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Magyar űrstratégia kell!
A klímaváltozás a vízről szól?

A Weishaupt számos LowNOx tüzelőberendezése akár 30 mg/mN3 alatti nitrogén-oxid-emisszióra is képes,
az ultra-LowNOx égőink pedig a legszigorúbb amerikai előírásokat (9 ppm) is teljesítik. Az európai határértékeket teljesítő berendezéseink jelenleg 12 kW és 32 000 kW között garantálják az elvárt megbízhatóságot,
takarékosságot, és kínálnak magas komfortszintet mind az üzemeltetőnek, mind a karbantartó személyzetnek. A tervezők és beruházók mindennapjait pénzügyi és műszaki tervezést támogató szoftvereink segítik.

A rendezvény főbb témái
} Stratégiai változások a hazai gázpiacon
} EU-s network kódok harmonizációja
} Nominálás és adatszolgáltatás: fejlesztések technikai
oldalról, hivatali és kereskedői megközelítés
} Elosztói engedélyesek adatszolgáltatása
} Rövidtávú kapacitáslekötések – Intraday kereskedés
} A földgáz és más energiahordozók szerepe
} Ellátásbiztonság – orosz–ukrán kapcsolatok

} Újra növekedésben az orosz gázexport – szezonális
és strukturális tényezők
} Szállítási útvonalak diverziﬁkálása, infrastruktúra-fejlesztések
} LNG aránya az európai és a nemzetközi gázkereskedelemben
} ÜKSZ felülvizsgálat, módosítás – a folyamat jelen állapota
} SOS rendelet – regionális együttműködés, regionális
felkészülés
} EU-s és nemzetközi kitekintés: globális és nemzetközi irányok
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az autó robog. A balesetek mutatják, hogy két kézzel
sem vagyunk a topon, nemhogy fél kézzel.
Majd, ha eljönnek az okosautók, azt csinálunk a kocsinkban, amit akarunk, hiszen a technika mindent elintéz
helyettünk – gondoljuk egy ideje. Egyszer talán, ám két
minapi (bal)eset is arra figyelmeztet, hogy ezen a területen az út elején járunk. Mindkettő az Egyesült Államokban
történt. Egy tempei nő a zebrán kelt át, és mivel szinte
teljesen sötét volt, csak az utolsó pillanatban lehetett

sem észlelték a gyalogost, aki belehalt az ütközés következtében szerzett sérüléseibe. Kaliforniában pedig a beton
sávelválasztónak csapódott egy Tesla Model X. Ez a jármű
is önvezető módban volt a baleset idején. Nem e két eset
alapján kell ítéletet mondani a messiásként várt önvezető
autók felett, de látszik, hogy van még mit fejleszteni.
Az emberen és a technológián egyaránt.
Ez év májusában negyedik alkalommal rendezik meg
itthon A közlekedési kultúra napját. Az esemény
a biztonságtudatos közlekedés mellett az összefogásra
és a partnerségre fókuszál. Az egyik előadás a vezetés
közbeni mobilozás veszélyeire hívja fel a figyelmet. Arra,
hogy a technológiával nem tart lépést a közlekedési
kultúránk. Mert igenis a közlekedési kultúra része, hogy
miként viselkedünk vezetés közben egy hívás esetén.
Szegedi Imre
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Interjú Szirmai Imre neurológus professzorral

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczkky Zsolt

Megmutatni
magunkat másoknak
„Az ember nem lépheti át a korlátait. Hiába szeretnék én Márﬀ y Ödön stílusában
alkotni, a végeredmény »szirmais« lesz, mert az kerül a vászonra, ami a kezemben
van” – nyilatkozta magazinunknak Szirmai Imre neurológus professzor, akit előző
megszólalónk, Perner Ferenc ajánlott. A Pécsről indult szakember meggyőződése,
hogy nem járt le a tankönyvek ideje, mert a digitális tanulás, a képernyő nézegetése
nem alkalmas arra, hogy valaki a gyakorlati orvostudományban megfelelő jártasságra tegyen szert.
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Tisztelői igazi reneszánsz egyéniségként beszélnek Önről:
fest, szépirodalmi műveket alkot, miközben szakmájának,
a neurológiának is meghatározó alakja. Melyik az igazi?

– A neurológia. Ugyanakkor nem érzek érdemi különbséget a szépirodalom és a szakirodalom között, hiszen mindkét esetben hasonló kényszerek működtetnek. Ráadásul a két terület nem esik
messze egymástól. Az újabb könyveim átmenetek a szakmám és
a szellemtudományok között. Egyébként büszke vagyok arra, hogy
a 2014-ben megjelent Ars Neurologiae című munkám eladhatatlan. A kollégáim szerint azért, mert nehéz olvasmány. Ha nehéz
is, többek szerint egyes fejezeteket tananyagként kellene tanítani. A Neurológia tankönyvet azért írtam, mert fontosnak tartottam, hogy a szakterület gyakorlati ismeretei egy helyen elérhetők
legyenek. Meggyőződésem, hogy nem járt le a tankönyvek ideje,
mert a digitális tanulás, a képernyő nézegetése nem alkalmas arra,
hogy valaki a gyakorlati orvostudományban megfelelő jártasságra
tegyen szert.
Azt mondja, az Ars Neurologiae eladhatatlan. Gondolom,
nem remittendát akart írni?

– Szó sincs róla. 2015-ben jelent meg az Ideg-lelés című kötetem,
amely a 2003-as, nagy sikert aratott Valami ideg című esszékötet
átdolgozott, bővített, újragondolt változata. A két munkában az
orvosi hivatás jelenlegi helyzetét elemeztem változó, lassan elszegényedő társadalmunkban, az orvosok és betegeik viselkedésének
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tükrében, megélt tapasztalataim alapján. Mindkét kötet elfogyott,
amit azzal magyarázok, hogy az emberek szeretik, ha valaki ironikusan közelít meg egy témát, márpedig én ezt tettem a saját
szakmámmal. Az orvostársadalomhoz hasonló hierarchikus rendszerek építik fel az emberi közösségeket – a pedagógusok között is
erős a hierarchia, mint ahogy a politikusok körében is természetes.
Az alá-fölé rendeltség univerzális.
Az előbb említett két kötetében nem csupán erről, hanem
az orvos elit megvásárolhatóságáról, a gyógyszergyárak
egyre nagyobb befolyásáról is írt. Kapott negatív visszajelzéseket?

– Nem. Senki sem jelezte, hogy személyében megsértettem volna. Ezzel mindenki tisztában van, csak nem beszél róla. Az orvosi
szakma kiszolgáltatott, ezért nagyon keveseknek van saját jelleme.
Ezen azt értem, hogy a szakma művelői úgy viselkednek, ahogy az
egy orvostól elvárható. Ahogy azt a betegek és a társadalom elvárja. Lehet személyisége, de ez nem azt jelenti, hogy ellene megy
a szokásoknak és a törvényeknek. Az orvosok többsége ugyanis
opportunista, mert ez neki és a betegeknek is megfelelő állapot.
Ettől kiszámítható a két fél kapcsolata.
2016-ban Óceán címen verseskötete jelent meg. A kötet apropóján Zebegénybe hívták, ahol a hallgatóság a neurológus
szemüvegén át láthatott rá a tehetség fogalmára, és – példá-
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kon keresztül – annak árnyaira. Két híres zeneszerző, Robert Schumann és Maurice Ravel mellett Glenn
Gould zongoraművész életpályáját és az életrajzi művekben nem található neurológiai betegségeit ismerhették meg
a résztvevők. Miért tartotta fontosnak ezt a vonalat?

– Schumann betegsége kellően ismert. Jobb kezének harmadik ujja húszas éveinek elején megbénult. Attól kezdve képtelen volt a
korábbi virtuozitásra, ezért fordított mind több időt a zongorázás
helyett a zeneszerzésre. Egyik műve, a C-dúr toccata, káprázatos
darab, nehéz lejátszani – a jobb kéz harmadik ujja nem kap szerepet. Magam is zongorázom, de mivel a zenetanulásra leginkább
fogékony korszakban nem tanulhattam, rettentő kínok árán jutottam el 33 évesen addig, ahol abbahagytam. Képes lettem például a Johann Sebastian Bach által komponált halhatatlan Das
wohltemperierte Klavier (A jól temperált zongora) néven ismert
darabokat felismerhetően eljátszani. Annak idején, most már nem.
Innen eredeztethető a zenéhez fűződő kapcsolatom.
Milyen könyvön dolgozik jelenleg?

– Arra keresem a választ, hogy miért vannak olyan korszakok, amikor a ráció meggyengül, és helyére az emóció lép. Az emberiség
történelmében világosan kimutathatók ezek a periódusok. Úgy
tűnik, napjainkban az emóciókon keresztül lehet az emberekre
hatni. Legalább egyévnyi munkám van még, mire eljutok oda, ahova eredetileg jutni akartam.

Orvos akart lenni?

– Genetikus is lehetséges pálya volt, ami meglepőnek tűnhet, hiszen
a DNS kettős spirálját James Watson és Francis Crick 1953-ban
fedezte fel. Csakhogy akkoriban a genetikát a szocialista blokkban
a moszkvai Lomonoszov Egyetemen oktatták, ahova én nem vágytam. Utólag azt mondom, szerencsére, egyéb származásom miatt
nem mehettem Moszkvába. Ellenben felvettek a pécsi orvoskarra.
Jó időben volt jó helyen, hiszen a hatvanas évek elején a pécsi orvosegyetemet magyar Heidelbergként szokták emlegetni. Mit érzett ebből?

– Hogy valóban kivételes emberektől tanulhattuk a hivatásunkat.
Ritkán fordul elő, hogy ennyi zseniális koponya egy időben, egy helyen oktasson. Ernst Jenő a bioﬁzikát, Cholnoky László a biokémiát, Szabó Dezső a kémiát, Szentágothai János az anatómiát, Lissák
Kálmán az élettant, Donhoﬀer Szilárd a kórélettant, Romhányi
György a kórbonctant, Hámori Artúr a belgyógyászatot, Környey
István a neurológiát és pszichiátriát adta elő – néhány név az akkori kiválóságok közül. A részben Erdélyből és Felvidékről érkező
tanárok Pécsen nyugalmat találtak. Amikor őket hallgattam, mindig olyan érzésem volt, hogy a 19. század végéről származó mentalitás keveredett a 20. századi szakmai tudással. Hagyományos eszközökkel és módszerekkel modern tudományt műveltek.

Mi a mozgatórugója ezeknek a folyamatoknak?

– Egy műhely. Huszonegy-huszonkét éves koromban a pécsi Élettani Intézetben olyan emberekkel találkoztam, akiknek nem volt
elegendő saját kutatási témáik művelése. Ilyen volt Grastyán Endre, aki nagyon sok pályatársunk életét befolyásolta. Hatott ránk,
de nem akarta, hogy majmoljuk. Aki azt teszi, abból epigon lesz.
Sok ilyet ismerek. Rettenetesek. Ha az ember épeszű akar maradni,
jól teszi, ha eltávolodik a példaképektől. A pécsi intézetben – ez
volt a másik műhely, a Környey-klinika – nagy hangsúlyt fektettek
arra, hogy az ember ne feledje, a betegágyon túl is van élet. Én
könnyen megtartottam az egyensúlyt, mert ha úgy hozta a kedvem, verset írtam és novellát, vagy éppen festettem, két kiváló
kollégámmal, Bodosi Mihállyal és Pintér Nándorral. Nem tartom
magam nagy költőnek és írónak, de aminek ki kell jönnie, azt leírom, ha úgy érzem, hogy mást is érdekelhet.
1966-ban diplomázott. Miért a neurológiát választotta?
Egy nem túl nagy Baranya megyei községben, Szászváron
született. Ki indította el onnan a pécsi orvosegyetemre?

– A Mecsek északi lábánál elterülő Szászváron kevés sváb, sok magyar paraszt-polgár lakott. Az én őseim iparosok voltak, iszonyatosan szegény, szerencsétlen sorsú ősöket talált a ﬁam, amikor elkészítette a családfánkat. Az általános iskolai tanáraim magukra sokat
adó szakemberek voltak, akik nagy tudással és szeretettel oktattak és
irányítottak bennünket. 1956-ban lettem gimnazista Pécsen. Alig
melegedtem meg a Nagy Lajos Kollégiumban, jött a forradalom.
Ez a kollégium a városközpontban, a Széchenyi téren volt, minden
fontos eseménynek szem- és fültanúi voltunk. Nem tagadom, megijesztett bennünket, amit akkor tapasztaltunk, hiszen addigi életünkhöz viszonyítva hatalmas változást éltünk át. Féltünk, mondjuk
joggal, hiszen feltörtük a sportszövetség fegyvertárát. Nem lett bajunk, mert gyorsan elszedték tőlünk a fegyvereket.

– Az egyértelmű volt, hogy az egyetemen képzelem el a szakmai
pályafutásomat. Az élettani intézetbe pályáztam, de ott nem
volt állás, illetve nekem nem volt. Lissák Kálmán javasolta, hogy
menjek el Környey Istvánhoz, az Ideg- és Elmegyógyászati Klinikára. Felvett, az alagsori ﬁziológiai laboratóriumban Molnár László
munkatársa lehettem. Első témaként az epilepszia hatását vizsgáltam a helyi agyi keringésre. 1969-ben a témavezetőm Debrecenbe
távozott, ami azzal járt, hogy jelentősen romlottak a kutatási feltételek. Pénzünk nem volt, az eszközöket magunk állítottuk össze,
vagy éppen kölcsönkértük. Környey István 1972-ben nyugdíjba
vonult, összecsomagolt, elbúcsúzott a kollégáitól, majd az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet neuropatológiai laboratóriumának munkáját segítette tudományos tanácsadóként. A klinika
átépítése miatt az is felmerült, hogy megszűnik az élettani laboratórium, jobb híján megpályáztam és elnyertem egy bécsi IBRO
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ösztöndíjat. Az egyik bécsi akadémiai intézetben az agyi elektromos tevékenységet elemezték számítógép segítségével. Amikor
megérkeztem, egy hatalmas berendezést láttam, megkérdeztem,
mi az? Az volt a számítógép. Itt tanultam meg, hogy miként lehet
matematikai módszerrel biológiai jeleket analizálni. Olyan kísérleteket végezhettem az osztrák fővárosban, Petsche professzor laboratóriumában, amilyeneket, megfelelő berendezések hiányában,
Pécsen nem volt alkalmam. Ezen eredményeim alapján készült el
a kandidátusi disszertációm, amelyet 1980-ban megvédtem.
Ezután témát váltott, és az agyi keringési zavarokkal kezdett foglalkozni. Miért?

– Szeretem a változatosságot, ezért úgy gondoltam, valami másból
írom meg az MTA doktora disszertációt. Ez lett a kérdésben említett téma. Ritkán fordul elő, hogy valaki pályájának közepén hátat
fordít addigi kutatásainak, és új témát választ. Az igazság az, hogy
váltanom kellett, mert a korábbi témát nem tudtam folytatni. Bejött. 1991-ben az orvostudományok doktora lettem.
Nemcsak kutatási témát váltott, hanem egyetemet is, hiszen
27 év után, 1993-ban Pécsről Budapestre költözött. Ismét
azt kérdezem, miért?

– Hiába voltam négy éve egyetemi tanár, nem én vezettem az intézetet. Úgy éreztem, elfogy körülöttem a levegő. Megváltoztak
a szokások, a neurológia kezdett átalakulni, kollégáim vagy elmen-
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Szirmai Imre 1942. május 13-án született Szászváron.
A gimnáziumot a Pécsi Állami Nagy Lajos Gimnáziumban
végezte. 1960-ban érettségizett, a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen 1966-ban kapott általános orvosi diplomát.
1966-tól 27 éven át az egyetem Ideg-Elme Klinikáján dolgozott. 1987-től egyetemi docens, 1989-től egyetemi tanár.
1993. július 1-jétől tanszékvezető egyetemi tanár a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján. Ösztöndíjas volt Bécsben
és a Grazi Műszaki Egyetemen, vendégprofesszor Portóban,
rövid tanulmányutak Kanadában, Finnországban, Németországban, Ausztriában, Franciaországban. 1993 és 2004 között a
Magyar Ideg- és Elmegyógyász Társaság elnöke, 2004 és
2010 között a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnöke.
A Neurológia tankönyv írója és szerkesztője. Számos szakmai
és jubileumi kiadvány szerkesztője. 1993 óta hat szépirodalmi
könyve jelent meg. Főbb kitüntetései: Széchenyi-ösztöndíj,
1998; Sántha Kálmán-érem, 2001; Lissák Kálmán-emlékérem,
2004; Apáczai Csere János-díj, 2007. Jelenleg professzor
emeritusként oktat magyarul, angolul és németül.

tek, vagy meghaltak. Budapesti kollégáim tudták, hogy elvágyódom
Pécsről, így megkerestek, amikor komolyan felvetődött, hogy az itteni klinikára új professzort neveznek ki. Akik el akarták foglalni ezt
a posztot, azokat Csanda Endre, a búcsúzó professzor nem akarta

portré

Interjú Szirmai Imre neurológus professzorral

utódaként látni. Engem többször meghallgattak, úgy éreztem, leendő kollégáim is elfogadnak. Már az előzetes tájékozódás során nagyon jó benyomásom alakult ki az egyetem tanári karáról. Pszichiáterként nem mindent mondtam el magamról, de belőlük mindent
kiszedtem. Azt nem mondom, hogy mindannyian szimpatikusak
voltak, de szakmailag valamennyien rendkívül értékes emberek voltak. Láttam, hogy a Semmelweis Egyetemen hatalmas munka folyik,
a kollégák tele vannak becsvággyal, komolyan gondolják, hogy nívós tudományt műveljenek.
Mit kapott és mit adott a tanszéknek?

– Tizennégy éves igazgatóságom elején új intézkedéseket vezettem be, amelyek ellen azonnal mindenki tiltakozott, de idővel
megszokták a döntéseimet. Számomra rendkívül furcsa volt, hogy
ez az intézmény az egyetlen olyan neurológiai klinika az országban, amelynek a közelében nincs idegsebészet. Meggyőződésem,
hogy hét-nyolc kilométerre lévő idegsebészettel nem lehet intenzív szakmai kapcsolatot ápolni – az utóbbi ugyanis az Amerikai
úton volt. Az egységesítés nekem sem sikerülhetett. Vezettem a
„Klinikai neurológiai kutatások” PhD-témák kutatásait, sok munkatársam minősítéséhez hozzájárultam.
Könnyen adta át a tanszék vezetését?

– Könnyen. Egy pillanatig sem kapaszkodtam az íróasztalomba,
időben szereztem magamnak egy másikat. Félre a tréfát, pályámon számtalanszor láttam, hogy milyen sokan belebetegedtek
vélt vagy valós hatalmuk elvesztésébe. Ez a legrosszabb eﬀektussál jár – tönkreteszik az utódok életét. Bírálták azok döntéseit. Én
tudatosan készültem erre a hatalmon túli állapotra. Mindenkivel
közöltem, hogy se panaszkodni, se dicsekedni ne jöjjenek hozzám.
Erre a célra ott van az utódom, vele kell kapcsolatot tartani.
Nyugdíjba vonulása után professzor emeritusként az ötödéves hallgatókat magyarul, angolul és németül oktatta.
Nem tud elszakadni az intézménytől?

– Idén már nem volt ilyen feladatom. Csak szakorvosjelölteknek
tartok előadást, illetve mindenkinek, aki megkeres. Olyan vagyok,
mint a tájra járó színész. Arra megyek, amerre hívnak. A korábban
említett zebegényi előadást Fehér István mezőgazdász barátom
szervezte meg. A német hallgatók oktatásában azért még lehet
szerepem.
A festészet iránti szeretete gyermekkorától kezdve élénken
él Önben, de csak harmincéves kora óta képzi magát, és alkot rendszeresen. Összegyűjtött képeiből Budapesten többször, valamint Pécsett rendezett kiállításokat. Műveiben
leginkább utazási élményeit jeleníti meg. Szívesen festi meg
a Balaton környéki tájakat, a Dunakanyar is kedvelt helyszínei közé tartozik, de sok képe idézi Portugáliát, az óceáni
szigeteket és Toscanát.

– Feleségemmel, Kamondi Anitával – aki az Országos Klinikai
Idegtudományi Intézet professzora, a Magyar Klinikai Neuroﬁziológiai Társaság elnöke – másfél éven át Portóban dolgoztunk,
elektroﬁziológiával foglalkoztunk. Hétvégenként festettem, az ott
készült képeimből négy kiállításom volt. Legutóbbi élményem,
hogy sikerült téli tájakat megörökítenem – korábban is terveztem
ilyen sorozatot, de tél és hó híján várnom kellett. Amatőr festő-

ként az a meggyőződésem, hogy a képeim nem lehetnek elnagyoltak, és fontos, hogy ne akarjanak többet közölni annál, mint ami az
alkotóban van. Az ember nem lépheti át a korlátait. Hiába szeretnék én Márﬀ y Ödön stílusában alkotni, a végeredmény „szirmais”
lesz, mert az kerül a vászonra, ami a kezemben van. Alkotóként azt
veszem észre, hogy az idő múlásával nem leszek jobb.
Felesége szintén a pécsi egyetemen oktatott. Könnyen adta
fel az ottani állását és követte Önt a fővárosba?

– Nógatni kellett, de mivel megszületett a lányunk, alapvetően
megváltozott a helyzet. Azt tudni kell, hogy az első házasságomból van két kiváló ﬁam, akiket nagyon szeretek. Egyikük sem akart
orvos lenni. Nagyobbik ﬁam menedzser, a kisebbik a pécsi egyetemen programozóként keresi a kenyerét – és közben zenét szerez.
A kislányom ellenben orvos lesz, most vizsgázott gyermekgyógyászatból.
Ahogy már az eddigiekből kiderült, festés mellett tankönyveket, novellákat, regényeket és verseket ír. Ez kapcsolta ki
a szakmából?

– Nem, valamiféle kényszerről, esetleg játékról lehet szó. Azt nem
tudom, mennyi nárcizmus van ebben, valamennyi lehet, mert nem
tagadom, szeretem megmutatni magam másoknak, de az állandó
jelenléttől irtózom. Adni szeretnék, mert tudom, hogy sokan nem
tudják, amit én tudok, mint ahogy nagyon sok mindent én sem tudok, amit mások igen. Ez a folyamat hasonlít a tanításhoz. Abban
is olyan ismereteket akarunk átadni, amikről sejtjük, hogy hiányzik
a hallgatóság fejéből. Rendszerint első alkalommal nem megy bele,
de a többség időben ráébred, hogy szükség van arra a tudásra.
Kutatási témái: a tudat zavarai, az agyi keringés szabályozása, kognitív folyamatok zavarai a neurológiában, elektrofiziológiai vizsgálatok Parkinson-betegségben. Melyiket
tartja a legerősebbnek?

– Legjobb eredményeimet az első vizsgálataim hozták, azaz az
epilepszia és az agyi keringés összefüggésére tett megállapításaim.
Az agyi keringés zavarainak kezelésével kapcsolatos eredményeimet és a közleményeket még ma is idézik.
Min változtatna, ha visszaforgathatná az idő kerekét?

– Az én generációm, a második világháború idején születettekre
gondolok, sok mindenen ment keresztül. Sokan már nem élnek
közölünk, pedig élhetnének. Ebből a szempontból tehát szerencsés vagyok. Amit elértem a pályámon, az látványosnak tűnhet,
de nem vagyok elégedett magammal, mert sok időmet elfecséreltem. Sokkal több mély emberi kapcsolatot kellett volna teremteni, illetve sokkal többet kellett volna külföldre járni. Az egyetemi
polgár megannyi feladata mellett mérhetetlen szabadságot is kap.
Ennek a szabadságnak a kihasználása tőlünk függ. Talán több szakmai cikket írhattam volna, de csak azért nem publikáltam, hogy
növeljem az idézettségem számát. Akkor írok, ha érdemi a közlendőm. Tehát lényegében semmin nem változtatnék.
Kit ajánl következő megszólalónak?

– Már beszéltem róla: Fehér István mezőgazdász professzort, aki
75 éves korában lett Fulbright ösztöndíjas. Egy szenvedélyes pedagógust ismerhetnek meg a személyében. ¡

portré

2018. május

innotéka
inn

7

európai oltási könyv • Gács András-díj

Összefogás a kanyaró ellen
Tíz pontból álló javaslattal állt elő az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete és az Európai
Orvostudományi Akadémiák Szövetsége az átoltottság
mértékének javítására az Európai Unióban.

