában.
A Közgyűlésen elfogadott Küldetés (teljes neve: a Magyar Tudományos Akadémia küldetése 2019) szerint az Akadémia a magyar tudományos közösséget egyesítő és megjelenítő köztestület.
A tizenhétezer tagot számláló köztestület nyitva áll minden tudományos fokozattal rendelkező magyar kutató előtt. Az Akadémia
őrzi és ápolja a magyar nyelvet, gondozza a nemzet tudományos
és kulturális örökségét, a nemzeti identitást, és azt a társadalmi
cselekvés szolgálatába állítja. Ugyancsak feladata – az egyetemes,
globális jelenségek kutatásán túl – a régió, Magyarország és a Kárpát-medence természeti, történeti, társadalmi és gazdasági folyamatainak tanulmányozása.
Az MTA kiválósági programokat működtet, és elősegíti a nemzetközi tudományos pályázatok sikerességét. Támogatja egy stabil
kutatói életpályamodell kialakítását és működtetését, amely kitér
a fokozatok és címek rendszerére, a kutatásban és az oktatásban
való részvétel egyensúlyára, ennek jogi és gazdasági feltételeire,
a külföldi és az itthoni tevékenységre, az ösztöndíjakra és pályá-
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zatokra. Részt vesz a közoktatás és a felsőoktatás fejlesztésében,
különös tekintettel a kutatói utánpótlás biztosítására. Támogatja
a hazai tudományos eredmények közzétételét és terjesztését, biztosítja a kutatási eredményekhez való nyílt hozzáférést. Figyelemmel kíséri a kutatók publikációs lehetőségeit, és mindent megtesz
ennek biztosításáért. A Küldetés leszögezi, hogy az MTA doktora
cím független, országosan egységes, magasan kvaliﬁkált szakértők
által végzett, nemzetközi követelményeket integráló minőségbiztosítást nyújt. Jelentőségének és presztízsének erősítése az Akadémia fontos feladata.
A Közgyűlés 85 százalékos többséggel fogadta el az MTA Kiváló
Kutatóhely cím megalapítását. Az MTA Elnökségének kell kidolgoznia az új cím adományozásával kapcsolatos eljárás részleteit és
feltételeit; az ezzel kapcsolatos javaslatot az Akadémia májusi közgyűlése tárgyalja. A jelenleg a kutatóközpontok és önálló kutatóintézetek (korábbi MTA-kutatóintézetek) számára kiadott Magyar
Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely tanúsítvány érvényességét 2021. szeptember 30-áig meghosszabbították. 

inno -tér

hosszú idejű üzemeltetés, anyagszerkezet, károsodási modell, karbantartás-optimalizálás

Szerző: Prof. Dr. habil. Trampus Péter

Hazai nukleáris anyagtudományi kutatás
Magyarország közel négy évtizede tartozik a világ országainak azon szűk, elit csoportjába,
ahol atomerőműveket üzemeltetnek. Energiastratégiánk tartósan számol a nukleáris energiával, ezért az üzemelő blokkok végleges leállításával kieső kapacitás ismét nukleáris alapú
lesz. A paksi „öreg” blokkok már több mint harminc éve üzemelnek, és a gépésztechnológiai
berendezések szerkezeti anyagai öregszenek. A nukleáris iparban öregedésen a berendezések
tulajdonságainak az üzemidő, illetve a használat okozta fokozatos változását értjük. A paksi
„új” blokkok létesítése már elkezdődött; ezek berendezéseinek hatvan évig kell helytállniuk.
A cikk szerzője az atomerőmű biztonságos és gazdaságos üzemeltetése tükrében vázolja
a koordinált hazai anyagtudományi kutatás szükségességét.

A

z atomenergia békés felhasználása területén eddig húszezer
reaktorév tapasztalata gyűlt öszsze a világban. Nyilvánvaló érettsége ellenére a technológia alkalmazásának
kilátásai a világ több részén kedvezőtlenek.
A globális éghajlatváltozás korszakában va-

gyunk, ezért elkerülhetetlen az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.
Az éghajlatváltozás és az energia szoros
kapcsolatban áll, hiszen az erőművekből
származik az üvegházhatású gázkibocsátás jelentős része. Tehát kulcsfontosságú
az energiarendszerek karbonmentesítése,

tudomány

és ehhez az atomerőművek kiváló lehetőséget nyújtanak. A kedvezőtlen jövőkép
egyik oka az új blokkok magas létesítési
költsége, de nem hunyhatunk szemet a határidő és költségkeret túllépéséhez vezető
projektvezetési hibák fölött sem. Mindezek
eredményeképpen felértékelődnek az üze-
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Működési évek

1. ábra. A világ atomerőműveinek koreloszlása (2017. december 31.)

melő atomerőművek, és világszerte központi szerepet kap az élettartam-gazdálkodás, az üzemidő-hosszabbítás – újabb
nevén a hosszú idejű üzemeltetés (1. ábra).
A húszezer reaktorév tapasztalatainak
birtokában akár ki is jelenthetnénk, hogy
eleget tudunk a reaktorok szerkezeti anyagainak viselkedéséről üzemi és esetleges
üzemzavari körülmények között. A kijelentés megkérdőjelezhető, mert az utóbbi
évtizedben egyre több reaktorblokk kezdi
meg az üzemelését az eredetileg engedélyezett üzemidőn túl. Ennek nyilvánvaló
következménye, hogy a berendezéseket
érő öregedési hatások növekednek, de
nem zárhatjuk ki azt sem, hogy egyes öregedési folyamatok felgyorsulnak, sőt, eddig
ﬁgyelembe nem vett anyagkárosodások
is megjelenhetnek. Közel járunk az igazsághoz, ha kijelentjük, hogy csak azokban
az országokban nincs napirenden a hosszú
idejű üzemeltetés, ahol azt politikai szándék akadályozza. Az új blokkok építésével
kapcsolatos helyzet legfőbb jellemzője,
hogy egyre több új ország – köztük fejlődő
országok is – tervezi, hogy belép az atomerőművet üzemeltetők sorába.
Az atomerőművek gépésztechnológiai
berendezéseihez hagyományos szerkezeti
anyagokat (acélok, nikkelalapú ötvözetek)
alkalmaznak. Az anyagok fejlesztése általában evolúciós úton történik: üzemelési
tulajdonságaikat a gyártástechnológia tökéletesítésével, valamint az üzemelési paraméterek célszerű módosításával vagy
a karbantartás optimalizálásával javítják.
Az anyagokkal szemben előreláthatólag
a jövő atomerőművei (ún. negyedik generációs, maghasadáson alapuló) sem fognak
a ma megszokottnál lényegesen szigorúbb
követelményeket támasztani.
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Azzal, hogy kiemelt ﬁgyelmet szentelnek az üzemelő atomerőművek minél
jobb kihasználására (értsd: teljesítménynövelés) és minél hosszabb üzemeltetésére,
a reaktor szerkezeti anyagaival szemben
támasztott igények is e szempontok körül
sűrűsödnek. Az egyik legfontosabb feladat
a berendezések aktuális állapotának, majd
ennek ismeretében a műszakilag elérhető
üzemidejük meghatározása. Mindezekhez
a károsodási mechanizmusok mélyebb ismerete, a ﬁzikai alapokon nyugvó károsodási modellek kidolgozása, az alkalmazott
extrapolációs módszerek tökéletesítése,
az aktuális anyagállapot roncsolásos és
roncsolásmentes vizsgálati módszerekkel
történő meghatározásának tökéletesítése,
továbbá új karbantartási és javítási technológiák kidolgozása szükséges.
A reaktorok szerkezeti anyagainak élettartam-kimerülésében több tényezőnek
van szerepe. Az anyagok összetétele és szerkezete határozza meg a kiinduló mechanikai
2. ábra. Az anyagtudomány alkotóelemei

tudomány

tulajdonságokat (szilárdság, törési szívósság
stb.). Az igénybevétel mértéke (pl. feszültség, ciklusszám) és módja (pl. statikus, dinamikus, ismétlődő), továbbá a környezeti hatások (pl. hőmérséklet, radioaktív sugárzás,
korrozív közeg) vezetnek a károsodási folyamatokhoz, azaz a kiinduló tulajdonságok fokozatos romlásához. Az élettartam-kimerülés egy határállapot elérésekor a berendezés
tönkremeneteléhez vezet. Nem elhanyagolható mértékben járulnak hozzá a folyamathoz az anyagban található repedések vagy
más, repedésjellegű folytonossági hiányok.
Az említett tényezők hatása az atomerőmű berendezései esetében eltérő mértékű,
és többnyire egy adott károsodási folyamat
vezet az élettartam kimerüléséhez. Némely
esetben előfordul, hogy egyidejűleg több
károsodási folyamat is „aktív”; ilyenkor a szinergia hatása érvényesül (pl. környezeti hatás által támogatott fáradás, sugárzás által
támogatott korrózió).
A berendezések szerkezeti integritásának,
egyszóval azok biztonságának az elemzéséhez elengedhetetlenek az anyagtudományi
ismeretek. E tudomány intellektuális egységet
képező alkotóelemei a következők: 1. anyagösszetétel és anyagszerkezet; 2. gyártástechnológia; 3. mechanikai, hőﬁzikai, elektrokémiai tulajdonságok és 4. az üzemi körülmények közötti viselkedés. Az egyes alkotóelemeket és azok koherenciáját természettörvények irányítják. Mind az új atomerőművek létesítése, mind a hosszú idejű üzemeltetés esetén az anyagtudomány valamennyi
elemének egységes alkalmazása biztosítéka
a biztonságos üzemeltetésnek (2. ábra).
Egy reaktorblokk üzemeltetését a múlt
század hetvenes éveitől meghatározott idő-
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tartamra engedélyezték a hatóságok. Ez az
időtartam jellemzően negyven, a volt Szovjetunióban tervezett erőműveknél harminc
év volt. Az engedélyezett üzemidőt tervezői megfontolások, az amerikai blokkok
esetében versenyjogi szabályok jelölték ki.
Az, hogy egy atomerőművet az eredetileg
engedélyezett üzemidőn túl, akár az eredeti
üzemidő kétszeres hosszáig üzemeltetnek,
megfelelő műszaki megalapozást követően
elfogadható. A nukleáris ipar kidolgozta és
eredményesen alkalmazza az üzemidő-hoszszabbítás módszertanát (1. kép).

1. kép. Turkey Point, a világ első olyan
atomerőműve, amely üzemeltetési
engedélyt kapott 80 éves üzemre
(USA , 2019. december 6.)

Magától értetődő azonban, hogy megjelennek a szerkezeti anyagok élettartamkimerülésével kapcsolatban olyan kérdések,
amelyek szorosan összefüggenek a hosszú
idejű üzemeltetéssel. Atomerőművek sorra

érik el az üzemidő azon szakaszát, amely szakaszban eddig még nem üzemelt atomerőmű. Nem véletlen, hogy a világban továbbra
is szisztematikus kutatómunka folyik a reaktorok szerkezeti anyagai tulajdonságainak
az üzemi terhelés és a környezeti hatások
eredményeként bekövetkező károsodása
mélyebb megértése, valamint a hatás monitorozása és prognosztizálása céljából.
Az eddigi kutatások eredményeinek és
a bőséges üzemelési tapasztalatok birtokában az anyagtudomány művelői egyetértenek abban, hogy a jelenleg üzemelő,
és az épülő reaktorok szerkezeti anyagai
hosszú távon két jelentős öregedési kihívással néznek szembe. Ezek a következők:
y Gyorsneutron-sugárzás okozta elridegedés és ezzel egyidejűleg bekövetkező
szívósságvesztés.
y Korrózió, annak is elsősorban helyi
megjelenési formái, mint például a feszültségkorrózió, illetve ennek speciális esete, a sugárzás által támogatott feszültségkorrózió.
Az elridegedés/szívósságvesztés a reaktortartály nyomástartó anyagának jellemző
károsodása (2. kép). Az ezzel kapcsolatos
kérdések alapja természetesen az üzemidő
meghosszabbodásából adódó, megnövekedett gyorsneutron-terhelés hatása az öregedési folyamatra. Továbbra is vizsgálni kell
a tartályok gyártásához alkalmazott acélötvözetek szennyezőinek a hatását a szövetszerkezetben bekövetkező változásokra
(pl. a foszfor szemcsehatár menti szegregációja), vagy a nikkeltartalom hatását a nik-

2. kép. Elridegedett reaktortartály-acél
jellemző, hasadásos töretfelülete

kelben gazdag, ún. későn érő (late blooming)
fázisok képződésére és e fázisok hatását
az elridegedés folyamatára. A reaktortartály biztonságának kérdéséhez tartozik, és
további kutatást igényel a törési szívósság
közvetlen mérését megvalósító ún. mestergörbe-koncepció kvantitatív igazolása. Szintén a hosszú idejű üzemeltetés igényli a termikus öregedés hatásvizsgálatának napirenden tartását. Figyelmet és kutatást igényel a hegesztési varratok, különösen az
eltérő kémiai összetételű, szerkezetű és hőﬁzikai tulajdonságú ötvözeteket egyesítő,
ún. átmeneti hegesztési varratok viselkedése. Ez utóbbiak esetében fontos szerepe
lehet a korróziós hatásnak is.
A korrózió a korrózióálló anyagból készült berendezéseket és csővezetékeket,

3 ábra.
3.
ábra Övlemezrögzítő
Ö leme rög ítő csavarok
csa arok károsodási folyamata
fol amata
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3. kép. Repedt övlemezrögzítő csavar

a reaktortartály és más berendezések korrózióvédő plattírozását és a reaktortartályban elhelyezett, elsősorban a fűtőelemeket tartó szerkezeti elemeket károsítja.
Feszültségkorróziós repedések keletkezése
leginkább a gőzfejlesztők nikkelbázisú ötvözetből készült részeinek a károsodását
okozzák. Megjelennek a feszültségkorrózió
okozta repedések a korrózióálló acélból
készült szerkezeti elemeknél is (pl. a gőzfejlesztő hőátadó csöveknél). Előfordul ez
a károsodás a reaktor belső szerkezeti elemeinél: a reaktor kosár övlemezt rögzítő
csavarok esetében a rendkívül összetett károsodási hatások végeredményeként a su-

gárzással segített feszültségkorrózió – szélsőséges esetben – a csavarfejek letörését is
okozhatja (3. ábra, 3. kép).
A reaktor hűtőrendszerének korrózióálló acél csővezetékei a megnövekedett
üzemidő alatt a tervező által korábban
ﬁgyelembe vett időtartamnál hosszabb
ideig vannak az üzemi hőmérsékleten. Ez
aktiválja, illetve felgyorsítja a termikus öregedés folyamatát, aminek következtében
a szemcsehatárokon megjelenő kiválások
fokozzák a szemcsehatárok környezetének
korróziós érzékenységét (4. kép).
Az új blokkok anyagtudományi vonatkozású kérdéseinek áttekintése előtt nézzük meg, hogy mi történt ebben a vonatkozásban az „öreg” blokkok létesítésekor.
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
létrehozta „Az atomerőművek biztonságos
üzemeltetését szolgáló kutatás-fejlesztési
feladatok” programot a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) vezetésével. Ennek egyik
alprogramja volt a „Szilárdsági ellenőrzések
és ismétlődő vizsgálatok a berendezések állapotának és becsült élettartamának meghatározásához”, amelynek rendszerintézménye a Vasipari Kutató Intézet (VASKUT),
a részt vevő intézményei a KFKI, a VASKUT,
valamint a VEIKI voltak. Az alprogram keretében a következő területeken folyt kutatómunka 1981 és 1985 között:

4. kép. Szemcsehatár menti kiválások (pásztázó elektronmikroszkópos kép)

