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•  Kelenföld–Százhalombatta vonal -

szakaszon vasúti pálya korszerűsítése;

•  Százhalombatta–Ercsi–Pusztaszabolcs 

40a vonalon pályaépítési munkálatok; 

•  Püspökladány–Ebes 100-as vasúti vonal-

szakaszon pályaépítési munkálatok; 

•  Rákos–Gödöllő vonalszakaszon vasúti 

pálya korszerűsítése;

•  Gödöllő–Hatvan vonalszakaszon vasúti-

pálya-rekonstrukciós munkálatok; 

•  Szeged–Hódmezővásárhely, tram-train 

létesítése;

•  BKV 24-es, 28-as, 37-es villamos vonalain 

pályafelújítás. 

Vasútfejlesztési projektek 2019-ben, 

melyekhez kitérőket és alkatrészeket 

szállítottunk





Felelős kiadó: Innotéka Kiadó, Disszeminációs és Média  ügy nökség Kft. 

Ügyvezető: Jung Péter, jung@innoteka.hu, 30/902-8966 

Főszer kesztő: Kertész Bernadett, kertesz@innoteka.hu, 30/902-8930

Olvasó szerkesztő: Szabó Márta • Művészeti vezető: Garamszegi Krisztina, garamszegi@innoteka.hu, 30/902-8812

Hirdetésfelvétel: Budai Krisztina, budai@innoteka.hu, 30/902-8931

Szerkesz tő ség: 1034 Buda pest, Bécsi út 126–128., inno@innoteka.hu, innoteka.hu • Nyomda: Prime Rate Kft.

Előfi zethető az innoteka.hu honlapon vagy az inno@innoteka.hu címen. • ISSN 2062-6525

A fi zetett anyagok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

Kilépés a komfort zónából 3

Fiú vagy lány?  8

Tudós nőket díjaztak 8

Mi köze a geokémiának a Seuso-

kincsekhez és a klímakutatáshoz? 9

Magyar kutatók európai színtéren 14

Csúcsra járatott források 17

Nagydíjas szövettani diagnosztika 18

Mérnöki teljesítményeket díjaztak 20

Mozgalmas esztendő elé néz a vasút 21

A magyar vasútfejlesztés 

aktuális feladataiból 26

Újabb országhatár-kapcsolat 

az M85-ös fejlesztésével 28

RESERVIRIS – a hely biztosítás 

új lehetőségei 33

Refl ektorfényben a vidra 34

Meteorológia – a kezdetektől 

napjainkig 35

Tanuljuk az önmérsékletet 40

Az erdei élővilág csodája 40

Több nőt az IT-szektorba! 41

Zsaroló koronavírus  41

Forró helyzet 42

Autista gyerekek új tanára 46

Rangos magyar siker az MI területén 46

A fénymásoló gép ötletadója 48

Index 48

Címlapkép: A már üzemelő B. 701. jelű műtárgy az M85-ös főpálya felett  
Forrás: Dömper Kft./Bernáth Benjámin

A pandémia 
margójára

2011 áprilisában jelent meg először az Innotéka magazin, 

vagyis most a tizedik áprilisi számot tarthatja kezében a ked-

ves olvasó. Egy olyan fórumot álmodtunk, ahol a tudomány 

és az innováció mellett a zöldkörnyezet kérdése is kiemelt 

szerepet kap. Összefoglaló írásaink, elemzéseink és interjúink 

fókuszába minden alkalommal a magyar tudományos, 

innovációs élet sikereinek bemutatása került. Büszkék va-

gyunk arra, hogy számos hazai vállalat, intézet és kutató is 

ma gazinunkat választotta legújabb fejlesztéseinek és ered-

ményeinek publikálására. Ez a mostani mérföldkő abban is 

megerősít minket, hogy sikerült a hazai lapkínálatban 

egyedülálló értéket teremtenünk.

Ünneplésre azonban 2020 tavaszán még sincs okunk. 

A koronavírus megjelenése sokak életét forgatta fel világ-

szerte, méghozzá ijesztő sebességgel. Mi is fi gyelemmel 

kísérjük a Covid-19 vírus okozta járvány hatásait, ám havonta 

megjelenő magazin ként nem tisztünk, hogy az éppen aktuális 

hírekkel foglalkozzunk, az a napi sajtó feladata. Egy későbbi 

lapszámban kísérletet teszünk arra, hogy tudományos 

igényességgel ismertessük, amit a vírusról és a járvány 

terjedésének okairól és hátteréről tudni lehet. 

Bízunk benne, hogy a nemzetközi tudományos elit minél 

előbb megtalálja a vírus ellenszerét, és rövid időn belül életünk 

visszatérhet a megszokott kerékvágásba. Az előttünk álló 

időszak mindenkitől komolyabb erőfeszítést, fi gyelmet és nem 

utolsósorban türelmet kíván, az Innotéka magazin pedig vál-

tozatlan elhivatottsággal és minőséggel folytatja a munkát. 

Tartsanak továbbra is velünk!

Kertész Bernadett

főszerkesztő
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Kilépés 
a komfort-
zónából
„Mérési adatokból olyan modelleket hozunk létre, 
amelyek leírnak technológiai vagy természetes fo-
lyamatokat. Segítik ezek megértését, illetve e folya  -
matok szabályozására is alkalmasak lehetnek” 
– nyilatkozta magazinunknak Szederkényi Gábor 
mérnök-informatikus, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem professzora, akit Varga István közlekedés -
mérnök ajánlott. Az egyetemi tanár számára a ku-
tatás hobbi, de jut idő a szépirodalomra is; magyar 
szerzők művei mellett a 20. századi latin-amerikai 
regényeket és novellákat kedveli.

Móron született, de Székesfehérváron nőtt fel. Miért 
költöztek át a megyeszékhelyre?
– El sem költöztünk onnan, szüleim Székesfehérváron laktak. 

1975-ös évjárat vagyok. Abban az időben annyira zsúfolt volt 

a  székesfehérvári kórház szülészeti részlege, hogy sok kis-

mama inkább Móron hozta világra gyermekét. Édesanyám 

is közéjük tartozott. A  móri kórház kisebb intézményként 

családiasabb ellátást nyújtott. Édesapám katonatiszt volt, 

családi okokból tartalékos tisztként dolgozott a  Hadkiegé-

szítő Parancsnokságon. Édesanyám közgazdasági techniku-

mot végzett, a Videoton gyárban dolgozott, ahonnan a cég 

összeomlása után a polgármesteri hivatalba került.

Ötödikes általános iskolás korában kapta első szemé-
lyi számítógépét, sok időt töltött a programozással. 
Akkoriban még nem léteztek olyan felhasználóbarát 
operációs rendszerek, mint manapság, az elérhető 
szoftverkínálat is csekély volt, ezért komolyan kellett 
ismerni a számítógép működését. Kitől tanult?
– Felmenőim között nem akadt, akitől ezen a  területen 

mélyebb ismereteket kaphattam volna. Az  első számító-

gépem Videoton gyártmányú TV Computer, amely rendes, 

az akkori kornak megfelelő nívójú, házi használatra szánt 

eszköz volt. Akkor ezt engedhettük meg magunknak. Mivel 

kevés játék volt hozzá és sokkal kevesebb támogató szoft-

ver, nagyon sok saját munkámba került, hogy azt tudja 

a gép, amire nekem szükségem volt. Akkoriban kezdetleges 
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adatbázisokat építettem, osztálynyilvántartást vezettem, amihez 

az általános iskola számítástechnikai szakkörében sok segítséget 

kaptam. Azt vallom, hogy későbbi sikereinket és érdeklődésün-

ket sokszor a jó tanárainknak köszönhetjük. Nekünk kiváló mate-

matikatanárunk volt, aki szaktárgya mellett a számítástechnikai 

szakkört is vezette.

Az emberek zömének a középiskolás évek meghatározók. 
Önt mivel indította útnak a székesfehérvári József Attila 
Gimnázium?
– Általános iskolában angol tagozatos osztályba jártam, ennek szer-

ves folytatása volt a gimnázium angol tagozatos osztálya. A jelenleg 

Ciszterci Szent István Gimnázium néven ismert intézmény Székes-

fehérvár legrégebben folyamatosan működő középiskolája, nem 

mellesleg, Magyarország egyik legnagyobb múltú gimnáziuma. 

A török kiűzése után ez az ország egyik első, jezsuiták által alapított 

középiskolája. Egykor itt tanult Vajda János, Vörösmarty Mihály, 

Reguly Antal, Semmelweis Ignác, Ybl Miklós, Klebelsberg Kuno 

és Lánczos Kornél. A gazdag hagyományú intézmény, fenntartó-

tól függetlenül, mindig ápolta a múlt emlékeit. A gimnáziumban 

ugyancsak kiváló és karakteres tanárok fejlesztettek bennünket. 

Közülük rám Th eisz György volt nagy hatással. A Mikola-díjas és 

Ericsson-díjas matematika–fi zika–technika–számítástechnika sza-

kos tanárnak is köszönhetem, hogy kutató lettem. Nagyon meg-

lepő és nem konvencionális kérdésekkel bombázott bennünket. 

Céljainkat fi rtatta, érdekes problémákat vázolt fel nekünk.

A Veszprémi Egyetem (ma Pannon Egyetem) ötéves műszaki 
informatika szakán végzett, ami logikusan következik ér-
deklődéséből. Más út nem merült fel a pályaválasztás idején?
– A családban sokat beszéltünk arról, hogy számos előnye lenne 

annak, ha Székesfehérvárhoz hasonló városban járnék egyetemre. 