M

ivel a kanyarós esetek száma Európa-szerte megdöbbentő mértékben nőtt
– az Egészségügyi Világszervezet (WHO) minapi jelentése szerint 2017-ben
négyszer annyi megbetegedést regisztráltak, mint 2016-ban –, az Európai Bizottság
Megerősített együttműködés a védőoltásokkal megelőzhető betegségek ellen címmel kidolgozott egy ütemtervet. A cél az, hogy ez alapján 2018 közepéig elkészítsenek egy javaslatot, amelyet az Európai Tanács ugyanezzel a címmel ajánlásként
fogadna el.
Az ütemtervvel kapcsolatban tízpontos javaslat érkezett a két tudományos
szervezettől. Ezek között szerepel annak kiderítése, hogy milyen okok miatt csökken az átoltottság az EU-ban, hogy testre szabott megoldásokat lehessen adni
az egyes tagállamoknak. Létre kell hozni egy európai oltási könyvet és nyilván-

tartást. Továbbra is fontos befektetni a kutatásba
és a fejlesztésbe, hogy a jövőbeli vakcinák is biztonságosak és hatékonyak legyenek. Ki kell dolgozni
egy monitoringrendszert a védőoltáshiány elkerülésére, és európai szinten fokozni kell a vakcinagyártást. Felül kell vizsgálni és optimalizálni kell
az oltási ütemterveket azoknak a védőoltásoknak
az esetében, amelyekből hiány mutatkozik, továbbá fontossági sorrendet kell felállítani azon védőoltások esetében, amelyek tökéletesítésre szorulnak, illetve amelyekre a legnagyobb szükség van. ¡

Új matematikai díj A
Az először idén kiosztott Gács András-díjat egy szegedi
és egy budapesti matematikus kapta az egyetemi
matematikai oktatásban, valamint a kutatómunkában
nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

A díj formai ihletője egy véges projektív sík, a híres
Fano-sík egy modellje, mely Gács András kutatási
területéhez, a véges geometriához kötődik.
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z elismerést Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai
Intézet Matematikai Tanszékcsoport
Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék adjunktusa és Zábrádi
Gergely, az ELTE Természettudományi Kar Matematikai Intézet Algebra
és Számelmélet Tanszékének adjunktusa vehette át. A díjat a Gács család
alapította 2017-ben azzal a céllal, hogy
az egyetemi matematikaoktatásban
kiemelkedő, sok diákot motiváló ﬁatal
oktatókat jutalmazzák. A díj névadója
Gács András (1969–2009) matematikus, aki kutatási eredményei mellett
sokoldalúságával, nyitottságával és humorával hatott inspirálóan a diákokra.
A díjat évente egy alkalommal osztják ki, és egy, indokolt esetben két jutalmazott lehet. A díjra a kuratórium
tagjai és az érintett tanszékek vezetői
mellett bárki jelölhet, de csak olyan
személyt, aki a javaslat beadásának határidejéig nem tölti be a 46. évét, és korábban nem nyerte el a díjat. A szegedi
és a budapesti matematikus a díszoklevél és a maguk által választott játékos
tárgyjutalmak mellett a hazai egyetemi
élet díjazásai között kiemelkedő mértékűnek számító 150-150 ezer forintos
díjazásban és egy különleges műtárgy
elismerésben is részesült. ¡

víznyomás, cirkadián ritmus • genetika, kormeghatározás

A fák pulzusa A
Magyar és dán kutatók igazolták, hogy a fákban a víz nyomása néhány órás időközönként
változik. Az eredmények a fák vízszállításának egy eddig ismeretlen mechanizmusát
sejtetik: a fák „pumpálják” a vizet.

fák a gyökerükkel felszívják a vizet, végigáramoltatják a törzsükön, az ágaikon, majd a nagy
részét elpárologtatják a levelük gázcserenyílásain.
Mindmáig tudományos viták tárgya azonban, hogy
a gravitáció ellenére hogyan juttathatja fel a növény
nagy magasságba a vizet? Az MTA Ökológiai Kutatóközpont és a BME Fotogrammetria és Térinformatika
Tanszék együttműködésében végzett vizsgálat során
egy éjszakán keresztül lézerszkenner segítségével
óránként mértek fel 22 facsemetét, szigorúan ellenőrzött körülmények között. „Adataink azt mutatták,
hogy a fák ágai egy-két centimétert mozognak fel-le,
kettőtől hat óráig terjedő, tehát az éjszaka hosszánál
lényegesen rövidebb ciklusban ismétlődve” – mondta
Zlinszky András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont
kutatója az mta.hu-nak. (Korábban az volt az általános nézet, hogy a fákban egyenletesen áramlik a víz,
és a legrövidebb, a növényeket érintő periodikus folyamat a cirkadián ritmus.) A magyar kutatók eredményei szerint a fa ritmikusan pumpálja a vizet. Elképzelhető, hogy a vízszállításban a perisztaltikához
hasonló aktív összehúzódási folyamatok is szerepet
játszanak. További kísérletekre van szükség a pulzálás okának és pontos mechanizmusának feltárására,
de az biztos, hogy a fák éjszaka is mozognak. ¡

Evolúciós emlékek
Magyar kutatók a DNS-szekvenciákban tárták fel az
evolúciós régmúlt lenyomatait. Az örökítőanyag fajok
közti átadásának emlékei olyan korokról is tudósíthatnak,
ahonnan nem maradtak fenn ősi élőlények fosszíliái.

A

földi élet történetéről a nagyjából félmilliárd évvel ezelőtt bekövetkezett „kambriumi robbanás” után rendelkezünk bizonyítékokkal. Ekkor jelentek meg a legtöbb mai soksejtű
állatcsoport ősei, és ezt az evolúciós „robbanást” néhány tízmillió évvel később a szárazföldi növények csoportjai is követték. Félmilliárd évnél régebbi fosszília azonban nagyon kevés maradt ránk,
noha tudjuk, hogy az élet ekkor már jó hárommilliárd éve jelen volt a Földön.
Archaea

Trilobita fosszília a kambrium korból

inno -tér

Szöllősi Gergely János, az MTA–
ELTE Lendület Evolúciós Genomika
Kutatócsoport vezetője és kutatótársai áprilisban megjelent publikációjukban egy teljesen új genetikai
módszert ajánlanak, amely fosszíliák
híján is pontos kormeghatározásra
alkalmas. Ha egy élőlény egy DNSszakaszt vett át egy másiktól, akkor
egészen biztos, hogy egy időben éltek. A kutatók 40 cianobaktérium-,
60 archaea- és 60 gombafaj teljes
genomjában található sok tízezer
gén szekvenciája alapján géntranszfer-események ezreit rekonstruálták. Egy fajképződési sorrend meghatározása mellett azt is megmutatták, hogy ez a sorrend jól megfeleltethető a molekuláris órák korábban meghatározott időinformációinak a baktériumok, az archaeák
és eukarióták esetében is. Így tehát
előállt egy olyan módszer, amelynek
eredményei összhangban vannak
az eddig ismert genetikai régészeti
eljárásokkal, azonban kiterjeszthető
az élet fejlődésének sokkal távolabbi múltjába is. ¡
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indirekt sugárzás • tholinok

Fekete lyukak galaxisunkban
Forrás: news.columbia.edu

Tizenhárom kisebb fekete lyukat fedeztek
fel a Tejútrendszer központjában lévő hatalmas fekete lyuk körül – a Nature-ben
megjelent cikk szerzői az ELTE fizikusára,
Kocsis Bencére is hivatkoznak.

A

múlt század végén egy hatalmas fekete lyukra bukkantak a Tejútrendszer centrumában lévő, Sagittarius A* nevű területen.
Ennek a központi fekete lyuknak a tömegét a Nap tömegének négymilliószorosára becsülik. Az elméletek szerint a galaxisok közepén
elhelyezkedő szupernehéz fekete lyukak környezetében kisebb,
néhány naptömegnyi fekete lyukaknak is lenniük kell – csakhogy
ilyeneket eddig nem találtak. A Nature-ben április elején megjelent
tanulmányukban a Columbia Egyetem kutatói arról számoltak be,
hogy tizenhárom kisebb fekete lyukat azonosítottak a Sagittarius A*
közelében, és valószínű, hogy sokkal több lehet még ott.
A kutatók a Chandra űrtávcső adataiban számos pontszerű röntgenforrást találtak galaxisunk közepén, és kiderült, hogy a fekete
lyukak jellegzetességeit mutató források jellemzően közelebb helyezkedtek el a központi fekete lyukhoz, mint a csillagok. „Úgy kell

A most azonosított fekete lyukak és indirekt sugárzásuk
eredetének fantáziaképe.

ezt elképzelni, mint amikor egy edényben a nehezebb összetevők
alul gyűlnek össze, lesüllyednek. A fekete lyukak tömege nagyobb,
mint a csillagoké, így közelebb vonzza őket a nagy fekete lyuk
gravitációja” – mondta az mta.hu-nak Kocsis Bence, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Atomﬁzikai Tanszékének adjunktusa. A felfedezett fekete lyukak térbeli eloszlásából arra következtetnek, hogy a központi fekete lyuk környezetében még több
ezer kisebb fekete lyuk lehet. ¡

Befagyott szer ves A
anyag a jeges kentauron
Magyar csillagászok által vezetett nemzetközi
kutatócsoport stabil szerves anyagot azonosított
egy jeges égitesten, amely Nap körüli keringésének nagy részét a helioszférán kívül tölti.
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2012 DR30 jelű, közel 190 kilométer átmérőjű,
66 ezer év keringési idejű égitest a Neptunusz
bolygóhoz hasonló távolságra közelíti meg a Napot,
a pálya elnyúltsága miatt viszont a Naprendszer
egyik legtávolabbra merészkedő égitestje. Az úgynevezett naptávolpontja (ekkor jár a legmesszebb a
központi csillagtól) 2000 csillagászati egységen is túl
van – egy csillagászati egység 150 millió kilométer –,
így élete jelentős hányadát a Nap által uralt térrészen, a helioszférán kívül tölti, űrﬁzikai értelemben
a csillagközi térhez hasonló környezetben. Az ELTE
Gothard Asztroﬁzikai Obszervatórium és az MTA
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézet kutatóinak vezetésével egy nemzetközi csoport vizsgálta meg a 2011-ben felfedezett
égitest felszíni sajátosságait – írta meg a csillagászat
.hu szakportál. A színképelemzés 60 százalékban
tholinok jelenlétét mutatta ki. A tholinok a szerves
anyagok speciális fajtái, amelyeket ma a Földön nem
találunk meg, ellenben a mai külső Naprendszerben
gyakoriak, és az ősi Földön is jelen lehettek. Tholinok
keletkeznek például szervetlen jegek (nitrogén, széndioxid, szén-monoxid) ultraibolya sugárzás hatására
bekövetkező bonyolult reakcióiból. Az előállítható
anyagok között eddig legalább tízezer különböző
vegyületet azonosítottak, köztük 80 szénatomot tartalmazó nyílt láncú vegyületeket is. Az eredményeket az Astronomical Journalban tették közzé. ¡

űripar, űrlabor, tesztközpont, műhold, ARIEL misszió

Szerző: Szegedi Imre

Magyar űrstratégia kell!

Március végén mutatták be a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK) új űrlaborját, ahol kisebb műholdakat és műholdak fedélzetére szánt
műszereket rázhatnak. Tesztelhetik, hogyan viselkednek majd a szélsőséges hőmérsékleti
viszonyok között és vákuumban. Ezzel szintet lépett a hazai űrkutatás.

A

z első magyar fejlesztések műholdakra kerülő műszerek voltak. Az akkori magyar űrtevékenység komoly
nemzetközi hírnévre tett szert, aminek következményeként a magyarokat igen nagy presztízsű nemzetközi együttműködésekbe, programokba hívták meg. Az Apáthy
István nevével fémjelzett Űrdozimetriai csoport például négy
évtizede készít műszereket, amelyek az űrhajósokat érő sugárzásmennyiséget mérik.
A közelmúlt legnagyobb eredménye a Masat–1 volt. Számos
csúcsot megdöntött az 1061 napig a Föld körül keringő műhold,
de a csoda 2015 januárjában véget ért, hiszen az első magyar űreszköz a légkör sűrűbb rétegeit elérve megsemmisült. Az egy
köbdeciméteres egy kilogrammos kockában elfért minden olyan
főegység – fedélzeti számítógép, kommunikáció, tápellátás –,
amely nélkül elképzelhetetlen egy műhold. A Földet 102 perc alatt
megkerülő, több mint kétezer alkatrészből megépített űreszköz
memóriakapacitása, a miniatürizálásnak köszönhetően, tízszerese
volt a legelső amerikai űrsiklók fedélzeti számítógépes memóriakapacitásának.

2016 júniusában jelentették be, hogy hazánk hamarosan felbocsátja második műholdját. De akár mindjárt a harmadikat is,
hiszen egyszerre két magyar műhold épül. A RadMag kozmikus
sugárzásmérő a RadCube műhold fedélzetén kerülhet az űrbe
valamikor 2019 végén vagy 2020 elején. Utóbbit az első magyar
műholdat fejlesztő műegyetemi csapatból kiváló szakemberek készítik. Az még nem dőlt el, hogy a három Masat–1 térfogatú, 2,2 millió euróból fejlesztett RadCube-ot pontosan mikor
és honnan indítják Föld körüli pályára. A másik magyar műhold
a Smog–1 lehet, amelyet szintén a Műegyetemen fejlesztenek.
Ez egy zsebműhold, azaz egy 5 × 5 × 5 centiméteres kocka. A 6500
alkatrészből épülő Smog–1 startjára nagyjából a RadCube indulásával egy időben kerülhet sor. A helyszín ennél is bizonytalan.
A RadCube műhold fejlesztésében az MTA EK munkatársai
is rész vesznek. A március végén átadott új űrlaboratórium sajtóbemutatóján a tesztközpont olyan titkait is elárulták, hogy a vákuumkamra fél méter átmérőjű vaskos fémhengerének mindkét
végét egy-egy szintén vaskos fémlemez zárja. A Nap sugárzását
és az árnyékot a henger egyik zárólemeze szimulálja, melynek hő-
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RadMag
RadCube

A Masat–1 után hazánk hamarosan felbocsátja második műholdját, a RadCube-ot. A RadCube három egymás mellé helyezett,
10 centiméter élhosszúságú kockának megfelelő egységből álló műhold, mely a RadMag nevű, a kozmikus sugárzás mérésére
alkalmas műszert is tartalmazza.

Oktatás az űrkutatásért
A jövő űrgenerációjának kulcsa az oktatás – ez volt a fő
üzenete az Európai Űrügynökség (ESA) második, Budapesten, április 11-én rendezett űroktatási szimpóziumának.
Az első hasonló témájú ESA-konferencia 2015-ben volt az
olaszországi Padovában. A cél: fórumot teremteni egyetemi
hallgatóknak, oktatóknak és űrkutatási szakembereknek, hogy
bemutathassák és megvitathassák űrvonatkozású oktatásiképzési programjaikat, elképzeléseiket. A tapasztalatok cseréje, a szakmai kapcsolati hálók kialakulása ugyanis hozzájárul
az űroktatás fejlesztéséhez, a szakemberek következő generációinak minél hatékonyabb képzéséhez egész Európában.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
megrendezett szimpózium szakmai programja a felsőfokú
(egyetemi) oktatásra fókuszált. A mintegy kétszáz résztvevő
Európa számos országából érkezett, közel kétharmaduk egyetemi hallgató vagy fiatal kutató. „A kutatók és mérnökök
következő generációja áll az Európai Űrügynökség sokrétű
oktatási programjának középpontjában. Ezzel a már most is
világszínvonalú európai tudományos közösség és munkaerő
további fejlesztésére fordítjuk erőfeszítéseinket” – emelte ki
megnyitó előadásában Kai-Uwe Schrogl professzor, az ESA
stratégiai igazgatója. A szimpózium másik, nagy érdeklődéssel
várt előadását Reinhold Ewald német ESA-űrhajós tartotta,
aki a Nemzetközi Űrállomás egyedülálló súlytalansági kísérletek végzésére alkalmas kutatólaboratóriumának a szerepét
hangsúlyozta.
A konferenciát az ESA Oktatási Irodája a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen, a Magyar Asztronautikai Társaság közreműködésével szervezte.
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ható (mínusz 70-től plusz 180 Celsius-fokig). A vákuumkamrában
korábban manuálisan lehetett beállítani a hőmérsékletet és a nyomást, most számítógép vezérel minden folyamatot, és tetszőleges
körülmények megadhatók. A védőpapucsban körbejárható tesztközpont legizgalmasabb eszköze a három tonna tömegű rázópad,
amelyet ha bekapcsolnak, akkora hangot ad ki, mint egy repülőgép sugárhajtóműve háromméteres távolságból. A hangnál sokkal
fontosabb, hogy a nehézségi gyorsulás 160-szorosát is imitálni
tudják az 51 milliméteres kitéréssel rezgő eszközön – a hazánkban
kiemelkedően nagy teljesítményűnek számító rázógép segítségével a felbocsátás során fellépő erőket szimulálják.
Zábori Balázs, az Űrkutatási laboratórium műszaki felelőse
a bejáráson elmondta, két-három évvel ezelőtt érzékelték, hogy
eljött az ideje egy új, űrkutatási célokat szolgáló laboratórium létrehozásának. Partnereik is jelezték, hogy igény lenne egy korszerű
hazai tesztbázisra. Két év megfeszített munkájának eredménye
a most átadott kutatóhely. A labor központja egy ISO 7 szabvány
szerinti tisztatéri környezet, ahol az előírásoknak megfelelően lehet űreszközök szerelési munkáit elvégezni. Ezzel közvetlen öszszeköttetésben áll az előbb említett termovákuum és a vibrációs

Forrás: MTA

mérséklete mínusz 70 és plusz 95 Celsius-fok között igen pontosan szabályozható. A kamrába tett eszköz különböző pontjaira
érzékelőket rögzítenek, így a szabványokban meghatározott hőmérséklet-ingadozások mellett vizsgálhatják a műhold viselkedését és alkatrészeinek működését. A vákuumkamra mellett egy
klímaszekrény is a labor része, amelyben ugyan légköri a nyomás,
viszont a hőmérséklet még szélesebb határok között változtat-

A termovákuum-kamra – bal oldalán a műszerek és mérőeszközök elvezetéseivel, jobb oldalán pedig a kétlépéses
vákuumgenerátorral.

tudomány

Rázópadot kezel egy gyakornok az MTA Energiatudományi
Kutatóközpontjában nyílt űripari tesztközpontban.

Forrás: MTA

tesztlabor, amelyek az űreszközök alapvető tesztjeinek elvégzését
biztosítják. Hibás működés esetén a vizsgált űreszközt visszavihetik a tisztatéri környezetbe, ahol ismét szétszerelhetik, hogy megkeressék a hiba forrását.
A labor komplexitásának köszönhetően egy űreszköz (például
egy műhold) alapvető tesztelése egy helyen végezhető el, ezzel jelentős fejlesztési költségeket és időt lehet megtakarítani. Ilyen központ sem nálunk, sem a régióban nem volt eddig. A rendszer részét
képezik azok a szoftverek, amelyek az űrbéli sugárzásviszonyok
szimulálásával ugyancsak fontos segítséget jelentenek – például,
hogy milyen árnyékolást kell alkalmazni. Az űrlabor célja kettős:
egyrészt proﬁ hátteret biztosít az MTA EK űrkutatási feladataihoz
– például a RadCube-projekthez –, másrészt a fennmaradó szabad
kapacitások nyitottak, bérelhetők a hazai és a külföldi űrszektor
bármely szereplője számára. Elsősorban Közép-Európából várnak
megrendelőket, de akár a Benelux államokból is jöhetnek érdeklődők, döntően olyan cégek, amelyek kisebb, néhány köbdeciméteres térfogatú műholdakat építenek. (A március végi megnyitó
előtti héten az Astronika nevű lengyel űripari vállalat már itt tesztelte berendezését. A lengyelek jelezték, hogy a repülő példány
végtesztjét mindenképpen Budapesten végzik el. A műholdak építésénél tudni kell, hogy két, tökéletesen egyforma darab készül.
Az egyik a földön marad, a másik repül. Ha valami probléma adódna a Föld körül keringővel, a lent maradt példányon tesztelhetik
a megoldást.) A csillebérci bázison nemcsak a műszerek fontosak,
hanem az a tudás is, hogy az űripar milyen tesztek elvégzését várja
el. A műszerek mellett ezt a tudást is felkínálják.
„A közel kétszázmillió forintból kialakított tesztközpont – ebben
az összegben nemcsak a modern eszközök beszerzése van benne,
hanem a helyiségek teljes körű felújítása – döntően saját forrásból,
illetve pályázati pénzből jött létre” – tudtuk meg Hirn Attilától, az
MTA EK Űrdozimetriai Kutatócsoport vezetőjétől. A tesztközpont
létrehozását az is indokolta, hogy az ESA , az Európai Űrügynökség
számára készülő berendezéseik tesztjeit valahol el kellett végezni.
Két út állt előttük. Vagy külföldre viszik, vagy fejlesztik a meglévő
műszerparkot, és itthon végzik el a szükséges teszteket. Osztottak-szoroztak, és úgy döntöttek, hosszú távon megéri egy hazai
bázis létrehozása. Apró, hat-tizenkét köbdeciméteres műholdak
mellett speciális részegységeket és műszereket is tesztelhetnek
Csillebércen. Az eszközök belső térfogata szabja meg a szóba jöhető eszközök méretét – legfeljebb félméteres átmérőjű egység
fér a vákuumkamrába és a klímaszekrénybe. A háromtonnás rázógép hatszáz kilóig terhelhető, nagy valószínűséggel nem a hatszáz
kilós határt feszegetik majd, hanem a néhány kilós, néhány köbdeciméteres műholdakat tesztelik majd itt a vállalkozások. Ezeknél a jellemzően néhány fős cégeknél az ár is alapvető szempont
– a csillebérci bázis sok mindent kínál megﬁzethető áron –, illetve
a távolság is számít: a csoportvezető tudomása szerint a közelben
nincs ilyen komplexen felszerelt tesztlabor. A labor vezetői különleges megkeresést is kaptak: autóipari beszállítók jelezték, hogy
érdekelné őket speciális vibrációs tesztek elvégzésének lehetősége.
Utóbbiakra csak akkor lesz mód, ha nincs űripari tesztelés. Hirn
Attila reményei szerint az év második felében teljes kapacitással
üzemelhet a labor, nem kizárt, hogy belátható időn belül a nem
űripari megkereséseket vissza kell utasítaniuk.
A bázis továbbfejlesztésén is gondolkoznak, nem feltétlenül az
űripar irányába, de pár évig nem terveznek komolyabb fejlesztést.
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A nagy teljesítményű rázópad, melynek tetejére csavarokkal
rögzíthető a vizsgált mintadarab.