12

innotéka
inn

2020. január–február

tudomány

1. Primer köri nyomástartó rendszer
szerkezeti anyagaiban bekövetkező termikus öregedés és kisciklusú fáradás modellezett vizsgálata, valamint a repedések keletkezési helyének meghatározása.
2. A reaktortartály anyagában neutronsugárzás hatására végbemenő elridegedés
mértékének meghatározása, illetve módszer kidolgozása a neutronsugárzás hatásának vizsgálatához.
3. Repedések stabilitásának vizsgálata
a primer köri nyomástartó rendszerek
anyagaiban. Adatbank létrehozása a rendszer megbízhatóságának (a törési valószínűségek) becslése érdekében.
4. Akusztikus emissziós vizsgálatok nyomástartó szerkezetekben lévő hibák azonosítására, a primer köri nyomástartó rendszerek vizsgálatának megbízható értékelése
céljából.
5. Primer köri nyomástartó rendszerek
ultrahangos vizsgálatához szükséges tudományos bázis megteremtése.
6. Számítási és kísérleti módszer kiválasztása a primer köri nyomástartó szerkezetek feszültség- és alakváltozás-viszonyainak meghatározására, ﬁgyelembe véve az
üzemeltetésből és véletlen eseményekből
származó igénybevételeket, valamint a különböző alakú és méretű hibákat.
7. Korróziós károsodások, feszültségkorróziós és korróziós kifáradásból eredő repedések formáinak tanulmányozása, terjedési
tulajdonságainak feltárása a reaktortartály
15H2MFA acéljára és plattírozott rétegére,
csonkjaira, hegesztőanyagaira és hegesztett
kötéseire.
8. A feszültségkorróziós és korróziós kifáradási repedések keletkezési és terjedési
feltételeinek törésmechanikai vizsgálatokkal és számítási modellekkel történő összehasonlítása.
Az alprogram költségkerete kb. 5 milliárd forint volt (mai értékre átszámítva).
Nincs információnk arról, hogy jelenleg
hasonló koordinált kutatási program lenne
vagy formálódna. Azért megfontolandó
a létrehozása, mert az új paksi blokkok
konstrukciója néhány – nem jelentéktelen
és nem kellő mélységben vizsgált – megoldásban eltér az üzemelőkétől. Az egyik
eltérés, hogy a reaktortartály szerkezeti
anyaga nem egyezik meg az üzemelő blokkok reaktortartályainak anyagával; a lényeges különbség a nikkellel történő ötvözés. Szakirodalomból ismerjük ezt az acélt,
de sem hosszú idejű üzemeltetési adatok

hosszú idejű üzemeltetés, anyagszerkezet, károsodási modell, karbantartás-optimalizálás

nem állnak még rendelkezésre róla a világban, sem hazai gyakorlati és vizsgálati
tapasztalat nincs vele. Az acél kedvezőtlen tulajdonságai között meg kell említeni,
hogy a nikkelötvözés – bizonyos feltételek
megléte mellett – gyengíti az acél sugárkárosodással szembeni ellenállását.
Egy másik jelentős eltérés a korábbiakhoz képest részben a szerkezeti anyag
választásával függ össze, részben konstrukciós természetű. Az új reaktorok hűtőköre
– eltérően az üzemelő blokkokétól – nem
korrózióálló acélból készül, hanem alacsonyan ötvözött acélból, aminek a belső
felületét hegesztéssel felvitt korrózióvédő
plattírozással látják el. Ez a megoldás mind
a korrózióval szembeni viselkedést illetően,
mind az esetleges károsodás monitorozását, azaz a csővezeték periodikus roncso-

jellemzően az üzemelő blokkokban alkalmazott korrózióálló acélból készülnek, akkor célszerű azokat a tapasztalatokat ﬁgyelembe venni, illetve a jelenséget mélyebben
megismerni, amelyekkel az üzemeltető az
üzemelés harmadik évtizedében találkozott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
speciális korróziófajtákról nincsenek elegendően mély ismereteink. Ezek közé tartozik például a mikrobiológiai hatással támogatott lyukkorrózió.
Az új blokkok anyagtudományi vonatkozású kérdéseinek kezelésére való felkészülés érdekében megfontolandó az arra
alkalmas hazai intézmények bázisán egy
államilag ﬁnanszírozott, ideálisan ötéves,
koordinált kutatási program létrehozása.
A kutatási program célkitűzései – minimálisan – a következők lehetnének:

4. ábra. Átmeneti hegesztési varrat ultrahangos vizsgálatának szimulációja

lásmentes vizsgálatát illetően új helyzetet
teremt. Utaltunk rá, hogy az átmeneti hegesztési varratok korróziós érzékenysége
nagy; igényes feladat a varratok elkészítése,
valamint az így készült hegesztett kötés
roncsolásmentes vizsgálata (4. ábra).
A plattírozásnak és különösen a plattírozás alatti rétegnek repedések kialakulására való érzékenységével és az üzemeltetés közbeni vizsgálatának nehézségeivel
kapcsolatosan a Paksi Atomerőmű üzemelő reaktortartályain az üzemeltető szerzett
már némi tapasztalatot. Ha a primer kör
csővezetékei (kivéve a reaktor hűtőkörét)

y Tudásbázis létrehozása: Meg kell ismerni az új blokkok szerkezeti anyagainak
tulajdonságait, és meg kell érteni a tulajdonságok biztosításának ﬁzikai alapját.
y Öregedéskezelési program megalapozása: Ma az atomerőművek biztonságos
és megbízható üzemeltetésének egyik, ha
nem a legfontosabb feltétele egy szisztematikus és átfogó öregedéskezelési program működtetése. A szerkezeti anyagok
alapvető tulajdonságainak megismerésén
kívül azonosítani kell a későbbi üzemelés
során az élettartam-kimerülés szempontjából meghatározó öregedési folyamatokat,

tudomány

és meg kell érteni azokat a berendezések
öregedéskezelési programjának megalapozásához.
y A hazai intézményhálózat felkészítése:
A jelenlegi paksi blokkok létesítése időszakában és az üzemeltetés első évtizedében
jogszabály írta elő vezető anyagtudományi
intézet kijelölését. Az anyagmegválasztással,
anyaghelyettesítéssel, anyagtechnológiával,
anyagvizsgálattal, a meghibásodások okainak a kiderítésével és hasonló kérdésekkel a
kijelölt intézetet kellett az építtetőnek, majd
az üzemeltetőnek megkeresnie, és a nukleáris
hatóság az intézet szakvéleményét tekintette
mértékadónak döntései meghozatalakor. Ez
a mechanizmus az orosz normatív műszaki
dokumentumokban továbbra is jelen van,
ám a hazai jogszabály már nem teszi kötelezővé. A feladat azonban – a maga bonyolultságával és sokszínűségével – folyamatosan
jelentkezni fog.
y Hozzájárulás a hosszú távú, biztonságos és gazdaságos üzemeltetés megalapozásához: Az anyagtudományi vonatkozású
kérdések kivétel nélkül az atomerőmű gépésztechnológiai berendezései szerkezeti
integritásának a biztosításához és fenntartásához járulnak hozzá. A szerkezeti integritás hosszú távú biztosítása az üzemeltetés
biztonságának és gazdaságosságának egyik
fontos feltétele, mint a „mélységben tagolt
védelem” tervezési koncepció egyik alappillére.
Összegezve a leírtakat: mind a jelenlegi blokkok hosszú idejű üzemeltetése,
mind az új blokkok létesítése során számos, az anyagtudomány területét érintő kérdést kell megoldania a hazai szakmának az elkövetkező évtizedekben.
Ennek az elegendően komplex és nagylélegzetű feladatnak az elvégzésére indokolt létrehozni koordinált kutatási
programot. A kutatási program kidolgozását és koordinálását célszerű az MTA
Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság kezébe adni. Jelenleg
hazánk egyetlen intézményében sem
koncentrálódik olyan tudásbázis, amely
egymagában képes lenne lefedni a cikkben bemutatott témaköröket. Az MTA
viszont össze tudja fogni azokat a szakembereket, akik képesek nemzetközi
szintű eredményeket létrehozni a különböző intézményekben meglevő tudományos háttér bázisán – megfelelő gazdasági támogatással. 
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Szerző: Paulik Katalin

Atomenergia és biztonság
Hazánkban a klímavédelmi célokat atomenergia felhasználása nélkül
nem lehet elérni, nyilatkozta magazinunknak Holló Előd, akinek szakmai
pályafutása együtt indult a hazai atomenergia-iparral. A kollégáival közösen alapított NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet vezetését két éve
adta át, azóta tudományos főtanácsadóként segíti az ott folyó munkát.
A nukleáris energia az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontos eszköze lehet?
– Magyarországon a klímavédelmi célokat atomenergia felhasználása nélkül nem lehet elérni, mert a hazai villamosenergia-ellátás ötven százaléka származik a Paksi Atomerőműből, és ez az arány jelentősen nőni fog, ha elindul Paks II.,
mivel egy ideig párhuzamosan üzemelnek majd a régi és az új
blokkok. Egyértelműen látszik, hogy az atomerőmű ma is befolyásolja a klímahelyzetet, hiszen ha az ott előállított villamos energiát széntüzelésű erőműben termelnénk meg, akkor
évente 17 millió tonna szén-dioxiddal terhelnénk a környezetet, és ha Paks II. nem épülne meg, akkor a jelenleg működő
négy blokk leállítását követően további 36 százalékkal nőne
az ország szén-dioxid-kibocsátása. A most üzemelő négy
blokk 2032 és 2037 között várható leállítása miatt tehát mindenképp szükség lesz az újakra.
Milyen engedély hiányzik még, mikor kezdődhet az építkezés?
– Két, egyenként 1200 megawatt elektromos teljesítményű
3+ generációs blokkot tervezünk, mivel ez a ma elérhető legkorszerűbb technológia, amely képes a jelenleg érvényes szigorú hazai nukleáris biztonsági követelményrendszer teljesítésére. Most a létesítési engedély iránti kérelem (LEK)

dokumentumainak az összeállítása a feladat, aminek 2020.
június 30. a benyújtási határideje, a hatóság pedig 2021. szeptember 30-áig dönt az engedélyezésről. Ezt követően kezdődhet az építkezés.

A nukleáris biztonságot milyen rendszerek szavatolják?
– A 3+ generációs atomerőművi blokkoknál – az aktívak mellett – előtérbe kerülnek a passzív biztonságvédelmi rendszerek, amelyek működéséhez nincs szükség energiára. Ezeket
a rendszereket a redundancia elve alapján tervezik, ami az új
paksi blokkoknál négyszeres lesz, ez azt jelenti, hogy egy fontos funkciót négy alrendszer egymástól függetlenül is el tud
látni, így néhányuk kiesése sem okoz fennakadást a feladatuk
ellátásában. Az új blokkok komoly balesetkezelési rendszerekkel lesznek kiegészítve, hogy megakadályozzuk a környezetbe
való radioaktív kibocsátást. Mind a két reaktornak külön kettősfalú konténmentje, azaz hermetikusan zárt burkolata lesz.
Azért esett a választás a VVER–1200-as egységre, mert ez
az egyik legfejlettebb, építés alatt álló típus, amelynek működő
referenciája is van Oroszországban. Az üzemeltetés szempontjából szintén nagyon fontos, hogy az új blokkokat hatvan évre
tervezik, és a teljesítményük széles tartományban, rugalmasan szabályozható.

2008: OGY határozat a 2008–2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról
2009: OGY határozat a Parlament előzetes elvi hozzájárulásának megadásáról

Telephelyvizsgálati
program

Előzetes Konzultációs
Dokumentum és KHT

Telephelyengedély

Környezetvédelmi
engedély

Környezetvédelmi
engedélyezés

Elvi vízjogi
engedély

Telephelyengedélyezés

2011: OGY határozat NES 2030

423 db
megszerzett
engedély

MEKH elvi
kapcsolódási
engedély

Létesítési engedélyek
Vízjogi engedély

Nukleáris biztonsági
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Villamosenergiaipari engedély

Rendszer-, rendszerelemszintű (gyártási, építési, szerelési) engedélyek
Üzembehelyezési engedélyek
Üzemeltetési engedélyek
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A külföldi tanulmányutakon szerzett ismeretek alapján kezdeményeztem, hogy Magyarországon is alkalmazzuk a kockázatelemzés módszerét. A nevemhez fűződik az úgynevezett
valószínűségi biztonsági elemzéseknek a bevezetése, ami bekerült a nukleáris szabályzatokba is.

A paksi blokkok elhelyezésének szimulációs terve

A klímavédelmi célok teljesítése érdekében az ország energiamixében a naperőművi kapacitás folyamatos növelése mellett az atomerőművi termelés hosszú távú fenntartása szerepel. Megfér egymás mellett a két technológia?
– Az atomenergiával foglalkozó szakemberek kezdettől fogva állítják, hogy nem egymást kiszorító technológiákról van
szó. Amennyit csak lehet, a megújulókból kell előállítani, de
az atomenergia-termelés biztonságos alapellátást ad a hazai
villamosáram-fogyasztáshoz.
Ön az atomerőművek biztonságának elemzésével, illetve
a biztonsági kockázatok felmérésével foglalkozik. Pályakezdőként mi irányította a figyelmét az atomenergetikára?
– A Paksi Atomerőmű építésének a megkezdése. 1969-ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, és az 1970-es évek
elején, amikor szóba került, hogy atomerőművet épít az ország,
a VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézetben dolgoztam,
ahol az akkori igazgatónk, Vajda György, aki később az Országos Atomenergia Bizottság elnökhelyettese, majd az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója lett, elhatározta, hogy
az intézetben kinevel néhány olyan szakembert, akik értenek
az atomerőművekhez. Öt fiatal mérnök jelentkezett, közöttük
én is, így kerültem az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében (KFKI) működő kutatóreaktorhoz egyéves gyakorlatra. Ott
megszerettem ezt a szakmát, elvégeztem az atomenergetikai
szakmérnöki tanfolyamot, s idővel a kis csoportból kinőtt egy
divízió a VEIKI-ben, amelynek később én lettem a vezetője.
2009-ben a munkatársaival közösen saját céget alapítottak,
a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézetet. Milyen projektekben vettek részt?
– A NUBIKI Kft. magánkutatóintézetként a hazai
atomenergetikában folyó,
biztonsággal kapcsolatos
országos projektek mindegyikében részt vett. Vezetőként az intézeti feladatokat bizonyos mértékben meghaladó irányító szerepem volt ezekben
az együttműködésekben. Pályám során mindig az atomenergetika biztonságával foglalkoztam, s ennek köszönhetően bejártam szinte az egész világot, Dániától Amerikán át Japánig.

Komoly szakmai elismerésekben részesült. Az Eötvös Loránddíj, a Wigner Jenő-díj, a Gyimesi Zoltán-díj után 2014-ben
a Paksi Atomerőmű Héliosz-díját, 2019-ben pedig a Magyar
Nukleáris Társaság – melynek 2010 és 2012 között az elnöke
volt – által alapított Szilárd Leó-díjat vehette át.
– Valóban ez az egyik legkomolyabb szakmai közösségi elismerésem. Különösen azért, mert a díj adományozásának
indoklásában az áll, hogy az atomenergetika biztonságáért
kifejtett sok év tizedes szakmai tevékenységemért és a Magyar Nukleáris Társaság érdekében az alapítástól az elnöki
szerepvállalásig átívelő munkámért kaptam.

A Magyar Nukleáris Társaság 2019. évi díjazottjai: (balról)
dr. Vízváry Zsoltt – Simonyi Károly Emlékplakett; Füri Péter
– Fermi Fiatal Kutatói Díj; Cserháti András, a Magyar Nukleáris
Társaság elnöke, a díjak átadója; Holló Előd
d – Szilárd Leó-díj

Ön hogy látja, milyen irányban fejlődik az atomenergia-ipar,
melyek a legjellemzőbb trendek?
– Természetesen vannak új irányok, de számos technológia
csak kísérleti fázisban van. Meggyőződésem, hogy a 3+ generációs reaktorok fogják még hosszú ideig az atomenergia-termelés alapját képezni. Az úgynevezett negyedik generációs
rendszerek fejlesztése még gyerekcipőben jár, és messze van
az ipari megvalósítástól. Biztos vagyok benne, hogy több évtizednek kell eltelnie, mire az első ilyen reaktorok üzembe
állnak. A távoli jövőben lehetnek fúziós erőművek, de az ipari
megvalósításuk dátumára szintén nem lehet határozott időpontot mondani. A koromnál fogva ezekben a fejlesztésekben már nem fogok részt venni, de jóleső érzés, hogy a hetvenes évek elejétől, a tervbírálattól kezdve végigkísérhettem
és segíthettem tudásommal a Paksi Atomerőmű munkáját,
és most a Paks II. projekt előkészítésében is részt vehetek.
Megelégedettséggel tölt el az is, hogy az intézetünk ugyanolyan elismertséggel folytatja ezt a munkát, mint amikor még
én vezettem. 
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Az élővilág két
birodalma
Az élővilág nem három, hanem
csak két nagy birodalomra osztható – jelent meg magyar kutató
eredménye a Nature Ecology &
Evolution folyóiratban. (Bristoli Egyetem) közös kutatásai egyértelműen a kétdoménes elméletet tá-

A

biológusok a legnagyobb rendszertani csoportokat birodalmaknak (doméneknek) nevezik.
Egyelőre nem eldöntött, hogy az élővilág három
vagy csak két birodalomból áll. A válasz azért fontos,
mert azzal a legfejlettebb földi élőlények, a sejtmaggal rendelkező eukarióták eredetét értenénk meg.
Az eukarióták – az összes mai növény, állat és gomba – kialakulása körülbelül 2 milliárd éve következett
be. Szöllősi Gergely (ELTE TTK, MTA–ELTE Lendület
Evolúciós Genomika Kutatócsoport) és Tom Williams

masztják alá: az eukarióták egy különleges élőlénycsoportból, az úgynevezett
archaeákból fejlődtek ki, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan sejtmaggal nem
rendelkező egysejtű élőlények.
A kutatók több mint 3000, archaeákból és eukariótákból származó géncsaládot vizsgáltak, mindegyiknek elkészítve saját leszármazási vonalát. A többféle adathalmaz elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy egyértelműen két domén van. Az első eukarióták egy archaea gazdasejt és egy baktérium
egyesülésével jöhettek létre. Szöllősi Gergely 2016-ban nyerte el az Európai Kutatási Tanács (European Research Council; ERC) Starting Grant támogatását,
kutatócsoportját az ELTE Fizikai Intézetében alapította meg. 2017 júliusától
az ERC-pályázatnak köszönhetően öt év alatt 1,45 millió eurót használhat fel. 