Veszprém hasonló léptékű és szintén gazdag történelmi múlttal 

rendelkező település, gyönyörű természeti környezetben. Bioló-

gia–kémia fakultációra jártam a gimnáziumban, de a kémiát job-

ban szerettem, ezért a vegyészmérnöki pályán is komolyan gon-

dolkodtam. A felvételi jelentkezés előtt kevesebb mint egy héttel 

döntöttem az informatika mellett. Világosan látta a család – 1993-

at írunk –, hogy akkoriban a vegyipar leszálló ágban volt. Mivel ad-

digra már legalább nyolc éve folyamatosan foglalkoztam informa-

tikával, ezért ez logikus választásnak tűnt. Veszprémben akkor már 

két éve működött – vonzó tematikával és komoly természet tudo-

mányos megalapozással – a Roska Tamás professzor által létreho-

zott egyetemi szintű informatikai képzés. Nem bántam meg, hogy 

ott tanultam: időtálló szakmai ismereteket és a műszaki területen 

belül kiemelkedően jó matematikai képzést kaptunk.

Milyen élményei vannak az egyetemi éveiről?
– Nagyon szép éveket töltöttem a gyönyörű városban. Az egyetem 

50 fős Jedlik Ányos Szakkollégiumában laktam öt évig. Nagyon jó 

tanulmányi átlag kellett a bennmaradáshoz, ezért olyan tárgyakat 

is keményen tanultam, amelyek távol álltak tőlem. A kollégium-

ban a tanulás, a tudás és annak megosztása szükségszerűség, de 
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egyben megbecsült érték is volt. Szívesen emlékszem vissza a ba-

rátságos környezetre, a gyakran éjszakába nyúló közös tanulásokra 

és beszélgetésekre. A felsőbb évesek segítsége nélkül sokszor nehe-

zen boldogultunk volna. Ezt a támogatást később igyekeztünk mi 

is továbbadni.

A diploma megszerzése után Budapestre, az MTA SZTAKI 
Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumába ke-
rült, Hangos Katalin professzor asszony kezei közé. 
Hogyan találkoztak?
– Már az  egyetemen témavezetőm volt. Nagyon sokat köszön-

hetek neki, szakmailag is kiváló, hiteles embert ismertem meg 

a személyében. Segítségével lehettem az egyetem utolsó két évé-

ben részmunkaidőben SZTAKI-s alkalmazott. Fokozatosan meg-

kedveltem az ottani légkört, a diploma megszerzése után egyér-

telmű volt, hogy ott folytatom a pályafutásomat. A PhD-képzés 

második felében már voltak olyan saját ötleteim, amelyekből 

sikeres munkák lettek. Örülök annak, hogy Hangos Katalinnal az-

óta is tart a munkakapcsolatunk, évente több közös cikket írunk. 

Doktoranduszi munkámat a  folyamatrendszerek hibadiagnoszti-

kája és szabályozása területén végeztem, ahol szerencsésen talál-

kozik az alapvető matematika, a fi zikai modellezés és a komplex 

számítások elvégzéséhez szükséges informatikai háttér. A  labor 

vezetőjének, Bokor József professzornak a munkássága nagy sze-

repet játszott abban, hogy az érdeklődésem a nemlineáris irányí-

táselmélet felé fordult. Komoly kihívást jelentett, hogy felnőjek 

az általa megkövetelt és az  idősebb kollégák által képviselt szak-

mai-tudományos színvonalhoz. A megfelelés vágya, pontosabban 

az, hogy képesek vagyunk-e teljesíteni az elvárt nívót, a fi atal mun-

katársak némelyikében – bennem feltétlenül – okozott némi szo-

rongást, de végeredményben produktívnak bizonyult.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Techno-
lógiai és Bionikai Karának (PPKE ITK) 2013 óta teljes állá-
sú oktatója. Hogyan került az egyetemre?
– A SZTAKI főállású munkatársainak jelentős része oktatott, órát 

adott valamelyik egyetemen. Én kezdetben a Pannon Egyetemen 

tanítottam, majd a PPKE ITK indulásakor lineáris algebra gyakor-

latot tartottam az első évfolyam hallgatóinak. Roska Tamás pro-

fesszor meghívására szintén az  első évfolyamnak óraadóként én 

tanítottam a lineáris rendszerelméletet, amelyet azóta is oktatok. 

2006-ban kaptam részmunkaidős docensi kinevezést, teljes mun-

kaidőben 2013 óta dolgozom a Kar egyetemi tanáraként. Éles vál-

tás volt ez az életemben, hiszen addig leadtam az óráimat és me-

hettem vissza a kutatóintézetbe. 2013-tól azonban a PPKE ITK-n 

az oktatás mellett az adminisztrációs és vezetői feladatokra is időt 

kellett szakítani. Nehézséget jelentett, illetve a  korábbiaknál na-

gyobb fegyelmet követelt a feladatok széttagoltsága, ami a kutató-

intézeteket kevésbé jellemzi. A  változtatásban az  a  lehetőség is 

motivált, hogy a korábbi években engem foglalkoztató témákat itt 

taníthatom, és a hallgatók közreműködésével kutathatom. Fontos 

érv volt, hogy többet foglalkozhatok hallgatókkal. Ez a váltás min-

denképpen kilépés volt a komfortzónámból, mert alapvetően zár-

kózott vagyok, ellenben szakmai kapcsolatokat könnyen építek.

Rendszerelmélettel és identifi kációval kapcsolatos tantár-
gyakat oktat. Pontosan mit is?

– Jellemző rám, hogy tudományos érdeklődésem mindig erősen 

elméleti jellegű volt. Mérési adatokból olyan modelleket hozunk 

létre, amelyek leírnak technológiai vagy természetes folyamato-

kat. Segítik ezek megértését, illetve e folyamatok szabályozására is 

alkalmasak lehetnek. A biológiában az utóbbi évtizedekben egyre 

jobban elterjednek a  megfelelően validált dinamikus modellek. 

Ezek gyakran ugyanazokba a  rendszerosztályokba helyezhetők 

el, mint a technológiai modellek. A konkrét motivációk és célok 

eltérhetnek, de egy biológiai rendszer szabályozása, befolyáso-

lása, a  dinamikus folyamatok megértése éppúgy felmerül, mint 

egy technológiai rendszernél. Példaként említem a génregulációs 

hálózatok megértését, jelátviteli útvonalak és egyéb molekuláris 

folyamatok modellezését. Ezenkívül a feladatot meg is lehet fordí-

tani: tudjuk, hogy bizonyos biológiai-biokémiai folyamatok rend-

szerelméleti szempontból nagyon előnyös tulajdonságokkal ren-

delkeznek. Ezeket bioinspirált módon gyakran lehet általánosítani 

teljesen más területekről származó modellekre is.

Lát-e különbséget a Veszprémi Egyetem és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem szellemiségében? Az informatikai ka-
ron hogyan érhető tetten a vallásosság?
– Szakterületünkön tudományos értelemben ugyanarra a  minő-

ségre, kiválóságra törekszünk, mint a  kollégák bármelyik másik 

egyetemen. Ezen a téren nem látok különbséget. A PPKE ITK kül-

detésnyilatkozatából idézve: „Fel kívánjuk mutatni a modern tu-

dományosság alapjait jelentő európai kultúra, valamint a keresz-

tény üzenet időtálló értékeit.” Ez alapján foglalkoznunk kell etikai, 

értékrendi kérdésekkel is, illetve törekednünk kell arra, hogy ered-
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ményeinket az emberek érdekében használjuk fel. A legjobb lelki-

isme retünk szerint foglalkozunk a hallgatókkal, képezzük őket. Sok 

nem katolikus hallgató jár az Egyetemre és a Karra, ilyen alapon 

semmilyen különbséget nem teszünk a diákok között.

Van olyan feltételrendszer, amelyet mindenkinek be kell 
tartania?
– Az Egyetem katolikus szellemiségét természetesen tiszteletben 

kell tartanunk. Én hívő ember vagyok, nagy öröm és megtisztelte-

tés számomra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok.

Azt mondta egy alkalommal, hogy jóleső érzés, amikor egy 
tehetséges hallgató az Ön által (is) oktatott ismeretek birto-
ká ban egy bonyolult problémára olyan önálló és működő 
meg oldást ad, amely Önnek egyedül talán eszébe sem jutott 
volna. Így a legjobb PhD-hallgatókkal olyan közös tudomá-
nyos eredményeik is születtek, amelyeket egyénileg valószí-
nűleg nem tudtak volna elérni. Mit kap még a hallgatóktól?
– Az oktatói munka hallgatói értékelésénél többnyire pozitív visz-

szajelzéseket kapok, bár úgy érzem, bőven van még fejlődnöm ezen 

a területen – a kritikaként megfogalmazott gyengeségeket pedig 

igyekszem kiküszöbölni. Számomra az  egyik legfontosabb vissza-

jelzés a közös eredmény, a közös munka öröme. Amikor azt érzem, 

hogy jó hangulatban, eredményesen dolgozunk a  hallgatókkal. 

Szép kari és országos tudományos diákköri eredményeink vannak, 

ami azért is fontos, mert a tapasztalatok szerint a doktoranduszok 

körülbelül 80 százaléka a TDK-munkát végző hallgatók közül kerül 

ki. Különösen nagy öröm, hogy az elmúlt két OTDK-hoz kapcso-

lódóan két hallgatóm is Pro Scientia Aranyérmet kapott – ebből 

az elismerésből keveset adnak egy-egy tudományágban.

A viszonylag kis hallgatói létszámnak köszönhetően jut idő 
a kevésbé jók támogatására? 
– A tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás kiemelt feladatunk. 

Kiváló hallgatókból álló animátor közösség segíti ezt a  munkát. 