Elektromágneses zavarok tesztelésére nem alkalmas a hely, ám ez
nagyon távol áll a proﬁljuktól, ebbe az irányba nem bővülnének.
Ha valakinek ilyen, úgynevezett EMC-tesztre van szüksége, akkor
a legnagyobb hazai űripari céghez, a BHE Bonn Hungary Kft.-hez
irányítják az érdeklődőt – hiszen maguk is odamennek ilyen problémával.
A három évtizede működő BHE Bonn Hungary Kft. fedélzeti
elektronika, azon belül is rádiófrekvenciás és mikrohullámú kommunikációs berendezések készítésére specializálódott; az űrben
működő eszközök jeleit venni képes földi eszközök egyaránt a
portfóliójuk része. Az előbb említett területen a világ élvonalába
tartoznak. „Az utóbbi években dinamikusan megnőtt az űrből kiváló minőségben és nagy mennyiségben sugárzott információ iránti igény. A nagy felbontású távérzékelő műholdak ontják a terabájtokat, amelyekről a hat-nyolc perces átvonulási időszak alatt
– egy földi állomás ennyi ideig látja a felette elrobogó műholdat –
kell lehozni az adatokat, ami óriási adattovábbítási és feldolgozási
sebességet igényel. Erre csak a legkorszerűbb fedélzeti adó-, illetve
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Műszerész az űripari tesztközpontban.

földi vevőberendezések képesek” – tájékoztatta magazinunkat Solymosi János, a Kft. űrtechnológiai igazgatója. Egy mai modern
műholdban több száz, adott esetben több ezer telemetriai csatorna is van, ami azt jelenti, hogy a fedélzeti műszerek nagyon sok
mindent – hőmérsékletet, feszültséget, elektromágneses sugárzást, adatsebességet, áramerősséget – mérnek, és ezeket az adatokat szintén le kell sugározni. A földi irányító központban ezeken
keresztül látnak a műhold belsejébe, lelkébe, a működési viszonyokba. Rendellenesség esetén ki tudnak kapcsolni eszközöket,
vagy éppen bekapcsolhatnak addig alvó üzemmódban lévő berendezéseket. Azaz, nagyon korszerű kommunikációs berendezésekre van szükség. „Függetlenül attól, hogy milyen rendeltetésű
– tudományos, kommunikációs, katonai, távérzékelős – a műhold,
az adatot le kell hozni, mert különben a műhold nem egyéb, mint a
Föld körül keringő vasdarab. A mi munkánk tehát kulcsfontosságú,
a berendezéseinken minden adat átmegy. Ha viszont nem megy át,
akkor nagy a baj. Modern megoldásokkal, digitális jelfeldolgozással, korszerű modulációs és kódoló eljárásokkal olyan eredményeket értünk el, amikkel a világ élvonalában vagyunk” – tudtuk meg
Solymosi Jánostól, aki a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke is.
A kérdésre, hogy az ESA-tagság előnyt jelent-e, a várt azonnali
igen helyett a cégalapító a vállalkozás különleges helyzetére utalt.
Részt vehetnek a teljes jogú tagoknak megnyitott pályázatokban,

ami kiváló lehetőség arra, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyeket
a piac amúgy is megkövetel, elvégezzék. Az ESA meglehetősen
szigorú követelményrendszert támaszt, pályázati támogatással
csökkenti a költségeket, azaz javítja a piacra kerülés esélyeit. Ebből
a szempontból előremutató a tagság. Ugyanakkor a vállalkozás az
ESA-csatlakozás előtt húsz évvel már kinn volt a nemzetközi piacon
– egyszerű piaci szereplőként, védőernyő nélkül, minden egyes
megrendelésért megküzdve. Kemény munka van minden műszerük mögött. A piaci verseny jó oldala, hogy folyamatosan edzésben
vannak, megtanultak keményen harcolni. Nem bánják azt a rengeteg „szívizmot”, amit beletettek, mert e nélkül nem lehetnének az
élvonalban. Solymosi János szerint, ha egy cég kizárólag pályázati
forrásokra építi üzleti tervét, ellustulhat. Hosszú távon ronthatja
a versenyképességet ez a hozzáállás. A két ﬁnanszírozás egészséges
arányú kombinációja az optimális. A BHE Bonn Hungary Kft. esetében a pályázati pénzek a bevételek legfeljebb harmadát érik el
– ezzel a kitettségük is csökken, hiszen a pályázatoknál nagyon sok
mindentől függ, hogy valaki nyer vagy nem nyer. A piacon a minőség és az ár számít, ami jobban kiszámítható. Sok esetben azért
nem pályáztak – holott jó eséllyel nyertek volna –, hogy megfelelő
szinten tartsák a cég dolgozóinak kreativitását, „szívizmát”.
A magyar űripari vállalkozás működésének első tíz-tizenöt
évében főleg Európán kívül volt sikeres. Nem lehettek próféták a
saját kontinensükön. A nyugati cégek nem hitték el, hogy a Lajtától keletre élő magyarok már nem a hús nyereg alatti puhításával
foglalkoznak, majd kikapcsolódásként csárdást járnak, hanem kiváló berendezéseket készítenek. Elvétve még most is találkoznak
eﬀéle rácsodálkozókkal. Ázsiában, Afrikában, a csendes-óceáni
térségben, Amerikában jobban elhitték, hogy a magyar cég megfelelő áron kiváló minőséget produkál. Európában hiába voltak
jók, ez nem volt elég. Elvileg teljesen versenysemleges helyzetben
is sokszor a nagy nemzetek vállalkozói felé lejt a pálya. Amikor
már neves európai cégek elől nyertek el a világ más pontján tendereket, akkor gondolkoztak el néhányan, hogy talán a magyar
céget is be kellene vonni a munkába. „Először el kellett mennünk
a világ másik végébe és bebizonyítani, hogy jók vagyunk, ahhoz,
hogy Európában is tényezők legyünk. Az utóbbi években már innen is kapunk megbízásokat. A legnagyobb és legjobb cégekkel
közösen fejlesztünk. Partnerként kezelnek bennünket. Autóipari
hasonlattal élve, nem a szivargyújtó gombját csináltatják velünk,
hanem egy injektort bíznak ránk” – összegez Solymosi János.

Bolygóvadász űrszonda indul
Több mint háromezer, más naprendszerben található, azaz exobolygó felfedezésére számítanak a csillagászok a TESS (Transiting
Exoplanet Survey Satellite) űrszonda mérései alapján – a munkában magyarok is részt vesznek.
A más csillagrendszerekben található bolygók felfedezése az utóbbi két évtizedben indult, a legtöbb ilyen égitestet a 2009-től működő Kepler-űrteleszkóp segítségével találták meg. Ez az eszköz azonban működési idejének végéhez közeledik, merthogy elfogy az
üzemanyaga. A Kepler helyét veszi át a NASA, az amerikai űrügynökség TESS exobolygó-kereső űrszondája, melyet áprilisban indítottak
útnak. A fedélzeti detektorok a csillagok fényességét mérik, és azt az átmeneti elhalványodást keresik, amely olyankor következik be,
amikor a csillag körül keringő bolygó éppen a központi égitest előtt halad át.
A TESS tudományos programját George Ricker, az MIT munkatársa irányítja. A programban amerikai intézmények (MIT, NASA, Harvard–
Smithsonian Asztroﬁzikai Központ, Űrtávcső Tudományos Intézet) munkatársai mellett más országok tudósai is közreműködnek.
Magyarországról az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének több kutatója
kapcsolódott be. Pál András tudományos főmunkatárs a TESS-adatok fotometriai feldolgozásához szükséges programok fejlesztéséért felel. Szabó Róbert tudományos tanácsadó a különleges változócsillagokkal foglalkozó munkacsoportot vezeti.
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Ez lesz az első olyan kiterjedt vizsgálat, amely az exobolygólégkörök
kémiáját tanulmányozza. A programban tizenöt ESA-tagország 60
intézete vesz részt, a konzorciumot és a tervezést az Egyesült Királyság vezeti. „Az ARIEL tudományos programjának számos részkérdésébe bekapcsolódtak intézetünk és az ELTE Gothard Asztroﬁzikai
Obszervatórium munkatársai: az exoholdak keresésétől a műszer
kalibrálásán keresztül a méréseket zavaró asztroﬁzikai zajforrások
azonosításáig és kiküszöböléséig jó néhány területen van nélkülözhetetlen tapasztalatunk, amit az ARIEL misszióban is kamatoztatni
fogunk. A műszerhez szükséges egyes alkatrészek esetleges magyar
tervezéséről és gyártásáról szóló tárgyalások is napirenden vannak”
– mondta el Szabó Róbert, az MTA Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont Csillagászati Intézet munkatársa az mta.hu-nak.
Az intézetben mintegy 50 kutató foglalkozik elméleti és megﬁgyelő
csillagászattal. Több területen is élvonalbeli kutatásokat végeznek,
amit négy akadémiai Lendület-pályázat, valamint két, 2017-ben elnyert európai ERC-pályázat is fémjelez.
Űrcsillagászati eredménynek is tekinthető a gravitációs hullámok felfedezése, amiben magyar kutatók is részt vettek. A Laser
Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) nevű, egymilliárd dollárból épített eszköz összeütköző fekete lyukakból érkezett gravitációs hullámokat először 2015 szeptemberében észlelt, de csak 2016 februárjában jelentették be a tavaly ﬁzikai Nobeldíjjal elismert szenzációs felfedezést – ennyi idő kellett a mérések
ellenőrzéséhez. Az ELTE Atomﬁzikai Tanszékének munkatársai
adatfeldolgozási szoftvert készítettek, galaxiskatalógust állítottak
össze, infrahangmikrofont fejlesztettek a hatalmas műszer környezetének monitorozásához. Ezek a mikrofonok a zajszűrést segítették: a LIGO-nál nagyon sok zajt kell szűrni, rengeteg környezeti
hatást kell kiküszöbölni ahhoz, hogy a mérések sikeresek legyenek.
A hat példányban Budapesten legyártott műszert az amerikai
helyszíneken a tanszék munkatársai szerelték be. Ez az eredmény
arra példa, hogy nem kell az űrbe menni ahhoz, hogy megértsük
a világegyetem valamely titkát. ¡

Forrás: ariel-spacemission.eu

A cég tizennyolc országra kiterjedő képviselőhálózatot épített ki,
és harminc országba exportál.
A hazai űriparban néhány száz ember dolgozik, ezen belül a BHE
Bonn Hungary a legnagyobb. Többen is dolgoznának, ha lenne hazánkban konkrét célokat kitűző és arra forrást biztosító nemzeti
űrstratégia. Solymosi János nem egy apró műhold felépítésére gondol, ennél komplexebb feladatot remél, amit nemzetközi mércével
is elfogadnak. Ilyen lehetne például egy mások által épített műhold
teljes kommunikációs rendszerének létrehozása vagy egy holdmiszszió kommunikációjának kiépítése. Amikor nem az a feladat, hogy
adott teljesítményű, adott tömegű és méretű fedélzeti kommunikációs adó kell, hanem azt mondják, hogy egy misszió teljes adatátvitelének a megoldását ránk bízzák. Erre képes lenne a magyar
űripar. Egyébként jött már ilyen jellegű felkérés, de visszautasították, éppen a felkérő külföldi partner miatt – fele árért sokszoros
teljesítményt várt el. Most egy európai program körvonalazódik,
ahol érdemi résztvevőként számítanak a magyarokra.
„Ahhoz, hogy egy adott állam a nemzetközi munkamegosztásban minél magasabb szinten tudjon bekapcsolódni, konkrét projektek kellenek. Ilyen lehetne a magyar űrstratégia megfogalmazása és anyagi támogatása, ami a hazai műszaki fejlődést, az ország
versenyképességének erősítését szolgálná. A magas szintű alkotómunka támogatása a jövő – ehhez konkrét projektek kellenek. Ezt
nagyon sok ország megértette és komoly pénzekkel támogatja saját
űriparát. Az űripar, az űrtechnológia magasan a legjobb befektetés, amit a ﬁatal diplomások is visszaigazolnak. Ők ugyanis maradnak, ha valóban élvonalbeli fejlesztőmunkát végezhetnek itthon.
Cégünk ott tart, hogy az Egyesült Államokban évtizedeket dolgozó
szakember azért tért haza, mert nálunk igazi kihívást jelentő munkát kapott” – összegez Solymosi János.
A bolygórendszerek keletkezésének és fejlődésének alapkérdéseit vizsgáló ARIEL misszióra az Európai Űrügynökség nagyjából
félmilliárd eurót szán. A tervek szerint 2028-ban induló négyéves
küldetése alatt az ARIEL ezer távoli csillag bolygóit ﬁgyeli majd meg.

Az ARIEL exobolygók különböző populációit fogja tanulmányozni. A küldetés fő célpontjait azok a forró és meleg planéták jelentik,
melyek közel keringenek a csillagaikhoz. A látványterv azt szemlélteti, amint az ARIEL a Nap sugárzásától védve a teljes égboltot
megﬁgyeli, a rajzon pedig jól látható a szerkezet tetején elhelyezkedő elliptikus főtükör.
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környezetvédelem, fenntarthatóság • mesterséges intelligencia

Középpontban az élelmiszer-innováció
Április elején Budapesten 130 hazai és számos nemzetközi szervezet szakembereinek részvételével nemzetközi konferencián vitatták meg a világ vezető élelmiszeripari vállalatai az élelmiszer-termelés jövőjét, technológiai fejlődésének lehetőségeit. A kétnapos rendezvény fókuszában egyebek között a környezetvédelem,
a fenntartható gazdálkodás kialakítása, illetve a biotechnológia állt.

A

2014 óta meghirdetett tematikus nemzeti kutatás-fejlesztési programok keretében mintegy 25 milliárd forint támogatás fordítható
az élelmiszer-technológiához kapcsolódó programokra, a többi között
a Víz-egészség-élelmiszer, a Tiszta ivóvíz, valamint az Agrárinnováció és
biotechnológiai program keretében. Minderről Monszpart Zsolt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese beszélt
az esemény nyitó előadásában. Azt is elmondta, hogy a 2015 óta hazai forrásból és az uniós strukturális alapokból támogatott innovációs projektek közel negyede, mintegy 93 milliárd forint támogatással kapcsolódik
az egészséges és helyi élelmiszerek, agrárinnováció ágazati prioritáshoz.
Az élelmiszer-technológia területén az új megoldások kifejlesztése az ipari
és kutatóhelyi együttműködésekre építve lehet eredményes – szögezte le.
Sebők András élelmiszeripari innovációs szakértő arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy az automatizálás területéről származó tudás, például az
autóipar számára kifejlesztett, már rendelkezésre álló megoldások számos
esetben adaptálhatók az élelmiszer-feldolgozás speciális feladataira. ¡

Magyarország is beszáll az MI-be
Huszonnégy uniós tagország, köztük Magyarország állapodott meg abban Brüsszelben,
hogy egy közös európai törekvés részeként nemzeti programok keretében támogatják
a mesterséges intelligencia (MI) területén a kutatást és a technológiák bevezetését.
Az EU célja az amerikai és ázsiai technológiai óriásokkal szembeni verseny erősítése.

A

Nemzeti Kiválósági Program tematikus alprogramja és a most aláírt kezdeményezés új perspektívákat nyit a kutatási témában erős kutatócsoportok és
a kapcsolódó ipari-kutatóhelyi együttműködések számára megnyíló célzott uniós
pályázatokban is – nyilatkozta az aláírást követően Pálinkás József. A Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke a hazai helyzetről szólva
úgy fogalmazott, a mesterséges intelligencia kutatása több olyan tudományterületen – így a matematika, a robottechnológia, valamint a gépi tanulás szakterületén – igényel nemzetközileg versenyképes tudást és kutatói hátteret, ahol több
magyar kutatói műhely a nemzetközi élvonalba sorolható.
A nyilatkozathoz kapcsolódva a visegrádi tagországok külön állásfoglalást is
közzétettek, hangsúlyozva, hogy a területet érintő fejlesztéseket, együttműködéseket célzottan ösztönzik a jövőben. A számos tudományterületet, technológiát érintő mesterséges intelligencia kutatására az Európai Bizottság már most évi
200 millió eurót fordít a Horizont 2020 innovációs keretprogram részeként. Emlékezetes, az NKFIH 2018 januárjában közzétette a mesterséges intelligenciához
kapcsolódó kutatásokat támogató, egymilliárd forintos keretösszegű tematikus
felhívását, amely céljaiban és időzítésében is jól illeszkedik a kezdeményezéshez. ¡
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Szerző: Bogdán Zoltán

Az Ipar 4.0
– közgazdász szemmel
A negyedik ipari forradalom hatásaival, a németek által Industrie 4.0-nak nevezett jelenséggel már lapunkban is többször foglalkoztunk. A mérnökök nagy hozzáértéssel elemezték
a technológiai-technikai részleteket, többnyire átlépve olyan „érdektelen” kérdéseken, mint
költség, haszon, hozzáadott érték, megtérülés. Most a „másik oldal” egyik jeles képviselőjét,
Nagy Juditot kérdezzük meg, közgazdász szemüvegen keresztül milyennek látszik ez a forradalom. A Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék adjunktusa
már írt egy átfogó tanulmányt az Ipar 4.0 kérdésköréről.

Ú

gy tűnik, hogy ma az egész fejlett világban kialakult a közmegegyezés: a 21. században valóban elementáris erejű
változások történnek az iparban és a gazdaságban, ezt
követően pedig az egész társadalomban, amit negyedik
ipari forradalomnak nevezünk. A termelés világában ez leginkább
arról szól, hogy a hatalmas adatmennyiség elemzésén alapuló digitális gépek és eszközök összekapcsolódnak, és hamarosan nemcsak gyárak, hanem vállalati hálózatok, teljes nemzetgazdaságok is
egyetlen hatalmas, intelligens információs rendszerbe integrálódnak.
Hogy erre a szép új világra milyen címkét ragasztunk, az már
más kérdés. Az Egyesült Államokban inkább a „kiber-ﬁzikai rendszerek” (Cyber-Physical Systems – CPS) és az intelligens gyár (smart

factory) kifejezést használják. Ez utóbbi ismeretes a fejlett ázsiai
országokban, például Japánban is, viszont Európa ezen a téren is
külön utakon jár. Az Industrie 4.0 kifejezést néhány évvel ezelőtt
találták ki Németországban, de ma már széles körben elterjedt
az Európai Unióban és Magyarországon is, az ultramodern ipar
szinonimájaként.
Fölöttébb lényeges viszont, hogy a kontinensenként, országonként különböző elnevezés, leegyszerűsített „buzzword” mind
ugyanazt a valóságot takarja: a hálózatba kapcsolt, digitalizált,
adatelemzésen (Big Data) alapuló ipari termelés, „real time” vezérléssel, irányítással, beavatkozással. És ami cikkünk fő vonulatához
kapcsolódik: mindez nem elméleti konstrukció vagy sterilen csil-
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logó kutatás-fejlesztési termék. Az Ipar 4.0 vagy a smart factory
legfontosabb feladata mégiscsak az ipari termékek költséghatékony gyártása, illetve ezek eljuttatása a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz. Ha nincs kereslet, nincs gyártás sem – bármennyi „felhős”
adat vagy autonóm robot rejtőzik egyébként az árucikk mögött.

A tanulmány tanulságai
Nagy Judit az elmúlt évtizedben főleg vállalatgazdaság-tannal, logisztikai és ellátásilánc-menedzsmenttel foglalkozott. Ipar 4.0-val
már csak azért sem, mert mint láttuk, a fogalom csupán néhány
éve létezik – most mégis egyre többen hivatkoznak rá, illetve
a tanulmányára.

szont valóban szisztematikusan sorra veszi az ipari forradalmakat, az Ipar 4.0 körül kialakult fogalmi kavarodást, illetve az egyes
értékláncelemekre (logisztika, termelés, marketing, szolgáltatások) gyakorolt hatását. Mivel mégiscsak (leendő) közgazdászoknak készült a tanulmány, mély szakmai, elemző részeket is tartalmaz, de ezek ismertetése helyett általános tanulságok levonására
kértem a szakembert.
Talán a legfontosabb következtetés, hogy a negyedik ipari forradalom, és ezen belül az Ipar 4.0-nak nevezett folyamat már jócskán
elkezdődött. A digitalizáció egyre inkább körbevesz bennünket,
ez alól egyetlen ország vagy vállalkozás sem tudja kivonni magát
a fejlett ipari világban, így nálunk sem. A kérdés inkább már csak
az lehet, hogy ki mikor érzi úgy, hogy már muszáj beszállnia, mert

Az Ipar 4.0 folyamata már jóócskán elkezdődött. Ez alól egyetlenn or
orsz
szág
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már muszáj beszállnia, mert a kimaradás több kárt okoz, mint belevágni a bizonytalanba.

„Szó sincs arról, hogy én hirtelen valamiféle Ipar 4.0-s szaktekintéllyé nőttem volna ki magam. Egyszerűen csak úgy láttuk a kollégákkal, ha már ennyire felkapottá vált ez a fogalom, kellene valami
átfogó, összefoglaló anyag, amely rendszerezi az ezzel kapcsolatos
információkat. Ilyen jellegű egyetemi vagy közgazdász-szemüvegű
publikáció ugyanis korábban még nem volt. Amit találtunk, azt
általában fejlesztőmérnökök írták, márpedig mi nem arra szerettünk volna koncentrálni, hogy, mondjuk, milyen fantasztikus szerkezet egy autonóm robot, amely önállóan dönt és frissíti magát,
hanem arra, hogy egy-egy ilyen „kobot” beszerzése mennyire éri
meg a gyárnak, hány év a megtérülése és ehhez hasonló gazdasági kérdések. Engem érdekelt a dolog, elvállaltam. Persze ahogy
ilyenkor lenni szokott, a kérdéskör túl szerteágazónak bizonyult:
a makroökonómiai vagy gazdaságpolitikai részt szinte teljesen
elhagytam, csak a gyárkapun belüli történésekre koncentráltam.
Hogy ne legyen túlságosan elméleti a tanulmány, négy, fejlett magyarországi üzem illetékesével is szakmai mélyinterjút készítettem
arról: ők vajon hogyan látják ezt a kérdéskört.”
Az 57 oldalas tanulmánynak nem igazán bulváros a címe:
„Az Ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra”, vi-
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a kimaradás több kárt okoz, mint belevágni a bizonytalanba. Abban reménykedni, hogy majdcsak lecsendesül ez a forradalmi
hevület, és talán kikerülhető a csatlakozás, hiábavaló: még soha,
egyetlenegy ipari forradalom sem fordult vissza. Ez sem fog.
Ezt az egész 4.0-s átalakulást a nemzetközi példák alapján nem
úgy kell ám elképzelni, hogy máról holnapra óriási összegekért
lecserélik a teljes gépparkot, a gyártósorokat, a vállalatirányítási és
informatikai rendszert. Nincs fal az Ipar 3.0 és 4.0 között, némely
digitális részelemek mintegy beszivárognak a régi struktúrába,
és átalakítják azt. Természetesen csak abban az ütemben, ahogy
a gyár tulajdonosai meggyőződnek arról, hogy az új 3D-s szkenner,
3D-s nyomtató, a felhőben való adattárolás és hasonló megoldások nemcsak viszik, de hozzák is a pénzt. Vagy egyszerűen nincs
más választásuk, mert az a nagyvállalat, ahová beszállítanak, már
megköveteli ezeket a technológiákat, hiszen nélkülük nem tudnának kommunikálni egymással.
Persze egy-egy ilyen beszerzés még nem avat „smart factoryvá”
egy közepesen felszerelt ipari üzemet. Ténylegesen csak akkor
beszélhetünk egy gyáron belül Ipar 4.0-ról, ha ez a digitalizáltautomatizált-robotizált felszereltség egységes rendszert alkot, ha
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integrált informatikai hálózat van, léteznek okostermékek, a teljes
folyamatirányítást pedig azonnali döntésekkel támogatni, befolyásolni lehet. Akár vállalaton belül, akár vállalatok között.
Azt azért nem árt hangsúlyozni, hogy az ilyen intelligens gyárakra, netán gyárhálózatokra egyelőre még hihetetlenül kevés
példa van a legfejlettebb országokban is. Azok is inkább amolyan
„pilot projectként” jöttek létre, ahol nem számít a pénz, a megtérülést senki sem kéri számon.