Az agy öngyógyító
mechanizmusai

A

z agyterület sérülésekor – például a fejet ért durva ütés vagy
oxigénhiány miatt – rengeteg idegsejt károsodik. A sérült sejteket vagy helyreállítják, vagy eltakarítják. Ez a munka az agy fő
immunsejtjeinek, a mikrogliasejteknek a feladata. Az állandóan
„járőröző” sejtek sérülés esetén akár percek alatt körbeveszik a károsodott agyterületet, és bekebelezik a már elhalt vagy halálra ítélt
idegsejteket. De hogyan döntik el, hogy a sérült idegsejtek közül melyek halálra ítéltek, és melyek megmentésével érdemes próbálkozni?
Dénes Ádám (Neuroimmunológia Kutatócsoport, KOKI) és
munkatársai apró „forró pontokat” találtak az idegsejteken, melyeken át fokozott mértékben szabadulhatnak fel különféle anyagok
annak környezetébe. Azt is megﬁgyelték, hogy a mikrogliasejtek
sok időt töltenek ezeknél a forró pontoknál. Dénes Ádámék szerint a forró pontok ideális lehetőséget biztosítanak az idegsejtek
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Forrás: KOKI

Eddig ismeretlen, alapvető fontosságú
kapcsolatot fedeztek fel az idegsejtek
és az agyi immunsejtek között a Kísérleti
Orvostudományi Intézet (KOKI) kutatói.
Munkájuk eredményét a Science 2019. december 12-én megjelent száma közölte.
Fénymikroszkópos (balra) és elektrontomográﬁás (jobbra,
kinagyított rész) felvétel alapján készült 3D-rekonstrukció
mutatja az újonnnan felfedezett mikroglia (okker) – neuron
(magenta) szomatikus kapcsolat szerkezetét.

és a mikrogliasejtek közötti kommunikációra: a mikrogliasejtek itt
folyamatosan nyomon követhetik az idegsejt állapotát. A mikroglia
tehát a most felfedezett új kommunikációs útvonal révén érzékelheti az idegsejtek sérülését.
A felismerés új alapokra helyezi a mikroglia és az idegsejtek
közti kommunikációról alkotott ismereteinket. A kutatók reményei szerint új terápiás irányok nyílhatnak meg: a cél, hogy a mikroglia minél korábban észlelje az idegsejt sérülését. 
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technológiai innováció, műszaki és mérnöki kutatómunka

Kilencen kaptak
Gábor Dénes-díjat
Ünnepélyes keretek között, a Parlamentben adták át
a technológiai innováció, műszaki és mérnöki kutatómunka
terén végzett kiemelkedő teljesítményeket elismerő
2019-es Gábor Dénes-díjakat tavaly decemberben.

A

Novofer Alapítvány által alapított, immáron 31. alkalommal
átadott Gábor Dénes-díjban és
életműdíjban 2019-ben kilencen, köztük két határon túli magyar tudós,
kutató és feltaláló részesült. Az elismerést eddig összesen 229-en vehették át.
Jamrik Péter, a díj alapítója szerint 30 év
után azért egyedi a díj, mert világnézeti és

vallási hovatartozás nélkül, politikai indíttatást mellőzve kerülhettek és kerülnek fel
a díjazottak tablójára a kiválóságok.
Pető Mária ﬁzikus, a sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Kollégium ﬁzikatanára az erdélyi ﬁatalok természettudományos orientációja érdekében végzett sikeres munkájáért részesült külhoni Gábor Dénes-díjban.
Ugyanezt érdemelte ki Rekeczky Csaba villamosmérnök, a Verizon Communications
Inc vezetője és a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem tanára, aki a detekciós metódusok kutatása és fejlesztése terén ért el kimagasló eredményeket.

Jamrik Péter

A hét Gábor Dénes-díjas egyike Czigány
Tibor gépészmérnök, az MTA rendes tagja,
aki egyebek mellett a polimer kompozitok
technológiai célú felhasználásáért részesült az elismerésben. Reith András építészmérnök, az ABUD Mérnökiroda Kft.
ügyvezetője az integrált építészeti tervezési módszertan első hazai alkalmazásáért,
míg Balázsi Csaba kohómérnök, az MTA

doktora a többi között az új alkalmazásközpontú kerámia nanokompozitok létrehozásáért vehette át az elismerést. Janáky
Csaba, a Szegedi Tudományegyetem docense a fotoelektrokémiai kutatások terén
ért el átütő eredményeket, Laszlovszky
István szakgyógyszerész, a Richter Gedeon
Nyrt. klinikai projektkoordinátora széles
körű szakmai publikációs és oktatói tevékenységével érdemelte ki a díjat. Veres Mihály ﬁzikus, az Isotoptech Zrt. vezérigazgatója a sugárvédelem, nukleáris technológia
és radioaktívhulladék-kezelés témakörében
végzett innovációs tevékenységéért kapott

inno -tér

Gábor Dénes-díjat. Domokos Gábor építészmérnököt, az MTA rendes tagját, a BME
kutatóprofesszorát – a nevezetes Gömböc
test egyik létrehozóját – a természettudományos és mérnöki problémák matematikai modellezésen alapuló sikeres megoldásáért ismerték el.
Gábor Dénes-életműdíjat kapott Szigethy Dezső vegyész, közgazdász, a Technoorg Linda Tudományos Műszaki Fejlesztő Kft. ügyvezetője és alapítója közel
negyvenéves sikeres kutatói és innovációs
üzleti munkásságáért, illetve Bartha László
vegyészmérnök, a Veszprémi Egyetem nyugalmazott tanszékvezetője a mérnökképzésében végzett több évtizedes példamutató munkásságáért. Gábor Dénes szellemi
örökségének ápolásáért Gyulai József ﬁzikus, Prima és Széchenyi-díjas akadémikus
In Memoriam Gábor Dénes elismerést kapott. Szintén ebben a díjban részesült Kosztolányi Tamás gépészmérnök, a Novofer Távközlési Innovációs Zrt. nyugalmazott irodavezetője, valamint Pomezanski György televíziós műsorvezető. A Gábor Dénes tudományos diákköri ösztöndíjat Rendes Szilveszternek, a BME építőmérnök hallgatójának ítélték oda. 
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Szerző: Sz. S. P.

Agrárinnováció – szükség
és fogadókészség

Van, aki szerint az innováció – nem az ötlettől a piaci termékig tartó folyamat, hanem a versenytársakat megelőzve – a piacon maradás művészete. Ez alapján véli úgy az egyik érintett, hogy
itthon nincs agrárinnováció, csak a már bevált újdonságok átvétele. Pedig pezseg az agrárstartupok világa, kérdés: a sok friss ötlet elég-e a szektor globális gondjainak gyógyítására.

S

orban álltak tavaly ősszel az érdeklődők Hannoverben,
az Agritechnica agrárexpó startuppavilonjában a magyar
Fields Fireman standján. Az aratási tarlótüzek „villámgyors” oltására kifejlesztett magyar innovációnak a vártnál is sikeresebb volt a vásári bemutatkozása. „Az egyik érdeklődő
szerint ez volt az Agritechnica legjobb innovációja” – mondta büszkén a fejlesztő, Széplaki Tamás. Főleg az uniós német, holland,
belga, spanyol, svéd és ﬁnn cégek érdeklődtek, de Ukrajnából,
Ausztráliából, sőt Brazíliából, Szudánból, Dél-Afrikából is jöttek.
„Útban a világhír felé” – a dunántúli startupról a holland, német, svéd, svájci szaklapok is írtak ilyen és hasonló címmel, még
az Egyesült Államok vezető szakportálja, az agriculture.com is készített interjút a fejlesztővel.

Jönnek a startupok
A mezei tűzoltó Fieldsﬁreman termékcsalád azonban csak az egyike
a nemzetközi piacon ígéretesen feljövő magyar agrárinnovációknak,
amelyekből van utánpótlás. Ezt láttuk a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) és a Design Terminal „bootcamp” rendezvényén,
amelyen a NAK TechLab inkubációs programba bekapcsolódott
startupok a leendő együttműködés reményében találkoztak olyan
nagyvállalatokkal, mint az Axiál Kft., a Bonafarm-csoport, a Hiven-

18

innotéka
inn

2020. január–február

tures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., a Hungrana Kft., a KITE Zrt.
a Tesco-Global Zrt., a Vodafone Magyarország Zrt. „Azért vagytok itt, hogy jó üzleteket kössetek.” Így buzdította a megjelenteket az egyik kamarai szervező, hogy a friss ötletekből született
innovatív megoldások találják meg a helyüket a hazai agrárszektorban. Ezzel versenyképesebbé, fenntarthatóbbá és környezettudatosabbá tegyék a gazdálkodást. Ez ugyanis a NAK TechLab
inkubációs program célja, és a novemberi tréningen látott innovációk alapján jó az irány. A bootcamp végén az a nyolc kiválasztott
startup mutatta be a fejlesztését, amely – a kooperáció magasabb szintjén – már tesztprojektet indít valamelyik nagyvállalattal.
Közülük az Agrodat, a fejlesztő szerint mint a „növénytermesztő
hatodik érzékszerve”, a talaj hőmérsékletét és vízgazdálkodását
mérve – a termőhely-diagnosztikával – segít a szőlőtermesztőknek és -feldolgozóknak, hogy időben tudjanak dönteni. A rendszer
az adatokból valószínűsíti a fertőzések, a kórokozók várható megjelenését, és előre jelzi, mikor időszerű a megelőző kezelés. Ezzel
megalapozottá és hatékonyabbá válik a preventív növényvédelem,
amellyel a gazda a szerfelhasználáson is spórol.
Szintén a megelőzést segítve, digitális csapdával is bemutatkozott az egyik startup. A Moly.Net megoldása precíziós permetezési
tanácsot ad, amivel jelentősen csökkenthetők a veszteségek. Méri
ugyanis, hogy hány moly van a kihelyezett csapdában, hőmérsék-
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letadatokat is gyűjt, ezek alapján előre jelzi, mikor kell permetezni.
Ezzel nagyban csökkenti a növényvédő szer kijuttatott mennyiségét. De a csapat új ötletet is kapott, hogy kukoricamolyra is fejleszsze a berendezést.
Gabonamintázó és minőségvizsgáló robotdrónt fejleszt az Alzagro a pontatlan, lassú kézi mintavételezés és a csak kamionban
használható mintázó robotkar helyett. A drón fehérjét, sikér- és
nedvességtartalmat is vizsgál a spektrométerével. Ehhez automatikusan veszi a gabonából a mintát, a fejlesztői szerint ötször gyorsabban a manuális módszernél, ami 5-10 százalékkal nagyobb proﬁtot
hozhat a felhasználónak. Kiszűri ugyanis a hibásan vett mintákat.
Az autóiparból érkezett GosTech kamerás megﬁgyelésre, képalkotásra, elemzésre, mesterséges intelligenciára alapozza a megoldásait. A 15 fős csapat olyan automata gyümölcsszedő rendszert fejleszt, amely mesterséges intelligenciával és robottechnikával takarít
be. Komoly segítség lehet tehát a szektor legégetőbb problémájára,
a munkaerőhiányra. Az emberi szemmel nehezen megkülönböztethető (állapot)változások észlelésével a fejlesztők szerint a növényi
betegségek, kórokozók előrejelzésében is nagy lehetőséget látnak.
A termény érettségét például automatikusan lehetne monitorozni.
Digitális távfelügyeletet kínál növénytermesztőknek, állattartóknak az Okosfarm projekt. Az azonnali, magas szintű kontrollal
mielőbb be tud a gazda avatkozni, ha baj van, mert a kamerarendszer és a saját fejlesztésű szenzor jelzi a változásokat.
Távfelügyeletet kínál sertéstelepekre 0–24 órás kamerás megﬁgyeléssel a PigBrother csapat. A gazda, akinél kipróbálták, évi
20 ezer hízót „állít elő”, és évi 6-8 millió forintot tud megtakarítani
a rendszerrel. A mért adatokat ki is elemzi, ez alapján avatkozhat
be a gazda, vagy automatikusan a rendszer. A kamera 0–24 órában ﬁgyeli a kutricát, megtalálja és egymástól megkülönbözteti
a hízókat az egyes pixeleik alapján. A rendszer a német, holland
tőzsdén monitorozza a takarmány beszerzési, illetve a sertéshús
eladási árát is, és javaslatokat tud küldeni a gazdának, hogy mikor
érdemes ezt vagy azt a takarmánykomponenst beszerezni. A fejlesztők szerint így egyszerűsíti az állattartást, lehetővé válik a megelőző beavatkozás, hogy az egyik állat meg ne fertőzze a másikat.
Távvezérelt LED-es megvilágítást is kínált a Led Lighting Kft.
csapata az elavult rendszerek kiváltására, és hogy a gazdának ne

kelljen éjjel meg hajnalban le- és felkapcsolni a lámpát. Az elsősorban brojlertelepekhez fejlesztett LED-es rendszer a hagyományos
izzókhoz képest 80-90 százalékos megtakarítást, és a brojlercsirkénél többlethozamot is eredményezhet.
A LED-es technika fejlődésével lehetővé vált a fényforrás
stroboszkóphatásának csökkentése, akár a teljes megszüntetése,
így nem stresszeli az állatokat. A megoldással csökken az állatok
stresszterhelése, az állomány kiegyensúlyozottabbá válhat, ami jó
hatású az élettani funkciókra, a fejlődésre is.
Szintén mesterséges megvilágítással kiegészített tápoldatos,
hidropóniás „kontrollált növénytermesztést” kínált a Growberry alapítója, hogy kihozza a növényekből a maximumot, és több maradjon a gazdák zsebében. Megoldása alternatívát kínál a növénytermesztésben a hagyományos módszerek helyett, ha kiszámíthatóbb
hozamra, nagyobb tápértékre, hatóanyag-tartalomra van szükség.
A kontrollált növénytermesztéssel ugyanis a mesterséges termőhely
minden feltételét: a hőmérsékletet, a tápoldatot, a fény spektrumát
is ellenőrizni és irányítani tudják. Úgy építik ki a rendszert, hogy később automatizálni és robotizálni is lehessen, megoldva a munkaerő-problémát is. Az optimális környezetben a beltartalmi értékeket is javítani lehet, és akár 30 százalékkal hamarabb lehet megtermelni bizonyos növényeket. A szamócát a fényspektrummal és
a tápoldat-összetétellel még arra is „rá tudják venni”, hogy levelek,
zöld részek helyett inkább több termést hozzon.

Agráripari forradalom
Nagy szükség is van a hasonló briliáns ötletekből születő használható innovációkra az agrárium globális kihívásait látva. Ahogyan
ezzel a „bootcampen” is szembesítették a résztvevőket, eljött
az agráripari forradalom ideje. A népességrobbanás és a klímaváltozás következtében világszerte nő az élelmiszerigény. Olyan innovatív megoldásokra van tehát szükség, amelyek hatékonyabbá
tehetik a termelést és a felhasználást az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások ellenére.
Magyarországon a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nagy
általánosságban – még – a legkevésbé digitalizált szektor. Ezért
aztán tág tere van az innovációnak, hogy versenyképesebbé, fenn-

A kontrollált növénytermesztés alternatívát kínál a hagyományos módszerek helyett, ha kiszámíthatóbb hozamra, nagyobb
tápértékre, hatóanyag-tartalomra van szükség. Az automatizálás és robotizálás pedig megoldja a munkaerő-problémát.
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tarthatóbbá és környezettudatosabbá tegye az iparágat, gyorsabbá, hatékonyabbá, olcsóbbá a termelést.
A hannoveri expón a magyar Fieldsﬁreman standján kopogtató nyugat-európai vagy más kontinensekről érkezett kollégákkal
szemben a magyar gazdák – főleg a kisgazdaságok – jellemzően
nem az azonnal versenyelőnnyel kecsegtető friss, kockázatos innovációkat választják.
Darabos Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatója az Agrárinnovációs Klaszter és a NAK 2019. májusi Élelmiszergazdasági innovációk ﬁnanszírozási konferenciáján sommásabban fogalmazott. Itthon nincs, legalábbis messze nem
annyi az agrárinnováció, mint amennyire szükség lenne. Szerinte
ami nálunk e téren a szektorban lejátszódik, az maximum adaptációnak nevezhető. Olyan technológiákat veszünk át, amiket
külföldön vagy más iparágakban már használnak. Erre a legjobb
példa szerinte a drónok mezőgazdasági használata. Az oka pedig,
amit egy felmérés mutatott meg, hogy a megkérdezett termelők 86 százalékának – ők legalábbis úgy ítélték meg – nem volt
szüksége innovációra. Ennek az is lehet a magyarázata, amire
egy célirányos felmérés is rávilágított, hogy akiket itthon agrár
„mikrovállalkozóknak” nevezünk, zömében őstermelők, köznyelvi
fordulattal „Józsi bácsi”, „Mari néni”.
Az agrárium szereplőinek 80 százaléka a saját munkaerejével
„termeli meg” a megélhetésére valót. Azaz nem tőkés vállalkozóként gondolkodik, tervezi a tevékenységét a főigazgató szerint.
Az életkor is korlátozza a szektorban az innovációs hajlandóságot,
hiszen a termelők zöme nyugdíjas korú, vagy közel van hozzá.
Egyre égetőbbé válik a generációváltás. A mikrovállalkozóktól
ezért legfeljebb a már megszületett innovációk „alkalmazását”
várhatják el, de az addig vezető út is hosszú és rögös.