Hatékonyan dolgoznak, hiszen a lemorzsolódás kisebb az országos 

átlagnál. Nem a szintet csökkentjük, hanem a kevésbé felkészült 

diákokat hozzuk fel az általunk elvárt nívóra. A kis létszámnak kö-

szönhetően – a hatvan PhD-hallgatóval együtt úgy 790 diák tanul 

a Karon – viszonylag magas a felvételi ponthatár. Különösen igaz 

ez a bionika szakra, amiről elmondható, hogy elit képzésnek szá-

mít az országban – náluk rendszerint nincs is szükség felzárkóz-

tatásra. Inkább az informatikusok között fordul elő, hogy néhány 

hallgató támogatásra szorul. A Stipendium Hungaricum program 

keretében érkező külföldi MSc hallgatóknak előkészítő félévet tar-

tunk, hogy áthidaljuk a képzésbeli különbségeket. A végzettek kö-

zül ma már többen PhD-hallgatók a Karon. 

A Karon az oktatás és a kutatás kezdettől fogva szoros 
egységet alkot, így felsőbb éveken a hallgatók nemzetközi 
színvonalú informatikai és bionikai kutatómunkába kap-
csolódhatnak be a Jedlik Ányos Kutatólaboratórium és 
a Karral kapcsolatban álló kutatóintézetek csoportjain 
keresztül. Mit tud felmutatni a hazai mezőnyben a 22 éve 
alapított Kar?
– Kutatókarként működünk a  kezdetek óta. Ez azt jelenti, hogy 

az alapítás után nem sokkal létrehozták a doktori iskolát, amely-

nek létszáma és eredményessége ma már összemérhető a nagyobb 

egyetemek hasonló profi lú iskoláival. MSc szinten elvárjuk a hall-

gatóktól a  tudományos munkát a  Karon vagy a  Karhoz kötődő 

kutató csoportban. A BSc-s hallgatók legjobbjait tehetséggondozó 

programba „tereljük” – tanulmányi eredményük alapján meghív-

juk őket arra, hogy a minimálisan előírt követelményeknél többet 

tanuljanak és teljesítsenek. Tőlük a BSc képzés végére a tudomá-

nyos munkába való bekapcsolódást várjuk el. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy működik ez a rendszer. A saját nevelésű MSc-s hall-

gatóink jelentős része már a tehetséggondozó programból érkezik.

Negyvenöt éves, és már évek óta egyetemi tanár. Ott tart, 
ahol tartani szeretne?
– Pályám elején a  kutatás határozta meg a  mindennapjaimat, 

az oktatás 2013 után vált hangsúlyosabbá. Kollégáimmal és hall-

gatóimmal könyveket, tudományos szakcikkeket írtunk – ezek szá -

ma és minősége reményeim szerint eléri a  szakterületen az élet-

koromhoz tartozó elvárt szintet. Ami ennél fontosabb, hogy van 

ezek között néhány társszerzőkkel közös munka, ami a  nemzet-

közi visszajelzések szerint is forrást jelentett másoknak további 

kutatásokhoz. Eddig hat PhD-hallgatóm szerzett sikeresen foko-

zatot, és jelenleg három doktoranduszt vezetek. A  SZTAKI-ban 

szerettem az  ipari hátterű kutatás-fejlesztési munkákat, főleg 

a Paksi Atomerőművel kapcsolatosakat, hiszen megismertem egy 

kutatókétól eltérő környezetet, gondolkodást és egy nagyon ma-

gas színvonalú műszaki kultúrát. Ezekkel a problémákkal hosszú 

ideig, koncentráltan foglalkozhattunk. Ilyenre az utóbbi években 

nem jut idő. Nehéz előre megjósolni, hogy változik-e ez a helyzet 

a  jövőben. A PhD-hallgatók létszáma például hullámzik a külön-

böző körülményektől és élethelyzetektől függően. A  bizonyta-

lanság másik összetevője, hogy a hagyományos oktatás módosul. 

A személyes kontaktus a mester-tanítvány viszonyban a jövőben is 

meghatá rozó lesz, nem pótolható. A frontális oktatásnál már lát-

szik az átalakulás – például nagyon sok egyetem hirdet már online 

kurzusokat. Egyes hallgatóknál ez pótolhatja az egyetemi előadá-

sokat, másoknak viszont fontos, hogy beüljenek az  előadásra és 

ott jegyzetelve szerezzék meg a szükséges információt. Az eddigi 

oktatási feladataim mellé társul, hogy 2019 végén átvettem a Kar 
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Szederkényi Gábor 1975-ben, Móron született. 1993-ban 

érettségizett a székesfehérvári József Attila Gimnáziumban, 

1998-ban mérnök-informatikus diplomát szerzett a Veszprémi 

Egyetemen, ugyanitt PhD-fokozatot kapott 2002-ben. Az MTA 

doktora 2013-tól. Az egyetem elvégzése után az MTA SZTAKI-

ban dolgozott, 2013-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

egyetemi tanára. Kutatási témaköre: nemlineáris dinamikus 

rendszerek analízise, identifi kációja és irányítása. Több mint 

60 referált nemzetközi folyóiratcikk és közel száz konferen-

ciacikk mellett három nemzetközi kiadónál megjelent könyv 

társszerzője.

doktori iskolájának vezetését. Az  várható, hogy a  mai nyugat-

európai helyzethez hasonlóan a jövőben a végzett PhD-hallgatók 

többsége már nem az  akadémiai szférában helyezkedik el. Meg-

győződésünk, hogy a kutatás mellett az új munkakörnyezetre is fel 

kell készíteni fi atal szakembereinket.

A legjobbakat az egyetemen tudják tartani?
– Ezen vagyunk, miközben tudjuk, hogy az informatikai területen 

nagyon nagy az ipar vonzása, illetve külföldi egyetemeken, kutató-

intézetekben is keresik végzett növendékeinket. Úgy látjuk, min-

denhol megállják a helyüket – közben mi reméljük, hogy lesznek, 

akik kellő tapasztalat birtokában visszatérnek.

Önéletrajzában kiemelte, hogy az Erdős-száma kettő, ami 
azt jelenti, hogy van olyan publikációja, amelynek egyik 
szerzője Erdős Pállal közösen írt tanulmányt. Miért 
tartja fontosnak ezt a mozzanatot?
– Nem szeretnék ennek túlzott jelentőséget tulajdonítani, inkább 

érdekességnek tartom, ami mutatja, hogy meglepően kis távol-

ságok lehetnek egy kollaborációs hálózatban még különböző tu-

dományágak között is. Természettudományi területen, ezen belül 

főként a  matematikusok körében szokás feltüntetni az  Erdős-

számot. Büszke vagyok arra, hogy Tuza Zsolt professzorral több 

publikációban is társszerzők vagyunk. Korábban ő írt közös cikke-

ket a világhírű matematikussal, Erdős Pállal.

Megosztana valamit a családjáról?
– Feleségem mikrobiológusként dolgozik az egészségügyben, ami 

rengeteg, komoly felelősséggel járó munkát jelent – sokszor a nor-

mál munkaidőn túl. Két gyermekünk van: Márti és Andris. Általá-

nos iskolások Székesfehérváron. Én is ott élek, igyekszem minél 

több időt velük tölteni. Budapest és Székesfehérvár között ki -

váló a vasúti közlekedés, bő félóra alatt letudom a távolságot – rá-

adásul nem haszontalan ez az idő, hiszen utazás alatt nyugodtan 

készülhetek az óráimra. A kétlakiság megtanított az  idő nagyon 

tudatos beosztására. Eddig nem merült fel, hogy a fővárosba köl-

tözzünk, hiszen a szülők, a rokonok, a barátok mind Fehérvárhoz 

kötnek bennünket. 

Mivel tölti a szabadidejét?
– Számomra a  kutatás hobbi, azaz valamilyen formában szinte 

mindig velem van. Családi körben gyakran kirándulunk, próbáljuk 

megmutatni a gyerekeknek az ország természeti és kulturális szép-

ségeit. Igyekszem eleget mozogni, hetente két-három alkalommal 

futok. Szeretem a  szépirodalmat, magyar szerzők művei mellett 

például a 20. századi latin-amerikai regényeket és novellákat. Szín-

házba rendszeresen járunk. Nagyon érdekel még a közép-európai 

újkori történelem, főleg egyéni sorsokon, életrajzokon és családi 

történeteken keresztül. A  Bakony alján van kis telkünk hétvégi 

házzal. Szeretek kertészkedni, a  kertben különböző növényekkel 

és munkamódszerekkel kísérletezni.

Interjúsorozatunk kivel és miért folytatódjon?
– A Jedlik Ányos Szakkollégiumban lakótársam volt Abonyi János, 

aki jelenleg a  Pannon Egyetem professzora, Lendület csoportot 

vezető kutató. Mérnök, aki az adatbányászat, folyamatmodellezés 

és diagnosztika egyik szaktekintélye. ¡
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fokozott női szerepvállalás • ivararány

Tudós nőket díjaztak
Nők a Tudományban Kiválósági Díjjal is-

merték el Kóspál Ágnes, Novák-Gselmann 
Eszter és Némethné Pethes Ildikó munkás-

ságát a Magyar Tudományos Akadémián.

A Nature-díjas Nők a  Tudományban Egyesület 

a  szakterületükön legkiválóbb fi atal kutató-

nők munkásságának elismerésére 2013-ban alapította 

a  Nők a  Tudományban Kiválósági Díjat, melyet idén 

hetedszer adtak át. Évről évre olyan fi atal kutatónőket 

díjaznak, akik a hazai és nemzetközi tudományos élet-

ben is kiemelkedően teljesítenek, emellett pedig a fi a-

tal lányok körében is örömmel népszerűsítik a  mű-

szaki és természettudományos pályák sokszínűségét 

és lehetőségeit. A  csillagászat kategóriában díjazott 

Kóspál Ágnes a  Csillagászati és Földtudományi Ku-

tatóközpont tudományos tanácsadójaként dolgozik. 

A  matematikai tudományok tématerületen elismert 

Novák-Gselmann Eszter a Debre ceni Egyetem Analízis 

Tanszékének egyetemi docense. A fi zikai tudományok 

kategóriában kitüntetett Némethné Pethes Ildikó 

a  Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfi zikai és 

Optikai Intézetének tudományos munkatársa.