Hazai helyzet
Talán mondani sem kell, hogy nálunk nincs ilyen üzem, a legfejlettebbnek tartott autógyárak is csak visszafogottan tartalmaznak
Ipar 4.0-s elemeket. Mint ahogy a beszállítóik is, amelyek közül
néggyel Nagy Judit készített interjút. Közülük egy magyar középvállalat, három pedig nemzetközi nagyvállalat.
„Egyértelmű volt, hogy még ezek a tőkeerős multinacionális
nagyvállalatok sem azon gondolkodnak, hogyan lehetne az egész
termelési rendszerüket Ipar 4.0-s szempontok alapján egy csapásra
átalakítani. A legfontosabb és jóval könnyebben megvalósítható
céljuk: teljes termelési sorok modernizálása, jelenleg ugyanis még
csak ezek egyes részeit lehet idesorolni. Leginkább azokat, ahol
kritikus elemek vannak. Az egyik világhírű cégnél már elkezdtek
komplett gyártósorokat átalakítani – elsősorban nem gazdasági
megfontolásból. Olyan mértékben növekedett meg ugyanis a termékeik iránti kereslet, hogy nem tudnak annyi embert felvenni.
Ezért automatizálnak-digitalizálnak-robotizálnak, mert csak így
tudnak lépést tartani. Valamikor a 18 gyártósort 18 ember felügyelte, jöttek viszont a 3D-s kamerák és szkennerek, mögöttük
az informatikai háttér, ekkor már elég volt kilenc ember, ma pedig
mindössze kettő. Ezeken a high-tech területeken a három-öt éves
megtérülés az elfogadható, ami nem biztos, hogy minden esetben
összejön. Viszont hosszú távon valószínűleg többet buknának pénz-

ben és presztízsben, ha nem tudnák teljesíteni a megrendeléseket és
elpártolnának a vevők. Ezért mintegy előremenekülnek.”
Ráadásul a megtérülést nem is lehet mindig pontosan kiszámítani: egy másik cégnél fél év alatt kiﬁzetődött egy ilyen egészen
egyszerű beruházás – soha nem gondolták volna. A sikeres projekteket a nagy gyártók természetesen szeretnék a beszállítók felé is
kiterjeszteni, közös projekteket létrehozni, ezek viszont általában
megbuknak a kisebb cégek korlátozott pénzügyi lehetőségein.
A vállalati interjúkból az is kiderült, hogy noha az anyagi és
szellemi erőiket egyelőre elsősorban az értéktermelő folyamatokra vagy azon belül a termelésre koncentrálják, a komplett vállalati
értéklánc fejlesztését is szem előtt tartják. Logisztika 4.0 nélkül
ugyanis elképzelhetetlen az Ipar 4.0, és ugyanez vonatkozik a tervezésre, a beszerzésre, sőt a marketingre vagy a kontrollingra is.
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Persze az egyes részek külön-külön is eredményezhetnek – nemegyszer igen jelentős – hatékonyságnövekedést, de új minőségi
szintről, vagyis Ipar 4.0-ról csak akkor beszélhetünk, ha a komplex
digitális rendszer összeállt.
Az is világossá vált, hogy az Ipar 4.0 elterjedésének egyik legfőbb akadálya – nemcsak Magyarországon, de a fejlett országokban is – az adatbiztonság. Illetve annak hiánya. Érdekes módon
nem is a gyártó cégek, hanem inkább az ügyfelek tartanak attól,
hogy adataik illetéktelen (hekker) kezekbe kerülnek. Némi túlzással csak azt nem tudják eldönteni, melyik a nagyobb kockázat: ha a gyártó cég a saját adatbankjában tárolja az adatokat,
vagy ha egy távoli, titokzatos felhőben. Minden jel szerint ez
utóbbi lesz a nyerő, ugyanis minél közelebb kerülünk az Ipar
4.0-s megoldásokhoz, annál több adat keletkezik – merthogy
megfelelő adatgyűjtés és adatelemzés nélkül egyszerűen nem
beszélhetünk Ipar 4.0-ról. Viszont azt sem várhatjuk el egy teljesen más proﬁlú termelőüzemtől, hogy a naponta keletkező
giga-, sőt terabyte nagyságú adathalmazt a saját szervizparkjában tárolja és kezelje.
Ám az sem megoldás, ha az ügyfél letiltja az adatait, hiszen az
egész Ipar 4.0 tulajdonképpen arról szól, hogy a fogyasztó speciális igényeit ne csak a gyártás előtt tartsuk szem előtt, hanem az
adott termék használata közben is. Lehet, hogy a jövő üzeme egy
adott termékből csupán egy vagy két darabot gyárt le (mondjuk
3D nyomtatóval), de azt villámgyorsan, és tökéletesen kielégítve
a vevői igényeket. Ám a gyártó-vevő kapcsolat itt még nem ér
véget: a tranzakcióhoz adott esetben jár egy személyre szabott,
komplex digitális szolgáltatói csomag is. Merthogy a termék fel
van szerelve szenzorokkal, működés közben folyamatosan ﬁgyeli
a felhasználói környezetet, a saját működését, ontja magából az
információkat. Igény esetén pedig a gyártó a feldolgozott adatokat egy applikáció segítségével megjeleníti, mondjuk, a felhasználó
tabletjén vagy mobiltelefonján.
A komplex szolgáltatás ára természetesen nem ugyanaz lesz,
mint egy ezres sorozat „buta” termékének – de éppen a kettő közötti különbség jelenti majd azt a hozzáadott értéket, amely miatt
a gyártó oldaláról érdemes lesz fenntartani ezt az Ipar 4.0-s szolgáltatást. A másik oldalról nézve: a vásárló kap egy tökéletesen test-

re szabott terméket, amelynek használatát könnyebbé teszi vagy
éppen élménnyé változtatja a mögötte lévő, real time elemzett,
hatalmas adattömeg. A többit meg bízzuk a piacra: a keresletkínálat összecsiszolódása olyan Ipar 4.0-s eredményekre vezethet,
amilyenekre ma még csak nem is gondolunk.

A jövő 4.0
Nagy Judit szerint abban közmegegyezés van a szakmában, hogy
a negyedik ipari forradalom (és benne az Ipar 4.0, az intelligens
gyárak) valójában csak most kezd kiteljesedni: az eddigi lineáris
fejlődés exponenciálissá válik. Éppen ezért a világ legnagyobb koponyái is csak meglehetősen óvatosan mernek jövőképeket fölvázolni. A technikai újdonságok rendszerbe állítását nagymértékben meghatározhatja a társadalmi háttér: más és más geopolitikai,
gazdaságpolitikai célokat követhet a világelső, piacbarát Egyesült
Államok, a kommunista gyártóbázis Kína, illetve a népességfogyással és az integráció hiányával küszködő Európa.
Az öreg kontinensen egyértelműen Németország áll a fejlődés
élén, nem véletlen, hogy éppen ők találták ki az Industrie 4.0-t. Szilárd meggyőződésük, hogy az ipar részarányát növelni kell a GDPben – nemcsak a saját országukban, de az egész Európai Unióban
is. Ezeket a törekvéseket gyakran úgy interpretálják itthon, hogy
a németek „újraiparosítanak”. Ez részben igaz, csak éppen nem úgy,
ahogy sokan gondolják. Nem arról van szó, hogy a Kelet-Ázsiába,
főleg Kínába kiszervezett tömeggyártást visszatelepítik, hiszen
ehhez vagy hihetetlen mennyiségű munkaerőre lenne szükség
– ami nem áll rendelkezésükre és nem is fog –, vagy olyan gigantikus méretű digitalizált-robotizált beruházásokra, ami (köz)gazdaságilag még a magas bérszínvonal mellett is értelmetlen. Ők az Ipar
4.0-t úgy értelmezik, hogy a tömegtermelés helyett a magasfokú
tervezést, dizájnt, egyéni igényre szabást, tehát magas hozzáadott
értéket teremtő, gyors átfutást igénylő iparágakat tartanák meg
vagy fejlesztenék fel. Ennek egy járulékos következménye, hogy
a jövőben egyre kevesebb minimálbéres, „kék galléros” emberre
lesz szükség, viszont mind több jól ﬁzetett mérnökre, akik beprogramozzák a 3D nyomtatót és az autonóm robotot, vagy értelmezik
a begyűjtött adatokat.
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Tanulságos kérdőív
A mintegy száz hazai vállalkozást, kutatóintézetet, szervezetet és oktatási intézményt tömörítő Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 2017 tavaszán megbízást
kapott a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy határozza meg az Ipar 4.0 stratégiai alapirányait, majd dolgozza ki egy rövid távú cselekvési program alapvetését,
illetve a középtávú iparfejlesztési stratégiát. Az időközben Szövetséggé alakult Platform összeállított egy kérdőívet, amelyet közel kétszáz magyarországi vállalkozó,
illetve válaszadó töltött ki.
A 37 oldalas jelentés néhány érdekes megállapítása és következtetése: Az elmúlt
egy-másfél évben bekövetkezett az áttörés az Ipar 4.0 ismertsége és jelentőségének
felismerése tekintetében, ennek ellenére a vállalatok többségének nincs ezzel kapcsolatos stratégiája. Sok vállalat innovációs képessége jelentősen elmarad a kívánatostól, magas a felfelé nem bővíthető eszközparkkal rendelkező iparvállalatok aránya.
A kis- és középvállalkozások legnagyobb problémái a folyamat- és munkaszervezés,
illetve a képzés területén jelentkeznek. Mindebből az következik, hogy még igen sok
a tennivaló a felvilágosítást illetően, a szakképzést, a felnőttképzést és a felsőoktatást
pedig teljesen meg kell újítani. Állami beavatkozás nélkül a kis- és középvállalkozások nem tudnak megbirkózni az Ipar 4.0 jelentette kihívásokkal, az államnak tehát
direkt és indirekt eszközökkel is támogatnia kell őket.

Modern gyárak éjszakája
Egy GINOP-pályázatnak köszönhetően 2017 novemberében egy éjszakára kinyitották kapuikat Magyarország legmodernebb gyárai. Az esemény 24 üzem (a többi
között az Audi, a General Electric, a Bosch, a Siemens, a Festo, a Lego, az Egis)
részvételével zajlott Budapesten és még tíz megyében. Több mint 2000 szakember
volt kíváncsi arra, hogyan működik egy olyan ultramodern termelőüzem, amely
ugyan még nem „smart factory” és nem húzható rá az Ipar 4.0 elnevezés sem,
de a legjobb úton van felé. A hazai kis- és középvállalkozások képviselői olyan
megoldásokat láthattak élőben, mint például a termelési folyamatok digitalizációja,
a robotika, a Big Data, a dolgok internete (Internet of Things, IoT), a kiterjesztett
valóság vagy a mesterséges intelligencia.

innováció

A jelenlegi helyzettel ellentétben öt év múlva minden bizonnyal már számos okosgyár
működik majd Németországban. Ezt valószínűsíti az az információ is, hogy az összes,
Nagy Judit által meginterjúvolt, német hátterű cég igen komoly erőket koncentrál arra,
hogy maguk is kifejlesszenek egy-egy ilyen
Ipar 4.0-s részprojektet, amit megosztanak a
vállalatcsoporttal. Mivel minden tag így cselekszik, a részprojektek előbb vagy utóbb öszszeérnek – innentől beszélhetünk majd igazi
Ipar 4.0-s gyárakról.
Ami a hazai helyzetet illeti, úgy tűnik, fent
is, lent is kezd oszlani a negyedik ipari forradalmat, illetve az Ipar 4.0-t körüllengő fogalmi zűrzavar és tanácstalanság. Elkészült az újraiparosítást támogató Irinyi-terv, és a pályázatokban
is kezdenek megjelenni az okosgyárakhoz,
illetve az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó projektek.
A hazai kis- és középvállalkozások, a kkv-k anynyit már elértek, hogy legalább tisztában vannak a fogalmakkal, de általában azzal is, önerőből mennyire reménytelen a csatlakozás,
hiszen nekik még az Ipar 3.0 is hatalmas kihívás. Mivel gyakran még azt sem tudják, mire
is lehetne pályázni, számukra sokat jelenthetnek az olyan rendezvények, mint a „Modern
gyárak éjszakája”. Viszont az is egyértelmű,
hogy a magyar kkv-k túlnyomó része célzott állami támogatás nélkül nemhogy öt, de tizenöt
év múlva sem tud csatlakozni az Ipar 4.0-hoz. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Nincs kulcsrakész
megoldás
Az Ipar 4.0 koncepciójához nincsenek kulcsrakész megoldások – ﬁgyelmeztet Szalay Tibor, a BME Gépészmérnöki Kar Gyártástudomány és
-technológia Tanszékének vezetője, aki szerint a magyar kis- és középvállalkozások, a kkv-k esetében nem az innovációra való nyitottság hiányzik
elsősorban, hanem inkább az ismerethiány hátráltatja az innovációt. Egy
Horizont 2020-as projekt célja éppen ennek a problémának a leküzdése.
2016 őszén komoly visszhangot keltett, hogy Magyarország
szerepelt a legsikeresebben az EU Horizont 2020 legnagyobb
presztízsű együttműködési pályázatán, a Teaming elnevezésű
kutatási kiválósági programban. A 27 országból benyújtott 169
pályázat közül kétlépcsős kiválasztási folyamatban mindöszsze tíz győztest hirdettek, ezért is számít egyedülálló sikernek,
hogy közülük kettőt magyar vezetésű konzorcium jegyzett.

Fókuszban a honosítás
„A pályázat célja ezúttal nem konkrét kutatás, hanem a negyedik ipari forradalom keretein belül a gyártásdigitalizálás
keretrendszerének magyarországi meghonosításának támogatása a hazai kis- és középvállalatok számára” – összegezte
az előttük álló feladatokat Szalay Tibor. A tanszékvezető magyarázatképpen hozzátette: miközben a kutatás-kiválóság régóta jelen van Magyarországon, aközben az a fajta kultúra, mely
a tudáshasznosítás kereteinek kialakításához és az ismeretek
átadásához szükséges, már jóval kevésbé érhető tetten. Éppen
ezért a legújabb ipari megoldásokba a kkv-k kisebb arányban
tudnak bekapcsolódni nyugat-európai társaiknál. A Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által koordinált
projekt szakmai vezetője az MTA SZTAKI, tagjai a BME Gyártástudomány és -technológia Tanszék, az Anyagmozgatási és
Logisztikai Rendszerek Tanszék, valamint a Fraunhofer Társaság németországi (IPA-Stuttgart, IPK-Berlin, IPT-Aachen)
és ausztriai (Fraunhofer Austria) intézetei.
Azt is megtudtuk, hogy Európa legnagyobb alkalmazott
kutatás-fejlesztési szervezetének munkatársai belső tréningeken adták át tapasztalataikat és tudásukat a konzorcium
magyar tagjainak. A projekt első évének végére alakul meg az
a magyar–német közös tulajdonú, innovációs célú nonprofit
kft., amely a Németországban bevált innovációs módszerek
hazai adaptálását tűzte ki célul. Fő területe az ipari digitalizáció, célja pedig kettős, mert egyrészről a konzorciumi partnerek kutatási eredményeinek hatékonyabb hasznosítását, másrészről az iparban megjelenő, komolyabb kutatás-fejlesztést
igénylő feladatok kutatói munkákba történő visszacsatolását
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MAGEOSZ
Z-nap a Műegyetemen 2017-ben – Szalay Tiborr elő-

adásának címe a november 17-én rendezett konferencián:
A gépipari és energetikai vállalatok Ipar 4.0 stratégia adta
együttműködési lehetőségei a felsőoktatási intézményekkel.

kívánja biztosítani. Szalay arra is felhívta a figyelmet, hogy
a projekt sikerességét segíti, hogy hazai kutatóintézetek, oktatási intézmények és magyarországi telephellyel rendelkező
vállalkozások részvételével megalakult az Ipar 4.0 Nemzeti
Technológiai Platform is (https://www.i40platform.hu).

Lépésről lépésre
A tanszékvezető arra a felvetésünkre, mely szerint az innovációhoz szükséges tőke vagy az ezt elősegítő szemlélet
hiányzik-e alapvetően a magyar vállalkozásokból, azt felelte,
a tőkehiány mellett elsősorban az ismerethiány jelenti a legnagyobb problémát. Véleménye szerint a pénz nem feltétlenül
akadály, ugyanis a lépésről lépésre elvet követve is lehet komoly sikereket elérni. „Nem kell mindent egyszerre bevezetni, léteznek olyan részmegoldások, amelyekkel érzékelhető
hatékonyságnövekedést lehet elérni” – szögezte le Szalay
Tibor, rámutatva: a korábban már említett nonprofit kft.-n
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keresztül éppen ezeket a részmegoldásokat szeretnék bemutatni a vállalatoknak. Azt is elmondta, hogy az elmúlt hónapokban szakmai szervezetek, az MTA SZTAKI és a BME is tájékoztató rendezvényeket, fórumokat szervezett, hogy országosan
is felhívják a kkv-k figyelmét erre a lehetőségre. A Műegyetemen kormányzati segítséggel létrehozott Ipar 4.0 Technológiai Központ (https://www.ipar4.hu/hu/page/ipar-4-0technologiai-kozpont) is májusban indul, már számos cég
jelezte érdeklődését a bemutatók iránt, amelyekben a SZTAKI
és az egyetemi tanszékek is meghatározó szerepet vállalnak.
Ennek a Technológiai Központnak éppen az a célja, hogy a lehetőségeket bemutassa, a megoldásokat megismertesse a hazai kis- és középvállalkozásokkal.
Szalay Tibor fontosnak tartotta kiemelni, hogy a negyedik
ipari forradalom kapcsán több helyen találkozott már kulcsrakész megoldásokat kínáló cégekkel. „Ilyenek azonban nem
léteznek – nyomatékosította a tanszékvezető, hozzátéve: – az
infrastrukturális háttér valóban létezik, azaz vannak szoftverek vagy éppen adatgyűjtő modulok, melyek ténylegesen
működnek, azonban nem tudják, hogy milyen adatokat és
hogyan használjunk fel ahhoz, hogy csakugyan hatékonyabb
legyen a termelés.” Mint fogalmazott, az általános háttér kevés, szükség van a testreszabásra. Reményei szerint a projekt
végére eljuthatnak oda, hogy olyan szintre emeljék ezeket
a megoldásokat, hogy az adott cég mérnökei már konfigurálni
tudják saját maguknak a kulcsrakész megoldásokat, ám egyelőre még nem tart itt a technológia.

Több lábon kell állni

jelent az a több ezer, hazánkban működő német vállalat, melyeknek köszönhetően az Ipar 4.0 már nem ismeretlen fogalom a térségben. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy
a magyar kkv-knak is végig kell járniuk azt az utat, melyet
a németek már korábban megtettek.
A hétéves futamidejű kutatóprogram mintegy 6,5 milliárd
EU-s forrásból származó forintból valósulhat meg. Ezzel kapcsolatban Szalay Tibor elmondta azt is, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően 2023 után önfenntartóvá kell válniuk, és
további öt éven keresztül bevételszerző tevékenységet folytatva kell működniük. A tanszékvezető a Fraunhofer Intézet tapasztalataira hivatkozva úgy fogalmazott, a teljesen magukra
hagyott intézetek még Németországban sem fenntarthatóak,
ezért több lábon állnak. Az állami támogatás mellett konkrét
projekttámogatások egészítik ki az ipari megbízásokból származó bevételeket. A tanszékvezető bizakodó a jövőt illetően,
szerinte a magyar ipari szereplők már hozzászoktak ahhoz,
hogy problémák esetén a SZTAKI és a magyar felsőoktatás
szereplői válaszokat tudnak adni kérdéseikre. Éppen ezért
a BME-n is folyamatosan olyan kutatásokat indítanak, amelyek lehetővé teszik, hogy a jövőben felmerülő problémákra valós válaszokat tudjanak adni. Külön kiemelte, hogy
a projektbe a hallgatókat is bevonják, illetve a program során szerzett tudásanyagot az oktatási anyagokba is beépítik.
A jövőbeli tervekhez stabil hátteret adhat az az állami kötelezettségvállalás, melynek értelmében az eredeti pályázatban
elnyert összeghez hasonló nagyságrendű pénzt biztosítanak
hazai forrásból a kutatóprogram megszilárdítására. Szalay
kiemelte, hogy ebből a keretből az infrastrukturális fejlesztések mellett már konkrét kutatásokat is lehet finanszírozni. ¡

„Németországban az évtized elején kezdtek el a negyedik
ipari forradalom koncepciójával foglalkozni, azonban még
ott sem értek az út végére” – hangsúlyozta Szalay. A tanszékvezető szerint Magyarország számára komoly helyzeti előnyt
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Weszta-T Kft.; weszta-t.hu • Omi Optika Mérnökiroda Kft.; omi-optika.hu

Szerző: S. I. K.

Tartályszintmérés és készletelszámolás
A teljesen magyar tulajdonú Weszta-T Kft. – több mint százéves szakmai kultúra folytatójaként – elsősorban gáz- és olajipari létesítmények, erőművek irányítástechnikai műszereinek,
rendszereinek fejlesztésével, gyártásával, kulcsrakész kivitelezésével foglalkozik. Termékei
saját fejlesztésűek és gyártásúak, így lehetőség van a standard gyártmányok mellett speciális
igényeket kiszolgáló műszerek előállítására is.

L

egfontosabb termékcsaládunk a tartályszintmérő és készletelszámoló rendszer.
A műszercsaládot hazánkban és külföldön
több mint 150 tartályra telepítettük. Eszközeink nemcsak atmoszferikus, hanem túlnyomásos körülmények között is alkalmasak
gáz- és folyadékfázisú szénhidrogén-származékok szintjének és mennyiségének mérésére. Legfontosabb referenciánk hazai olajés gázipari létesítmények, tartályparkok
(Mol Nyrt., Opal Zrt., Normbenz Kft., MVM
GTER Zrt. stb.), melyekben szervo rendszerű
szintmérőink, átlaghőmérséklet-távadóink
és magnetostrikciós technológiával működő
szintmérő szondáink üzemelnek az adatokat
begyűjtő, számításokat elvégző és megjelenítő készletelszámoló rendszerünkkel együtt.
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Az UVKSZZ szintmérő tartályra szerelve

Kisebb tartályokhoz (10–100 m³) ajánljuk
(max. 6 m hosszúságig) a magnetostrikciós
szintmérő szondáinkat, melyek a tartályban tárolt termék szintadatainak mérésén
kívül mérik az esetleges fenékvíz szintjét is.

innováció

A szervo (UVKSZ) szintmérőhöz és átlaghőmérőhöz hasonlóan a szintmérő
szonda is rendelkezik robbanásbiztos jóváhagyással.
A szint- és sűrűségmérés pontosságát
a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal (MKEH) típusvizsgálattal jóváhagyta. Gyártás után minden egyes műszert egyedileg is tanúsíttatunk.
A Weszta-T műszercsaládja alapvetően
szolgálhatja a jövedéki termékek korrekt
elszámolását.
Cégünk rendelkezik 20 150 mm méréstartományú, MKEH által tanúsított hitelesítő toronnyal, ahol adott a lehetőség
saját műszereinken kívül más gyártók eszközeinek bemérésére, hitelesítésére is. ¡

LASRAM Engineering Kft. • lasram.hu

Szerző: Kreisz Lilla

Robotautomatizált
Lézerrendszerek
A LASRAM Engineering Kft. ipari-technológiai és orvosi sebészeti
lézerek és lézeres rendszerek fejlesztésével, gyártásával foglalkozik.

RAL2 – Robotautomatizált Lézerrendszer
A RAL2 egy olyan új, eddig nem alkalmazott rendszerépítési konstrukció, amely a 2D lézervágó berendezések mellékidejét minimalizálja. Az intelligens lézer-robot vágócella egy képfeldolgozásra
épülő nagy sebességű robotautomatizáció. A teljesen automata
rendszer egyesíti a CNC megmunkálás és a robotautomatizálás
előnyeit. A RAL2 az Ipar 4.0 rendszerelveknek megfelelően működő berendezés.
Az intelligens lézer-robot vágócella konstrukciójában a lemez
és a munkadarabok mozgatását két ipari robot végzi. Az okos lemeztároló egységből az egyik robot már akkor kiveszi a következő
vágandó lemezt, amikor a lézer még az előző lemez megmunkálását végzi. A lemez- és alkatrész-azonosítás QR-kóddal, lézeres
feliratozó egységgel történik. A vágó munkatérben a robot tartja
a lemezt, ezzel kimarad a lemezlerakás, -felvétel ideje, a vágólézernek csak a két robot pozícióváltásának idejére kell megállnia, így
a lézervágó berendezés állásideje 2-3 másodperc. A RAL-rendszer
forradalmian új megoldásával a termelékenységet és hatékonyságot tekintve a piacon jelenleg ismert rendszerekhez képest kiemelkedő jellemzőkkel rendelkezik.
A teljesen automata üzemmód pontos ütemezést, papírmentes gyártást tesz lehetővé. Az okosgyárba illeszthető oﬄine programozható rendszer éjszakai és hétvégi műszakban kezelő nélkül
működve biztosítja a nagy értékű berendezés maximális kihasználását. A hálózatba köthető rendszer termelési adatait akár
okostelefonunkon is megjeleníthetjük.
RA
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RAL3 lézer-robot rendszer

RAL3 – Robotautomatizált Lézerrendszer
A RAL3 3D alkatrészek lézeres megmunkálására alkalmas. Két robot az alkatrész adagolását, pozicionálását végzi, míg a harmadik
a vágáshoz szükséges térgörbén mozgatja a vágófejet. Kis kontúrokat, furatokat a vágófejbe épített CNC modul alkalmazásával, nagy
sebességgel és pontossággal lehet elkészíteni.