Kevés a projekt
A friss ötletek megszületéséhez, az innováció létrehozására azonban megvannak az agráriumban is a tudásközpontok: a kutatóintézetek, egyetemek. Mint láthattuk, mentorprogram, pályázati
támogatás, állami kockázatitőke-befektető alap is segíti a startupokat a fejlesztésben, ám az ötlet eljuttatása a végpontig, a termékig így is túl hosszú, sokszor reménytelen folyamat.
Holott az érintettek szerint a hazai innovációs közegben a pályázati rendszer forrásaiban és a tőkepiacon ilyen sok pénz még
sohasem állt rendelkezésre, mint most a projektek ﬁnanszírozására. De hiába van forrás és nagyon sok jó ötlet, mégis meglehetősen
kevés a jó projekt. Az agrár-élelmiszeripari cégeknek ugyanis nincs
„abszorpciós képességük”, főleg a jó ötletek felkarolására.
Tovább nehezíti a projektek megvalósítását – a sok partneren
keresztül vezető folyamat – a „magyar betegség”: az együttműködési készség hiánya. Pedig ahogy azt a konferencián az érintettek
is megfogalmazták, szükség lenne 2020 után új EU-s pályázatokat
közösen megcélozni, azonban még itthon sem képesek a különböző partnerek közös értékek alapján, egymásban bízva együttműködni, valós szakmai kapcsolatot kiépíteni.
„Az innováció pedig olyan tevékenység, amivel nem lehet elbújni
a sarokba, és izoláltan, egyedül végezni, ehhez partner, nyitottság,
együttműködés kell!” – jelentette ki a vitán Kiss Tamás Attila innovációs szakértő. A piacon hasznosítható ötletekhez tehát az eszközrendszert, a feltételeket – ahogy megfogalmazták – a szakpoliti-
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Itthon nincs annyi agrárinnováció, mint amennyire szükség lenne. Ennek egyik oka egy felmérés alapján az, hogy
a megkérdezett termelők 86 százalékának – megítélése
szerint – nincs szüksége innovációra. Nálunk a szektorban
inkább az adaptáció jellemző. Olyan technológiákat veszünk
át, amiket külföldön vagy más iparágakban már használnak.
Erre jó példa a drónok alkalmazása a mezőgazdaságban.

kának kell megteremteni az egyetemi, főiskolai hallgatók számára.
Azoknak, akiknek a szürkeállományából várják az eredményeket,
és akiknek életkori sajátossága az innováció. Az is elhangzott, hogy
az agrárstartupok célba juttatásához – külföldi mintára – „innovációs brókerekre” lenne szükség, hogy a kutatóintézetekben létrejött eredményt összekapcsolják az üzleti igénnyel.

Inkább a járt utat
A már felsorolt sajátosságai miatt a hazai gazdálkodó lassabban áll
át egy évtizedek alatt megszokott rutinszerű működésről valami
innovatívra. „Inkább a már rendszerben működő megoldásokat
kívánnak” – mondta a konferencián a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.-t képviselő Kiss Gábor.
Foltkezelés precíziósan
A precíziós növénytermesztés lényege, hogy a földi állomásokkal pontosított műholdas GPS-koordinátás helymeghatározással – a táblán belül az egyes – a digitális térképen elkülönített, nagyon hasonló adottságú kisebb területet egyedileg kezeljék. Ezt az egységet, „foltot”, annak speciális mikrotalaj-, (öntöző)víz-, tápanyagigénye szerint külön-külön kezeljék. A helyspeciﬁkus művelés ennél még tovább megy. A még
pontosabb helymeghatározással az egyes növény, azaz pár
négyzetcentiméter termőhely igénye szerint művelik meg előre
a talajt, juttatják ki a tápanyagot, a növényvédő szert, a vetőmagot, az öntözővizet. Mindezt automatikusan, a műholdas jel
és a digitális térképek, számítógépek által vezérelve a gépet,
művelőeszközt. Ezzel a termelő még kevesebb vetőmagot, szert,
energiát: üzemanyagot használ fel a művelésnél, növényápolásnál, betakarításnál a ciklus során. Így a legolcsóbban, tehát
versenyképesebben állíthatja elő a terményt. Vagyis aki nem
a legújabb technológiát és eszközt használja, költség- és
versenyhátrányba kerül.
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Így a hazai gazdák versenyképessége nagyrészt azon múlik,
hogy melyik – máshol bevált – technológiai, műszaki és genetikai
„újdonságot” veszik át. Például a növénytermesztésben a precíziós
gazdálkodás több elemét. Ezekből is a kisebbek inkább azt, amire,
például gépberuházásra, hűtőtárolóra, lehetőleg van uniós pályázat: támogatás. Nem is meglepő, hiszen a precíziós gazdálkodásra,
(termő)helyspeciﬁkus művelésre alkalmas nagytraktor, kombájn,
önjáró hidas permetezőgép 120-180 millió forintos beruházás, sőt
több is a kapcsolódó szerszámokkal, eszközparkkal.

A precíziós géprendszerek horribilis beruházási igénye miatt
a hazai kisgazdaságokban – tisztelet a kivételnek – inkább csak
a korábbi csúcstechnikát vagy annak egy-egy elemét használják.
A növénytermesztésben például a műholdas helymeghatározással
vezérelt „robotkormányt”. Csak nagyobb „foltokban” művelik precíziósan a területeiket. Az átlag családi gazdaságban a legfrissebb
innovációkhoz képest sokéves a lemaradás, növekszik a költség, és
fokozódik a versenyhátrány. Egyebek között ez is a magyarázata
annak, hogy a megkérdezett gazdák zöme szerint uniós támogatások nélkül nem tud nyereségesen termelni.

Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója a német top agrar magazin magyar kiadásában beszélt. A főigazgató szerint ugyanis
az a traktoros, aki a földeken jelenleg végzi a munkát, ha a digitális
technikát a napi gyakorlatban kellene alkalmaznia, feltehetően
nem tudná. Nincsenek meg hozzá az informatikai, felhasználói
ismeretei sem. E csúcstechnológiák alkalmazásához egészen más
szintű és képzettségű munkaerőre van szükség. Van jó néhány
gazdaság − bár messze nem annyi, mint kellene −, ahol évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a precíziós gazdálkodást illetően.
Ezekben a főigazgató szerint megnőtt a felsőfokú képzettségűek
aránya, hiszen ez már nem csak ﬁzikai munka.
A feladatok többsége szellemi tevékenységet is jelent a mezőgazdaságban is. A kérdés az, hogy az oktatás, képzés hogyan
tud ehhez alkalmazkodni. A szakember szerint agrártudás nélkül
nem lehet már versenyképesen termelni, különösen precíziósan
gazdálkodni, mert az adatokat értelmezni kell. A precíziós gazdálkodás már nem is csak a gépesítésben, a gépkísérletekben lehetőség, hanem a gyümölcstermesztésben ugyanúgy jelen van,
mint a szántóföldi zöldségtermesztésben, állattenyésztésben.
Arra is van lehetőség, hogy az állatokat az informatikai rendszerek
segítségével egyedenként etessék. Ezt a tudást rakja össze a NAIK
a gyakorlatban is hasznosítható rendszerré.

Fejben dől el

Robotizációs kényszer

Jóllehet a nyereséges termeléshez szükséges innovációk már rendelkezésre állnak itthon is, már „csak” a fogadókészséggel és a tudással van baj. Erről Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és

Gyuricza Csaba szerint képzett munkaerő híján a mezőgazdasági csúcsinnováció, a robotizálás itthon nemcsak realitás, hanem
kényszer is. Az európai, észak-amerikai országokhoz képest jelentős

Félig precíziósan

A mezőgazdaságban megnőtt a felsőfokú képzettségűek aránya, hiszen ez már nem csak ﬁzikai munka. Agrártudás nélkül
nem lehet már versenyképesen termelni, különösen precíziósan gazdálkodni, mert az adatokat értelmezni kell. A precíziós
gazdálkodás már nem is csak a gépesítésben, a gépkísérletekben lehetőség, hanem a gyümölcstermesztésben ugyanúgy
jelen van, mint a szántóföldi zöldségtermesztésben, állattenyésztésben.
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a lemaradásunk e téren. Ha lépést akarunk tartani a világtendenciákkal, dupla sebességgel kell haladnunk, nincs más választásunk.
Mivel tudományos, szakmai, technológiai, innovációs szinten már
jelen van, minden lehetőség adott a gyakorlati bevezetésére is.
Az alkalmazásában a NAIK is igyekszik a gazdálkodóknak segíteni. Előrébb jár például a növényvédő szerek drónos kijuttatásának kutatásában, hogy a hatékonysága, területteljesítménye
legalább közelítse a légi kijuttatásét, miközben a költsége a töredéke a helikopteres permetezésnek. Például mezei aszat fertőzése esetén a tábla teljes permetezése helyett foltszerű kezeléssel
akár 90 százalékkal is csökkenthető a kijuttatandó gyomirtó szer
mennyisége. Százhektáros területre vetítve − csak a növényvédőszer-használaton − egy-másfél millió forintot is megtakaríthatnak
a gazdálkodók a precíziós-drónos növényvédőszer-kijuttatással.
A gazdálkodónak nem is kell megvennie a drónt, a beavatkozást
ugyanis szolgáltatásként is igénybe veheti.

Strapabíróbb genetika
A globális felmelegedéssel járó gyakoribb időjárási szélsőségeket,
aszályokat, hőstresszt, agresszívebb járványokat elviselő strapabíróbb genetika is kell a növénytermesztésben és az istállókban.
A gyors fajta-előállítás forradalmát hozta pár éve a genomszerkesztés technológiai innovációja. Ezzel a módszerrel – akár külső

A gyors fajta-előállítás forradalmát hozta pár éve a genomszerkesztés technológiai innovációja. Ezzel a módszerrel
– akár külső gének bevitele nélkül – a természetes spontán
mutációt másoló irányított pontmutációval, „precíziós nemesítéssel” célirányosan hoznak létre új fajtákat. Ezen a területen
a hazai kutatók is élen járnak. Magyarország Alaptörvénye
azonban tiltja a genetikailag módosított fajták élelmezési célú
termelését.

gének bevitele nélkül – a természetes spontán mutációt másoló
irányított pontmutációval, „precíziós nemesítéssel” hoznak létre
célirányosan új fajtákat. Ezen a területen a hazai kutatók is élen
járnak. A 100 legértékesebb magyar innováció című kiadványba is bekerült Kacskovics Imre, az ELTE Immunológiai Tanszék
egyetemi tanára és kollégái által kifejlesztett új eljárás, amely
genetikailag módosított egerekben és nyulakban növeli az ellenanyag-termelést, ezzel gyorsabban és gazdaságosabban állítanak
elő ellenanyagokat. Ezzel a szabadalommal – egyes szakmai vélemények szerint – olyan, eddig gyógyíthatatlan állatbetegségekre
is megoldást találhatnak, mint az immár globális járványt okozó
afrikai sertéspestis.
Más agrárinnovációt is létrehoztak gödöllői kutatók a genomszerkesztés legnépszerűbb módszerével, az CRISPR-rel, az óriásnyulat, amelynek fejlődési erélye és a hústermelése jóval meghaladja a jelenlegi fajtákat, ám itthon, a jogi korlátok miatt, mégsem
tenyészthetik élelmezési célra. Az Európai Bíróság korábbi határozata ugyanis az irányított pontmutációval (mutagenezissel, genomszerkesztéssel) létrehozott új élő szervezeteket is génmódosítottnak minősítette. A döntés értelmében ezekre a szervezetekre, fajtákra is vonatkoznak az unió – GMO-rendeletében rögzített –
intézkedései, korlátozásai. Magyarország Alaptörvénye pedig tiltja
a genetikailag módosított fajták élelmezési célú termelését.
Holott az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséért is egyre nagyobb a politikai, társadalmi nyomás a termelőkön, főleg a metánt kibocsátó állattartás miatt. Pedig a természetes körforgáshoz, ráadásul úgy, hogy a szektor meg tudjon
felelni az egyre nagyobb globális élelmiszerigényeknek, szükség
van a kimerülő termőtalajok regenerálásához a szerves anyagra,
az istállótrágyára is. Ám ahhoz, hogy a trágyatermelés, -kezelés
és -felhasználás fenntarthatóbb legyen, új innovációkra van szükség. Azért is, mert – amint ezt a hannoveri Agritechnica expón
is láthattuk – a növénytermesztés energiaellátása egyre nagyobb
mértékben a szektorban megtermelődő biomasszára fog épülni.
A szakmai várakozások szerint a mezőgazdasági gépeket még
középtávon sem a napelemek termelte áram, hanem bio- vagy
földgázzal üzemelő dugattyús motor hajtja majd gázolaj helyett
a fejlett „agrárállamokban”, és itthon is.

Barna erőforrás
Van nyomósabb ok is: 2050-re a Föld népessége elérheti a 9-10 milliárd főt, miközben az eltartóképessége vészesen romlik. A megoldáshoz nemcsak a biogáztermelés kapcsán kell új erőforrásként
tekinteni a veszélyesnek ítélt „melléktermékekre”, mert – akárcsak
a genomszerkesztést – a trágya innovatív hasznosítását is akadályozza a jogi korlátozás. Gödöllői kutatók ugyanis az uniós boom
előtt álló rovaripar számára az itthon is nagy tömegben termelődő baromﬁtrágyából, azt feldolgozva, a biztonsági előírásoknál
lényegesen szigorúbb feltételeknek megfelelő technológiai fejlesztéssel akarnak innovatív rovartakarmányt előállítani. Ám ez
az élelmiszerbiztonsági kockázat, a szalmonellafertőzés veszélye
miatt az EU-ban – még – tilos, ahogyan a még nagyobb tömegben
termelődő másik „veszélyes hulladékból” – jövőbeni erőforrásból – a kommunális szennyvízből is az. Pedig ha 2050-re valóban
9-10 milliárd embert kell jóllakatni, bizonyosan nagyobb teret kell
majd engedni az innovációnak. 
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Intelligens Szakosodási Stratégia
A 2021–2027-es uniós programozási
A
ciklus tervezési feladatainak egyik meghatározó pontja az Intelligens Szakosodási Stratégia (Smart Specialization
Strategy; S3) tervezése.

Témakutatás
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
(SZTNH) új szolgáltatása 2020. január
1-jétől az innovatív kis- és középvállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek, egyéni
megrendelők és nagyvállalatok számára
a témakutatás.

z S3 tervezés célja azonosítani az erősségeket,
a legnagyobb potenciállal bíró fejlesztési területeket, amelyek alapján meghatározhatók az S3 prioritások. Hasonlóan a korábbi programozási időszakhoz, az S3 prioritásokhoz való illeszkedés elvárt cél lesz
a jövőbeni pályáztatás folyamatában is.
Az előző S3 főként ágazati szinten jelölt fejlesztési
irányok prioritásaihoz képest az új programozási időszakban elvárt alapvető különbség, hogy az S3 prioritások sokkal inkább ágazatközi jellegűek legyenek,
és a legfontosabb társadalmi-gazdasági-környezeti kihívásokat fedjék le.
Az S3 prioritások tervezésének kulcseleme az EDP
folyamat (Entrepreneurial Discovery Process), melynek célja, hogy alulról jövő tervezés formájában a vállalkozói, egyetemi, kutatóintézeti szféra és a társadalmi
szereplők minél szélesebb körét bevonják a tervezési
folyamatba. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) honlapján megtalálható, és
előreláthatóan 2020. első negyedév végéig tölthető ki
az a kérdőív, mely az S3 tervezési folyamatának széles körű társadalmi megalapozottságához járul hozzá.
Minden kitöltött kérdőívet egyedileg feldolgoznak, és
az NKFIH kizárólag anonim módon használja fel a kérdőívre adott válaszokat. 