A hazai kutatónők díjazása azért kiemelten fon-

tos misszió, mert a nők aránya még mindig rendkívül 

alacsonynak számít a  mérnöki és természettudomá-

nyos területeken, miközben világszerte egyre égetőbb 

kérdés a nők tudományos életben betöltött fokozott 

szerepvállalása. 

Az  Eurostat adatai szerint 2018-ban az  Európai 

Unió ban dolgozó mintegy 15 millió kutató és mérnök 

között a nők aránya 41 százalék volt, hazánkban azon-

ban ez az arány mindössze 30 százalék körüli. ¡

Fiú vagy lány? 
Az apának csak fiútestvére volt, 

az anyá nak csak lánytestvére. Házassá -
gukból fi ú és lány is született. De miért 
látna meg a nap világot az egyik család -

ban több lány, míg máshol több fi ú?

Az embernél az utódok nemét az ivari kromoszómák határoz-

zák meg, ezért joggal gondolhatnánk, hogy 50-50  százalék 

eséllyel jön világra fi ú és lányutód. Számos kutatási eredmény azon-

ban arra utal, hogy néhány százalékkal több fi ú utód születik, mint 

lány. Egyes vizsgálatok alapján azok az anyák, akik egészségesebb-

nek érezték magukat, és hosszú életet jósoltak maguknak, több fi út 

szültek. Stresszhelyzetben – környezeti katasztrófa, gazdasági re-

cesszió és éhínség – viszont több tanulmány szerint nagyobb esély-

lyel születik lánygyermek. Volt kutatás, amely az anya személyisége 

és gyermekei ivararánya között mutatott ki összefüggést: a domi-

nánsabb anyák utódai között több fi ú volt. Egyesek összefüggést 

találtak az  utódok neme és a  szülők vonzósága, szexuális hozzá-

állása, életkora, sőt bizonyos betegségei között is. Ezzel a jelenség-

gel foglalkozik az ELTE Viselkedésökológiai Csoportja.

A magyar kutatók két online kérdőíves felmérést végeznek 

a magyarországi népesség körében. Az első, jelenleg is aktív kérdő-

ívben – https://ivararany.hu/testverek – arra keresik a választ, hogy 

a  családban található fi úk és lányok aránya összefügg-e későbbi 

gyermekeik (azaz az  unokák) számával. Egy későbbi kérdőíven 

arra szeretnének majd választ kapni, hogy a magyar populációban 

milyen tényezők függenek össze az utódok nemével. ¡

Némethné Pethes Ildikó, Kóspál Ágnes és Novák-Gselmann Eszters
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 tudomány 

A 
Földtani és Geokémiai Intézet 

egyik kutatócsoportja archeo-

metriai kutatásokkal fog lal ko -

zik. Ez a  tudományág a  régé-

szeti és múzeumi leletek természettu do-

mányos elemzését jelenti. A kuta tások ezen 

a  területen egyértelműen inter disz cip li  -

ná  ri sak, vagyis különböző tudományágak 

igye keznek együtt értelmezni a  rendelke-

zésre álló adatokat. 

„A természettudományok új szemléletet 

kölcsönöznek a  kutatásoknak, a  régészet, 

illetve a történettudomány az eredmények 

értelmezésével tud hozzájárulni a vizsgála-

tokhoz – mondta Demény Attila. – A termé-

szettudományok oldaláról számos terület 

vehet részt az  archeometriai vizsgálatok-

ban, hiszen idetartozik a  radioaktív szén-

izotópos kor meghatáro zás is. Eredetileg azt 

a módszert is a fi zikusok fedezték fel, és ők 

alkalmazták először.”

A radioaktív szénizotópos – vagy rövi-

den radiokarbon – kormeghatározás a szén 

radioaktív izotópjának mennyisége alapján 

határozza meg a  leletek korát. A  légköri 

szén-dioxidban lévő szénmolekulák a koz-

mikus sugárzás és egyéb tényezők hatá-

sára bizonyos arányban 14-es tömegszámú 

szénizotóppá (14C) alakulnak, majd a  nö-

vények a fotoszintézis során felveszik őket, 

és beépítik a szerves molekuláikba. Amint 

az élőlény meghal, többé már nem cseréli 

szénatomjait a  közvetetten az  atmoszfé-

rából származó szénnel, így újabb 14C izo-

tóp már nem juthat testének anyagaiba. 

Viszont a  14C izotóp lassan béta-sugárzás 

kibocsátásával 14N nitrogénizotóppá ala-

kul, mennyisége idővel fokozatosan csök-

ken, így lehet következtetni az élő szerve-

zet halála óta eltelt időre.

Geokémia a kerámiákban

Az archeometriához úgy kapcsolódik 

a  geoló gia és a  geokémia, hogy gyakran 

a vizsgált régészeti leletek földtani anya -

 gok – mint például a márványból készült 

tárgyak esetében  – vagy ezek analógjai. 

A  ke rámiák például főként agyagból ké -

szülnek, de emellett egyéb soványító anya-

gokat, például homokot, apró kavicsot, 

2020. április inninnotéka 9

SSSSzzzeeeerrrrzzzzzőőőőőőőőőő:: HHHHHHHHoooorrrvvvááááttthhhhhh DDDDDDáááánnnnniiieeeeellll

archeometria, kontakt metamorfózis, nyomelemtartalom, szénizotóp-összetétel, klímamodell

Mi köze a geokémiának 
a Seuso-kincsekhez 
és a klímakutatáshoz?

A modern tudományon belül az utóbbi években a tudományterületek közötti határok 
el mosódni látszanak. Természetesen a klasszikus tudományágak témái megmarad-
nak, de egyre kevesebb értelme van a területek elkülönítésének. A világ jelenségeinek, 
múltunk emlékeinek pontos megértése – ez ma már mindenki számára nyilvánvaló – 
csak akkor képzelhető el, ha az egykoron függetlennek tekintett tudományágak össze-
adják, amilyük van, és közösen kutatnak. Nincs is ennél jobb péld a minderre, mint 
a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete, 
melynek igazgatójával, Demény Attila akadémikussal beszélgettünk.



 tudomány 

összetört kőzetet, kagylóhéjat is kevertek 

beléjük a  hajdanvolt fazekasok, ezzel so-

ványítva az agyagot, és erősítve a kerámia 

szerkezetét.

A geológusok már csak azért is segít he-

tik a  régészek munkáját az  agyagedények 

elemzésekor, mert a  fazekasmesterség so-

rán alkalmazott eljárásokhoz meglehető-

sen hasonló folyamatok természetes föld-

tani körülmények között is végbemehet-

nek. Amikor a földkéreg mélyéből hatalmas 

magmatömeg emelkedik a  sekélyebb ré-

giókba, és ott belenyomul az üledékbe, ak-

kor a magma hője, illetve a belőle kiáramló 

oldatok átalakítják az üledéket, gyakorlati-

lag mintegy „megsütve” a kőzetet. A heví-

tés és a magmából kiáramló fl uidumok ha-

tására új ásványok keletkeznek a kőzetben. 

„Amikor az agyagot a fazekasok a kiége-

tés előtt soványító anyagok kal keverték ösz-

sze, akkor ezek az anyagok a föld mélyében 

zajló folyamatokhoz hasonlóan reagáltak 

egymással a  kemencében, és az  ásványok-

nak megfelelő mesterséges anyagok ala-

kultak ki. Ez pontosan ugyanaz a  kontakt 

metamorfózis, ami a föld alatt megy végbe 

– magyarázta az igazgató. – A kontakt me-

tamorfózis gondolatiságát és eszköztárát 

ezért a kerámiák vizsgálatánál is alkalmaz-

hatjuk. A kerámiaanyagok vizsgálatából pél -

dául megállapíthatjuk, hogy az  edényt mi-

lyen hőmérsékleten égették ki, amiből követ-

keztethetünk az egykori fazekasok tudására, 

az általuk alkalmazott technológiára is.”

A kerámia mázáról is sokat megtud-

hatunk, annak anyagai, összetevői alapján 

a  restaurátorok autentikus módon javít-

hatják, egészíthetik ki a  leletet. Gyakran 

előfordul, hogy eredeti rajzok állnak rendel-

kezésre a tárgyról, vagy a megmaradt töre-

dékek alapján külalakjában rekonstruálni 

lehet a tárgy eredeti megjelenését. A való-

ban hiteles restaurálás azt is megköve -

telné, hogy a felhasznált anyagok és tech-

noló giák is korhűek legyenek, bár a széles 

körű al kalmazásra még várnunk kell. 

A legtöbb archeometriai vizsgálathoz 

mintát kell venni a tárgyból, tehát bizonyos 

mértékben roncsolni kell. Ez sok kutatót 

elrettent az  eff éle elemzés engedélyezé-

sétől. Demény Attila elmondta, hogy dol-

goztak már olyan régésszel, aki nem vállal-

ta, hogy a  geokémikus munkatársak apró 

furatot ejtsenek az általa vizsgált faragott 

ékkövön. A régész szerint a lelet tud várni 

addig, amíg a vizsgálati módszerek fejlődése 

folytán már nem kell majd megfúrni a tár-

gyat az  elemzés elvégzéséhez. „Ha a  mű -

alkotás kibírt kétezer évet, akkor ez a  né-

hány év már nem oszt, nem szoroz” – jelen-

tette ki a  tudós, és Demény Attila szerint 

ebben a véleményében volt is ráció.

A Seuso-kincs 
lelőhelyének nyomozása

Jó példa erre a nyomelemtartalom vizsgá-

lata. Tíz évvel ezelőtt még ez is csak úgy 

működhetett, ha előtte a tárgyat megfúr-

ták, vagy legalábbis nyomnyi mennyiségű 

anyagot kapartak le róla. Ma már a  Föld-

tani és Geokémiai Intézet kutatóinak is van 

kézi röntgen fl uoreszcens spektrométerük, 

amely nem nagyobb, mint egy kézifegy-

ver. Az eszköz röntgensugárzást bocsát ki, 

amely gerjeszti a tárgy atomjait. A gerjesz-

tés miatt meg emelke dett energiaállapo-

tukból fotonok kibocsátásával, fl uoresz-

cencia révén térnek vissza az alapállapotba. 