Kawasaki
A LASRAM 15 éve, a Kawasaki hivatalos partner- és disztribútorcégeként, robotokat és robotos rendszereket értékesít automatizálási feladatok megoldására.
Kawasaki robotok alkalmazási területe:
• hegesztés • szerelés • gépkiszolgálás • anyagtovábbítás • anyageltávolítás • palettázás • festés • 2D/3D lézervágás • 3D vízvágás
Felhasználóknak, rendszerépítőknek kínáljuk:
• valós idejű szimulációk elkészítése • robotbemutató a LASRAM
telephelyén • rendszerépítőknek tesztlehetőség, robotkihelyezés •
naked robot értékesítés kedvezményes áron.
Amennyiben érdeklődik Robotautomatizált Lézerrendszereink
vagy cégünk egyéb termékei iránt, várjuk az Ipar Napjai Kiállításon
(2018. május 15–18., Budapest Hungexpo, A pavilon 112D stand). ¡
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betonkenu, okostükör, kiberfizika • tradíció, tartósság, tartalom

Regionális innovációk az egyetemen
Idén április 11-én kilencedik alkalommal találkoztak a Nyugat-dunántúl régió feltalálói, ötletgazdái, fejlesztői, startup cégeinek képviselői a
Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás
és Találmányi Vásáron a közönséggel, és mutatták be prototípusaikat, még csak papíron létező
ötleteiket, vagy éppen már szabadalommal védett, kereskedelemben is kapható terméküket.

A

kiállításon 39 kiállító standját kereshették fel az érdeklődők. Külön
területet kaptak a Széchenyi István Egyetem hallgatói csapatai, akik
elhozták a Formula Student versenyre épített autójukat, a maguk fejlesztette EVO5 motort, a SZElectricity járművet és a több versenyen is
kipróbált, saját készítésű betonkenut. A látogatók a szabadtéren kipróbálhatták a Teqballt, míg a kiállításon az életkort és hangulatot is érzékelő
okostükröt. Gurulhattak a Viiroll görkorcsolyával, és megkóstolhatták
a Darnó Hús Egészségforrás termékcsaládjának készítményeit. Az egészségügyi terület iránt érdeklődőknek bemutatták a precíziós fogászati fémmegmunkálást, valamint a Medika nevű fogászati és gasztroenterológiai
termékcsaládot. A kiállítás legnagyobb standján a Széchenyi István Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának kutatócsoportjai várták a látogatókat. Az autonóm járművek jogi kérdéseitől az elektro-

A Széchenyi István Egyetem Arrabona Racing Team
csapata a Formula Student versenyre épített autójukkal.

mobilitáson keresztül az ipari matematika és a kiberﬁzikai
rendszereken át a kis- és középvállalkozások nemzetközi
versenyképességét támogató szolgáltatásokig bemutatkozott az összes alprojekt. A standon egyetemi oktatók és
kutatók válaszoltak a kérdésekre.
A kiállítást kísérő szakmai program címe Sokszínű innováció volt. A FIEK központ 3D-s virtuális térben mutatkozott be, egyedülálló élményt nyújtva a hallgatóságnak.
A program során az innováció és a vállalatok kapcsolatának összefüggései éppúgy előkerültek, mint a 21. század
konyhájának trükkjei, ahol a vendégeket az előadás végén
kóstoló is várta. Élményekben, találkozásokban gazdag
nap végén adták át a kiállítás szakmai és közönségdíját. ¡

Minden építés alapja 2018
Építészeknek és egyetemi hallgatóknak immáron negyedszer írt ki pályázatot a Beton.hu, melynek egyik fontos célkitűzése, hogy megismertesse nemcsak a szakmával, de a közvéleménnyel
is azokat a köz- és lakóépületeket, üzemeket, telephelyeket és egyéb, kreatív megoldásokat,
amelyek esetében a tervezés és a megvalósítás során a központi elem a beton volt.

A

További információ
a http://beton.hu/
palyazat címen.
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felhívásra elsősorban olyan építésztervezők, belsőépítészek,
kreatív alkalmazók projektjeit, valamint egyetemi hallgatók
elképzeléseit várják, akik nem félnek kihasználni a betonban rejlő lehetőségeket, és kreatívan is alkalmazzák. Emellett a hallgatók olyan
munkákat mutathatnak be, amelyek a betonhoz, annak alapanyagaihoz, valamint a hozzá társuló technológiához kapcsolódnak.
A beküldött műveket egységes keretben, de külön kategóriákban díjazzák:
• Betonépítészet tervezőknek
• Betonépítés, építészet egyetemi hallgatóknak
• Anyag, technológia egyetemi hallgatóknak
A pályázat beadási határideje: 2018. június 30.
A beérkezett munkákat független zsűri véleményezi, és azokat a
pályázókat díjazzák, akik egyedi látásmóddal, új felfogásban, illetve
a legmagasabb szakmai színvonalon használják a betont. A pályázat
összdíjazása nettó 1 000 000 Ft. ¡

inno -tér

Innovatív Hulladékgazdálkodási konferencia

Környezetvédelmi szempontok
a szemétszállításban
A hulladékszállításban is egyre kiemeltebb szerepet kap a környezetvédelem,
ez volt az idén harmadik alkalommal megrendezett Innovatív Hulladékgazdálkodási konferencia egyik fő témája a hulladékkezelési közszolgáltatás, azaz
a szemétszállítás fejlesztési irányainak bemutatása mellett.

A

rendezvény szervezői – a Környezetvédelmi Szolgáltatók és
Gyártók Szövetsége partnerével közösen – olyan előadókat
hívtak meg, akik több oldalról is körüljárták
a hulladékgyűjtés és -szállítás témakörét,
különös tekintettel a megszokott megoldásoktól eltérő lehetőségekre. Beszámoló
hangzott el egyebek között arról, hogy csökkent a közszolgáltatói rendszer széttagoltsága, 2016-hoz képest 2017 elejére átláthatóbb,
könnyebben kezelhető lett a helyzet. A hulladékgyűjtés járatoptimalizálásának alapvető
célja, hogy az új rendszerben időt és költséget lehessen megtakarítani, egyúttal újragondolni a telephelyek és az átrakók pozícióját, mondta az egyik előadó. A teher- és
hulladékszállítmányozás innovációjával kapcsolatban a hallgatóság számára is újdonság
volt, hogy e-kukásautók járják Pécs, Debrecen és Budapest belvárosi kerületeinek utcáit. Ezek a járművek amellett, hogy jelentős
gázolaj-megtakarítással üzemelnek, jóval
csendesebbek is. A jövő kihívása, hogy az
e-teherautók tankolásához zöld energia álljon rendelkezésre, mert jelenleg még nagyrészt fosszilis erőforrás biztosítja a szükséges
energia nagy részét.

A két legnagyobb érdeklődéssel várt
előadás a lovas kocsis hulladékszállítás
alternatív lehetőségéről tájékoztatta a
résztvevőket. Két település, Nagyvázsony
és Bicske döntött úgy, hogy ezt a csendes és környezetkímélő hulladékszállítást
választják. Mindkét esetben elmondható,
hogy ez az innovatív megoldás nemcsak
gazdasági megtakarításokkal, de környezeti haszonnal és társadalmi előnyökkel is
jár, számoltak be a települések vezetői.
A rendezvényen szó esett még a hulladékgazdálkodási integráció céljáról, az egységes, közös szakmai színvonal kialakításáról, az ehhez rendelkezésre álló forrásokról
és lehetőségekről is, valamint arról, hogy
milyen további tervek és stratégiák szerint
fejlesztik a szállítási és az előkezelési rendszereket, az Országos Haszonanyag Értéke-
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sítési Rendszer kiterjesztését. A konferencia
résztvevői beszámolókat hallgathattak meg
a járatoptimalizálásról, az elektromos teherautók beszerzéséről, továbbá a fogatos
elkülönített hulladékgyűjtés rendszerszintű
alkalmazhatóságáról, vizsgálatáról is. 2017
őszén hulladékkezelési szakmérnökképzés
indult a Gödöllői és a Miskolci Egyetem
közreműködésével, tájékoztatták a hallgatóságot. 2020-ra tervezik a hulladékáramok
rendszerének racionalizálását, az anyagában történő hasznosítás szélesítését. A szeméttelepekre kerülő hulladék 10 százalékra
csökkentésének teljesítése – az EU által várhatóan elfogadásra kerülő célkitűzés – egy
későbbi lépésben, a hulladékkezelést, hasznosítást érintő fejlesztések továbbvitelével
valósítható csak meg – hangzott el a konferencián. ¡
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ökodizájn irányelv • biológiai sokféleség megőrzése

A levegő minősége az A
életminőségünkről szól

levegőminőségi kérdésekről tárgyaló uniós környezetvédelmi tárcavezetők egyetértettek abban, hogy a
gazdasági tevékenységből származó levegőszennyezés miatt erősíteni kell a különböző ágazatok és a kormányzati
szintek közötti koordinációt. Európában többnyire a helyi és
regionális hatóságok felelősek a levegőminőségi előírásoknak megfelelő intézkedések meghozataláért, ugyanakkor
a nemzeti és az uniós politikáknak támogatniuk kell ezeket
az intézményeket az erőfeszítéseikben, hangzott el a megbeszélésen.
Az úgynevezett ökodizájn irányelv hamarosan EU-szerte
alkalmazandó követelményeket ad meg a szilárd tüzelésű
berendezésekre a lehetséges környezeti hatások csökkentése érdekében, azonban ez nem közvetlen hatályú uniós
jogszabály, ezért az EU-tagállamok kormányainak gondoskodniuk kell annak átültetéséről. A magyar delegációt vezető Rácz András, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért felelős helyettes államtitkára elmondta, az
építési-bontási hulladékok lakossági égetésének megszüntetése érdekében a keletkezésüktől az ártalmatlanításukig
betartandó szabályokat várhatóan rendeletben tervezi rögzíteni a magyar kormány. Az előírások betartásával a képződő építési-bontási anyagok felhasználása szabályozott
körülmények között valósulhat majd meg, így megszűnhet
illegális égetésük, mondta Rácz András. ¡

A levegőminőség javításáról tanácskoztak
áprilisban Szófiában az Európai Unió soros
elnökségét betöltő Bulgária meghívására
a környezetvédelmi miniszterek.

Védik a természetet
és a környezetünket
A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 28. Országos Találkozójának idén
az erdélyi Kalotaszentkirály adott otthont.

A

z áprilisi találkozón csaknem száz környezet- és természetvédő
szervezet mintegy ötszáz tagja tanácskozott szakmai fórumokon és terepi foglalkozásokon. Az eseményen részt vett V. Németh
Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára, aki a levegőszenynyezés csökkentését nevezte a jövő egyik nagy feladatának. Az államtitkár kijelentette, ahogy sikerült a dohányzást visszaszorítani, úgy
meg lehet értetni az emberekkel azt is, hogy ne égessék el például
a pillepalackot sem. A legfontosabb feladatnak pedig a biológiai sokféleség megőrzését nevezte. Az eredmények között említette, hogy
hazánkban az elmúlt időszakban növekedett a ragadozómadárpopuláció, és a kétezer lakosnál nagyobb települések közművesítése
következtében tisztultak a vizek. A magyar kormány programjai közül kiemelte a folyamatban levő zártkerti revitalizációs programot,
melynek keretében az önkormányzatoknak támogatást adnak útépítésre, villanyvezeték kiépítésére, kútfúrásra, vadkerítés kiépítésére
is. Az államtitkár rendkívül fontosnak tartotta a most induló állami
génmegőrző programot is. A rendezvényt támogató Nemzetstraté-

28

innotéka
inn

2018. május

giai Kutatóintézet főtanácsadója, Péti Márton arról beszélt,
hogy a környezetvédelem az intézetük számára is fontos terület. Póka András-György, Kalotaszentkirály polgármestere pedig megköszönte, hogy a rendezvény révén a település immár
a konferenciaturizmus térképére is felkerült. ¡
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hidrológiai ciklus, népességnövekedés, vízválság, globális küszöb, vízkonfliktusok

Szerző: Paulik Katalin

A klímaváltozás
a vízről szól?
A klímaváltozás legfőképpen a vízről szól, ugyanis a felmelegedés súlyosan érinti
a Föld hidrológiai ciklusát − fogalmazott Szöllősi-Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) professzora, aki az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai
Programjának elnökeként évtizedek óta részt vesz a világ víztudományos életében.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC)
2013-as jelentése szerint ötven százalékban az emberi tevékenységből eredő, vagyis antropogén okai vannak, hogy
megnövekedett az üvegházhatású gázok kibocsátása a légkörbe, ami jelentős mértékben járul hozzá a klímaváltozáshoz. Mi a helyzet a vízzel?

− Alapvetően az emberi tevékenység hatására változott meg az
ipari forradalom óta a víz tér- és időbeli eloszlása. A klímaváltozás csak „rárakódott” erre a következményre. Ha azt a kérdést
tesszük fel, hogy a hidrológiai változás mekkora része származik

antropogén hatásokból és mekkora az éghajlatváltozásból − aminek bizonyos része szintén emberi eredetű –, és mi ennek a két fő
hajtóerőnek az aránya, akkor a válasz az, hogy nagyjából nyolcvan
százalék az antropogén hatás és húsz százalék a klímaváltozásból
adódó rész. Azt látjuk, hogy míg a népességnövekedés a 20. század
folyamán háromszoros volt – 1900-ban kétmilliárd, 1999-ben hatmilliárd ember élt a Földön –, addig a vízkivételek mértéke a hatszorosára nőtt. Ennek az az oka, hogy a népességnövekedés következtében jelentősen megugrott a mezőgazdasági termelés is, ami
a globális vízhasználat nyolcvan százalékáért felelős. A hidrológiai
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változást okozó legfontosabb tényező tehát a népességnövekedés.
A vízhiány lényeges szerepet játszik a migrációban is. Ezen a vidékről a városokba vándorlást kell érteni, ami döntően a vízhez
kapcsolódik Afrikában és Délkelet-Ázsiában. Ha megváltozik a víz
térbeli és időbeli eloszlása, akkor azok a kultúrák, amelyek évszázadokon keresztül a mezőgazdaságon alapultak, veszélybe kerülhetnek, és ha megszűnnek az öntözéses gazdálkodás feltételei, az ott
élő emberek elvándorolnak. Elsősorban azokba a nagyvárosokba,
ahol munkalehetőséget remélnek találni, ám megfelelő képzettség
nélkül legtöbbször a peremrészek úgynevezett bádogvárosaiban
rekednek, ahol elképesztő körülmények között kénytelenek élni.
A bevándorlók második generációjának általában nincs más lehetősége, mint elmenekülni onnan a városok belsejébe, ahol sokan
közülük megélhetési bűnözők lesznek, szomorú példája ennek
a dél-afrikai Johannesburg vagy Fokváros, de ez történt az ötvenes-hatvanas évek fordulóján az angliai Birminghamben is. Előrejelzések szerint 2050-re az emberiség hetvenöt százaléka városokban fog élni. A népesség pedig kilencmilliárdra nő, aminek hatvan
százaléka, azaz a Föld jelenlegi teljes lakossága, Ázsiában fog élni.
Viszont a világ édesvízkészletének mindössze harminc-egynéhány
százaléka található e földrészen. Ez tehát konﬂiktus forrása lehet.
A népességszámból és a vízmennyiségből adódó eltérésre
milyen megoldások képzelhetők el a migráción kívül? Például a tengervíz sótalanítása lehet az ivóvíz-előállítás egyik
módja a jövőben?

− Ez nagy kihívás a tudomány és a szakemberek számára, de
a megoldásokat nagyjából nyolcvan százalékban már ismerjük.
A tengervíz sótalanítása egyelőre még túl drága beruházást igényel, nem mindenütt alkalmazható, és jelentős környezeti hatásokkal együtt járó technológia.
És mi a helyzet Afrikában?

− Afrikában bőven van édesvízkészlet, ám nem egyenletes eloszlásban, és nem mindenhol lehetséges az azzal való fenntartható
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gazdálkodás. A fenntarthatóság számos deﬁníciója közül talán a
legközérthetőbb az, amelyik szerint nincsen morális jogunk arra,
hogy a következő generációnak egy leromlott állapotú környezetet
adjunk át. Azaz nincs morális jogunk arra, hogy például elhasználjuk a Núbiai Homokkő Víztározóban lévő óriási vízkészletet. A világ
egyik legnagyobb fosszilis vizet tartalmazó természetes víztároló
rendszere mintegy kétmillió négyzetkilométerre terjed ki a Szahara
keleti része alatt, ahol azonban utoljára ötezer éve esett eső, azaz
lényegében a készletnek nincs utánpótlása. Kadhaﬁ líbiai elnök
idején, a Great Man Made River Project során innen szivattyúzták
a vizet a Szahara líbiai területeinek öntözéséhez. Azonban ha egyszer a sivatag alatti édesvízkészletet elhasználják, nem pótlódik
utána, ezért jobb, ha tartalékként ott marad az utódaink számára.
A klímadiplomácia, s így a párizsi megállapodás is arról
szól, hogyan tudnánk visszafogni az üvegházhatású gázok kibocsátását. A globális vízhelyzet miként kapcsolódik
ehhez?

− Az éghajlat 3,7 milliárd éve változik, ha nem így volna, akkor most
mi sem lehetnénk itt. A klímaváltozás egyik látványos példája éppen a Szahara elsivatagosodása. A holocén, azaz a földtörténeti
jelenkor elején Észak-Afrikának ezen a területén az éghajlat nedvesebb volt, és a sivatag helyén szavanna terült el, ahol emberek és
állatok éltek a Taszilin-Ádzser hegységben található világhírű sziklarajzok tanúsága szerint. Van tehát a természetes geodinamikából fakadó változás, ami viszont új jelenség, az az ipari forradalom
óta érezhető üvegházhatás és az üvegházgázok exponenciálisan
növekvő kibocsátása. Jelenleg az emberiség előtt két lehetőség
áll: az egyik a kibocsátás csökkentése, azaz a mitigáció, a másik
a helyzethez való alkalmazkodás, azaz az adaptáció. Márpedig
ez utóbbinak elsődleges eszköze a víz, ugyanis a klímaváltozás nyolcvan százaléka a víz által és a vízen keresztül nyilvánul meg. Várhatóan – és ezt ma már mérni is tudjuk – felgyorsul a víz körforgása,
a hidrológiai ciklus, ennek eredményeként megnő a szélsőségek
előfordulási valószínűsége. Egyrészt többször lesz árvíz, másrészt
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változás hatására megváltozott a hidrológiai ciklus is. Összefüggés
van tehát aközött, hogy miként alakulnak ki például az árvizek
a Tiszán, és mi történik Dél-Amerikában. Azonban ez nem közvetlen hatásokban, hanem az összekapcsolt klímarendszereken
keresztül érzékelhető. A hidrológiai ciklus, a vízpára szállítása, gőz,
felhő, jég vagy ﬂuid állapotban számos távoli hatás eredményeképpen működik. Persze vannak nagyon sokan, akik azt mondják,
hogy ez már a science ﬁction kategóriába tartozik. Sokan viszont
azzal érvelnek, és erre léteznek már globális vizsgálatok is, hogy ha
három nagy szibériai folyó: az Ob, az Irtis és a Jenyiszej átlagos vízhőmérséklete 2 Celsius-fokkal megemelkedik, akkor az kikapcsolja
a Golf-áramlatot, aminek jó néhány fokos hőmérséklet-csökkenés
lenne a következménye Európa több országában is.
Afrikában bőven van édesvízkészlet. A Szahara keleti része
alatt található a világ egyik legnagyobb fosszilis vizet tartalmazó természetes víztároló rendszere, ami mintegy kétmillió
négyzetkilométerre terjed ki. A földtörténeti jelenkor elején
Észak-Afrikának ezen a részén az éghajlat nedvesebb volt,
és a sivatag helyén szavanna terült el, ahol emberek és állatok
éltek, de utoljára ötezer éve esett eső, ezért a készletnek nincs
utánpótlása. A képen a Taszilin-Ádzser hegységben található
holocén korból származó sziklarajzok.

nő az aszályosság térbeli és időbeli eloszlása. Így marad meg az
egyensúly, ugyanis a Földön ugyanannyi víz van ma, mint tízezer
évvel ezelőtt volt a holocén klímaoptimum elején, csak a térbeli
és időbeli eloszlása változik – főként antropogén hatásra. Azt látjuk, hogy napjainkban gyakrabban van árvíz, de a szakmán belül
is szoktunk vitatkozni azon, vajon hozzájárulnak-e ehhez a megállapításhoz a katasztrófákat valós időben közvetítő televíziós híradások, vagy pedig statisztikailag igazolható tény, hogy a korábban legfeljebb százévenként tapasztalt nagyárvizek ma már ötször
gyakrabban, húszévente jelentkeznek.
A felgyorsult hidrológiai ciklus következménye tehát, hogy
az anomáliák megsokszorozódnak, időtartamban is hoszszabbak és hevesebbek lesznek?

− Pontosan. Ennek az a magyarázata, hogy az üvegházgázok egyfajta határréteget képeznek a glóbusz körül, megváltoztatva ezáltal az energiaviszonyokat. A földfelszín a napsugárzás egy részét
normális körülmények között visszaveri a világűrbe, ezt azonban
az üvegházgázok megakadályozzák, illetve megszűrik, ami a bolygó átlaghőmérsékletének a növekedéséhez vezet. Ennek következtében nő a növények és a vizek felszíni párolgása, ami miatt
megnövekszik a felhőképződés és a csapadékhullás valószínűsége,
valamint a kihullott csapadék mennyisége.

Léteznek tehát olyan távhatások, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Viszont amíg az utóbbi években az
éghajlatváltozás bekerült a köztudatba, addig a globális
vízválság nem, vagy legalábbis sokkal nehezebben értelmezhető. Mi ennek az oka?

− A globális vízhelyzet mindig is összefüggött a klímaváltozással,
csak nem ﬁgyeltünk rá. Az éghajlatváltozás pedig valóság, és nem
hit kérdése. 1987 − az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének megalakulása − előtt senkit sem érdekeltek a klimatológusok, ezoterikus embereknek tartották őket, de kiderült, hogy
valós problémáról van szó, amit nagyon jól kommunikáltak, így
viszonylag rövid idő alatt médiaﬁgyelmet kapott a téma. A készleteink végtelenségébe vetett hit, a korlátok nélküli fejlődés mítosza
pedig egyszerűen nem igaz.
Hogyan lehet a fejlődést és a fejlesztéseket úgy végrehajtani, hogy azok fenntarthatóak legyenek, miközben adottak a véges készletek, valamint a növekvő népesség az egyre
nagyobb igényeivel? Létezik-e globális küszöb?

− A Föld népességeltartó képességét tizenkétmilliárd körülire becsülik. A Római Klub hívta fel először a ﬁgyelmet a hatvanas évek
vége felé a készletek végességére. Ez volt az első mozgalom, amely
Ha felgyorsul a hidrológiai ciklus, nő a szélsőségek előfordulása. Több lesz az árvíz és nő az aszályosság. Bár az egyensúly megmarad; a Földön ugyanannyi víz van ma, mint tízezer
éve, de a térbeli és időbeli eloszlása, főként antropogén hatásra, megváltozik. A globális hatások lokálisan jelennek meg,
például összefüggés van aközött, hogy miként alakulnak ki
árvizek a Tiszán, és mi történik Dél-Amerikában.

Miért globális a vízválság? Ön szerint a szakembereknek
mennyire sikerült ezt kommunikálniuk a világnak?