A szolgáltatás igénybe vehető a műszaki szakterületek szinte teljes körében, a teljesség igénye nélkül az alábbi területeken:
gépipar, elektronikai ipar, építőipar, gyógyszeripar, vegyipar, kozmetikai ipar, élelmiszeripar, biotechnológia, növénytermesztés,
állattenyésztés, környezetvédelem stb., azonban nem terjed ki
a szoftverek, illetve a hozzájuk kapcsolódó műszaki megoldások
területére.
A jelentést az SZTNH a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a megrendelés beérkezésétől számított négy héten belül
elkészíti. 

A

témakutatás célja, hogy feltárja egy adott műszaki szakterületen a publikus információkat. A témakutatás segítséget jelenthet a célzott, a későbbiekben valóban hasznosítható kutatási
irányok felderítésében.
A témakutatás során feltárt dokumentumok megismerése révén elkerülhető, hogy jelentős erőforrásokat fektessenek egy
olyan megoldás kidolgozásába, amelyet más már korábban megvalósított, továbbá részletesen megismerhető, hogy a megrendelő számára érdekes szakterületeken az adott műszaki probléma
megoldására a piac többi szereplője milyen irányban végzett fejlesztéseket és milyen megoldásokat dolgozott ki. Emellett a feltárt dokumentumokból az is kiderülhet, hogy az adott területnek
melyek a fel nem tárt irányai.
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Karitatív akcióval
segítették adventkor is
a gyermekeket
A karácsonyt megelőző időszakban az ELMŰ-ÉMÁSZ tavaly is jelentős
adományokkal támogatta a gyermekeket és a rászorulókat egy négy
megyére kiterjedő jótékonysági programsorozat keretében.

Deme
meteer Ervin
n és dr. Marie-Theres Thiielll a jótékonysági reend
ndez
ezvé
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A

jótékonysági rendezvények
sora 2019. december 3-án,
Miskolcon kezdődött, ahol
a Herman Ottó Gimnázium
dísztermében dr. Marie-Theres Thiell,
az ELMŰ-ÉMÁSZ elnöke köszöntőbeszédében megemlítette, hogy régi kapcsolata van a várossal. Az rt. fiatal jogászaként részt vett az 1990-es évek közepén
a Miskolci Egyetem aulájában tartott
közgyűlésen. Tíz éve az ELMŰ-ÉMÁSZ
elnöke, az igazgatóságának pedig 15 esztendeje tagja. „Számunkra fontos, hogy
a régió villamos szolgáltatójaként valamivel hozzájáruljunk a térség fejlődéséhez. Ezért minden évben karácsony
előtti jótékonysági akcióval igyekszünk
a jövő nemzedékét segíteni, a mostani
rendezvény is ennek a része. Ha körülnézek a teremben, különböző korosztálybeli fiatalokat látok, külön öröm
számomra, hogy sok a kislányarc – fogalmazott dr. Marie-Theres Thiell. – Remélem, hogy a támogatott összeggel
hozzájárulunk továbbképzésetekhez. Ti
vagytok Miskolc és a megye reménységei, a jövő letéteményesei.”
A Herman Ottó Gimnáziumban tartott rendezvényen beszédet mondott
Demeter Ervin, megyei kormánymegbízott is. „Jó szokás, és immár a nyolcadik alkalommal adventkor tíz oktatási
intézményt megajándékoz az áramszolgáltató, amely fizikai értelemben
hozza a fényt megyénkbe” – jelentette
ki Demeter Ervin. Ezután dr. MarieTheres Thiell hárommillió forint értékben adott át jelképesen pénzadományt
tíz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, tehetségfejlesztéssel és készségfejlesztéssel foglalkozó intézmény vezetőjének.
A támogatott intézmények ezúttal mezőkövesdi, mádi, szerencsi, szirmabesenyői, abaújszántói, miskolci, putnoki,
sályi, encsi és megyaszói iskolák voltak.
Ezen a napon a parasznyai Pitypalatty-völgyi Csicsergő Óvodában a gyerekek ajándékokat kaptak, melyeket
az elmúlt évek hagyományának megfelelően a Társaságcsoport vezetői személyre szólóan vásároltak a gyermekek
kívánságai alapján.
Béres József, az ELMŰ Hálózati Kft.
és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyvezető
igazgatója december 4-én Salgótarjánban Nógrád megyei óvodák vezetőinek
adott át jelképesen összesen három-

A Nógrád megyében átadott adományból 58 óvoda támogatása valósul meg.

A Gyöngyösön átnyújtott adományból gyöngyösoroszi, gyöngyösi, pétervásárai,
várasztói és tarnaleleszi projekteket támogat az áramszolgáltató.
millió forintot, melyből 58 óvoda támogatása valósul meg. Az eseményen
részt vett dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, Becsó Zsolt és Becsó Károly országgyűlési képviselők, valamint
Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.
Ugyanezen a napon Fodor József,
az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ
Hálózati Kft. másik ügyvezető igazgatója Gyöngyösön összesen hárommillió
forint összegű pénzadományt adott át
Heves megyei tehetségfejlesztéssel és
készségfejlesztéssel foglalkozó szer ve-

innováció

zeteknek. A rendezvény résztvevői között volt dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott és Horváth László országgyűlési képviselő is. A támogatásokból
gyöngyösoroszi, gyöngyösi, péter vásárai, várasztói és tarnaleleszi projektek
támogatása valósul meg.
A jótékonysági akciósorozat tavaly
december 19-én, Csepelen zárult, ahol
dr. Marie-Theres Thiell elnök asszony
az ELMŰ-ÉMÁSZ Női Fórumának tagjaival, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködésben a rászorulóknak meleg ételt és szaloncukrot osztott. 
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európai zöld megállapodás

Ez lehet az Európai Unió
új növekedési stratégiája
Az EU gazdasága 2050-re éghajlati szempontból semleges lehet, erre vállaltak kötelezettséget Európa vezetői decemberi csúcstalálkozójukon. Egyedül Lengyelország nem vállalta
az uniós célkitűzés megvalósítását, ezért erre a kérdésre júniusban még visszatérnek.

A

z Európai Tanács az ülést követő záródokumentumban
tudomásul vette az európai zöld megállapodásról szóló
bizottsági közleményt, valamint egy olyan keret létrehozásának szükségességét, amely valamennyi tagállam
számára előnyös, és tartalmazza azokat a megfelelő eszközöket, beruházások támogatását, amelyek biztosítják egy költséghatékony,
igazságos, valamint társadalmilag kiegyensúlyozott és tisztességes
átmenetet, ﬁgyelembe véve induláskor a tagállamok különböző
nemzeti körülményeit is. A dokumentum kitér arra, hogy az átmenet jelentős állami és magánbefektetéseket igényel. Ebben az összefüggésben az Európai Tanács támogatja az Európai Beruházási Bank
bejelentését, amely a 2021 és 2030 közötti időszakban egymilliárd
eurós beruházással szándékozik hozzájárulni az éghajlatváltozás elleni fellépéshez és a környezet fenntarthatóvá tételéhez. Az átmenet során az InvestEU fontos szerepet játszik a magánbefektetések
ösztönzésében. Az átmenet által leginkább érintett régiók és ágazatok számára nyújtott testre szabott támogatás a Just Transition
Mechanism, egy előre tekintő, cselekvésorientált kereten keresztül
lesz elérhető, amely meghatározza az állami és magánbefektetések
lehetőségeit a fenntartható gazdasági fejlődésbe. Az Európai Tanács üdvözölte tehát az Európai Bizottság azon bejelentését, amely
szerint százmilliárd euró értékű beruházást kíván mozgósítani az
éghajlatváltozás elleni fellépés segítése érdekében.
Az Európai Bizottság (EB) az ülést megelőző napon mutatta
be az európai zöld megállapodást, egy ütemtervet az EU gazdaságának fenntarthatóvá tételére, ami az átmenetet mindenki számára méltányossá teszi. Az EB közleményében korunk legnagyobb
kihívásának és lehetőségének nevezte azt a célt, hogy 2050-re
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Európa legyen a világ első karbonsemleges kontinense. Ennek elérése érdekében született az európai zöld megállapodás, amely
társadalmi szempontból is igazságos utat mutat az átmenet felé.
A European Green Deal elnevezésű intézkedéscsomag lehetővé
teszi, hogy az uniós polgárok és vállalkozások egyaránt részesüljenek a fenntartható zöld átmenet előnyeiből. Az ütemtervben
felvázolt kulcsfontosságú szakpolitikai intézkedések a kibocsátások nagyarányú csökkentésétől, valamint a csúcstechnológiákba,
a kutatásba és az innovációba történő beruházásoktól kezdve
egészen az európai természeti környezet megőrzéséig terjednek.
A zöld technológiákba, a fenntartható megoldásokba és az új vállalkozásokba irányuló beruházások támogatásával a megállapodás – amelyet úgy terveztek, hogy egy régió se maradjon le a nagy
átalakulás során – lehet az Európai Unió új növekedési stratégiája,
áll az Európai Bizottság közleményében.
Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke kijelentette: „Olyan
növekedésre törekszünk, amely többet ad, mint amennyit elvesz.” 
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Szerző: Hor váth Dániel

A hulladék
nem szemét

– ha okosan bánunk vele
A világ az utóbbi években szembesült a tengereket elborító döbbenetes mennyiségű szemét jelentette veszéllyel. A főként műanyaghulladékból összeálló, országméretű szigetek veszélyeztetik a tengeri élővilágot, és mikroszemcséik, bekerülve a táplálékláncba, a mi egészségünkre is
ártalmasak lehetnek. Elsődleges fontosságú hát, hogy ne a természetbe bocsássuk ki a hulladékot, hanem újrahasznosítsuk azt. Ezáltal nemcsak a hulladék veszélyét csökkenthetjük, de az új
alapanyag előállításának környezeti terhelését is mérsékelhetjük. Ám ehhez tudatosan, a rendelkezésre álló ártalmatlanító, visszaforgató technológiákat ismerve kell eljárnunk.

A

becslések szerint a világon évente 300 millió tonna
műanyaghulladék keletkezik. A műanyagipar a második világháború után forradalmasította a gazdaság
számos szegmensét, a csomagolástechnikától a járműiparig, a textilipartól a csővezetékek gyártásáig. A műanyag
tárgyak sok szempontból előnyösebbek voltak, mint az addig dominánsan használt fém és más alapanyagokból készült termékek.
Olcsók, könnyűek, törhetetlenek, és legfőképpen tartósak voltak.
A műanyagok nagy része biológiai úton nem bomlik le, kémiai lebomlási ideje pedig sokszor évezredekben mérhető.
Éppen a műanyag előnyei okozzák a jelen kori krízist. Olcsósága,
könnyű hozzáférhetősége miatt felbecsülhetetlen tömegben állít-

ják elő világszerte. A műanyaghulladék pedig „magától” sohasem
fog eltűnni, hiszen a lebontószervezetek nem képesek „fogást találni” rajta. A szárazföldön keletkező műanyaghulladékból évente
nagyjából nyolcmillió tonna jut a tengerekbe és az óceánokba.
Ugyanakkor a szárazföldön, illetve a földben maradt szemét is
megannyi problémát okoz, amely ellen létérdekünk, hogy a termelés csökkentésével és az újrahasznosítás fejlesztésével küzdjünk.
„Ma egyértelműen hatékonyabban tudjuk újrahasznosítani valamennyi hulladékot, mint korábban, akár egy-két évtizeddel ezelőtt.
Hatalmas fejlődésen ment át mind a szelektíven gyűjtött hulladékok előkészítése, feldolgozása, mind a belőlük készítendő köztesvagy végtermékek gyártása – mondja Csőke Barnabás, a Miskolci

zöldkörnyezet

2020. január–február

innotéka
inn

27

újrahasznosítás, technológiák, minőségromlás, újrahasználás

Korábban a szelektíven gyűjtött csomagolóanyag fajta szerinti válogatása nagyrészt kézzel történt. Ma a kézimunka minimálisra
(ellenőrzésre) szorítható. A különféle felismerési eljárások – így a röntgen- és infravörös spektroszkópia – segítségével a fémek,
a kőzet, az üveg, az eltérő fajtájú műanyagok, a fa és a papír jól elkülöníthetők egymástól.

Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai
Intézet professor emeritusa. – Talán a hulladékok mechanikai
előkészítése során a leglátványosabb a technológiai fejlődés. Régen
a szelektíven gyűjtött csomagolóanyag fajta szerinti válogatása
nagyrészt kézzel történt, tehát a szalag mellett állt harminc-negyven ember, és ők válogatták szét a hulladékot papírra, különféle
műanyagra, fémekre. Ma ez megoldható úgy, hogy abban a kézimunka minimálisra (ellenőrzésre) szorítható. A különféle felismerési
eljárások – így a röntgen- és infravörös spektroszkópia – segítségével mind a szervetlen anyagok (fémek, kőzet, üveg), mind pedig
a szerves anyagok (az eltérő fajtájú műanyagok, a fa és a papír)
elkülöníthetők egymástól.”
A hulladék-újrahasznosítás általános folyamata a fő irányok
szerint, durva (előzetes) szétválasztással kezdődik. Ezután jön
az érdemi feldolgozás. Először az aprítás, utána a mosás, a szárítás, majd a hulladéktípusnak megfelelő speciális szeparátorokkal
kezelik a hulladékot, hogy az eltérő típusokat elválasszák egymástól, végül rendszerint granulálják, vázolja fel a folyamat fő lépéseit
az egyetemi tanár. „Nyugat-Európában, például Németországban
már terjed az a rendszer, hogy nem egy, hanem több műanyaggyűjtő konténer van, hogy már a háztartásokban előszelektálni
lehessen az eltérő műanyagtípusokat.”
Bár manapság a műanyaghulladék van a ﬁgyelem középpontjában, gyakorlatilag a háztartásokban keletkező különböző hulladék újrahasznosítható, és segítségükkel részben új használati
tárgyak, részben energia állítható elő. Sőt a papír, a fém és az üveg
sok tekintetben a műanyagnál is alkalmasabb a visszaforgatásra.
Ez az egyik oka annak, hogy a legtöbb szakértő szerint környezetvédelmi szempontból szinte bármilyen csomagolóanyag jobb,
mint a műanyag. Ugyanakkor a papír vagy az üveg újrahasznosítása sem magától értetődő, és a folyamatos fejlesztéseknek
köszönhetően a hatékonysága, illetve a reciklizációs eljárások
környezeti terhelése és költségei nagymértékben csökkenthetők.
Tekintsük hát át a különféle anyagú hulladékok újrahasznosításának technológiáit!
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Mert ez műanyag!
A műanyag-újrahasznosítás útjában legalább annyi a gazdaságossági akadály, mint a technikai nehézség. A műanyag sokszor
egyszerűen túl olcsó, és túl kicsi a sűrűsége ahhoz, hogy újrahasznosításából gyorsan nagy haszonra lehessen szert tenni. A különféle műanyagtípusok elkülönítése is nehézkes, komoly embererőt vagy költséges ipari beruházásokat igényel. Ennek ellenére
ökológiai szempontból e hulladéktípus újrahasznosítása tekinthető a legfontosabbnak.
A legnagyobb technikai nehézségnek a műanyagkeverékek
fáziselkülönülése mutatkozik. Ez azt jelenti, hogy ha a műanyaghulladékot nem szelektálják típusok szerint megfelelően, akkor
az egyszerre felolvasztott keverékek keverékek sűrűségkülönbségük alapján elválnak egymástól az olvadékban, és strukturálisan
gyenge pontokat hoznak létre a belőlük gyártott termékekben.
A két leggyakrabban használt műanyagtípus, a polietilén (PE), valamint a polipropilén (PP) tipikusan így viselkedik, és e tulajdonságuk nagyban csökkenti a belőlük készített, újrahasznosított termékek használhatóságát.
Az újrahasznosítási ciklusokat a műanyag esetében korántsem lehet a végtelenségig ismételni. Minden egyes visszaforgató
körben romlik ugyanis az új termék minősége, emiatt a legtöbb
műanyagtípus esetében legfeljebb kétszer-háromszor lehet újrahasznosítani a tárgyat, mielőtt az végleg használhatatlanná válik.
A különféle szennyező anyagok, illetve az eltérő műanyagtípusok
szándékos vegyítése tovább rontja az újrahasznosítás hatásfokát.
„Nyilvánvalóan nem szerencsés a végtelenszer ismétlődő újrahasznosítás. De a különböző hulladéktípusok jelentősen eltérő
számú ciklus során hasznosíthatók újra, tekintettel arra is, hogy
a szeparátorok néhány százalékos minőségi hibával dolgoznak,
tehát egyre több nem kívánt műanyagkomponenst tartalmazhatnak – magyarázza Csőke Barnabás. – A hőre lágyuló műanyagok például sokszor visszaforgathatók számottevő minőségromlás
nélkül, mivel jól elkülöníthetők a többi műanyagtól. A másik vég-
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Ökológiai szempontból a műanyaghulladék újrahasznosítása tekinthető a legfontosabbnak. Ám az újrahasznosítási ciklusokat nem lehet a végtelenségig
ismételni, ugyanis minden egyes visszaforgató körben
romlik az új termék minősége. Emiatt a legtöbb műanyagtípust legfeljebb kétszer-háromszor lehet újrahasznosítani, mielőtt végleg használhatatlanná válik.

letet például az elektronikai hulladékok képezik, amelyeket igen bonyolult és költséges technológiai folyamatok révén lehet már először is
újrahasznosítani, tekintettel arra, hogy gyakran kompozitok. Viszont
kijelenthető, hogy lényegében minden hulladék hasznosítható. Az más
kérdés, hogy a hasznosításnak mely módjai állnak rendelkezésre.”
Alapvetően két lehetőség van a műanyag-újrahasznosításra, amelyek abban különböznek, hogy megváltozik-e közben a műanyag típusa.
Az egyszerűbb mód megtartja a műanyag fajtáját. Az előválogatás után
a tisztán egyféle műanyagot mossák, aprítják, majd beolvasztják, és
újabb tárgyakat gyártanak belőle. A másik lehetőség a depolimerizáció,
ekkor lebontják a műanyagot alkotó hosszú polimerláncokat kisebb
építőegységeikre, amelyekből az újbóli polimerizáció segítségével eltérő
műanyagtípusokat lehet előállítani.
Sajnos vannak olyan műanyagok, amelyek technológia hiányában
nem hasznosíthatók újra. A leggyakrabban használt, anyagában újrahasznosíthatatlan műanyag a polisztirol. Az ebből készült tárgyakat
csak energetikai hasznosításra lehet irányítani (ahogy igaz ez a többi,
újrahasznosíthatatlan hulladéktípusra is), vagyis közvetlenül (például
égetéssel) vagy közvetetten (például földgázzá alakításával) energiává
változtatják.