A  fl uoreszcencia hullámhossza az  anyagi 

minőségre jellemző tulajdonság, így ennek 

mérésével meg lehet határozni az  össze-

tételt, legalábbis sok elem koncentrációját.

Ezzel a módszerrel vizsgálták az intézet 

Archeometriai Kutatócsoportjának szak-

emberei a  Seuso-kincset is dr. Bajnóczi 

Bernadett vezetésével.

„Nyilvánvaló, hogy a  Seuso-kincs kapir-

gálása – legalábbis látható helyekről – szó-

ba sem jöhetett. Csak a kancsók belsejé ből 

és a  tálak aljából vehettünk mintát a  tár-

gyakból. E  vizsgálatok segítségével egészen 

aprólékos információhoz jutottunk a kémiai 

összetételről. A fő szabály azonban az volt, 

hogy a  leletek felületét csak non invazív 

technikákkal, leginkább a kézi röntgen fl uo-

 reszcens spektro méterrel vizsgál hat tuk. 

Ezek ből a mérésekből tudjuk, hogy a tár-

gyak ban pontosan mennyi a  nemesfém, 
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Gyakran a vizsgált régészeti leletek földtani anyagok, mint például a kerámiák, 

melyek főként agyagból készülnek, de emellett homokot, apró kavicsot, összetört 

kőzetet, kagylóhéjat is tartalmazhatnak. A kerámiaanyagok vizsgálatából az is meg-

állapítható, hogy az edényt milyen hőmérsékleten égették ki, amiből következtetni 

lehet az egykori fazekasok tudására, az általuk alkalmazott technológiára is. Így 

kapcsolódik a geológia és a geokémia az archeometriához.
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vagyis az ezüst és az arany koncentrációja” 

– folytatta Demény Attila.

Sajnos a  Seuso-kincs vizsgálatának 

ered ményei még nem publikusak, a szak-

embereket köti a titok tartás. Ugyanakkor 

az  intézetigazgató magáról a  kutatásról, 

illetve az  alkalmazott módszerekről és 

technikai nehézségekről azért mesélhet. 

Az első kérdés az volt, amit a szakemberek-

nek meg kellett válaszolniuk, hogy a tár-

gyakat vajon tökéletesen letisztítot ták, 

vagy esetleg tartalmaznak olyan anyag  -

maradványokat, amelyek az elásás, az el-

rejtés helyéről származhatnak.

Mint kiderült, magukat a kincseket meg-

lehetősen alaposan megtisztították, így na-

gyon kevés volt az anyag maradvány rajtuk. 

Viszont azt a rézüstöt, amelybe a tárgyakat 

rejtették elásás előtt, már nem tisztogatták 

le olyan körültekintően. Vagyis a  rézüstön 

voltak talaj maradvá nyok, és ezeket vizsgál-

ták az intézet munkatársai. Persze ezekből 

sem volt sok, csak néhány milligramm, ez 

azonban már elegendő volt az  ásványtani 

és geokémiai elemzésekhez. Sok volt benne 

a kalcium-karbonát (kalcit, ami a mindenki 

által ismert mészkő anyaga), amelynek izo-

tóp-összetétele jellemző a helyszínre, ahon-

nan a tárgyakra ragadt talaj származik. 

„A mindenki által ismert feltevés az, 

hogy a  kincset a  Polgárdi térségében lévő 

Szár-hegy környékén ásták el a  földbe, 

majd onnan került különféle feketepiaci 

utakon külföldre. Számos mintát vettünk 

a  Szár-hegy térségében lévő talajokból, il-

letve rendelkezünk más, külföldi talajmin-

tákra jellemző adatokkal is, ugyanis egyes 

állítások szerint a  kincset nem Magyar -

országon, hanem másutt találták – mondta 

az akadémikus. – Jelenleg ezek összetételét 

hasonlítjuk össze az üstön talált mintákkal. 

Az  összehasonlítások eredményeiről egye-

lőre nem beszélhetek.”

A régészek tehát nagyon nem szeretik, 

ha a műtárgyak látható felületeiről mintát 

vesznek a geokémikusok, hogy annak anya-

gi összetételét megvizsgálhassák. Demény 

Attilának arról nincs információja, hogy 

egy ilyen mintavétel mennyivel csökken-

ti a  lelet eszmei vagy esetleg piaci értékét, 

ugyanakkor azt gondolja, hogy bizonyos 

értelemben még növelhetné is. Mert a min-

tavétel, illetve az ennek nyomán el végzett 

vizsgálatok egyúttal azt is jelentik, hogy 

többet tudtunk meg a  tárgyról, és annak 

eredete, jelentősége biztosabban tudható. 

A történészek és a muzeológusok körében 

a  tárgyak nagy anyagi és eszmei értékére 

való tekintettel érthető módon gyakori 

a  tárgyak féltése, és ezért nem könnyű 

engedélyt szerezni invazív beavatkozásra. 

Ez nemcsak a  régészetre igaz, de például 

a cseppkő barlangokra is, amelyekről hama-

rosan szó lesz.

Az étkezésről árulkodó 
csontizotópok

Az intézet archeometriai kutatásainak má-

sik iránya a régészeti ásatások során feltárt 

csontok analitikai vizsgálatával foglalkozik. 

A csontok szerves és szervetlen összetevő-

it is lehet mérni, és az eredmények alapján 

az  elhunyt személy korára, életmódjára 

lehet következtetni. Például a  csontokból 

kivonható kollagén fehérjében található 

szén- és nitrogén izotópok vizsgálatával 

a táplálkozás minőségéről tudhatunk meg 

sok mindent. 

Az egyik kutató, Gugora Ariana PhD- 

hallgató honfoglalás kori csont marad vá-

nyok vizsgálatával foglalkozik. Egyebek kö -

zött azt vizsgálja a csontok alapján, hogy 

az idők során őseink táplálkozásában meny-

nyiben változott a  köles szerepe. A  köles 

különlegessége, hogy úgynevezett C4 nö-

vény, ami azt jelenti, hogy az  átlagos szá-

razföldi növényektől eltérő molekuláris 

mechanizmusok segítségével köti meg a le-

vegő szén-dioxidját a  fotoszintézis során, 

és ez hatással lesz a létrejövő szerves anya-

gokban lévő szénizotóp összetételére is. En -

nek megfelelően a kölesben – amely a hon-

foglalás idején a domináns elérhető C4 nö -

vény volt a Kárpát-medencében – megkö-

tött anyagokat elfogyasztó emberek csont-

jaiban is eltérő lesz a 12C és a 13C szénizotó-

pok aránya.

Amikor a népesség a kölesről átáll a bú-

zára (amely nem C4, hanem C3 növény), 

ak kor az  emberek szervezetében megvál-

tozik a  szénizotóparány. Ez felfedezhető 

az  ásatások során talált csontmaradvá-

nyokból kivont kollagénben is. Demény 

Attila elmondta, hogy bizonyos szempont-

ból a  köles aff éle lenézett táplálék volt, 

inkább a  szegények ették, illetve állati 

ta kar mányként használták. Másrészt vi-

szont nagy volt a tápanyagtartalma, ezért 
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A Seuso-kincs vizsgálatánál csak a kancsók belsejéből és a tálak aljából vehettek 

mintát. E vizsgálatok segítségével információhoz jutottak a tárgyak kémiai összetéte-

léről, az ezüst és az arany koncentrációjáról. A rézüstön azonban, amelybe a tárgya-

kat rejtették, voltak talajmaradványok, és az a néhány milligramm elegendő volt 

az ásvány tani és geokémiai elemzésekhez.
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a betegek kel is kölest etettek, így próbálták támogatni a szerve-

zetüket a  betegséggel szembeni védekezés ben. Ennek ismere-

tében feltételezhető, hogy ha egy lelőhelyen talált összes csont-

maradvány arról tanúskodik, hogy leginkább búzát ettek, viszont 

van néhány olyan, amiből az  derül ki, hogy voltak, akik kölessel 

táplálkoztak – ők való színűleg betegek voltak.

Ha a csontok nitrogén- és szén izotóp-össze tételét együttesen 

elemzik, akkor meg tudják határozni, hogy mennyi volt az állati-

fehérje-bevitelük a hajdan élt embereknek. Minél több állati fehér-

jét fogyasztott valaki, annál nagyobb a csontjaiban a 15-ös és 14-es 

tömegszámú nitrogénizotópok (15N és 14N) aránya. Ez jellemzően 

az állattenyésztésre való áttérés után fi gyelhető meg. 

„Régészeti együttműködési projektjeinkben a  feltárt csontok 

szén- és nitrogénizotóp-összetételének elemzésével a  régmúlt em-

bereinek táplálkozási szokásait határozzuk meg. Mennyi volt a nö-

vényi tápanyag, mennyi volt az  állati fehérje, ezen belül esetleg 

a folyami hal, és hogy ez hogyan oszlik meg a különböző társadal-

mi csoportokban, társadalmi pozíció, kor és nem szerint.” Gugora 

Ariana korábbi kutatásai egy középkori ásatási területen arra utal-

nak, hogy a maradványokban azonos volt minden személy eseté-

ben a szén- és nitrogénizotóp-arány, amiből arra lehet következ-

tetni, hogy viszonylag demokratikus közösség volt, ahol a vezetők 

és az alacsonyabb rendűek is ugyanazt a táplálékot fogyasztották. 