− Nem nagyon. Még a szakmán belül is sokan gondolják úgy, hogy
ez lokális probléma. Az igaz ugyan, hogy a készleteink lokálisan helyezkednek el, azonban ezeket összeköti a hidrológiai ciklus, illetve
a klímaváltozás, ettől válnak globálissá. A probléma az, hogy ennek sokáig nem tulajdonítottunk jelentőséget. Ez akkor vált egyértelművé, amikor kerestük az okát, hogy miért nőtt meg jelentősen
az árvizek gyakorisága, és a kutatás során kiderült, hogy a klíma-
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ráirányította a ﬁgyelmet arra, hogy nincs végtelen növekedés.
Ezért ma már a kérdés úgy merül fel: hogyan tudjuk a készleteket
újrahasznosítani, fenntarthatóvá vagy közel fenntarthatóvá tenni
anélkül, hogy túlságosan kizsákmányolnánk, vagyis kockáztatnánk az összeomlását. Ezt nevezik planetáris határnak, melynek
értékét külön meghatározták az olyan területeken, mint például
a biodiverzitás, az édesvíz-felhasználás, az óceánok működése vagy
a szennyeződés és klímaváltozás szintje. Ha ezeken a bizonyos
határokon túlmegyünk, akkor a változás nem folyamatos lesz, hanem katasztrófaszerűen, hirtelen következik be, és a rendszerek
összeomlanak. Ezért minél szélesebb körben tudatosítani kellene,
mi is az az átesési pont. Az édesvíznél a planetáris határt az évente mintegy 4000 köbkilométer körüli felhasználás jelenti. És ha
a 20. század eleje óta történt vízfelhasználást megvizsgáljuk, akkor
kiderül, hogy idén valamikor globálisan elérjük ezt a határt.
Mindenki azt hiszi, hogy a hidrológiai ciklus végtelen, jóllehet
nagyon is korlátos. Ha a bolygón lévő összes vizet – beleértve az
óceánokat is – száz százaléknak tekintjük, akkor annak 97,5 százaléka a sós- és csupán 2,5 százaléka az édesvíz, és ennek is a hatvan
százaléka állandóan fagyott, szilárd halmazállapotban van jelen
a sarkokon és a gleccserekben. A permafrosztban lévő készleten túl
fennmaradó rész kilencven százaléka a felszín alatt található, talajvíz, illetve mélységi vizek formájában, ami egy elképesztően nagy
adaptációs kapacitást jelent az emberiség számára vízellátási szempontból. A tavakban és folyókban lévő felszíni vizek húsz százaléka
Kanadában és az Egyesült Államokban a Nagy-tavakban, negyven
százaléka a Bajkál-tóban, a maradék pedig olyan kisebb tavakban
található, mint például a Balaton. A felszíni édesvizek a glóbuszon
lévő összes víznek mindössze 0,007 ezrelékét teszik ki, emiatt nevezik tréfásan a hidrológusok James Bond-eﬀektusnak. Ez egy véges,
jóllehet megújuló készlet, de nem ugyanolyan feltételek mellett
újul meg, emiatt kell rendkívüli óvatossággal eljárni a használatánál,
különös tekintettel a szennyeződésekre. Gondoljunk csak a heves
vitákat kiváltó műanyaghulladékokra a tengerekben, ezek már beépülnek az alacsonyabb rendű szervezetekbe is.
Mint a Csendes-óceán közepén úszó „le 7ème continent”,
azaz hetedik kontinens néven elhíresült több százmillió
tonnányi műanyaghulladék. De honnan jön ez a plasztik
szennyeződés?

− A felszíni vizekből, amelyek a tengerekbe és óceánokba futnak.
Ezek nyolcvan százaléka tisztítatlanul folyik a parti zónákba, ami
elképesztő változásokat okoz a helyi ökoszisztémában, és fontos gazdasági következményei is vannak, például megszűnőben
a parti halászat. Az a hatalmas mennyiségű műanyag pedig egy
magyarországnyi területen lebeg a Csendes-óceán közepén. Szerintem drámai a helyzet, amire nem hívjuk fel kellőképpen a ﬁgyelmet. A szakma is felelős ezért, mert bemutattuk a nagy hidrológiai
modelleket, de túl komplikáltak ezek a folyamatok, és az ismeretterjesztés sajnos háttérbe szorult.
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A tengerekbe és óceánokba futó felszíni vizek nyolcvan százaléka tisztítatlanul folyik a parti zónákba, ami megváltoztatja
a helyi ökoszisztémát, és súlyos gazdasági következményekkel jár. A hatalmas mennyiségű műanyag pedig egy magyarországnyi területen lebeg a Csendes-óceán közepén.

is. 2015 végére többé-kevésbé el is érték a kitűzött célokat, de nem
mindenhol. Ha ezzel az intenzitással folynak a beruházások, a vízellátással kapcsolatos millenniumi fejlesztési célok Fekete-Afrikában például 2070 előtt nem érhetőek el. Ennél lényegesen rosszabb
a helyzet a szennyvíztisztítás, illetőleg a minimális higiénia területén, ahol ahelyett, hogy csökkent volna, inkább nőtt azok száma,
akik nem férnek hozzá a lehető legegyszerűbb latrinához sem.
2015-ben elindult az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok
2030-ig tartó programja 17 konkrét célkitűzéssel – a víz
külön programpontban szerepel. A víz mindenhol ott van,
miért kell külön célként meghatározni?

− Azért, mert ha nem szerepelne a fenntartható fejlődési célok
között, az előző tizenöt év alatt megtörtént vízberuházások sorra
hatásukat vesztenék. Márciusban részt vettem a Brazíliavárosban
tartott 8. Víz Világfórumon, ahol a megnyitó ülésen Áder János
köztársasági elnök előadásában a víz drámájára hívta fel a jelen lévő
államfők, miniszterelnökök ﬁgyelmét. Szerintem nagyon fontos
felhívni a döntéshozók ﬁgyelmét, mert meggyőződésem, hogy közös politikai akarat nélkül nem fog sikerülni a kitűzött célok elérése,
és számos jel utal arra, hogy fenntarthatatlan jövő felé tartunk.

Érdemes lenne a fenntartható fejlődési célokról is ejteni
néhány szót.

Lehet a valóságban is működő globális vízpolitikát kidolgozni? Az éghajlattal kapcsolatban például vállalásokat
tesznek az országok, de a végrehajtás nemzeti hatáskörben
marad. Így kell elképzelni a víznél is, kivéve a határvizeknél, ahol az érintett országoknak együtt kell működniük?

− 1987-ben először szerepelt a Brundtland-jelentésben politikai
kontextusban a fenntartható fejlődés és a korlátok végesek fogalom. Aztán 2000-ben az ENSZ közgyűlése elfogadta a Millenniumi
Fejlesztési Célok Programot, amely már foglalkozott a vízellátással

− A globális vízpolitika alapelvei ki vannak dolgozva. A határvizek
kérdése azonban nagyon nehéz dolog. Viszont érdekes, hogy a Management by Catastrophe, azaz a katasztrófák általi válságkezelés
milyen hirtelen képes fordítani a politikai gondolkodáson és lökést
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adni az érintett országok közötti megállapodáshoz. Vannak főbb
elvek, amelyek lokális alkalmazásánál a nemzetgazdaságok szintjén
is politikai akaratra van szükség. Legjobb lenne mindezt összekapcsolni a klímaváltozással, mert annak már megvan nemzeti szinten
is a politikai prioritása, de úgy, hogy a víz legyen az éghajlatváltozás legfontosabb eleme. Az együttműködés hiánya erős konﬂiktust okozhat az érintett felek között. Hasonló a probléma Etiópia
és Egyiptom esetében a Kék-Níluson jelenleg épülő Nagy Etiópiai
Reneszánsz Gát miatt, mivel az etiópok a folyó vizének egyharmadát visszatartanák, amíg feltöltik a tározókat, és ez rendkívül
érzékenyen érinti Egyiptomot, amely teljes mértékben függ a KékNílustól. Nagyon érzékeny tárgyalások folynak ezzel kapcsolatban,
ám a jó hír az, hogy létezik kompromisszumos megoldás. Ennek kimunkálásához pedig politikai akarat szükséges mindkét fél részéről.
Megindult a harc a meglévő vízkészletekért?

− A konﬂiktus lehetősége fennáll, mert ugyan a hidrológiai ciklus megújuló forrás, ennek ellenére megindulhat a készletekért
a küzdelem. Az UNESCO-ban összeállítottunk korábban az Oregon Állami Egyetemmel közösen egy adatbázist a vízkonﬂiktusokról az írásos történelem időszakára visszavezethető elmúlt háromezer évre vonatkozóan. Kiderült, hogy alapvetően más készletekért
folytak háborúk, mert a víz azokban az időkben még nem volt
stratégiai fontosságú. De mára az lett! 1975-ben az egy főre jutó
vízkészlet átlagosan 15 ezer köbméter volt, mára ez a mennyiség
4500 köbméterre csökkent azért, mert a felhasználók száma exponenciálisan nőtt. Van olyan ország, ahol a víz magántulajdon. Pél-

dául az Egyesült Államokban – az olajhoz vagy a gázhoz hasonlóan –
a tulajdonosé a telkén található víz is. A másik felfogás szerint a
víz közös kincs. Európa ehhez tartja magát, ami Magyarországnak
különösen fontos, mivel a vizeink 96 százaléka külföldről ered.
Azt gondoljuk, hogy lehetséges és szükséges is az együttműködés
olyan formáját megtalálni, hogy mindenki győztesként kerüljön ki
a küzdelemből, különben előbb-utóbb mindenki vesztes lesz. Globálisan a vizes tudományos szakma úgy véli, hogy a nagy problémák nyolcvan százalékát megoldottuk. Megvan az ehhez szükséges tudományos ismeretanyag és technológia, amivel – legalábbis
laboratóriumi szinten – meg tudjuk oldani a problémákat.
Melyek azok a nagy problémák, amelyeket sikerült megoldani, és a laboratóriumi eredményektől hogyan lehet eljutni a gyakorlati alkalmazáshoz?

− A módszerek fejlesztésével majdhogynem készen vagyunk, és
ahogy a tudomány fejlődik, egyre újabb technológiák állnak rendelkezésünkre, amivel tovább lehet javítani a rendszereink hatékonyságát. Az innovációs lánc viszont hosszú folyamat, és ez egy
olyan kihívás, amelyhez a döntéshozóknak is meg kell tenniük
a szükséges lépéseket. Ennek ma a legnagyobb korlátját a politikai
akarat hiányában, illetve bizonyos országok önző politikájában látom. A jó hír az, hogy van megoldás, csak a megegyezés nagyon
nehéz, és hosszú ideig tart, mert minden mindennel összefügg
a vízzel kapcsolatban, elsősorban a talaj- és vízgazdálkodás, de
ide kell érteni a társadalmi kapcsolatokat is. Hiszen a víz nemcsak
a környezeti, hanem a társadalmi rendszereinket is összeköti. ¡

Globál
Glob
ális
isan
an a viz
izees tud
u ományoss sz
szak
akma úgy véli, hogy a nagy problémák nyolcvan százalékát megoldotta,
megv
me
gvan
an az ehhhe
h z sz
szük
üksé
sége
ges tuudo
d má
mányos ismeretanya
yag és technológia, amivel meg lehetne old
ldan
anii a probléémá
m ka
kat.
t. Az innovááci
cióós láncc vi
visz
szon
ont ho
hoss
sszú
zú,, a lé
lépé
pése
sekk me
m gtételéhez politikai akaratra is szüks
kség
ég van
an..

zöldkörnyezet

2018. május

innotéka
inn

33

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. • osztavho.hu

Szerző: Bencze Áron

Proaktív üzletpolitika
A folyamatos korszerűsítéseknek köszönhetően nincs 12 évesnél korosabb hőközpontja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-nek, mely az elmúlt évtizedben a saját költségén minden óvárosi tömbházhoz saját,
önállóan szabályozható hőközpontot épített ki – hangsúlyozta
Kontschán Flórián Jenő vezérigazgató. A proaktív üzletpolitika jóvoltából közel 1100 új lakás csatlakozott a távhőrendszerhez a városban.

O

roszlányban már több mint 5100 lakást lát el táv fűtéssel az Oroszlányi Szolgáltató Zrt., amely 90 százalékban az önkormányzat, 10 százalékban pedig
a Vértesi Erőmű tulajdona. A városban az elmúlt
években két lépcsőben minden tömbházhoz saját, önállóan
szabályozható hőközpontot építettek ki, mintegy 750 millió
forintos ráfordítással. A vezérigazgató a fejlesztéssel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel a majdnem teljes
körű intézményi és jelentős vállalkozási igény növekedésére
(a lekötött kapacitás 30 százaléka ipari fogyasztó) nem lehetett
számítani, változtattak üzletpolitikájukon. „Nemcsak felkínáljuk a szolgáltatásunkat, de egészen az ingatlan bejáratáig
ki is építjük az ehhez szükséges infrastruktúrát” – foglalta
össze a szemléletváltás eredményét a vezérigazgató, kiemelve:
míg a kertvárosi területen, ahol az egy ingatlanra jutó költségek magasak voltak, kevésbé voltak sikeresek, addig az Óvárosban már komoly eredményeket tudtak felmutatni.

Kétharmados siker az átállásban
A régi városrészt alapvetően az 1950-es években épített hagyományos, kétszintes téglaépületek jellemzik, ami mintegy
1600 vegyes tüzelésű lakást jelent Oroszlányban. „A szén, fa
és fűtőolaj mellett elterjedt volt a villamosenergia-fűtés,
ugyanis az ott élő bánya és erőművi dolgozók jelentős kedvezményt kaptak a szolgáltatásra” – vázolta a városrész sokszínűségét a vezérigazgató. Az utóbbi évtizedben azonban olyan
folyamatok indultak el, melyek a változás szükségességét vetítették előre. Egyrészt a szilárd tüzelőanyagok beszerzése
mind drágább és nehezebb lett, ráadásul a hatvanéves épüle-

Az oroszlányi Fürst Sándor utcában már megtörtént az átállás
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Kontschán Flórián Jenő
tek kéményei is egyre rosszabb állapotba kerültek, másrészt
a villamosenergia-kedvezményre jogosultak száma – életkori
sajátosság alapján – radikálisan csökkent. Miután a földgáz
ezen a városrészen nincs bevezetve, a távhőszolgáltatás valós
jövőképet jelenthetett az új és a régi lakók számára egyaránt.
Éppen ezért is volt szükség arra, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. önköltségen építse ki az ehhez szükséges infrastruktúrát a városrészben.
„Az átállást egyre gyorsuló ütem jellemzi, tavaly ősszel
köszönthettük az ezredik új felhasználót, aki a csatlakozási
díjat ez alkalomból visszakapta” – számolt be az eredményekről Kontschán Flórián Jenő, hozzátéve: tavaly 120 lakás
csatlakozott a szoláltatóhoz, idén pedig áprilisban már 26-nál
– összesen pedig 1100-nál – tartottak. A vezérigazgató évi
50-100 új felhasználóval számol a városrészben, és reményei
szerint hat-nyolc éven belül a teljes Óváros átáll a távhőszolgáltatásra.
A vezérigazgató elkötelezett híve az egyedi elszámolásnak,
véleménye szerint az egyedi hőmennyiségmérővel ellátott
lakásokban élők a környezettudatosság mellett komoly megtakarítást is el tudnak érni. Tapasztalataik szerint ugyanis
ezek a felhasználók fűtési hőigénye és távfűtési költsége több
mint 30 százalékkal kisebb, mint a légteres elszámolású lakásoké. „A jóval alacsonyabb költségű víz és energia esetében
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nek a csatlakozási díj komoly terhet jelentene. A háromfős
kuratórium csak tavaly mintegy hatvan támogatást ítélt meg
a rászoruló oroszlányi családoknak. A vezérigazgató ezzel
kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kivitelezési
munkálatokat egyébként is nyereségtartalom nélkül végezték
el, mert számukra nem az a fontos, hogy ezzel profitot szerezzenek, hanem az, hogy minél nagyobb arányban tudják bővíteni felhasználóik körét.
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hőmenn iségmérő el ellátott lakások
fűtési fajlagos fogyasztása
is egyedi elszámolás a jellemző napjainkban” – hangsúlyozta
Kontschán Flórián Jenő, aki szerint hosszú távon a távfűtésben is ez jelentheti a jövőt. Jelenleg 20 százalék az egyedi és
a légteres elszámolású lakások tekintetében. Szintén az egyedi mérés jövőjét erősíti az egy fogyasztási helyre jutó hátralék
összege is: míg a nem egyedi fűtés esetén közel 42 ezer forint
az átlag, addig az egyedinél mindössze 8500. „Míg a közösségi szolgáltatás esetében nem lehet kikapcsolni a távhőt,
addig az egyedi fűtésű fogyasztók esetében két felszólítás
után már igen” – adott magyarázatot a markáns különbségre,
rámutatva: ez fontos ösztönző lehet a jövőben az energiafelhasználás mértékében is.
A távhőszolgáltatást igénybe vevők számát tovább növelheti, hogy a cég és az önkormányzat által alapított Oroszlányi
Távfűtésért Alapítvány pályázat útján pénzügyi, vissza nem
térítendő támogatást nyújt azoknak a fogyasztóknak, akik-

Nem ez volt egy egyetlen komolyabb távhőberuházás Oroszlányban. Az évtized első éveiben a város pályázatot nyert el a
bokodi erőművet összekötő, öt és fél kilométeres távhő-gerincvezeték cseréjére – emlékeztetett a vezérigazgató. Minderre
azért volt szükség, mert a több mint három évtizedes vezetékrendszer hosszú távon már nem lett volna alkalmas a fűtés
kiszolgálására. Az elöregedett szigetelés és a túlméretezettség miatt az energiaveszteség a városi gerincvezetéken meghaladta a 20 százalékot. A vezérigazgató tájékoztatása szerint
az egymilliárdos beruházásnak köszönhetően a régi vezetékek
nyomvonalán földbe fektetett, előreszigetelt vezetéket helyeztek el, ami a városképet jelentősen javította, a régi csőhálózatot
és beton tartószerkezeteit pedig környezetkímélő módon, újrahasznosítva bontották el. A szolgáltatói hőközpontok szétválasztása mellett korszerűsítették a város több hőközpontját is. „Az évtized elején államilag meghatározott rezsicsökkentés eredményeképpen az oroszlányi távhő ára az ország
legolcsóbb szolgáltatásai közé tartozott, és ezt az előkelő pozíciót a vállalat továbbra is tartja” – hangsúlyozta Kontschán
Flórián Jenő, ráadásul a távhő áfájának csökkentése tovább
javított a számlákon szereplő összegen. ¡

A távhőszolgáltatás telepítése a Táncsics Mihály utcában

Hőmennyiségmérő
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Szerző: Kiss Imre

Gondolatok az okostávfűtés kapcsán
Egyre több okoseszköz vesz körül minket. Az, hogy a telefonunk okosabb nálunk,
már nem újság, a háztartási gépeink is okosodnak, nemsokára okosházban fogunk
lakni. Az energetikában az okosmérés és az okoshálózatok fogalma válik mindennapossá, és beszélünk okostávfűtésről meg negyedik generációs távfűtésről is.

Fűtőmű
automatikaszekrénnyel
és kijelzővel

N

egyedik generációs távfűtésen – a szakterületen meglévő legfejlettebb, innovatív műszaki eszközök és megoldások használatán túl – elsősorban az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszereket értjük. Ezek lehetővé
teszik alacsonyabb hőmérsékletű hőforrások felhasználását. Ez fontos lépés lehet a fűtési rendszerek környezetkímélőbbé és gazdaságosabbá tételében, hiszen a megújuló hőforrások (mint a termálvíz,
a földhő) vagy az ipari hulladékhő gyakran alacsony hőmérsékleten
állnak rendelkezésre, így a jelenlegi magas paraméterű rendszerekben nem, vagy csak korlátozottan használhatók fel.
A meglévő távfűtő hálózatok nem alakíthatók át egyszerűen
negyedik generációssá. A változtatást a fogyasztók hőleadóinál
kellene kezdeni, olyan megoldások alkalmazásával (például radiátorok helyett felületfűtés), amelyek kevésbé meleg fűtővízzel
is megfelelő hőmérsékletet és kellemes hőérzetet biztosíthatnak.
A jelenlegi elosztó rendszerek infrastruktúrája sem feltétlenül alkalmas erre az üzemmódváltásra.
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Új épületek építésekor, ezek hőellátásának tervezése során célszerű ﬁgyelembe venni ezeket a trendeket. A meglévő távfűtési
rendszerek negyedik generációssá alakítása, az ehhez szükséges
műszaki átalakítások költségvonzata miatt ellenben nem látszik
gazdaságosan megvalósíthatónak – a közeli jövőben semmiképpen.
Azokat a műszaki fejlesztéseket, technikai vívmányokat, innovatív eszközöket és eljárásokat azonban, amelyek a negyedik generációs távfűtés kapcsán szóba kerülnek, a jelenlegi rendszereken
is kiválóan lehet, és véleményem szerint kell is alkalmazni. Ezek
segítségével, ha generációváltást nem is érünk el, de okossá, egyre
okosabbá tehetjük távfűtési rendszereinket. Ez a folyamat zajlik is
a magyar távhőben, igen sok a pozitív példa, sok helyen jó irányba
mennek dolgok, az adottságokhoz igazodva, kisebb vagy nagyobb
lépésekben.
Meglehetősen sokfélék a távhőszolgáltatók; a műszaki, gazdasági és szabályozói feltételek különböző fejlesztési irányokat jelölnek ki, illetve tesznek lehetővé számukra.
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Intelligens, szabadon programozható szabályozó

Okos hőmennyiségmérő

Aki vásárolja a hőt, igyekszik versenyhelyzetet teremteni a hő- erre a célra lefektetett saját kábeltől kezdve a vezetékes, illetve
piacán, például a hálózatai összekötésével, a kedvezőbb beszerzési mobiltelefonos kommunikáción, illetve a legkülönfélébb vezeték
ár elérése mellett egyúttal az ellátásbiztonságot is javítva. Aki nélküli hálózatokon keresztül az internetalapú adatátvitelig. Mai
maga termeli a hőt, arra törekszik, hogy megtalálja és a rendsze- tudásunk szerint ezek közül az internetes adatkapcsolat látszik berébe integrálja a lehető legolcsóbb és a legkörnyezetkímélőbb futónak, a végpontokat célszerűen külső behatolástól védett, zárt
energiahordozókat: a termálvizet, biomasszát, biogázt stb. A saját hálózatba (VPN) szervezve.
fűtőművek irányítástechnikája mind több helyen kerül a kor színA távfűtő hálózatok lényeges eleme az elosztó rendszer: maga
vonalára intelligens, szabadon programozható, távfelügyelhető a távvezeték, lehetőség szerint előszigetelt csövekből felépítve,
automatikával.
kiépített szivárgásjelző rendszerrel és a változó tömegáramú keA távfűtési rendszerek „okosság” szempontjából fontos ele- ringtetéssel támogatott intelligens távhő-technológia – a kis veszmei a fogyasztók részére történő hőátadás helyei, a hőközpontok. teségű, hatékony hőszállítás, hőelosztás műszaki és gazdasági előEzekben már az 1990-es években megjelentek az elektronikus, nyeit kihasználva.
távolról felügyelhető és paraméterezhető szabályozókészülékek
Végül, de természetesen nem utolsósorban: a távhőszolgál– ezeknek, ahol még nem történt meg, már a felújítása, cseréje tatás eredményének elszámolásához, az ellenszolgáltatás kiesedékes. Az irányítástechnika és a távszámításához nélkülözhetetlen az eladott
felügyelet kialakításakor, rekonstrukcióhőmennyiség mérése és a mérési adatok öszjakor fontos szempont, hogy a szabályoszegyűjtése, feldolgozása. Okos funkciókkal
zott, felügyelt rendszer is megfelelő állarendelkező (smart) mérők már régóta épülpotú legyen. Ne azért legyen szükség
nek be a hőközpontokba, lakóépületekbe,
a távfelügyeletre és sok, a normál műköés a távadatgyűjtő rendszerek kiépítése is
dés szempontjából felesleges adatpontra,
elkezdődött. A távleolvasásra vezeték nélhogy folyamatosan ﬁgyelhessük a beépíküli (wMBus, GSM hálózat, LORA , internet),
tett régi, elavult, megbízhatatlan eszközövalamint vezetékes (MBus) kommunikációt
ket, egyáltalán működnek-e. Az a jó, ha a
egyaránt használnak. Előnyös megoldás a
gépészet is „okos”: elzárni és nyitni is kémérőadatok hőközponti szabályozóba jutpes elzárószerelvények, nagy hatásfokú,
tatása, majd annak távfelügyeleti rendszerén
kis helyigényű, lehetőleg kis ellenállású
keresztüli kiolvasása – így a mérők technolóhőcserélők, hosszú távon is pontos szagiai szempontból szükséges adatai a számlábályozásra alkalmas szabályozószelepek,
záson kívül az üzemvitel számára is felhasználhatók.
energiatakarékos, megbízható szivattyúk
Idekapcsolódik még a társasházakon belegyenek beépítve – olyan szerelvények,
lül a hőfogyasztás egyedi felhasználók közötamelyek akkor is jól végzik a feladatukat,
ti felosztása. Az elszámolás szempontjából
ha nem látjuk őket. A helyszínre telepíideális megoldás lenne minden lakás fogyasztett elektronika a saját programja alapján,
Dinamikus térfogatáram-szabályozó
tását külön hőmennyiségmérővel pontosan
autonóm módon, önállóan működjön,
motoros hajtással
megmérni, de az épületen és a lakásokon begyűjtsön adatokat, és jelezze az elvárttól
eltérő üzemállapotokat. A felügyelet ideális esetben szinte csak lüli szekunder fűtési hálózat átépítése nélkül ez nem megoldható,
„hab a tortán”. A rendszer ellenőrzésére, adatok gyűjtésére, archív emiatt erre a célra az úgynevezett költségosztók terjedtek el. Már
adatok visszakeresésére, nem tervezett üzemmódváltások vagy pa- ezek a készülékek is elektronikusak, távleolvashatók. ¡
ramétermódosítások esetén távbeavatkozásra, illetve a hibaüzenetek fogadására szolgál. A gyűjtött adatok feldolgozása alapján a fűtési menetrendek, szabályozási paraméterek optimalizálását segíti.
A felügyeleti állomás és a hőközponti, fűtőművi szabályozók
közötti kommunikáció ﬁzikai megvalósítására változatos megoldások születtek az elmúlt csaknem három évtizedben: a külön
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Digitális energiamenedzsment a felhőből
Átlagosan 30-50 százalékot faraghat le gáz-, víz- és villanyszámlájából az az ügyfél, aki a KONsys Kft. és a Microsoft által kifejlesztett AVRBlue Cloud energiamenedzsment szoftvert használja.
Győződjön meg róla személyesen rendezvényünkön, ahol
releváns esettanulmányokat is bemutatunk.
Ismerje meg, hogyan teheti átláthatóbbá vállalatának, épületegyüttesének energetikai folyamatait.
A rendszer részét képező mérőeszközök segítségével folyamatosan nyomon követhetővé és elemezhetővé válik a vállalkozás energiafelhasználása. A szoftver összegyűjti, kiértékeli
és tárolja az adatokat, amelyekből könnyen és gyorsan megállapítható, melyik energiafelhasználási terület nem működik
hatékonyan. Az információk birtokában a vállalkozás optimalizálhatja termelését és energiafelhasználását, kiszámolhatja,
mekkora energiamennyiség és energiaköltség szükséges terméke előállításához. Pontosan meg tudja határozni, hol lehet
szükség energiahatékonysági beruházásokra és kiszámolhatja,
hogy ezek a fejlesztések várhatóan mikor térülnek meg.
A megoldást már a világ több táján használják, egyebek
mellett egy szlovén kórházban, egy sydney-i apartmankomplexumban, a FIAT autógyár brazil üzemében, illetve egy budapesti irodakomplexumban is. ¡