Papír, ami elérhető
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Ha a legtöbb galibát okozó visszaforgatással kezdtük, folytassuk hát
a talán legegyszerűbben újrahasznosítható hulladéktípussal, a papírral.
A fejlett országokban az összes felhasznált papír legalább kétharmada
napjainkban már korábbi hulladékból készül, jelentős minőségromlás
nélkül. Ahogy a műanyag esetében, úgy a papír hasznosítása is főként
azért fontos környezetvédelmi szempontból, mert a fából készült papír rendkívül sok megkötött szenet raktároz. Ha újrahasznosítjuk, azzal
nemcsak a megkötött szén szén-dioxiddá való konverzióját akadályozzuk meg, de a papírgyártáshoz szükséges újonnan kivágandó fák menynyiségét is csökkenthetjük.
A papír újrahasznosítása általában darabolással kezdődik, utána következik a vegyszeres kezelés. A hozzáadott adalék anyagok fő szerepe
a papír rostjainak lebontása, és az őket alkotó cellulózmolekulák kiszabadítása. A folyamat gyorsítása érdekében a keveréket rendszerint
melegítik, majd eltávolítják belőle a szennyező anyagokat. Nyomtatványok reciklálása esetén a legfontosabb eltávolítandó szennyező anyag
a tinta, amely olykor a teljes tömeg 2 százaléka is lehet.
A felaprított, feloldott és tisztított cellulózmasszát (papírpépet) ezután általában fehérítik, szárítják, majd új papírt gyártanak belőle.
Amikor egy tonna újságpapírt hasznosítanak újra, az szinte egy tonna újonnan feldolgozandó faanyagot helyettesít. Ám ha írógép- vagy
nyomtatópapírt forgatnak vissza, az akár két tonna faanyag feldolgozását is szükségtelenné teheti. Ennek az az oka, hogy míg az újságpapír alacsonyabb minőségű, sárgás, vagyis lignint is tartalmaz, addig
a jobb minőségű fehér papírok szinte kizárólag cellulózból készülnek.
Vagyis a természetes fát részben alkotó lignint ki kell vonni belőle.

Gyűjtsd a vasat és a fémet!
A legnagyobb hagyományai egyértelműen a fém-újrahasznosításnak
vannak, amit gazdasági okok indokolnak. A fémek általában nagy sűrűségű anyagok, és drágák, vagyis már kis térfogatban is jelentős értéket
képviselnek. Emiatt jószerével a fémek feldolgozásának kezdete óta létezik a fémhulladék-újrahasznosítás.

zöldkörnyezet
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A fémhulladék feldolgozásának első lépése gyakran a préselés,
amellyel tovább növelik az érték-térfogat arányt. A fémhulladékfeldolgozás köré mára olyan nagy hagyományokkal és bejáratott
kereskedelmi csatornákkal rendelkező ipar épült ki, hogy a fémhulladékok ára a nyersanyagok árához hasonlóan ingadozik, sőt
a tőzsdékhez hasonló elven működő árveréseket is tartanak, ahol
fémhulladékok nagy tételben cserélnek gazdát.
A legszélesebb körben újrahasznosított fémek a vas és származékai, az alumínium, az ólom, a réz és a cink. Ám vannak olyan fémek is, amelyek ugyan tömegüket tekintve szinte elhanyagolhatók
például az acélhoz vagy az alumíniumhoz képest, mégis rendkívül
értékesek, így már minimális mennyiségben is érdemes velük foglalkozni. Az elektronikai hulladékokban fellelhető nemes-, illetve
ritka fémek tipikusan ilyenek.
A feldolgozás szempontjából kétfelé osztják a fémhulladékot:
vasat tartalmazóra és vasat nem tartalmazóra. A vasszármazékokat mágnesezhetőségük okán viszonylag egyszerűen el lehet
távolítani a többféle fémet tartalmazó keverékekből, majd szinte
teljes értékű fémet lehet belőle előállítani. Sőt az acélgyártás egyes
technológiai lépései kifejezetten igénylik az ócskavasat.
A fémhulladék-feldolgozás hatalmas részét képezik a forgalomból kivont járművek (gépkocsik, hajók) újrahasznosítása. 2008ban az Egyesült Államokban az az évben gyártott acél tömegének
97 százalékára rúgott az acélhulladék-újrahasznosítás, az az évben
forgalomba állított autóknak pedig 106 százalékát hasznosították
újra. (Úgy lehet 100 százaléknál több a szám, hogy a 2008-as recesszió miatt abban az évben meglehetősen visszaesett az eladott
autók száma.) A gépkocsik tömegének nagyjából felét teszi ki

az acél, amelyet beolvasztva új acél gyártására használnak. A hulladékacél felhasználásával az acélgyártás energiaigényének legalább fele megtakarítható.

Nyúljunk az üvegért!
Bár sokan nem is gondolnak erre, a lakosság körében talán az üveg
szelektív gyűjtésének vannak a legnagyobb hagyományai. Ennek oka, hogy az üveget sokkal régebb óta használjuk folyadékok (például italok, illetve folyadékállagú ételek) tárolására, mint
a műanyagot, valamint jóval kevésbé kopik, mint a műanyag. Átlagos használat esetén az üvegtárgyak gyakorlatilag nem veszítenek minőségükből. Így sok üvegtípus, főként a palackok visszaválthatók, ezáltal azon kevés hulladék közé tartoznak, amelyek
szelektív gyűjtése közvetlen hasznot hajt a végfelhasználóknak is.
Ideális esetben a visszaváltható üvegpalackok mosás után
azonnal újrahasználhatók. Témánk szempontjából most azonban
érdekesebb az az üveghulladék, amelyet anyagában kell feldolgozni, mielőtt új tárgyak készülhetnének belőle. Az üvegnél rendkívül fontos a színek szerinti elkülönítés, mivel az üveg az olvasztás
során sem veszíti el a színét, az eredeti szín mindvégig megmarad.
Az üveg újrahasznosításakor különösen fontos, hogy a folyamat első fázisában eltávolítsanak belőle minden szennyező
anyagot. Minthogy az üveg a legtöbb szennyező anyagnál hamarabb olvad, az olvasztáskor elkülöníthetők a különböző
komponensfrakciók. Ugyanakkor a hőálló üveg eltávolítása már
nem ilyen egyszerű, noha elsődleges fontosságú. Vagyis hőálló
üveget ne dobjunk a szelektív gyűjtőbe, mert az olvasztáskor

Hogyan szelektáljunk?
Rendszeresen félreértésekre ad okot,
hogy pontosan milyen hulladékokat
dobhatunk az egyes szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe. Vannak, akik
az egész válogatást azzal utasítják el
(persze saját lustaságukat leplezendő),
hogy a szemetet végül úgyis összeöntik a kukásautóban, így az egésznek semmi értelme. Mások mindent be-
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dobnak (szinte válogatás nélkül) ezekbe
a gyűjtőkbe, mondván, valahogy biztos
újra fogják őket hasznosítani.
A helyes eljárás – ahogy lenni szokott –
valahol a két véglet között van. Bár a kilencvenes évek elején, amikor még nem
épült ki Magyarországon a hulladék-újrahasznosító ipar, valóban előfordult, hogy
a szelektíven gyűjtött szemét végül mégis

üveg

fém

e-hulladék

nem újrahasznosítható hulladék
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összeöntve végezte a szeméttelepen.
Az utóbbi években azonban ez már nem
így működik. Ennek az az egyszerű oka,
hogy ma már remek üzlet az előválogatott
hulladék továbbértékesítése és feldolgozása. Ha a lakosság előválogatja ingyen
a feldolgozócégek számára, az kész haszon, a saját pénztárcájuk ellen tennének,
ha ezt nem használnák ki.
Viszont ha valóban tenni akarunk a környezetünkért, nekünk is oda kell ﬁgyelnünk,
hogy mit hova dobunk. És bármennyire is
logikátlannak tűnik, vannak hulladéktípusok, amelyeket nem szabad a szelektív
gyűjtőkbe dobni, mert ezzel több kárt
okozunk, mint amennyit segítünk.
A szelektív gyűjtés szabályai időnként
egyáltalán nem maguktól értetődők, és
területről területre is változhatnak. Ennek oka az, hogy nem mindenhol áll
rendelkezésre egy-egy adott hulladéktípus újrahasznosításához szükséges
ipari infrastruktúra – derül ki a Hulladék

újrahasznosítás, technológiák, minőségromlás, újrahasználás

A visszaváltható üvegpalackok mosás után azonnal újrahasználhatók. Az üveghulladékot anyagábban kell
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a szilárdan maradó darabok szerkezeti inhomogenitást okoznak
az új üvegben.
Az üveg ideális újrahasznosítható csomagolóanyagnak tekinthető, mivel korlátlan alkalommal lehet új üveget készíteni belőle.
Az üveghulladék használata az üveggyártás során jelentősen csök-

Munkaszövetség tájékoztatójából. Fontos tehát szem előtt tartani, hogy az itt
leírt szabályok a fővárosra, pontosabban
a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt.
által kiszolgált településekre vonatkozik.
Az egyéb megyékben alkalmazott szelekciós szabályokról az adott hulladékkezelő
cég honlapján lehet tájékozódni.
Mit dobjunk hát a kék kukába? Ez viszonylag egyszerű, a tiszta, papírból
készült tárgyakat: újságokat, könyveket,
kartonpapírt, csomagolópapírt (bár akkor teszünk a legtöbbet a környezetért,
ha nem csomagoljuk be az ajándékokat),
valamint tejes-, gyümölcsleves dobozt.
Utóbbit öblítsük ki, és a műanyag kupakot is visszacsavarhatjuk rá. A dobozokat
– ez mindenféle hulladéktípusra igaz –
nyomjuk, hajtogassuk össze, hogy több
elférjen a kukában. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a kukásautó valójában
80 százalék levegőt szállít, ami az elhasznált gázolajat, illetve az így felszabaduló
szén-dioxidot ﬁgyelembe véve korántsem
környezetbarát opció.
Valójában csak a szennyezett papírt nem szabad a papírgyűjtő kukába

kenti a folyamat energiaigényét. Nagyságrendileg az üveghulladék részarányának minden 10 százalékos emelése 2-3 százalékkal
csökkenti az üveggyártás energiaigényét. Vagyis 100 százalékos
újrahasznosítás esetén az energiafogyasztás 30 százalékkal csökkenthető. 

dobni. Így az ételmaradékot tartalmazó
pizzásdobozt, az olajos, zsíros, vegyszeres
papírokat a kommunális kukába kell dobni.
A fehér és színes üveges konténerek szabályai is beláthatók józan ésszel.
Ezekben folyadékok tárolására szolgáló
üvegedényeket szabad dobni, amelyeket
előzőleg elmostunk, és nem tartalmaznak
szennyező anyagokat, illetve más anyagú
alkatrészeket. Emiatt ne dobjunk a szelektívbe drótvázas üveget, szemüveget,
nagyítót, villanykörtét, fénycsövet, gyógyszeres üveget. A fémkupakot el kell távolítani róluk. Törött ablaküveget sem szabad
a fehérüveg-gyűjtő tartályba dobni.
A szürke, fém feliratú konténerbe is főként csomagolóanyagot, vagyis italos- és
konzervdobozokat gyűjtenek. Emellett bele
lehet dobni a kis méretű háztartási fémhulladékot, például az alufóliát, már nem használt evőeszközöket, eltört késeket. Ipari
(akár otthoni barkácsolásból származó)
fémhulladékokat azonban nem szabad
beledobni. Az FKF Zrt. a fővárosban áttér
a műanyagok és a fémek közös gyűjtésére.
Ezek könnyen elkülöníthetők egymástól
a szortírozóüzemben is. A lépést az tette

zöldkörnyezet

szükségessé, hogy a fémgyűjtő tartályokat
rendszeresen felborították, hogy a viszonylag magas áron értékesíthető alumíniumot
kiszedhessék. Ezzel szétszórták a szemetet, és zajt keltettek.
A végére hagytuk a legellentmondásosabb hulladéktípust, a műanyagot. Ez
okozza a legtöbb zavart, amely időnként
vitákhoz vezet. Ennek részben az az oka,
hogy a műanyag esetében a legnagyobbak a területi eltérések abban, hogy mely
típusú műanyagokat lehet szelektíven gyűjteni, és melyeket nem. Könnyen lehet tehát, hogy bizonyos fajtákat annak ellenére
sem gyűjthetünk szelektíven, hogy létezik
a visszaforgatását biztosító technológia.
Budapesten a következő műanyagfajtákat lehet a sárga konténerekbe dobni:
az üdítős-, ásványvizes PET-palackok
(összelapítva), háztartási ﬂakonok, joghurtos poharak, margarinos tégelyek kimosva, műanyag szatyrok, zacskók. Talán
még fontosabb, hogy mely műanyaghulladékot ne dobjuk a szelektív gyűjtőbe:
a szennyezett hulladékot, a CD-lemezt,
a magnókazettát, a nejlonharisnyát és
a hungarocellt (habosított polisztirolt). •
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Az idei év tech-szenzációi
A világ legnagyobb innovációs seregszemléjén, a CES-en 4500 nagyvállalat és startup
mutatta be legújabb technológiáit. Az idei programban egyebek mellett az okosvárosok,
az önvezető járművek, a kriptovaluták, a viselhető okoseszközök, a virtuális és kiterjesztett valóság, a drón- és robottechnológia, a mesterséges intelligencia volt a fókuszban.
Las Vegasban hat magyar vállalat is bemutatkozott a nagyközönségnek.