Cseppkövek évgyűrűi 

A barlangok, és ezeken belül a cseppkő barlangok, különösen vé-

dettek Magyarországon. Vannak olyan nemzeti parkok, amelyek 

vezetősége együtt működő a geokémiai kutatásokkal, míg máshol 

elzárkóznak mindenféle beavatkozással járó vizsgálattól. A  Föld-

tani és Geokémiai Intézet, valamint az  Aggteleki Nemzeti Park 

együttműködése kifejezetten jó, így a Baradla-barlangban egy év-

tizedet lefedően jelentős monitoring vizsgálatokat és hosszú távú 

kutatást tudtak végezni.

E kutatások legtöbbjéhez semmilyen módon nem kell meg-

változtatni a barlang állapotát. Rendszerint azokat az apró csepp-

köveket vizsgálják, amelyek azokon a  kőzetdarabokon nőttek 

az elmúlt évtizedek során, amelyeket a Baradla-barlang járatbőví-

téseikor bontottak ki a barlangászok, és nincs különösebb értékük 

a barlang természet védelmi jelentősége szempontjából.

A cseppkövek általában tízévente nőnek egy millimétert. 

Ahogy a barlang plafonjáról lecsöppen a víz, a benne oldott ásvá-

nyi anyagok a szén-dioxid eltávozásával kiválnak, és a fentről lógó 

sztalaktitokon, illetve a  padlón álló cseppkövek, a  sztalagmitok 

végén okoznak anyagkiválást. Az  egymás után következő évszá-

zadok, évezredek során növekvő cseppkövek keresztmetszetén 

így a  fák évgyűrűihez hasonló rétegecskék alakulnak ki. A  belső 

rétegek képződnek korábban, míg a  csúcshoz közelebbi rétegek 

a fi atalabbak. 

Bár azt gondolhatnánk, hogy a  cseppkövek vizsgálata csak 

a múltról szolgálhat információval, ez koránt sincs így. A korábbi 

rétegek kutatásával nemcsak a régmúlt éghajlatára, vagyis a paleo-

klímára vonatkozó információt nyerhetünk, hanem a  jövőben 

bekövetkező éghajlatváltozást jósló klímamodelleket is va li dál-

hat juk. És itt megint a  korábban nem is feltételezett mértékű 

interdiszciplinaritás nyilvánul meg. Ki gondolta, mondjuk, fél év-

századdal ezelőtt, hogy a 21. század húszas éveiben a geológusok 

és a geokémikusok majd a klimatológusok munkáját fogják segí-

teni a  precíz kőzetelemző módszereik segítségével? De nézzük, 

hogyan működik ez a gyakorlatban!
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Az archeometriai kutatások egyik 

iránya a régészeti ásatások során 

feltárt csontok analitikai vizsgála-

tával foglalkozik. A csontok szerves 

és szervetlen összetevőit is lehet 

mérni, és az eredmények alapján 

az elhunyt személy korára, életmód-

jára lehet következtetni.
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„A földi éghajlat jövőjét a  klíma modellek segítségével tudjuk 

előre jelezni, csakhogy a modellek, jellegükből fakadóan, bizonyta-

lansággal terheltek. Vagyis a klíma modellek folytonos fi nomításra 

és igazolásra szorulnak. Ennek remek módja az, ha visszanézünk 

a  múltba –  magyarázta Demény Attila.  – Meg kell próbálnunk 

pontos klimatikus adatokhoz (csapadékmennyiséghez, hőmérsék-

lethez) jutni a múltból, mondjuk az elmúlt néhány ezer évből. Ehhez 

nagyszerű eszközt nyújtanak a cseppkövek. Ezután a klímamodel-

lekkel mintegy megpróbáljuk modellezni a  múltat. Ha jól műkö-

dik a modell, és az általa adott eredmények összhangban vannak 

például a  cseppkövek analíziséből szerzett, illetve más geokémiai 

adatokkal, akkor a modellt megbízhatónak tekinthetjük, és joggal 

számíthatunk arra, hogy a  jövőbeli folyamatokat is nagy bizton-

sággal helyesen jósolja majd.”

Mindehhez a legfontosabb a cseppkövek korának pontos meg-

határozása. A radiokarbonos korhatározási technika csak korláto-

zottan alkalmazható, ez viszont nem jelenti azt, hogy az izotópok 

radioaktív bomlását ne lehetne erre a célra is használni. A csepp-

kövek korát leggyakrabban az  urán-tórium kormeghatározással 

szokták megállapítani a  kutatók. Az  urán radioaktív bomlás so-

rán tóriummá alakul, és az izotópok aránya szolgáltat információt 

a kőzet koráról. Ez a módszer félmillió évnél nem régebbi csepp-

köveknél használható megbízhatóan.

Aggteleki paleoklíma

Magyarországon a debreceni Atommagkutató Intézetben nem-

régen helyeztek üzembe egy urán-tórium kormeghatározásra 

alkalmas berendezést. Az aggteleki Baradla-barlangban az utóbbi 

években vizsgált legidősebb cseppkő 330 ezer évesnek bizonyult. 

Ez a cseppkő már korábban kidőlt, de még így is tiszteletet pa-

rancsoló a mérete: hét méter magas volt a kidőlés előtt. Az Agg-

teleki Nemzeti Park vezetői engedélyt adtak az  Eötvös Loránd 

Tudomány egyetem, valamint a  Földtani és Geokémiai Intézet 

kutatóinak, hogy meg fúrják a cseppkő alját, merthogy ott talál-

hatók a legidősebb rétegek.

A fúró henger alakú, vagyis üreges, három centiméter átmé rőjű, 

és a pereme iparigyémánt-porral van beszórva. A cseppkövet olyan 

helyen, a hátulján fúrták meg, hogy a látogatók ebből semmit se 

vegyenek észre. A fúrás során tehát egy három centiméter átmé-

rőjű rudat emelnek ki a cseppkőből, amelyet hosszában elvágva 

és a rétegek felszínét felpolírozva mikroszkóp alatt vizsgálhatóvá 

válnak a  több százezer évvel ezelőtt rárakódott rétegek. A  réte-

gekből pedig következtetni lehet a  régmúlt éghajlati tényezőire.

„Nagyon jó hőmérsékleti rekonstrukciót sikerült kialakítanunk 

a  cseppkőrétegek vizsgálatából. A  rétegekből egyértelmű, hogy 

az utóbbi több százezer év során a jégkorszakok voltak a hosszab-

bak, amelyeket nagyjából 100  ezer évente szakított meg egy-egy 

viszonylag melegebb periódus, ilyenben élünk most is –  mondta 

Demény Attila.  – Ezek a  meleg időszakok jellemzően 5–25 ezer 

év hosszúak. A korábbi felmelegedési és eljegesedési időszakokból 

nincs sok információnk a Kárpát-medence klímájára vonatkozóan. 

Nem tudjuk például, hogy milyen volt a csapadék eloszlása. Márpe-

dig akkor tudnánk konkrét előre jelzése ket meg fogalmazni a jelen-

legi fel melege dés következté ben kialakuló csapadék viszonyok ról, 

ha értjük, hogy ez a  korábbi felmelegedési időszakokban hogyan 

történt. Erre adhat választ a cseppkövek rétegvizsgálata.”

Az intézet cseppkővizsgálataiból az  derült ki, hogy a  Kárpát-

medence nagyon pontosan követte a globális klimatikus folyama-

tokat az elmúlt 300 ezer évben. A furaton belül három felmelege-

dési stádium nyomait sikerült rögzíteni, és mind a három megfelel 

a globális folyamatokból számolt hőmérsékleti értékeknek. Vagyis 

a globális klímára kidolgozott modelleket a Kárpát-medence jövő-

beli éghajlatának előrejelzésére is lehet alkalmazni. ¡
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Az egymás után következő évszázadok, évezredek során növekvő cseppkövek keresztmetszetén a fák év-

gyűrűihez hasonló rétegecskék alakulnak ki. A cseppkövek vizsgálatával a rétegekből következtetni lehet 

a régmúlt éghajlati tényezőire. A korábbi rétegek kutatásával azonban nemcsak a paleoklímára vonatkozó 

információt nyernek, hanem a jövőben bekövetkező éghajlatváltozást jósló klímamodellek is felállíthatók.



 tudomány 

M
agyarországnak nemzetközileg elismerten is ko-

moly hagyományai vannak a kutatás-fejlesztés terü-

letén, amit különböző tudományterületek szakmai 

eredményei és a nemzetközi kapcsolatok is alátá-

masztanak. „Egyes nemzetközi, európai kutatási infrastruktúrák 

kutatásaiban hazánk már hosszú ideje vesz részt, 2015 után azon-

ban megsokszorozódott az együttműködéseink száma” – mondta 

Szabó István. Korábban évente két-három helyen dolgozhattak 

magyar kutatók, idén pedig már tizenhét kutatási intézmény ben. 

Az élvonalbeli kutatási infrastruktúrák olyan mértékű erőforrást 

igényelnek mind az eszközök, berendezések, mind az adatok, illet-

ve a humán erőforrás oldaláról, amit költséghatékonyan egy uniós 

tagállam sem tudna létrehozni és működtetni. A hazai részvétel 

biztosítására az  NKFIH évente 3,250  milliárd forintot fordít, ami 

számos nemzetközi kutatási projektbe való bekapcsolódást tesz 

lehetővé. A  tagdíjakat rendszerint több ország együttesen fi zeti 

be, az  általunk befi zetett összeg jelentős hányadát –  pontosan 

73 százalékát, azaz 2,4 milliárd forintot – az Európai Nukleáris Ku-

tatási Szervezet (CERN) tagsága viszi el. A világ egyik legrangosabb 

kutató központja a  többi között részecske fi zikai alapkutatások-

 kal foglalkozik, és az  alapvető kölcsönhatások tulajdonságainak 

és a világegyetem összefüggéseinek a megismerésére fókuszál. 