Meghívó szakmai rendezvényre
2018. május 24. csütörtök, 10 óra, Győr, Hotel Konferencia
• Kis- és közepes vállalkozások, valamint nagyvállalatok helyzete az
energiahatékonysági elvárások hálójában. (Csupán kötelező vagy
hasznos is?) Előadó: Virga Gábor energetikai auditor, Berg Energy
• Energiahatékonysági célok megvalósítása szoftveres eszközökkel
– esettanulmányokon keresztül –, SmartFactory, Ipar 4.0,
SmartCitys. Előadó: Baracskai Attila technikai igazgató, KONsys Kft.
• Adatbiztonság támogatása a Microsoft Azure felhőszolgáltatáshoz. Előadó: Tóth Bálint, Sr. Partner Development Manager,
Microsoft CEE HQ
Az ingyenes rendezvényre regisztrálni 2018. május 14-ig,
a korodi.judit@konsys.hu e-mail címen lehet.

REACT 2

Napenergia-tárolás
Jelentősen növeli az otthonok önálló
villamosenergia-ellátását az ABB új, moduláris kialakítású, integrált energiatárolási
rendszerrel tervezett szolár invertere.

A

z új REACT 2 inverter- és energiatároló megoldása olyan
nagyfeszültségű, hosszú élettartamú lítiumion-akkumulátort foglal magába, amelynek maximális kapacitása eléri a 12 kilo-
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wattórát. A moduláris kialakítású rendszer kapacitása a háztartás
energiaigényének függvényében 4-ről 12 kilowattórára bővíthető,
a rendszerrel akár 90 százalékos energetikai önállóság érhető el.
A nagyfeszültségű (200 volt) akkumulátor rendszerbe illesztése
egyrészt növeli a megbízhatóságot, másrészt akár 10 százalékkal
is jobb rendszerhatékonyságot garantál a kisfeszültségű (48 volt)
változathoz képest.
„A saját fogyasztás arányának növekedése az egyik legizgalmasabb tendencia, amit a megújuló energiaforrások hasznosítása terén napjainkban tapasztalunk, és ez erősíti a keresletet az integrált
és hatékony akkumulátoros tárolás iránt” – nyilatkozott az új megoldásról Tarak Mehta, az ABB Energetikai Termékek divíziójának
vezetője.
A rendszer előnye, hogy az AC és a DC oldalon is beépíthető,
így megoldást kínál az új rendszerekhez éppúgy, mint a meglévő
fotovoltaikus rendszerek felújításához.
A rendszer különböző telepítési konﬁgurációi rugalmasságot
biztosítanak a kiépítés és szerelés terén: a „plug and play” csatlakozó alkalmazásával, valamint a szerelők számára kifejlesztett app
segítségével a rendszer könnyen és gyorsan telepíthető.
Az ABB-free@home épületautomatizálási rendszer lehetővé
teszi a lakóépületek tulajdonosai számára, hogy teljeskörűen tudják szabályozni a megtermelt napenergia felhasználását.
A REACT 2 jól alkalmazható olyan területeken is, ahol az áramellátás nem megbízható, mert elláthatja a biztonsági tartalékrendszer
szerepét, áramot szolgáltatva az esetleges áramszünetek során. ¡

it, inno -tér

digitális illusztrációk • digitális kihívások

Az okostanulás élmény
A Microsoft Imagine Cup verseny magyarországi
döntőjén Eddie nevű fejlesztésével az innobie
csapat győzedelmeskedett, így a régiós fordulón ők képviselhetik hazánkat. A fejlesztés az
élményszerű tanulás gondolatára épül, amely
kevesebb időt vesz igénybe és sokkal mélyebb
tudást nyújt a fiatal generációknak, éppen ezért
ki kell használni az iskolában is az okostelefon
iránti vonzalmat és kíváncsiságot.

M

iközben a mai diákok számára már természetes az okostelefon
használata, az eszközben rejlő lehetőségeket nemhogy nem használják ki az oktatásban, de a legtöbb helyen feketelistán van. Pedig a modern technológia nagyon sokat segíthetne a pedagógusoknak, hiszen az
élményszerű oktatás hatékonyabb, a jövőnk szempontjából meg kulcsfontosságú, hogy a gyerekek mély tudásra tegyenek szert. A modern eszközökre kidolgozott fejlesztések ennek a zálogát jelentik.

De mi is az Eddie? Nem más, mint egy okostelefonos
alkalmazás és egy tankönyv sajátos hibrid verziója. A megoldás továbbra is a tankönyvre és annak tartalmára épít:
a könyv illusztrációit speciális jelölésként használva a kiterjesztett valóságba viszi a diákokat, hogy olyan környezetben ismertesse meg velük a tananyagot, amelyre egyébként is fogékonyak. Ily módon könnyebbé, olcsóbbá és nem
utolsósorban hatékonyabbá válik a tantermi demonstráció – mondják az innobie csapat tagjai. Fejlesztésük célja,
hogy a szükséges rosszként kezelt mobiltelefonra a tanárok
segítségként tekintsenek, az iskolák pedig a költségcsökkentés egyik kulcsát lássák benne, hiszen a drága tantermi eszközöket tökéletesen helyettesíthetik a kiterjesztett
valóságban megjelenített digitális illusztrációk. ¡

CeBIT 2018
Idén a szervezők forradalmian új szakkiállítást ígérnek, új témákkal és formátumokkal, optimalizált csarnokfelosztással, mindezt új, kora nyári időpontban, június 11–15-én. A kiállítást a digitalizáció nyolc témája határozza meg: a mesterséges
intelligencia (AI), a dolgok internete (IoT), a kiterjesztett és virtuális valóság (AR/
VR), a biztonság, a blockchain, a drónok, a jövőbeli mobilitás (Future Mobility)
és a humanoid robotika (Human Robotics).

A

koncepció négy elemre épül, ezek a d!conomy, a d!tec, a d!talk és a d!campus. A d!conomy területén a vállalatok, a közszféra,
a kereskedelem szakemberei és döntéshozói megtalálják mindazt, ami az üzleti és igazgatási digitalizáláshoz szükséges. Kiemelt
témák: a digitális üzlet, a digitális adminisztráció, az IoT, a biztonság, a kommunikáció és hálózatok, a csatorna és elosztás, a mobil
megoldások és az adatközpont. A d!tec a fejlesztőkről, az innovációkról és az induló vállalkozásokról szól, a d!talk pedig a világ
minden tájáról érkező kreatív szakértőknek, gondolkodóknak ad otthont. Az új CeBIT „szíve” kétségtelenül a d!campus lesz, ahol
fesztiválhangulatban, streetfood kínálat és élő zene mellett lehet majd kapcsolatokat építeni.
A CeBIT június 11-én konferencia- és médianappal kezdődik Hannoverben, fókuszban a Németország és Európa előtt álló digitális
kihívásokkal. Az esemény során a szakértők és kiemelkedő kutatók, döntéshozók mellett a nemzetközi blogger szcéna képviselői
sem fognak unatkozni, a fejlesztőket hackathon kihívások várják, a drónpilóták pedig versenyben tesztelhetik tudásukat. ¡
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Szerző: B. Szabó Edina

Mesterséges intelligencia
– jelen vagy jövő?
Ahogy a mesterségesintelligencia-rendszerek és az arra épülő megoldások beépülnek a mindennapjainkba, úgy vesszük át a témához kapcsolódó fogalmak
angolos vagy úgy-ahogy magyarított verzióit. De vajon értjük is a tartalmukat,
a meghatározásokat? Egyáltalán meg kell érteni azokat?

A

mióta világ a világ, a fejlődés egyes szakaszaiban mindig nak kidolgozására – a szerk.), és papíron elméletet igazolt, ő az injelen vannak a fejlesztők, kutatók, kérdezők, valamint az telligenciáról gondolkodott. Vagyis ez egy elég régi vállalkozás…
általánosságban vett társadalom, a felhasználók tömege,
Eleinte inkább tudásbázisokat, tudásleképezéseket, tudásakiket a tudományos fejlődés szolgálni próbált-próbál, reprezentációkat tekintettek az informatikában intelligens eszhogy kényelmet és haladást biztosítson számukra. Nem mindenki közöknek. Mindez az utóbbi körülbelül ötven évben eltolódott
vágyik arra, hogy megértse az újdonságok működési elvét, így volt afelé, hogy inkább a tanuló, a valamilyen módon tudást elsajáez például a gőzgépek korában, aztán a telefonnal meg a számító- títani képes rendszereket tekintjük intelligenseknek. Fontos itt
géppel is, de vitathatatlan, hogy a ma minket körülvevő eszközök megkülönböztetni azt, hogy bár sok tudást
megoldásait, folyamatait egy bizonyos szintig érdemes megismerni. és viselkedési parancsot kóNem mindegy ugyanis, hogy kit (mit) milyen mélységben engedünk dolhatunk az IT eszköbepillantani az eszközeinkbe, és ezzel együtt az adatainkba, a szoká- zökbe, de nyilván
pont a fordísainkba – az életünkbe.
Hogy a rendkívül sokrétegű mesterséges intelligencia világának tottját
működési elveit valamelyest megértsük, Szabados Levente szenior
mesterségesintelligencia-kutató, tanácsadó foglalja össze az alapvető gondolatokat, egy kis MI gyorstalpalón keresztül.
– A mesterséges intelligenciával kapcsolatos fogalmak néha öszszevisszaságban bukkannak elő, de amiről feltétlenül beszélnünk
érdemes az négy, egymással összefüggő kifejezés, ilyen maga a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a statisztika és a deep learning
(mély mesterséges neurális hálókkal való tanulás, adatbeágyazás).
Emellett létezik egy kicsit humoros, de alapjaiban a lényeget jól
megvilágító deﬁníció a mesterséges intelligenciára: az MI az, amit
tegnap még nem tudtunk. Ez valahol vicces, valahol nem, hiszen
jelenleg valóban ott tartunk, hogy a gépi megértésnek, tanulásnak
újabb és újabb területei alakulnak ki, vagy éppen kezdenek kialakulni, és azoknak éppen mindig a „cutting edge”, vagyis a legjobb, az élvonalba kerülő részét tekintjük igazán mesterséges intelligenciának,
amit pedig megszokunk, az kicsit már unalmas „szoftverré” válik.
Természetesen adhatunk a fentinél pontosabb deﬁníciót, amely
megértésének alapja az, hogy általában intelligenciáról akkor beszélhetünk, ha van valami, amit tudunk, vagyis van egy tudáskomponens, és azt adott környezetben, kontextusban alkalmazzuk. Tehát
ez alkalmazott tudás. Ennek nyilvánvalón van egyrészt egy tudásleképező, másrészt pedig egy tanulás-, tudáselsajátítás része. Azért
azt tudni kell, hogy az MI fejlődése akkor indult el, amikor maga az
informatika, azaz az 1950-es években, vagyis érdemes tudatosítani,
hogy a kettő indulása ugyanarra az időszakra tehető, sőt. Amikor
Alan Turing matematikáról beszélt (az 1954-ben elhunyt brit matematikus a számítógép-tudomány egyik atyja, nagy hatással volt az
algoritmus és a számítógépes adatfeldolgozás hivatalos koncepciójá-
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szeretnénk elérni, hogy az eszközadatok, példák, bejövő ingerekre
adott válaszként belül valamilyen reprezentációt, leképezést hozzon létre, magától. Tehát a gépi tanulás egy kicsit pongyola megfogalmazása: az informatikai eszköz kellő mennyiségű adat prezentálása után és persze megfelelő emberi felügyelet mellett egy
belső reprezentációt hoz létre a kapott adatról, azaz tanul belőle
valamit, és ez alapján dönt vagy reagál.
Mit tanulhat? Itt jön be a statisztika fogalma, hiszen alapvetően
ebben az esetben az alapokat statisztikai összefüggések biztosítják. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a gépi tanulás, mint alkalmazott
és informatikailag alkalmazott statisztika, esetében igenis vannak
statisztikai szabályszerűségek az adatban, és ezeket megpróbáljuk
kinyerni, megtanulni. Ez elsőre egész jó megközelítés. Ha a gépi tanuláson belül valamilyen biológiai inspiráltságú vagy saját kognitív
rendszerünk által inspirált megoldások felé megyünk, magyarul olyasmi módon próbáljuk tanítani a gépe-

ket, ahogyan mi is tanulunk – persze ezt inkább metaforikusan értjük –, vagy amit a tanultak alapján közösen meg tudunk ragadni,
akkor már a mesterséges intelligencia területére tévedünk. Ennek
egy speciális altípusa, ami most nagyon népszerű, a deep learning.
Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az emberi idegrendszeri tanulás egy nagyon távoli modellje alapján, de egy többrétegű,
mély neurális architektúrával hajtunk végre gépi tanulást, és ettől
válik mindez mesterséges intelligenciává. Ezen belül pedig – ahogy
a kutatás, fejlődés halad előre –, egyre több technológia rakódik
le, válik megszokottá, beépül, mondjuk, mint egy korallzátonyba,
ahogy más tudományok esetében is.
Az az alap kognitív, magunkról való tudásunk, hogy ismételve
vagy legalábbis gyakran, nagy számban megﬁgyelt ismétlődő mintázatokból tanulunk. Ez ugyan egy kicsit konzervatív elképzelés,
de jó tudni, hogy a gépi tanulás most körülbelül itt tart. Ami ránk
nézve pozitív, de kellemetlen a gépi tanulást illetően az az, hogy az
ember nagyon kevés ismétlésből is kiválóan általánosít, ami kifejezetten nagy előny. Vagyis – ahogyan azt a folyamatos kutatások
egyre-másra bizonyítják – emberként annyira mégsem ismétlünk
sokszor… hiszen ha például egyszer ﬁgyelmeztetjük a gyereket,
hogy meg fogja égetni a kezét, akkor maximum egyszer megégeti,
és ezzel kész, általánosított is, valószínűleg nem fogja még tizenötször megégetni magát. Ez egy remek emberi készség – sőt, olyan
képességünk is van adott esetben, hogy még meg sem égetjük magunkat, csupán átvesszük a ﬁgyelmeztető egyén reprezentációját
arról, hogy az a valami forró, és fájni fog, ha hozzányúlok. Szóval
az emberi képességek segítségével nagyon ergonomikus és nagyon jól tömörített formában sajátítunk el információt, szuperjó
a külvilágról a reprezentációnk, míg a gépi tanulás esetében azt
mondhatjuk egyelőre, hogy „Pistike még nem túl okos, de nagyon
erős”… Vagyis nem sikerül igazán a gyors elsajátítás. Viszont mivel
nagy mennyiségű adat áll rendelkezésünkre – már ha éppen rendelkezésünkre áll, és valaki abból kinyerte számunkra a használható adatokat, értékeket –, akkor nekikezdhetünk a tanításnak, sok
ismétléssel, repetitív vagy memoriter módon.
Úgy tűnik, ma mindenbe bekerül a mesterséges intelligencia, nincs olyan terület, amiről ne hallottuk volna, hogy
ilyen vagy olyan formában teszteljük ezt-azt az MI újdonságot. De a fentiek ismeretében hogyan tud beépülni egy
folyamatosan változó valami, mondjuk, egy telefonba vagy
egy gyártósori folyamatba?

– Ennek több aspektusa is van, beszéljünk kicsit ennek hátteréről,
vagyis arról, hogy miért most épül be folyamatosan mindenhova;
ezt azért érdemes átgondolni. Alapvetően három összetevőt kell
megemlítenünk, az egyik talán nyilvánvaló. Körülbelül az 1980-as
évek közepén indult el egy komoly áttöréshullám, akkor még elvont,
elméleti szinten, amikor olyan újabb technológiákat hoztak létre,
amelyekkel hatékonyan lehet rendszereket tanítani. Ez tulajdonképpen amolyan csendes forradalomként indult el, és nagyjából
a 2000-es évek elejére bukkant napvilágra, hogy a tudományos élet
képviselőin kívül is kezdjen valakit érdekelni az, hogy ezek a megoldások bizony működnek, működhetnek. A másik komponens,
hogy döbbenetesen megnőtt a képességünk az adatok feldolgozására, azaz a számítási kapacitás nem várt és meglepő módon
Moore törvénye szerint fejlődik. (Moore-törvénynek nevezzük azt
a tapasztalati megﬁgyelést a technológiai fejlődésben, amely sze-
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rint az integrált áramkörök összetettsége körülbelül 18 hónaponként megduplázódik – azaz egyre több és összetettebb folyamatok
elvégzésére lesznek képesek – a szerk.) Magyarul: egyre nagyobb
mennyiségű számítást tudunk elvégezni, amit ezek a modellek
kifejezetten igényelnek is. Az világos, hogy az említett 1980-as
évek közepén, bármilyen intellektuális áttörés mellett sem volt
annyi számítási kapacitás, hogy ezt az áttörést igazán ki tudjuk
használni. Végül a harmadik pillér az adat, azaz olyan mennyiségű
és minőségű nyers adatnak kell rendelkezésre állnia, aminél már
érdemes és látványos ilyen jellegű applikációkat létrehozni. Ha ez
a három pillér megvan, akkor rögtön láthatóvá válik, hogy hogyan
tud belépni a mesterséges intelligencia egy adott területre, ipari
folyamatba.
Vegyünk egy rövid és konkrét példát. Egy gyártósori területen
látszik, hogy az a tény, hogy a gyártósori működés minél több
paraméterét nagyon költséghatékonyan tudjuk mérni és tárolni
– vagyis ténylegesen vannak beépített szenzorok, és azokból folyamatosan érkező tömeges adatmennyiség –, annak egy alapvető,
ki nem mondott előfeltevésnek kell lennie, hiszen egy bármilyen
intelligens tanuló rendszernek valamiben meg kell találni a mintázatokat. Tehát kell, hogy legyen adat. Egy másik szempontból az is
igaz, hogy mindezeket véges, belátható időn belül kell megemésztenie, vagyis ipari szempontból releváns válaszidővel kell teljesítenie. Hiszen lássuk be, ha a történések (leállás, gyártási hiba és így
tovább) után három nappal később érkezik hibajelzés arról, hogy
várhatóan történni fog valami, az nem igazán hasznos. Viszont ha
képes olyan jellegű predikcióra, előrejelzésre, amely szerint „itt és
itt valami meghibásodás várható”, és én ez alapján előre leállítom
az adott gyártósort, nem várom meg, hogy a meghibásodás bekövetkezzen – az nagy valószínűséggel komoly költségmegtakarítással jár. Nyilván itt azért azt be kell látni, hogy az alapvetés az, hogy
minden statisztikai rendszer valamilyen valószínűséggel fog jól
működni, nem százszázalékosan. Így a nagy kérdés az, hogy ha már

elég jól „bejósolja” nekem azt a rendszer, hogy mikor fog meghibásodni, akkor már érdemes leállítani a gyártósort, és megjavítani.
Ezek szerint a Big Datának, a nagy adattömegnek örülünk,
hiszen nélküle nem tud tanulni az MI…

– Sőt, Big Data nélkül mindez el sem képzelhető. A mesterségesintelligencia-rendszerekkel kapcsolatban most az egyik áttörő kutatás az, hogy hogyan érhető el az emberéhez hasonló gyors absztrahálás, vagyis hogy ne kelljen 5-10 millió példát mutatni valamire,
míg végre az MI-nek is „leesik”, hogy miről is beszélünk. Ez még
javában kutatási terület, a „one-shot learning”, vagyis mondjuk
elsőre tanulás, szó szerint „egy lövésre tanulás”. Tulajdonképpen
a Big Datának köszönhető az MI fejlődése…
Na persze az is igaz, attól, hogy egy „data big”, még nem biztos,
hogy elegendő, hiszen lehet, hogy nagyon sok, de kétes minőségű
adatom van. Ez elviekben szép és jó, de kicsit olyan, mint ha egy
gyerekre rázúdítanánk rengeteg, teljesen ellenőrizetlen információt az életről, aminek ugye komoly következményei lennének.
Tehát nyilván itt az adat minősége is fontos, két szempontból is.
Az egyik a struktúra, vagyis ne legyen például hiányzó adat az adott
pillanatban, a másik, hogy ne csússzanak szét az adatok, ne legyen
a halmazban hamis adat, mérési vagy formátumhiba és így tovább.
Ráadásul ma még csak egyfajta vezetett paradigmában tudunk
mozogni, ami azt is jelenti, hogy ha meg szeretnénk tanítani az MI
rendszerünket például arra, hogy sokféle állat fényképét felismerje, akkor bizony nemcsak úgy ömlesztve adjuk oda a sokféle állat
fényképét, hanem mindegyikhez címkét kell rendelnünk: ezen a
képen cica van, azon oroszlán, amazon meg tigris. Ezt a címkézési
feladatot valakinek valahol el kell végeznie. Ez pedig elvezet ahhoz
az igazsághoz, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésében azok
a vállalatok rendelkeznek igazán nagy tőkével, amelyek döbbenetes
mennyiségű, jó minőségű és címkézett adatot birtokolnak. Nem véletlen, hogy azok a nagyvállalatok – például a Facebook, Google –,

Az ember nagyon kevés ismétlésből is kiválóan általánosít, ami kifejezetten nagy
előny, míg a gépi tanulás esetében nem sikerül ez a gyors elsajátítás. A mesterséges intelligencia esetében ha nagy men
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Mindez csupán csak a közösségi felismerés világa: ó, hát itt van
már egy olyan rendszer, amihez tudok beszélni és válaszol! És mivel az okoseszközök korát éljük éppen, abból már csak apró technológiai változások következnek. Technológiailag ez csupán annyi,
hogy egy újabb területre sikerül majd beépíteni és a használatát
megismertetni, elfogadtatni a felhasználókkal. Addig lesz okostechnológia, amíg az eszköz kommunikál, onnantól lesz MI, amikor
a szokásokra, humán tapasztalatokra, interakciókra reagálva, az én
emberi viselkedésem és kommunikációs struktúráim alapján automatikusan tesz meg valamit, mondjuk adott időben – például amikor általában elindulok haza – bekapcsolja a lakásomban a fűtést.

amelyeknek mi a különböző tevékenységeinkkel, akcióinkkal valamilyen szinten zajos, ámde nagyon nagy mennyiségű címkézett
adatot adunk, például lájkoljuk az oldalakat vagy megnézzük, vagy
éppen nem nézzük meg a tartalmát, kattintunk vagy sem, döbbenetes mennyiségű, emberi viselkedést felmérő, azt leképező adatbázis keletkezik, méghozzá eleve címkézett módon. Ezért az sem véletlen, hogy ezek a cégek most a meghatározó alakjai az MI kutatásnak,
értve ezen egyrészt azt, hogy a legtöbbet invesztálnak a területbe,
egyúttal bevonzották magukhoz a legnagyobb tudósközösséget is.
Az említett cégek kutatólaborjai – merthogy több is van belőlük – kifejezetten meghatározó szereplők, itt érdemes még megemlíteni a Baidu, a kínai keresőmotort működtető cég kutatómunkáját, és persze fontos szereplők az olyan, tradicionálisan kutatást végzők, mint például az IBM, azzal együtt, hogy ők inkább
a technológiai és hardvertudás felől közelítenek. A szűk nagyvállalati közeg mellett még a startup világ is említésre méltó, amely
abból próbál tőkét kovácsolni, hogy pici, agilis kutatócsoportokként – egyelőre még – nagy áttörésre képesek, ami komoly értéket
nyújthat nagyvállalati szempontból is.