A

tech-show nyitó előadásában dr. I. P. Park, az LG Electronics elnöke és technológiai vezetője arról beszélt, hogy miként változtatja meg a mesterséges intelligencia (MI) a felhasználók életét a fejlődésre, az összekapcsolhatóságra és nyíltságra, azaz az MI három alappillérére építve. Ginni Rometty, az IBM
elnök-vezérigazgatója beszédében azt taglalta, hogy az olyan technológiák, mint az MI és a kvantum milyen drasztikus pozitív hatást
fejtenek majd ki az üzleti életre és a társadalomra. Hans Vestberg,
a Verizon vezérigazgatója az 5G-ben rejlő bámulatos lehetőségeket tárta fel előadásában, míg dr. Lisa Su, az ADM elnök-vezérigazgatója a számítástechnika új generációjáról beszélt, mely alapjaiban határozza majd meg a játék- és virtuális szórakoztatóipart.

a pulzust, a sebességet, az elégetett kalóriát és a távolságot, illetve SWOLF pontszámot is mutat úszás közben. Túl alacsony vagy
magas pulzus esetében ﬁgyelmeztet, stressz észlelésekor pedig
légzőgyakorlatot ajánl. Emellett az alvás folyamatát is kontrollálja,
hat gyakori alvási rendellenességet is felismer. Ugyancsak népszerű volt a látogatók körében a Brilliant intelligens kapcsolóvezérlő

Okosórától az okosvárosig
Az idei esztendő legnagyobb visszatérője kétségtelenül az Apple
volt. Az almás cég utoljára 1992-ben állított standot, amikor akkori vezérigazgató, John Sculley az első Newton PDA-t mutatta
be az érdeklődőknek, az idei kiállításon pedig már a HomeKit
intelligens otthoni rendszerére helyezték a hangsúlyt. Ha már
okoseszközök, a CES 2020 legjobb terméke díjat egy okosóra,
a Honor MagicWatch 2 kapta, amely egyetlen töltéssel akár 14 napos üzemidőre képes. A karóra egyebek között ﬁgyelemmel követi
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gével detektálja a napfényt a vezető arcán, és csak annyi területet
takar ki, amennyit éppen kell, hogy ne vakítsa el a sofőrt a fény.
Abban az esetben pedig, ha nem világít szembe a nap, átereszti
a fényt, és nem takar ki semmit a látótérből.

A jövő televíziói

rendszere, a fényerő-szabályozókra koppintva nemcsak a fényeket
tudjuk szabályozni, de aktiválhatjuk más intelligens eszközeinket
is, például az okos hangszórót a zenéhez.
A Toyota Japánban nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy
egy egész okosvárost létesít, hogy tesztelhesse az okosotthonok
automatizálásához, a közlekedés hatékonyságát fokozó mobilitási szolgáltatásokhoz, valamint a teljes urbánus környezet fenntartható energiaellátásához fejlesztett, innovatív technológiákat
és megoldásokat. A kezdetben kétezer lakosú Woven Cityben
a vállalat munkatársai és családtagjai laknak majd, akik kizárólag
elektromos, önvezető járművekkel közlekednek, az árukat pedig
a szintén autonóm vezérlésű Toyota e-Palette moduláris járművei
fogják szállítani. A 70 hektáros alapterületű város alapkőletételét
2021 januárjára tervezik.

Természetesen a jövő televíziói sem hiányozhattak a világ legnagyobb technológiai eseményéről, ahol a papírvékony kijelzők,
a 8K-s felbontás és a feltekerhető kijelzők jelentik a minimumot.
Az LG legújabb generációs televíziói egyre inkább műalkotásra hasonlítanak: a 3,81 milliméter vékony televízió OLED-technológiát

Mindent a kényelemért
A Continental új alkalmazással gazdagítja az autóipari szenzorok portfólióját: a CoSSy segítségével még biztonságosabb lesz
az automata parkolás. A rendszer a CoSSy által rögzített hangjelzésre támaszkodva észleli azokat a tárgyakat, amelyek kiesnek
a rövidtávú vagy egyéb típusú szenzorok érzékelési mezőjéből.

Emellett, ha egy parkoló autón horpadás vagy karcolás keletkezik,
a sérülést a CoSSy érzékelői egy időbélyeggel látják el. Az érzékelő
jelzése a kamerát is bekapcsolja, ráadásul ﬁgyelmeztető jelzéssel
fel is hívja a másik sofőr ﬁgyelmét az incidensre. Ezzel a tervek
szerint a korábban észre sem vett károkozások is kiküszöbölhetővé válnak.
A CES egyik innovációs díját érdemelte ki a Bosch virtuális napellenzője, amely valójában egy átlátszó LCD panel. A legtöbb környezeti tényező által kiváltott baleset okaként feltüntetett hagyományos napellenző ugyanis túl nagy teret takart ki a sofőrök elől.
Az átlátszó LCD panel azonban a mesterséges intelligencia segítsé-

felhasználó formatervezésével például egy faliképre emlékeztet.
A 8,3 millió képponttal rendelkező OLED TV W9 az LG legerőteljesebb 4K-s processzorával készült, míg az egyedülálló képminőséget
nyújtó LG 8K OLED TV 7680 × 4320-as felbontásban alkotja meg
a képeket, ami kétszerese a 4K-nak és négyszerese a Full HD-nak.
A Samsung idei nagy bejelentése szerint globálisan is értékesíteni
kezdik a 90 fokos elfordulásra is képes, The Sero nevű terméket.
Az eddig csak Dél-Koreában megvásárolható, 43 hüvelykes LED
LCD televíziót az állványba szerelt motor mozgatja, az igényeknek megfelelően. A cég szerint a függőleges használatnak különféle internetes alkalmazások, például a YouTube, az Instagram
vagy, mondjuk, játékok futtatása során lehet értelme. A Samsung érvelése szerint a Z generáció tagjai jószerével mobillal a kezükben nőttek fel, és elvárják azt, hogy a tévén is megkapják
az okostelefonokon megszokott élményt.

Magyar résztvevők
Las Vegasban hat magyar vállalkozás képviselte hazánkat.
A Safeskin iPhone készülékekre gyártott egyedi lopásgátló tokokat mutatott be a CES-en, a Grepton Informatikai Zrt. a kiterjesztett és virtuális valóság témakörében mutatta be fejlesztéseit, míg
az NNG az iGo navigációs szoftverével vett részt a tech-show-n.
A GPS Tuner outdoor és biciklis navigációs applikációjával és
e-bike-vezérlés rendszerével ismertette meg az érdeklődőket,
a Commsignia a járműkommunikációs fejlesztéseit mutatta be,
a Dobox pedig az Apple termékekre fejlesztett, hordozható,
vezetéknélküli dokkolóállomását vitte el Las Vegasba. 
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Szerző: Ben
ncze Áron

Digitalizálódó építőipar
A digitális forradalom napjainkra elérte az építőipart is: a szektor már nemcsak a tervezéshez és a költségbecsléshez alkalmaz digitális megoldásokat, hanem a munkák kivitelezésekor
is. A szakma irány tűjének tartott ArchDaily előrejelzése alapján elsősorban a 3D-s nyomtatásra, az automatizálásra és a mesterséges intelligenciára építő technológiák térhódítása várható. A jövő építkezései pedig felhőalapú infrastruktúrák nélkül elképzelhetetlenek lesznek.

B

ecslések szerint az elkövetkező évtizedben az építészek
mintegy 18 milliárd négyzetméternyi épületet terveznek
majd, hogy közel 1,5 milliárd embernek legyen lakása,
munkahelye, és tudjon hol szórakozni. Éppen ezért a jövőben még hangsúlyosabb szerepet kap az emberek által végzett
munkafolyamatok optimalizálása. A pénzügyi szektor már radikális átalakuláson ment keresztül néhány év alatt: míg korábban
elképzelhetetlen lett volna az életünk bankﬁók és banki ügyintéző
nélkül, manapság egyre többen intézik napi pénzügyeiket mobiltelefonon és számítógépen, így már nem szempont a nyitvatartási
idő, és természetesen sorba sem kell állnunk. Hasonlóan komoly
változás tapasztalható az építészet területén is; a tervezők már
nem összegöngyölt papíralapú tervekkel érkeznek meg az építkezés helyszínére, hanem digitális kijelzőkön lekövethető modellrendszerekkel. A fejlődés iránya mindinkább érzékelhető, és minden jel arra utal, hogy az információs technológia rövid időn belül
megszokott lesz az építőipari munka különböző fázisaiban is.

34

innotéka
inn

2020. január–február

BIM – a közös munka
Az építőipar fejlődésére az elmúlt évtizedekben a legnagyobb hatással minden kétséget kizáróan az épületinformációs modellezés
(Building Information Modeling – BIM) megjelenése volt. A BIM
az építőipari folyamatok és módszertanok teljesen új megközelítése: megkönnyíti a tervezést és a kivitelezést, segítségével magasabb minőségű műszaki dokumentáció készíthető, csökkenthetők
a tervezési hibák és a lehetséges extra kiadások. A rendszeren
belül minden mindennel kapcsolatba kerül, ugyanis az építőipari
adatbázis a tervezés első lépésétől a dizájn kialakításán keresztül
a kivitelezésen át egészen az üzemeltetésig mindent lefed, és minden munkafolyamatnál pontosan megmutatja a költségeket is.
A BIM a tervdokumentáció elkészítése mellett nagy segítség lehet a mennyiségi és szerkezeti analízisben, a szakági tervek közötti
háromdimenziós ütközésvizsgálatban, az üzemeltetési feladatok
hatékony ellátásában. A Magyar BIM Szövetség elnökségi tagja,
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Szabó László korábban úgy nyilatkozott a rendszerről, hogy még
óvatos becslések szerint is a költségek 10-15 százaléka megfogható
a kivitelezési időszakban. A modellezés használatával ugyanis kiküszöbölhetők az olyan improvizációk, amikor például át kell fúrni
egy vasbeton födémet, vagy vissza kell bontani valamit.
A mozaikszó első betűje az angol Building kifejezést takarja,
ám ebben az esetben az „épület” nem egyetlen konkrét épületet
jelent. A BIM-et ugyanis jóval összetettebb munkafolyamatok
megvalósítására használják, mint egy szimpla lakóház és annak gépészeti rendszere megtervezésére. Ennek megfelelően a volumenhatár is máshol van: a nagy építőipari cégeknek is az egymilliárd
forintos összköltségű beruházásoknál éri meg, hogy a BIM-et használják. Egyes értelmezés szerint a mozaikszó első betűjét inkább
a Build, azaz „építeni” szóként kell értelmezni, mert alapvetően
egy olyan komplex folyamatot jelöl, melyben az építészet különböző szakemberei már a tervezési fázisban beleláthatnak egymás
munkájába, ami jóval hatékonyabb közös munkára ad lehetőséget. Az Information szó mutatja a rendszer „okos” voltát, hiszen
minden egyes ilyen típusú beruházás nehezen kezelhető adatmennyiséggel jár, az épületinformációs modellezés azonban az információk rendszerezésére és nyomon követésére is alkalmas.
Az M, azaz a Modeling pedig azt jelenti, hogy első körben virtuális
térben készül el a teljes munka, melynek legnagyobb előnye, hogy
már a tervezés fázisában számos hiba kiderül, és azok kijavításával
időt, pénzt lehet megtakarítani, sőt kevesebb hulladék keletkezik. A betűszó M-je az utóbbi időben mást jelent, ma már inkább
a Management szót értik rajta, vagyis a BIM olyan folyamatra utal,
ahol a modellezésen és a modellelemek attribútumokkal való feltöltésén túl a rendszer használata az életciklus összes fázisán átível.

Az épületinformációs modellezés rendszere immár széles körben elterjedt: Japánban, Nagy-Britanniában, Spanyolországban,
Szingapúrban már a BIM jogszabályi hátterét is kidolgozták; használatát több európai országban az állami infrastruktúra-beruházások esetében kötelezővé tették, Németország pedig 2020-tól
csatlakozik az élenjárókhoz. Itthon egyelőre nem fenyegeti veszély
az állami beruházások kivitelezőit; a BIM-szemlélet elterjedésének
azonban alapvetően nem a cégek vagy maga a piac az akadálya,
hanem a humánerőforrás képzetlensége. Ennek egyik oka a magyar nyelvű háttéranyagok hiánya, hiszen csak 2018 tavaszán jelent
meg a mintegy 80 fogalmat és 25 felhasználási lehetőséget összegyűjtő nyilvános, nemzetközi viszonylatban is hiánypótló BIMkézikönyv első kötete. Ezzel párhuzamosan a hazai felsőoktatás
is lépett egyet: a Magyar Mérnöki Kamara tavaly ősszel indította
BIM mesteriskoláját, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építőmérnöki Karán pedig 2020 februárjától jelennek
majd meg az építőipar digitális újításainak megismeréséhez szükséges tantárgyak. A BIM egyetemi szintű képzésére elsősorban azért
van szükség, mert ez a modellrendszer egyszerre követeli meg
a felhasználótól az építészmérnöki vagy az építőmérnöki tudást,
az informatikai ismereteket, továbbá az angol szaknyelv ismeretét.
A világon elsőként a Graphisoft – egy magyarországi központú
multinacionális szoftverfejlesztő cég – fejlesztette ki a BIM-technológiát lehetővé tevő építészeti tervezőszoftvert, az Archicadet.
A magyar fejlesztésű termék gyorsan és rugalmasan kezeli a különböző tervezési munkafolyamatokat, biztosítva az adatok és az információk felhőalapú tárolását és interaktív megosztását akár különböző országok vagy földrészek munkaállomásai között. A program
díjat nyert a többi között a müncheni, majd a hannoveri világ-

Az épületinformációs modellezés, a BIM
M , melyben az építészet különböző szakemberei már a tervezési fázisban beleláthatnak
egymás munkáiba, és ez jóval hatékonyabb közös munkára ad lehetőséget. Az „okos” rendszer az információk rendszerezésére
és nyomon követésére is alkalmas. Első körben virtuális térben készül el a teljes munka, így már a tervezés fázisában számos
hiba érzékelhető. A hibák kiküszöbölésével pedig időt, pénzt lehet megtakarítani, és a hulladék mennyisége is csökken.
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kiállításon, illetve ezen keresztül tervezték meg a Paksi Atomerőmű
bonyolult cső- és vezetékhálózatát. A szoftver segítségével valósult
meg hazánkban számos sportfejlesztés, köztük a Dagály uszoda,
a Groupama Aréna, valamint a Puskás Ferenc Stadion építészetitervezési és kivitelezési folyamatai. A termék nem csak itthon ért el
komoly sikereket: a világ több mint száz országában használják, és
megannyi felsőoktatási intézményben oktatják. Az Archicad alapján tanulják néhány éve az épületinformációs modellezést például
Spanyolországban a Navarrai Egyetem építészhallgatói is. Építőipari
célszoftverekkel összekapcsolódva az évenként megújuló Archicad
nemcsak az építészek, hanem az egész építőipar számára nyújt korszerű tervezési megoldást.

aránt kezeli, így a dolog tervezhetővé válik. Az Anyagszállítás app
csökkenti az anyaghiány miatti leállásokat: a termék nem csupán
a megrendelt és átvett anyagok mennyiségének követését és kontrollját teszi lehetővé, de digitalizálja a szállítóleveleket is. A valós
idejű anyagfelhasználással a túlzott fogyasztás, azaz a lopás vagy
a pazarlás is könnyen kiszűrhető.
A készletgazdálkodás, ezen belül a betonmegrendelésekre szakosodott a Doka cég Smart Pouring alkalmazása, amelyben a művezetők megadhatják a betonra vonatkozó alapvető követelményeket (a nyomószilárdságot, a kitettségi osztályt, a szállítás helyét
stb.), és azonnal le is adhatják a rendelést. A zsaluzási technológiák
fejlesztésében világelsőnek számító cég termékével a beszállító
megkapja a rendelést, ellenőrzi, majd rendelés-visszaigazolást küld
róla. A szállítás megkezdése előtt a sofőr szintén megkapja a szükséges információkat, beleértve a kirakodás helyét. Amikor a sofőr
megérkezik a szállítmánnyal a kirakodási helyre, a csapat értesítést
kap, és készen áll a rendelés átvételére. A Doka Remote Instructor
szolgáltatása az építkezés támogatását segíti egy virtuális szakértővel. Használata elsősorban akkor megkerülhetetlen, mikor egy előre
nem várt hiba lép fel az építkezésen, ám a helyszínen nincs képzett
munkaerő a feladat megoldására. A szoftver bármely erre alkalmas
eszköz segítségével – például képernyőjének vagy kamerájának
megosztásával – videokapcsolatot létesít egy szakértővel, aki így
virtuális helyszíni támogatást tud nyújtani.