Szerte Európában

„A tizenhét nemzetközi kutatói infrastruktúra a kutatási területek 

széles körét fedi le, elsősorban alapkutatásra ad kiváló lehetősé-

get” – hangsúlyozta az NKFIH tudományos és nemzetközi elnök-

helyettese. A  CERN mellett hazánk részt vehet egyebek között 

az  élettudományok területén Európa egyik vezető laboratóriu-

mának, az  EMBL-nek (European Molecular Biology Laboratory) 

a munkájában, melynek nyolcvan független kutatóintézet a tagja. 

Ugyancsak tagok vagyunk az EuBI ERIC-ben, mely hozzáférést biz-

tosít a  csúcstechnológiák széles köréhez a biológiai és klinikai kép-

A társadalmi és természettudományi területek magyar kutatói jelenleg tizenhét európai 
kutatási intézményben, jellemzően Nyugat-Európában vehetik igénybe a kutatási infra-
struktúrát – hangzott el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 
háttérbeszélgetésén. Szabó István tudományos és nemzetközi elnökhelyettes egyebek 
között arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a magyar kutatók az elmúlt években számos 
programon keresztül kaptak segítséget nemzetközi kutatásaik megvalósításához. 
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Magyar kutatók 
európai színtéren

Szerző: B. Á.
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alkotás területén. A fi zikai és műszaki tudományok területén kilenc 

szervezetben is érdekeltek vagyunk a nano technológiá tól kezdve 

az  atommagfúziós vagy éppen a  röntgensugaras kísérleteken át 

egészen az űrkutatásig. A 22 tagországot tömörítő European Space 

Agency (ESA) célja a szatellit alapú technológiák fejlesztése, az űr-

ben kifejlesztett technológiák földi alkalmazása mellett még több 

információ gyűjtése a Naprendszerről és a világűrről. 

Szabó István a Szegeden, Prágában és Bukarestben megépülő 

ELI kapcsán arra hívta fel a fi gyelmet, hogy ez az egyetlen nagy vo-

lumenű önálló nemzetközi infrastruktúra, mely a volt vasfüggöny-

től keletre található, éppen ezért meghatározó ügynek nevezte, 

hogy minél több kutatót és kutatást tudjanak idevonzani. Az ELI 

a világ első olyan létesítménye, amely a fény és az anyag kölcsön-

hatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb intenzitások mel-

lett teszi lehetővé. A hazánkban található ELI Attoszekundumos 

Fényimpulzus Forrás kutatóintézetben pedig az  atomokban és 

a molekulákban végbemenő rendkívül rövid időtartamú folyama-

tokat vizsgálják. 

Az elnökhelyettes arra is kitért, hogy a tagságok nemcsak a ter-

mészettudományokat érintik, hanem lehetőséget biztosítanak 

a társadalmi és kulturális vonalon is. Példaként a European Social 

Survey-t említette, ahol az  európai társadalmak demográfi ai és 

társadalmi állapotáról, a  lakosság politikai és közéleti preferen-

ciáinak alakulásáról, valamint a társadalmi attitűdöket befolyásoló 

értékek változásairól gyűjtenek adatokat.

A nemzetközi infrastruktúrák lokációja valóban Nyugat-Euró-

pára szűkül: hat található közülük Franciaországban, négy Német-

országban, három a  Benelux államokban, csak hogy a  nagyobb 

részvételű országokat említsük. Szabó István az Innotéka magazin 

felvetésére, hogy a  kontinensen kívül is fontolgatunk-e tagságot 

létesíteni, azt felelte, hogy a rendszer váltás előtt hazánk már tagja 

volt a  Dubnai (Oroszország) Egyesített Atomkutató Intézetnek, 

azonban az ott végzett kutatásokat a CERN kiváltja, ugyanakkor 

tagságunkat azóta sem függesztették fel. Hozzátette, hogy Kíná-

ból és Japánból is érkeztek már megkeresések, ám egyelőre a tu-

dományokban valóban erős Európára koncentrálunk. Új infra-

struktúrák építéséről azt is megtudtuk, hogy jelenleg egy nagyobb 

volumenű beruházás előkészítése zajlik, az  Einstein-teleszkópé, 

mely a második európai gravitációshullám-detektor lesz. Az még 

kérdés, hogy hol. A háromszög alakzatban, három tíz kilométeres 

hosszúságú, a föld alá fúrt karból álló berendezés potenciális hely-

színéül ugyanis több európai ország, köztük hazánk is szóba jött. 

A Mátrába tervezett helyszínt végül a hazai tudományos élet sem 

támogatta a túlzott anyagi költségek miatt. 

Megéri részt venni

Szabó István a  háttérbeszélgetésen arra biztatta a  magyar kuta-

tókat, hogy minél többen éljenek a  lehetőséggel, azaz használják 

az  európai kutatási infrastruktúrákat, mert mint fogalmazott, 

az  ilyen projektekben való részvételnek nem kizárólag gazdasági 

2020. április inninnotéka 15

nemzetközi kapcsolatok, európai kutatási infrastruktúrák

Elkészült a Nemzeti Kutatási 
Infrastruktúra Útiterv

Magyarország 2018-ban készítette el a Nemzeti Kutatási Infra-

struktúra Útitervét, melynek elsődleges célja, hogy számba 

vegye a jelentősebb magyarországi kutatási infrastruktúrákat, 

és betekintést nyújtson azok működésébe. A dokumentum 

nemcsak bemutatja a hazai kapacitások jellegét és változatos-

ságát, de háttér-információt biztosít a kutatási infrastruktúrák 

további fejlesztési irányainak megalapozásához. Az Útiterv 

alapvető feladata az is, hogy felkeltse a hazai és nemzetközi 

kutatói közösség érdeklődését a magyarországi kutatási 

erőforrások és lehetőségek iránt.

A A titit zezzenhnhétét nnememzezeetktközözi kukutatatótói i ininfrfrasastrtrukuktútúraa tekekinintetétébeben n a a CECERNRN mmelellelett hhazazánánk k rérérészszzt veveszsz eegygyebebekek közözötött t azaz éélelettttududo-o-NN

mámányyokokk ttere ülületeeténén EEurrópóppa eggyiyik k vev zeetőtő llababoratatóróriuiumámánan k k (a(a kképépenn az z EMEMBLBLL HHHeieided lblbbererg)g , azaaz EMEME BLBLL-n-nekeke aa mmmununkákájájábabaaan;n; 

tatagogok k k vavagygyyununnk kk azaz EEuuBIBB ERERICICC-b-benen ((memelyly hhozozzázáféféféréréstst bbiziztotosíísít t a aa lelegmgmododerernen bbbb tttecechnhnolololológógógiáiák k szszélééleses kköröréhéhé ezezzz aa bbioioiolólóóóógigiggiaiai éés s

klklinini ikikaiai kképépalalkokotátásbsbanaan);); aa fifizzikikkaiiaia ééés s műműszszakaki i tututt dodod mámánynyn okok tererülülü eteténén kkilillenenc c szszerere vev zezetbtbenen, a a nananonn tetechchnonon lólógigiátátólól kkezezzzdvdvdvd e e

azaza aaatototommmmmagaggfúfúziziósós vvagagy y a a a röröntntn gegeg nsnnsugugarararrasasas kkísíséréré leletetet keken n átát az z űrűrkukutataatátásisig.g. AA hhhhazaza ánánkbkbanan ttalallálálhahahahatótótt  ELELELELII AAAttttososszezez kukundndumuumosos II

FéFéFénynynyn immimpupup lzlzlzzususs FFFFForororrárár s s kukukutataatótóót innintététézezezetbtbbenen ppppededee igigg aaaz z z atatomomomokokokko babbab n ésésés mmolololekekekulululákáákákbabab n n vévéégbgbgbg emememenenő ő rerendndkíkívüvüvül ll röröviviid d d ididőtőtő arartatamúmú 

fofoff lylylyamamatatata okokokatatatata vvizizsgssgálálá jáják.k.k AA EEururopopopeaeaan n SoSoSoS cicicciialala SSSurruu vevey y y a a tátátáársrsadadadddalala omommtutudodododomámámánynynyokokokok ttterre ülülülü eteeténénén nnyúyúyújtjttjj llllehehetetetősősőő égéégekeketettt.
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haszna van, hanem a kutatók a többi között nemzetközi kapcsolat-

építésre is felhasználhatják ezeket az alkalmakat. Az elnök helyettes 

elmondta azt is, hogy a  magyar jelentkezők kutatási javaslatát 

az adott intézmény bírálótestülete hagyja jóvá, és érdemes nemzet-

közi konzorciumhoz kapcsolódva végezni a kutatást. „Eddig a tag-

sági keret közel felére érkezett be támogatási igény, a pályázatok ér-

tékelése folyamatban van” – tájékoztatott a részletekről. A Hivatal 

további támogatást is nyújt a kutatóknak: a nemzetközi kutatási 

infrastruktúra igénybevételének bizonyos díjára, valamint a  rész-

vétel költségeire – utazás, kint tartózkodás – is lehet pályázni. Fon-

tos megjegyezni, minderre azért van szükség, mert a tagdíj maga 

csak arra ad lehetőséget, hogy a kutatók újabb összegek befi zetése 

után használhassák az infra struktúrát. Szabó István egy hasonlattal 

úgy magyarázta el a helyzetet, hogy a tagdíj az autó bérleti díját fe-

dezi, a benzinért azonban külön kell fi zetni. Az NKFIH éppen ezért 

mindent megtesz azért, hogy a kutatók kizárólag a kutatási ötle-

tükre koncentrálhassanak, az anyagi terheket leveszik a vállukról, 

hangsúlyozta az elnökhelyettes. „A lehetőség a mesterszakos hall-

gatók számára is elérhető” – tette hozzá.

Az elnökhelyettes arról is beszélt, hogy idén felmérik, a magyar 

kutatók mennyire éltek a lehetőséggel, illetve hol lenne még cél-

szerű újabb nemzetközi kutatási infrastruktúrához kapcsolódni. 