Merre haladunk most? Mit szeretne látni a közeli jövőben
MI fronton?

– Erre két, társadalmi és technológiai szempontú válaszom van.
A technológiai válaszom az, hogy kevesebb adatból sokkal jobb
absztrakciós képességgel működjön az MI, és ne csak szűken, egyegy területen tudjon operálni, legyen hatékony, azaz hogy mindezt
ne több gigawatt áram elfogyasztásával tegye, hanem új hardverekkel, célspeciﬁkus alkalmazásokkal, optimálisan, töredékidő alatt.
A társadalmi meggondolás esetében a mit szeretnék és a mitől
félek, erősen elválik. Amit szeretnék, az mindenképpen az, hogy
valamilyen módon demokratikusan, minél több fél jusson hozzá
ezekhez a képességekhez. Tehát az a képesség, hogy bármilyen
eszközzel, nevezzük csodának, varázsdoboznak, bárminek, képes
vagyok predikciókra, az egy olyan képesség, ami nagy hasznára
válhat már az egyénnek is. Felelősségteljesebbé, felkészültebbé,
és persze igen, kényelmesebbé válik az élete. Ez az, amit remélek.
Amitől félek, az az, hogy ez a prediktív erő nagyon kevés kézben,
és emiatt túlságosan monopol módon összpontosul majd. Ez egy
nagyon komoly, közösségi értékrendi kérdés lesz előbb-utóbb,
hogy mit tekintünk annak az egységnek, amibe a bizalmunkat vetjük, ami mindent tudhat rólunk. Az egyénekbe és a szabad, önálló
döntéseikbe vagy a közösségbe és annak normatív képességébe.
Erre ﬁlozóﬁai értelemben szerintem nincs válasz, az megint más
kérdés, hogy majd a technológia ezeket a ﬁlozóﬁai kérdéseket kicsit beletörli az arcunkba. ¡

Éppen hogy kezdjük megszokni az okoseszközöket, az érintőképernyő ajtós sütőt, az okosházakat, és aztán máris meg
kellene szoknunk az MI adta új lehetőségeket… Meddig
okos és honnan MI egy rendszer?

– Itt is két dolgot érdemes megvizsgálni. Az egyik, hogy tudtunk
nélkül máris sok MI rendszert használunk. Nemhogy most már,
hanem már egy ideje. Azt, hogy nekem egy értelmes kereső kérdésre a Google tökéletes választ ad, a mögött mesterséges intelligencia áll, hiszen nemcsak hogy megért, hanem véletlenül egészen
jól érti, hogy mit írok be a keresőbe. Például beírom, hogy „the
bank of the Thames”, akkor bizony érteni fogja, hogy én a Temze
partjára gondoltam, nem pedig a nemzeti bank Temze parti épületére. Ami nyilvánvalóan egy elég erős lépés, lévén, hogy formailag,
alakilag maga a beírt szöveg nem tartalmazott elegendő információt, hanem az egész kontextust kellett megértenie ahhoz, hogy
számomra releváns találatot adjon, sőt engem, a szokásaimat,
mint kontextust is meg kellett értenie…
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Szerző: Oláh Vera

Mesterséges intelligencia:
féljünk vagy megértsük?
Tanulásra képes robotok, kép- és hangfelismerő rendszerek, önvezető autók és számos
olyan felfedezés, amelyekre korábban talán nem is gondoltunk − hihetetlenül felgyorsult
a mesterséges intelligencia kutatása. Világszerte nap mint nap születnek kiemelkedő és
megdöbbentő eredmények. A továbblépés kulcsa, sikerül-e megértenünk, hogy miért
működnek. Mi a matematikai alapjuk? Ezt vizsgálja Szegedy Balázs vezetésével egy új
kutatócsoport az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben.

Forrás: wikipedia.org

tekinthető a leírása. A neurális hálózatok egy hosszas tanulási/tanítási folyamaton keresztül nyerik ki környezetükből azt
a „tudást”, amitől hasznossá válnak, ám ez rendkívül nehéz
és időigényes feladat. Bár ma már számtalan, a kísérleti tapasztalatokra épülő, sikeres módszer létezik, még rengeteg
a nyitott kérdés, és a matematikai alapok megértésével és
az eddigi eredmények elméleti keretbe foglalásával további
nagy fejlődés várható.

Forrás: pinterest.hu

Egy neurális hálózat egyszerűsített nézete

Hogyan lesz egy magyar matematikusból a mesterséges intelligencia kutatója?
– Az ELTE-n matematikus szakon végeztem, itt is doktoráltam. Ezután posztdoktorként az Egyesült Államokban a Microsoft Researchnél kezdtem, ahol mentorom az akkoriban ott
dolgozó Lovász László lett. Egyik témánk, a gráflimeszek
elmélete arról szól, hogy nagyon nagy struktúrákban egy lényegi komponenst akarunk megfigyelni, meg akarjuk érteni
a „rendet a káoszban”. Egész életünkben nagy hálózatokkal
vagyunk körülvéve, ilyenek az emberek közti különféle szociális hálózatok, az emberi agyban az idegsejtek hálója vagy az
internet. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan lehet ezeket a nagy
hálózatokat matematikai módszerekkel jobban megérteni.

Mi köze a matematikának a mesterséges intelligenciához? −
kérdeztük Szegedy Balázst, aki a 2000-es évek elején kezdett
foglalkozni nagy hálózatok matematikai modellezésével.
– A mesterséges intelligencia egy gyűjtőfogalom, sok részből
áll, és közülük az egyik az úgynevezett mélytanulás (deep
learning), amely a neurális hálózatokon alapul. A mesterséges
neurális hálózatok fogalma az 1960-as években jelent meg,
és az elnevezés a biológiai neuronok, azaz idegsejtek agyi
hálózatával való párhuzamra utal. Mi itt az intézetben nem
általában a mesterséges intelligenciával foglalkozunk, hanem a mélytanulással, a neurális hálózatok elméletével, ami
egy nagyon jól kezelhető modell, azaz matematikailag át-
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Princetoni és torontói egyetemi kutatói tapasztalattal, tíz év
után, 2012-ben tért vissza Magyarországra. Úgy tudom, hogy a
Magyar Tudományos Akadémia Lendület pályázata hívta haza.
– Valóban, ennek a nagyszerű lehetőségnek köszönhetően
alapíthattam meg a nagy hálózatok Lendület kutatócsoport-

it
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Forrás: mta.hu

ját. Nem sokkal később elnyertem az Európai Kutatási Tanács, az ERC Consolidator Grant pályázatát is.
Pár éve kiderült, hogy témánk szorosan kapcsolódik a mesterséges intelligencia területéhez, hiszen ott is az a kihívás,
hogy nagy, bonyolult struktúrákból hogyan lehet a lényeget
kiemelni. Ez inspirálta azt, hogy egy új kutatócsoportot hozzak létre a Rényi Intézetben, amely túllép a gyakorlati alkalmazások és technológiák kutatásán, és a mesterséges intelligencia elméleti alapjait vizsgálja. A lényeglátás matematikáját
próbáljuk megtalálni.

– A nagy amerikai multicégeknél már mindenki érzi a technológia és a tudomány forradalmi változásait és készülnek
rá. Magyarország még nem tart itt, pedig nálunk aztán van
szürkeállomány, amivel lehetőségünk volna a világ élvonalához csatlakozni. Erre most minden reményünk megvan!
Ha itthon sikert érünk el a mesterséges intelligencia alapkutatásában, valószínű, hogy az nagyon gyorsan át fog kerülni a gyakorlatba. Bár a cégek ezt nálunk nem tudják finanszírozni, szerencsére az akadémiai intézetekben egyre több
lehetőség van a témához kapcsolódó elméleti munkára.

Szegedy
Balázs

Milyen alkalmazások vannak? Mostanában sokat hallani az
arc- és képfelismerésről.
–A képfelismerésben a nagy áttörés négy-öt éve volt, erre
büszke is vagyok, mivel a bátyám, Szegedy Krisztián nevéhez fűződik, ő a Google-nál kutató Kaliforniában. A képfelismerő rendszerek most már lényegében emberi szinten
tudnak képeket elemezni, azaz meg tudják mondani, hogy
mi a kép témája. Ez használható az orvosi diagnosztikában,
az arc, a beszéd vagy a kézírás felismerésében, vagy éppen
műholdképek elemzésénél. A neurális hálózatokra épülő alkalmazások ma már körülvesznek bennünket a valóságban,
a mobiltelefonunkban, az önmagát irányító robotokban és
a videojátékokban egyaránt − bár talán nem is tudunk róla.

Magyar Tudományos Akadémia
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Én elméleti ember vagyok, de szeretem látni, hogy van
egy folytonosság az elmélet és alkalmazása között, érdekel,
hogyan kerül át a kutatás eredménye a gyakorlatba. Ezt a
hangulatot szeretném behozni a kutatócsoportomba. Jóllehet
elméleti kérdésekkel foglalkozunk, de ismerjük a kapcsolatát
a gyakorlattal. Célunk, hogy hidat építsünk a kettő között. ¡

Az interjú bővített változata elolvasható a negyedévente
megjelenő Érintő ismeretterjesztő Elektronikus Matematikai
Lapokban: www.ematlap.hu.
A témához kapcsolódó cikkek:
• Kutatók és kutatások a Rényi Intézetben – Szegedy Balázs,
Stipsicz András és Harangi Viktor, http://ematlap.hu/index.
php/interju-portre-2017-06
• Hálózatok irányítása – segítő-hálóval: Albert Réka, http://
ematlap.hu/index.php/interju-portre-2017-09
• Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya, http://
ematlap.hu/index.php/konyvespolc-2017-06
• Járványok hálózatokon, http://ematlap.hu/index.php/
konyvespolc-2017-09

Mi leszünk a nagy technológiaváltás szemtanúi?
– Azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak
technológiai, de drasztikus társadalmi változásokat fog hozni pár éven belül. Ez rengeteg etikai, morális problémát is
fölvet, amire megoldást kell találni.
Nemrég Amerikában, a Google-nál tartottam egy előadást
a mostani kutatásainkról. Ott annyi lelkesedéssel és energiával találkoztam, amitől úgy éreztem, a világban egy „új ipari
forradalom” zajlik. Aki ezzel foglalkozik, azt majdnem minden érdekli, akár elmélet, akár gyakorlat, egyszerűen azért,
mert a verseny nyílt, nem lehet tudni, hogy mi vagy ki lesz
a befutó. Az az izgalmi helyzet, hogy itt most valami változik, és nem tudjuk, hogy mi fog történni, kinyitja az emberek
elméjét. Hihetetlenül jó beszélgetéseket folytattam a dolgok
filozófiai távlataitól kezdve egészen az elméleti matematika
gyakorlati alkalmazásáig ott a Google csúcskutatóival.
Nálunk még nem jellemző, hogy a hazai nagyvállalatok elméleti kutatásokat is támogassanak.
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támadási felületek feltérképezése • hangulatjelek Disney-vel

Okostévék biztonsága
A rosszindulatú fájlok, csatolmányok folyamatos küldése mellett ma már az Internet
of Things (IoT), azaz a dolgok internete
esetében egyenesen okoseszközeinket
támadják, gyakran a tudtunk nélkül. Így
közvetlenül használják ki az eszközök sebezhető, gyenge biztonsági pontjait.

A

z ESET kiberbiztonsági cég szakemberei összegyűjtötték, hogyan tudja egy átlagos felhasználó megvizsgálni IoT eszközeinek
sebezhetőségeit, és segítenek a védekezés kialakításában, a legújabb
biztonsági megoldások segítségével pedig az eszközök védelmi szintje is emelhető.
A Smart TV Security például az Android TV operációs rendszert
futtató televíziók, illetve médialejátszó eszközök számára nyújt védelmet a rosszindulatú támadások ellen, az otthoni felügyelet pedig
az új típusú támadások kivédésében segít. Ez utóbbi a felhasználó
routerének kihasználható biztonsági réseit is képes észlelni, ezzel segítve a wiﬁhálózatra kötött eszközök védelmének biztosítását.

A dolgok internetében működő eszközök esetében komoly
kihívást jelent az eszközök sokszínűsége és széles választéka,
hiszen minden gyártó egyedi, különböző szabványokat, megoldásokat használ. Az első lépés: megérteni a rendszer architektúráját, felmérni az egyes összetevőket, működési és kommunikációs elvüket.
Ha otthonunkban vannak okoseszközök, elvégezhetjük saját
biztonsági tesztünket, amelynek első lépése a rendszer megértése és a lehetséges támadási felületek feltérképezése. Ezután
következhet a sérülékenységek keresése, és annak kielemzése,
hogy milyen információk vannak titkosítva, és egy esetleges támadás esetén ezek miként manipulálhatók. ¡

Egy csipetnyi varázslat A
A Samsung Electronics és a Disney AR Emoji, azaz kiterjesztett valóság hangulatjelekként kelti életre a legnépszerűbb Disney-karaktereket az egyes Galaxy telefonokon. A készülékek felhasználói mostantól közvetlenül
a telefonjukon érhetik el a klasszikus Disney-figurákat
– például Mickey és Minnie egeret –, és segítségükkel
személyre szabott üzeneteket hozhatnak létre.

46

innotéka
inn

2018. május

inno -tér

karakterek most először kelnek életre a kiterjesztett valóságban, és válnak a személyes kommunikáció részévé. Az év során további Disney-ﬁgurák elevenednek majd meg az
olyan népszerű ﬁlmekből, mint például A hihetetlen család, a Zootropolis vagy a Jégvarázs.
A Samsung szerint a felhasználók több mint
hatmilliárd hangulatjelet küldenek el naponta.
Az AR Emojik kifejlesztésével az volt a cél, hogy
még több vidámsággal töltsék meg ezt a kommunikációs formát, és újfajta módon keltsék
életre az animált képeket. A Disney-ﬁgurákkal
az AR Emojik, ahogy Younghee Lee, a Samsung
Electronics marketingigazgatója és ügyvezető
alelnöke fogalmazott: „a legboldogabb arcokká
válnak a Földön”.
A telefonokkal debütáló funkció segítségével a felhasználók vicces és személyre szabott
üzeneteket küldhetnek a barátaiknak. Az AR
Emoji technológia a mély tanulás és az arcfelismerés ötvözésével több mint száz eltérő arckifejezés 3D-s mását tudja leképezni, amelyek
lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy egyedi
üzeneteken keresztül kommunikáljanak. Az alkalmazás tizennyolc előretelepített, AGIF fájlformátumú matricát is tartalmaz, azok könynyedén megoszthatók bárkivel, függetlenül az
okostelefonjuk típusától. ¡

Borsos Béla • Arday Géza • Roger Scruton

Borsos Béla

Termő televény

lítja össze az ipari forradalom előtti
hagyományos módszerek és az intenzív,
ipari agrárrendszerek természetátalakító tevékenységét. Ezt követően esettanulmányokkal kiegészített elemzésében
éles etikai kritikával illeti a mezőgazdasági ipar közgazdasági mítoszait,
illetve káros agrokémiai és biotechnológiai eljárásait. Végül azokkal a lehetőségekkel foglalkozik, melyek megoldást
kínálnak az említett problémákra: hét
alternatív agrármódszer megismerése
mellett a szórványos magyarországi
tapasztalatokról is olvashatunk. •

Typotex Kiadó
A mesterséges agrár-ökoszisztéma,
az állattenyésztés, az agrotechnika
és a növénytermesztés beavatkozása
a természetes folyamatokba komoly
veszélyt hordozó, bolygószintű
éghajlati, biológiai és biogeokémiai
változásokat idézett elő.
A mezőgazdasági termelés történetének rövid áttekintése során a szerző
érzékletes példák segítségével hason-

Arday Géza

Szellemi iránytű
az emigrációban

szétszakított életművet. Nem szerette
volna, hogy az életmű „hűlő árnyékban”
maradjon, hiszen Cs. Szabó a magyar
nyelvű intellektuális próza egyik 20. századi művelője, aki műveiben az európai
kultúra mellett hitet tett magyarságáról is.
Cs. Szabó László (1905–1984) író,
irodalmár; a Nyugat második nemzedékének tagja. A Magyar Rádió Irodalmi
Osztályának vezetője (1935–1944)
volt. 1949-től emigránsként Olaszországban élt, majd 1951-től Londonban, a BBC magyar osztályának belső
munkatársaként dolgozott. •

Cs. Szabó László pályaképe

L’Harmattan Kiadó
A könyv nem viasz, amely lenyomatként adja vissza Cs. Szabó László teljes
életrajzát vagy munkásságát, hanem
iránytű – mint amilyen ő maga is volt az
emigráció számára –, mely bemutatja
életútjának főbb mérföldköveit.
A kötet szerzője többévnyi kutatómunkáját foglalta monográfiába:
összeillesztette a történelmi okokból

Roger Scruton

Zöld filozófia

és új, meglepő szempontokat kínál
az ökológiai-társadalmi kérdések
megértéséhez és kezeléséhez is.
A könyv központi fogalma a kötődés – kötődés az otthonhoz, a sajáthoz, a helyihez, a családhoz, a tájhoz,
a saját közösséghez, a nemzethez,
a saját kultúrához.
Az ökológiai gondolkodást és a „zöld”
mozgalmakat sokan a progresszivista,
a „baloldali” gondolkodással és politikával szokták összefüggésbe hozni, de
Scruton megmutatja, hogy a kérdés ennél
sokkal izgalmasabb és fontosabb. •

Hogyan gondolkozzunk
felelősen a bolygónkról?

Akadémiai Kiadó
A szerző a környezeti kérdések,
a globális éghajlatváltozás témakörében
fejti ki izgalmas és jól érthető, ugyanakkor nagyon is extravagáns gondolatait, amelyek még azokat is elgondolkodtatják, akik talán semmiben sem értenek
vele egyet. Számos megszokott fogalomra (például a piac) újszerűen tekint,

lapozó
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Szerző: Stöckert Gábor

Pécsi 1898-ban született Kecskeméten,
Pollák Eszter néven. Nehéz anyagi körülmények között élt hat testvérével, de a
szülei sokat áldoztak gyerekeik taníttatására. Eszter reál- és műszaki tanulmányokat folytatott 1915 és 1919 között a berlincharlottenburgi Technische Hochschuléban, majd 1919-ben hazajött, mert akkortól már nők is tanulhattak a Műegyetemen. Négyen iratkoztak be abban az évben az intézménybe: az építésznek tanuló
Sternberg-Várnay Marianne, a későbbi gépészmérnök Máhrer Vilma, a mérnöknek
készülő Simonyi-Hajós Irma és Pécsi Eszter.
Előképzettségének köszönhetően közülük
Pécsi diplomázhatott először: 1920. március 8-án építész oklevelet szerzett, és így ő
lett az első magyar mérnöknő.
Pécsi életútja elválaszthatatlan egy másik építészétől, Fischer Józsefétől, akivel
1921-ben házasodtak össze. A ﬁatal pár
számos épületen dolgozott együtt, Pécsi
statikusként járult hozzá a tervekhez. Később két ﬁuk született, Fischer György és
INDEX

Forrás: Fortepan/Székely M.
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Fischer János – ők is építészek lettek. Pécsi
első komoly munkahelye a budapesti Guth
és Gergely Mérnökiroda volt, ahol az 1920as években dolgozott, nagyrészt vezető
tervezőként. Később saját irodát nyitott, és
férje mellett több neves építésszel is voltak
közös munkái, részt vett Breuer Marcell
és Moholy-Nagy László házának tervezésében is. Ötletes szerkezeti megoldásokat
alkalmazott, ebből az időszakból emlékezetes munkái voltak a margitszigeti fedett
uszoda, a Fiumei úti baleseti kórház (ez volt
Budapest első vasszerkezetű magasháza),
a Kútvölgyi úti kórház, illetve a Széchenyihegyi Rege és Gyopár Szálló. Több modern
villa is a keze nyomát viseli, mind közül
legismertebb a férjével együtt tervezett
Szépvölgyi út 88/B szám alatti épület a fővárosban, amelynek fotója és híre bejárta
a világsajtót.

A Gyopár üdülőszálló és étterem 1943-ban

Forrás: Wikipedia

Forrás: epiteszforum.hu

A tudománytörténetben akadnak olyan
történelmi helyzetek, amikor valaki nem
egy korszakalkotó felfedezésről lett híres,
hanem azért, mert elsőként képviselhette
nemét vagy nemzetiségét, és meggyőzően
bizonyíthatta képességeit, tudását választott pályáján. Ilyen volt Pécsi Eszter, akit
az első magyar mérnöknőként tartanak
számon.
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Forrás: Wikipedia

Az első magyar mérnöknő

Az 1962-ben épült Hotel Americana
(ma Sheraton)

A háború után a Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Irodái (KGMTI) alkalmazottja lett, ahol statikus főmérnökségig
vitte. Az 1956-os forradalom után azonban
politikai okokból felmondtak neki (Pécsi
szociáldemokrataként a forradalmi bizottságban is részt vett, férje pedig a harmadik
Nagy Imre-kormány tagja volt). Az asszony
1957-től egy évig Bécsben élt, majd New
Yorkba költözött, ahol a Farkas & Barron
mérnökirodában, később pedig a Skidmore,
Owings and Merrill építészirodában kamatoztatta tudását. Legjelentősebb munkái
itt toronyházak voltak: a Hotel Americana
és a Columbia Egyetem két épületének statikai terveit is ő készítette, 1965-ben pedig
a szakma az év statikusává választotta, miután különleges alapozási eljárást dolgozott
ki a Hudson partjára tervezett toronyházak
építéséhez.
Fischer közben többször is megpróbált
a felesége után menni, de csak 1964-ben
kapta meg a kivándorlási engedélyt. 1970ben Pécsi súlyos agyvérzést kapott, férje
ápolta őt 1975-ben bekövetkezett haláláig.
Fischer József három évvel később hazatelepült, és 1995-ben, Budapesten hunyt
el. A Farkasréti temetőben helyezték örök
nyugalomra, Pécsi Eszter mellé. ¡

BME Gépészmérnöki Kar Gyártástudomány és -technológia Tanszék 22–23 • IIR Magyarország Kft. 1 •

KONsys Kft. 38 • LASRAM Engineering Kft. 25 • MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 44–45 • OMI Optika Mérnökiroda Kft. 24 • Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 34–35 • Szabályozó és Kompenzátor Kft. 36–37, B3 • Weishaupt Hőtechnikai Kft. B2 •
Weszta-T Kft. 24
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