Applikációs segítségek
A bostoni és londoni képviselettel, valamint rendkívül komoly
nemzetközi építőipari referenciával rendelkező miskolci vállalkozás, a Mobilengine applikációi egyebek között a raktározásban, az anyagszállításban és a minőség-ellenőrzésben nyújtanak
segítséget. Az építésvezetők munkáját hivatott megkönnyíteni
a Minőség app, melynek használatával akár négy órával lerövidülhet egy bejárás. Az applikáció ugyanis a helyszínen talált hibákat
mindjárt rögzíti és megjeleníti a tervrajzon, és a pontos leírást is
odaírhatják hozzá megjegyzésként. A rendszer ráadásul azonnal
e-mailben értesíti az adott alvállalkozót, aki már másnap nekikezdhet a hiba kijavításának. Az úgynevezett Raktár app az építkezéseken használt értékes eszközöket követi nyomon. Amennyiben
több telephelyen párhuzamosan folyik a munka, nehéz követni,
melyik gépet melyik helyszínen használják, és meddig, azonban
a digitális rendszer a munkaeszközök kiadását és visszavételét egy-

Helyzetben a gépi tanulás
A mesterséges intelligencia elsősorban a tervezés fázisában könynyítheti meg az építőiparban dolgozók munkáját. A generatív tervezés egy formakereső folyamat, amely abban segít, hogy minél

A raktározás, az anyagszállítás és a minőségg-e
-ellllenőrzés területén ma már applikációk nyújtanak segítséget. Például a helyszínen talált és rögzített hibák megjelenítése a tervrajzon; az építkezéseken használt értékes eszközök nyomon követése,
azok kiadásának és visszavételének kezelése. A valós idejű anyagfelhasználás
követésével pedig a túlzott fogyasztás, a lopás vagy a pazarlás könnyebb kiszűrése.
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hatékonyabban találják meg az adott épületnek a használók
igényei szerinti tökéletes kialakítását. A munka során a rendszer ﬁgyelembe veszi a többi között a szomszédsági viszonyokat, a munkahelyi preferenciákat, az irodán belül a közlekedési ösvényeket, a termelékenységet, valamint a természetes
és a mesterséges fényviszonyok arányát is. A paramétereket
végül egy olyan számítógépes rendszerbe táplálják be, amely
– a ﬁzikai helyszín követelményeivel együtt kezelve az adatokat – több tervet is készít az igények alapján, az építészek
pedig választhatnak, melyiket valósítják meg. A mesterséges
intelligencián alapuló megoldások teljesítménye akkor ideális igazán, ha az adatforrások összekapcsolhatók egymással.
A BIM360 platform a különböző építőipari vállalatoknak teszi
lehetővé, hogy az összes adatot egy olyan platformon kezeljék, amely egy közös analitikus réteg képességeivel rendelkezik, emellett pedig külső alkalmazások – Smartvid.io, Triax
Technologies vagy SmartBid – integrálására is lehetőség van.
Az építkezéseken rengeteg fotó és videofelvétel készül,
és mind gyakrabban használnak drónokat is, melyekkel
az építkezés állapotát, haladását lehet ﬁgyelemmel kísérni.
A virtuális valóságot kivetítő intelligens sisakok pedig a helyszíni bejárásokkor könnyíthetik meg a kivitelezők munkáját.
A látványtervezésben élenjáró Chaos Group V-Ray Next for
3ds Max programban több olyan megoldás is van, amelyek
a mesterséges intelligenciának a gépi tanulási folyamatait
használják arra, hogy szüntelenül javítsák és egyre jobban
megértsék a tervezés során felépített modellek, anyagok és
fénybeállítások hatékonyságát. Ezeket felhasználva aztán
nagymértékben javíthatják a létrehozandó képek, animációk
minőségét, és ráadásul drasztikusan csökkenthető a látványtervek elkészítésének ideje.

Nyomtatva könnyebb
Óriási hidak és felhőkarcolók építéséhez ugyan még mindig
lassú és drága a nyomtatás, ám lakóházak esetében már komoly eredményeket tud felmutatni ez a technológia. Tavaly
nyáron készültek el Eindhovenben a világ első olyan lakóházai,
amelyek felhúzásához háromdimenziós nyomtatót használtak. Az új technológia a Hollandiában egyre nagyobb méreteket öltő kőműveshiányra nyújt alternatívát. Az építkezéshez
használt 3D-s nyomtató gyakorlatilag egy hatalmas robotkar, melynek a végén található fecskendőből lövellik ki a különleges, tejszínhabhoz hasonló állagú cementet. Az anyagot
az építész szándékai alapján formázzák, egyik réteget a másikra húzva. A házaknak csak a külső és a belső falai készültek
a nyomtatóval, az új technológia azonban okosházzá is varázsolja az ingatlant, miután azt is lehetővé teszi, hogy a falakba
közvetlenül beépítsék a világítás, a fűtés és a biztonsági berendezés működtetéséhez szükséges vezeték nélküli érzékelőket.
Kisebb gyalogoshidaknál az építés folyamata eltér a hagyományostól: először is a gyorsan kötő híg betont egy darura töltik ki, majd egy számítógép által vezérelt, sínen futó,
emelőkarra rögzített szórófejen keresztül adagolják az anyagot rétegről rétegre. A londoni Brunel Egyetem kutatása
szerint a 3D nyomtató 30 százalékkal kevesebb anyaggal és
komoly munkaerőigény nélkül képes dolgozni.

A 3D-s nyomtatás óriási hidak és felhőkarcolók építéséhez még
lassú és drága, lakóházak esetében azonban már létező technológia.
Az építkezéshez használt nyomtató gyakorlatilag egy hatalmas robotkar, melynek a végén található fecskendőből lövellik ki a különleges,
tejszínhabhoz hasonló állagú cementet. Az anyagot az építész szándékai alapján formázzák, egyik réteget a másikra húzva.

Az előrejelzések szerint az elkövetkező évtizedben az épületek elemei a robottechnika növekvő bevonásával mind gyakrabban fedett
csarnokokban és üzemekben, megfelelő munkakörülmények között készülnek el, majd utána a helyszínen kerül sor az összeszerelésre. A digitális technológiák eredményeképpen az építőipari tevékenység minden
egyes apró részlete mérhetővé válik, és az eredmények felhasználásával
egyre termelékenyebb, egyre hatékonyabb lesz az építőipar, ami az épületek minőségében is megnyilvánul. 
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keresési trendek • deep tech seregszemle

Mi érdekelt leg jobban
minket 2019-ben?

A

A Google december közepén hozta nyilvánosságra
a 2019-es keresési trendeket, amelyek egyedi betekintést engednek abba, mi érdekelte leginkább a világot
és Magyarországot az előző esztendőben. A top 10-es
listák 74 ország legnépszerűbb témáit fedik le.

magyar abszolút lista élén – 2018-hoz
hasonlóan – tavaly is egy politikai
esemény áll: az önkormányzati választások. Ezt követi Andy Vajna és a NotreDame, a top 10-be pedig felkerült még
egyebek között a berlini fal leomlása és
az európai parlamenti választások is. A sorozatok közül a Csernobil és a Drága örökösök voltak a legkeresettebbek, a könyvek közül a Trónok harca és a Miután került az élre. Sporteseményeknél a női kézilabda-világbajnokság és a Magyarország–
Uruguay futballmérkőzés, a fesztiválok
közül a Strand és a Volt érdekelték leginkább a magyar internetezőket. A 2019-es
világlistán az India–Dél-Afrika krikettmérkőzéseket Cameron Boyce, a Jessie
és az Utódok című amerikai tévésorozatok
epilepsziás roham következtében meghalt
húszéves sztárja, valamint a Copa América,
Dél-Amerika legjelentősebb labdarúgótornája követi. A 2019-es év keresési listái
a tavaly indított több billió keresés adatai
alapján készültek, a duplikációkat, spameket kiszűrték. 

Nemzetközi szín térre kerültek
a magyar startupok
Négy magyar startup is bemutatkozhat
2020 márciusában a világ legfontosabb
deep tech seregszemléjén, a párizsi Hello
Tomorrow Global Summit rendezvényen,
miután a több mint 5000 jelentkező közül
őket is kiválasztották.

A

deep tech vagy más néven tudományos technológiai szegmens egyre nagyobb szerepet kap világszerte, hiszen olyan
innovatív startupokról van szó, melyek intenzív kutatás-fejlesztési
tevékenységükkel érdemi válaszokat adhatnak korunk legégetőbb
társadalmi, ipari és környezeti kihívásaira. A terület jelentőségét jól
mutatja, hogy 2014 óta évente átlagosan több mint 20 százalékkal
nő a deep tech startupokba áramló magánbefektetések volumene,
melynek összértéke tavaly már megközelítette a 18 milliárd dollárt
(5454 milliárd forintot).
Az elődöntőbe jutott hazai startupok között van a biológiai
mezőgazdasági kártevőirtó megoldásokat fejlesztő Biopesticide;
az ITMedicine, mely egyedülálló nőgyógyászati ﬁziológiai diagnosztikai orvostechnikai eszközt fejleszt, amely képes mérni
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a magzati EEG- és EKG-hullámformákat a terhesség és a szülés
során. A Lupfe csapata olyan új generátorrendszert fejlesztett,
amely ultrakönnyű megoldást képes biztosítani az elektromos
repülőgépeket – a többi között repülő taxikat – fejlesztő cégek számára, míg a Jfermi a biotechnológiai kutatás-fejlesztést
forradalmasítaná saját fejlesztésű mini bioreaktorukkal, mely
megﬁzethető árú, így szakiskolák, felsőoktatási intézmények oktatólaborjainak is kiváló megoldást jelent. A magyar startupok
jövőre mintegy 1100 nagyvállalati vezető, közel 1000 kutató és
tudományos innovátor, 250 vezető befektető, illetve 150 nemzetközi újságíró előtt mutatkozhatnak be. 

inno -tér

Jim Holt • Walter Isaacson • Patrick J. Deneen

Jim Holt

Amikor Einstein
Gödellel sétált
Kirándulás az értelem peremén

titkait, a matematika alapjait, a logika
és az igazság természetét, közben ünnepelt vagy elfeledett gondolkodók életrajzi részleteibe is betekintést ad. Emmy
Noether fizikustól kezdve a számítástechnikai úttörő Alan Turingon át a fraktálok felfedezőjéig, Benoit Mandelbrotig
olyan személyiségeket ismerhetünk meg,
akik döntő befolyást gyakoroltak arra,
ahogyan a világra tekintünk, ahogyan
a tudásunkra szert teszünk, sőt még arra
is, ahogyan az életünket vezetjük. •

Typotex Kiadó
Létezik-e az idő? Mi a végtelenség?
Miért fordítják meg a tükrök a látványt
balra és jobbra, de nem felfelé és lefelé? Jim Holt szórakoztató és közérthető magyarázatot kínál néhány szép,
de legkevésbé sem értett gondolathoz
az einsteini relativitástól a húrelméletig,
megvizsgálja a kvantummechanika

Walter Isaacson

Az aprólékos kutatómunka eredményeképpen megszületett, világszerte nagy
sikert aratott életrajza nem kevesebbre
vállalkozott, mint hogy megkíséreljen
betekintést nyújtani a 20. század talán
legnagyobb elméjének működésébe,
egyúttal közelebbről is megismertesse
olvasójával a korszakalkotó fizikus mögötti magánembert. A szerző számos
szakirodalmi forrást, kortársak visszaemlékezéseit, valamint Einstein saját feljegyzéseit és leveleit felhasználva tárja
elénk ezt az egyedülálló, kihívásokkal
és fordulatokkal teli, kalandos életutat. •

Einstein
Egy zseni élete és világa

Helikon Kiadó
Minden idők egyik legjelentősebb
tudósa, összetéveszthetetlen karaktere,
jellegzetes, égnek álló hajviselete, pimasz
nyelvöltése, szállóigévé lett kijelentései,
híres egyenlete és a relativitáselmélete
sokak számára ismerős, mégsem tudjuk
igazán, ki is volt ő valójában.

Patrick J. Deneen

mény: egyenlő jogokat hirdet, miközben hihetetlen anyagi különbségeket
teremt; legitimitását a kölcsönös anyagi
hozzájárulásból nyeri, mégis az egyént
és a privatizációt erősíti; a személyes
autonómiát tekinti legfőbb értéknek, ennek ellenére a történelem legátfogóbb
államapparátusát hozta létre.
Vitára ingerlő, gondolatébresztő
kötete arra hívja fel a figyelmet, hogy
a politikai kultúrában jelenleg megfigyelhető szélsőséges folyamatok nem
csupán a rendszer felszíni repedései,
hanem a liberalizmus – amelynek globális sikere egyben a saját kudarcát is
előrevetítette – alaptulajdonságai. •

A liberalizmus kudarca
Libri Kiadó
A 20. századot három nagy ideológiai
rendszer jellemezte: a fasizmus, a kommunizmus és a liberalizmus. Közülük mára
csak az utóbbi maradt fenn. E kivételezett helyzetben a liberalizmus képviselői
hajlamosak elfelejteni, hogy a liberalizmus is csak egy ideológia, nem pedig
a politikai fejlődés végpontja, a demokrácia valamiféle csúcsteljesítménye.
A szerző amellett érvel, hogy a liberalizmus eleve ellentmondásos képződ-
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anyagvizsgálat, acélötvözetek, szikracsóva, összetétel-ellenőrzés

Szerző: Stöckert Gábor

Bermann Miksa

rétege, amely meggátolná a tökéletes hegesztést. A legemlékezetesebb eredményt
viszont a harmadik kutatási irány hozta:
az acélok szikrapróbája.
Bermann-nak feltűnt, hogy a különféle
összetételű acélötvözetek máshogy szikráznak, és ezt a jelenséget próbálta laboratóriumi körülmények között megﬁgyelni,
illetve leírni. Tapasztalatai alapján meghatározta, hogy milyen szemcsézettségű, méretű és sebességű csiszolókoronghoz kell tartani az acélanyagot, hogy hosszú, vízszintes

A lágyacél (kovácsvas) szikranyalábja

A mangánacél szikranyalábja

Kemény karbonacél szikranyalábja

Volfrámdús acél szikranyalábja

INDEX
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Forrás: Arcanum/Magyar Mérnök
és Építész Egylet Közlönye, 1908.

Bermann Miksa nevét méltatlanul kevesen
ismerik, amire részben magyarázat lehet
a származása, valamint az a tény, hogy egész
életében Magyarországon élt, így nem tudta tehetségét úgy kiteljesíteni, mint a külföldön jó kapcsolatokat építő és üzlettársakat
szerző magyar feltalálók.
Bermann tízgyermekes, szegény családba
született Győrben, 1861-ben. A Műegyetem
elődjében és több külföldi intézményben
tanult, továbbtanulását jelentős részben
maga ﬁnanszírozta megpályázott ösztöndíjakból vagy diákoknak adott különórákból.
Miután megszerezte gépészmérnöki oklevelét, kockázatos üzleti kalandok helyett
biztos és kiszámítható megélhetést keresett,
így jutott el a Magyar Királyi Államvasúthoz,
ahol 1885-ben kezdett dolgozni. 1892-től
az Északi Főműhely osztályvezetője, 1910től főnökhelyettese lett, a 20. század elejétől
pedig laboratóriumi anyagvizsgálatokat is
végzett a MÁV-nál.
Egyik kutatási területe az acélgyártás
során használt ötvözőanyagok szerepe és
az acél rugalmasságára gyakorolt hatása
volt, egy másik meg a hegesztés helyes módja. Rájött, hogy salakképzők segítségével
csökkenthető a fémfelületeknek az az oxid-

Forrás: Wikipédia

A szikrázó acél
bűvöletében

szikracsóva keletkezzen. „A szikrasugarak
hosszúsága 60 mm-től 500 mm-ig terjedhet
az anyagminőségtől függően, ezenkívül befolyásolja még a vasrészecske tömege, a csiszolókorong kerületi sebessége és a nyomás
nagysága. A korongot elhagyó vasforgácsot
hűti ugyan a levegő, oxigénje viszont táplálja
az égést. Mivel a melegfejlődés nagyobb mértékű a lehűlésnél, a vasrészecske hőmérséklete folyamatosan emelkedik, fehéren izzik,
majd megömlik, explóziós jelenségek keletkeznek, ezekből azután következtetni lehet
az ötvözet összetételére” – magyarázta már
1908-ban a Magyar Mérnök és Építész Egylet
Közlönyében, és az általa felfedezett összefüggéseket megkapó rajzokkal illusztrálta.
Ezután még évekig folytatta megﬁgyeléseit,
amelyeket 1915-ben az Anyagvizsgálók Közlönyében már úgy vezetett fel, hogy „a szikrakép éppen olyan tulajdonsága az anyagnak, mint a ﬁzikai vagy vegyi tulajdonságok”.
Sajnos ennél tovább nem tudott haladni kutatásaival. Azt jól látta, hogy fejlettebb, fényképes technológiára volna
szükség a pontosabb mérésekhez, ám erre
négygyerekes családapaként nem volt
módja, így eredményeit mások fejlesztették tovább külföldön. Utolsó éveiben már
a szerszámacélgyártás fejlesztési lehetőségeivel foglalkozott.
Bermann Miksa mindössze 64 évesen,
1925-ben halt meg Budapesten. Bár nevét
nem sokan ismerik, az általa megkezdett szikrapróbák fejlesztett változatát ma is használják, mert gyors és egyszerű összetétel-ellenőrzési módszer, amely a pontosabb és drágább eljárások hasznos kiegészítője máig is. 

Az átalakuló HÉVvonalaktól a tram-trainig
Európának a jövőben is
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