„A  kutatói bázis nagyságától és természetesen az  anyagiaktól is 

függ, hogy a magyar szakemberek milyen kutatási infrastruktúrá-

hoz csatlakoznak a jövőben” – határozta meg az NKFIH mozgás-

terét Szabó István. Kérdésünkre válaszolva az  elnökhelyettes 

el mondta, nem gondolkoznak kilépésben, inkább egyfajta vissza-

jelzésként tekintenek majd az eredményekre, és a Hivatal a jövő-

ben is ösztönözni kíván ezen a területen. Nem véletlenül. Vélemé-

nye szerint a magyar tagság a nemzet közi kutatási infra struktúrát 

adó intézmények ben mindenképpen kifi zetődő, nemcsak a pénz-

ben nehezen kifejezhető szellemi érték növekedése miatt, hanem 

azért is, mert a befi zetett tagdíj egy részét az intézményekbe be -

szállító magyar cégek vissza tudják szerezni. Szabó példaként 

a svéd  országi Lund városában lévő ESS ERIC infrastruktúrát emlí-

tette. A világ legnagyobb intenzitású neutronforrása esetén a ma-

gyar tagdíj 70  százalékát hazai beszállítókon keresztül fi zette ki 

Magyarország. Ezt a folyamatot erősíti a Hivatal Kabay-programja, 

melynek célja, hogy az  alapkutatásban részt vevő szervezetek 

a  piac felé orientálódjanak, azaz olyan műszereket készítsenek, 

melyek támogatni képesek az  innovációt a  nemzetközi kutatási 

infrastruktúrákban. 

A felmérések szerint a  legjövedelmezőbb tagság a  CERN-hez 

köthető, ahol évente mintegy 70-80 magyar kutató vesz részt a kü-

lönböző kísérletekben, az elmúlt öt évben pedig 29 doktorandusz 

volt tagja az intézmény PhD-programjának. Emellett a magyar ál-

landó alkalmazottak létszáma a tagdíjrészesedés arányához képest 

magas, 2018-ban tíz kutató vagy mérnök mellett három techni-

kus és egy adminisztrátor is erősítette a CERN állományát. Szabó 

István elnökhelyettes a  létszám további növelését tűzte ki célul. 

A  világ egyik legrangosabb kutató központjában évente három-

öt magyar fi atal kutató kap ösztöndíjat, és 40-50 fi zikatanár vesz 

részt szakmai tanulmányúton. A tagság gazdaságilag is rendkívül 

hasznos: a  magyar ipari beszállítások volumene 2017-ben elérte 

a 2,3 milliárd forintot. 1988 és 2018 között pedig közel félmilliárd 

forint értékben nyertek el támogatást magyar kutatócsoportok 

kollaboratív kutatásban való részvételre. 

Szabó István tudományos és nemzetközi elnökhelyettes a hát-

térbeszélgetés végén ismét felhívta a fi gyelmet arra, hogy a nem-

zetközi kutatási infrastruktúrák esetében még bőven van lehető-

ség újabb kutatók jelentkezésére. Véleménye szerint ennek az lehet 

az oka, hogy nem mindegyik infrastruktúrának van meg a kellő is-

mertsége, de reményét fejezte ki, hogy ez a helyzet a közeljövőben 

javulni fog Magyarországon. ¡
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A legjövedelmezőbb tagsáágugunknk aa CECERN-

hez köthető, ahol évente mintegy 70-0 80 

magyar kutató vesz részt a különbööző 

kísérletekben, az elmúlt öt évben pedidig 

29 doktorandusz volt tagja az intézmény 

PhD-programjának. Emellett a magyar 

állandó alkalmazottak létszáma a tag-

díjrészesedés arányához képest magas, 

2018-ban tíz kutató vagy mérnök mellett 

három technikus és egy adminisztrátor 

is erősítette a CERN állományát.N



2020. április inninnotéka 17 inno-tér 

innovációs teljesítmény

A magyar tudomány irányítótestületé-

nek szánt Nemzeti Tudománypolitikai 

Tanács (NTT) tagjainak neve február köze-

pén lett nyilvános. A testületben helyet ka-

pott Günther Hermann Oettinger, az Euró-

pai Bizottság korábbi biztosa, aki Palkovics 

László innovációs és technológiai minisz-

terrel együtt a testület társelnöke. A Tanács 

tagja lett három évre Pakucs János, a  Ma-

gyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnö-

ke, Varga Mihály pénzügyminiszter, Birkner 

Zoltán, a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal elnöke, Lovász László, 

a  Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 

Krausz Ferenc fi zikus, a  Max Planck Kvan-

tumoptikai Intézet igazgatója, Závodszky 

Péter, az  ELTE professzora, Jakab Roland, 

az  Ericsson Magyarország Kft. ügyvezető 

igazgatója, Orbán Gábor, a Richter Gedeon 

Nyrt. vezérigazgatója és Világi Oszkár üzlet-

ember.

Az alakuló ülést követően Palkovics 

László arról beszélt, hogy a kutatási, fejlesz-

tési és innovációs (KFI) ráfordítások terén 

– a GDP-hez viszonyítva – 2018-ban 1,53 szá-

zalékos rekordot ért el az  ország, ám ezzel 

a  nemzetközi összehasonlításban a  mérsé -

kelt in novátorok közé tartozik. A  magyar 

innovációs teljesítmény az elmúlt évek rang-

soraiban világszinten a 30–35. helyet, Euró-

pában a  20–23. helyet érte el. A  miniszter 

szerint az állami KFI-ráfordításokat egyenle-

tesen és tartósan kell emelni a következő 

évtized elejére a GDP 3 százalékáig. A KFI-

támogatások éves szinten 0,3  százalékkal 

növelik a bruttó hazai terméket, ennek ösz -

szegéhez 848  forinttal járul hozzá minden 

1000 forintnyi támogatás, tehát más támo-

gatási formákkal összevetve a második leg -

jobb eredményt hozzák. A vállalatok nye re-

ségét minden 1  forint támogatás a  forrás-

kihelyezés mértékétől és cégmérettől füg-

getlenül 5-6 forinttal növeli.

Az NTT a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 

és Innovációs Alap (NKFI Alap) pályázati 

portfólióját és programstratégiáját is át -

tekintette, emellett tárgyalt a  KFI-stra té-

giáról is, így megkezdődhet az  előkészítés 

a kormánydöntésre. A dokumentum a bel-

földi KFI-tevékenység irányítási, szervezeti 

és fi nanszírozási modelljét vázolja fel a  ki-

számítható működés és fi nanszírozás érde-

kében. Létrejöttét a  miniszter szerint szé -

les körű szakmai egyeztetés alapozta meg, 

hiszen az  Országos Innovációs Fórum 

25  helyszínén és online több mint három-

ezer érdekelt véleményezte. A véglegesített 

stratégia az  első fél évben az  Európai Bi-

zottság elé kerülhet, hogy 2020 végéig elké-

szülhessen a  hozzá kapcsolódó cselekvési 

terv, a monitoring és az értékelési rendszer. 

(A  kormány a  KFI-stratégiáról és az  NKFI 

Alap programstratégiájáról a  tanács véle-

ményének fi gyelembevételével dönt.) A mi-

niszter szorgalmazta a  kétoldalú tudomá-

nyos és technológiai (TéT) kapcsolatokat 

támogató program, az Új nemzeti kiválóság 

program, az  Intézményi kiválósági prog-

ram, valamint a  Piacvezérelt KFI-projektek 

támogatása program folytatását. Az induló 

vállalkozások ösztönzésére, támogatására 

a pályázati kínálatban új elemként jelenhet 

meg a Gyorsítósáv program és a Kkv Start 

innovációs program. ¡

Csúcsra járatott források
A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács március elején megtartotta első ülését, 
amelyen az ország jövője szempontjából meghatározó kérdéseket vitatott meg.

A A NNemz teti Tudodomámáááánynynnypopolilititiiikkkkai i TaTanánnácss eelsső ülülülésésee

A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács 

társelnöke Günther Hermann Oettinger,

az Európai Bizottság korábbi biztosa
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A 
2019. évi Innovációs Nagydíjat nyert 3DHISTECH Kft. 

terméke, a Pannoramic digitális patológia termékcsa-

lád a szövettani diagnosztika úttörő, paradigmaváltó 

módszere. A  szövettani diagnosztika digitalizálására 

innovációs pályázati forrásból, egyetemi-ipari kooperációban ki-

fejlesztett és gyártott termékcsalád elnevezése utal a fejlesztés és 

a termékek eredetére (Pannónia), valamint a panoráma látásmód-

ra, a  mikroszkópos felbontásra. A  termékcsalád automata, nagy 

sebességű és kapacitású digitális tárgylemez szkenner rendszerből, 

patológiai esetkezelő szoftver rendszerből, beteg-tárgylemez soro-

zat bemutató digitális mikroszkóp szoftverből és digitális képfel-

dolgozó szoftver rendszer ből áll, amelyek a digitális tárgylemezek 

tárolására szolgáló szerverrel dolgoznak. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. évi Ipari Inno-

vációs Díját a BorsodChem Zrt. kapta az MDI, poliuretán alapanyag 

gyártási folyamatának komplex fejlesztéséért. A projekt célja az MDI 

technológia fejlesztése volt, mely a korábban létező technológiáknál 

fl exibilisebb MDI-gyártást biztosít. Az  innováció eredménye egye-

Nagydíjas szövettani 
diagnosztika
A koronavírus-járvány az Innovációs Nagydíj szokásos parla-
menti átadását is meghiúsította, de az alapítók a pályázat 
eredmé nyét közzétették. Eszerint a 2019. évi Innovációs 
Nagydíjat a 3DHISTECH Kft. kapta a digitális patológiai diag-
nosztika céljára kifejlesztett Pannoramic termékcsaládért. 
A többi díjazott innovációja is olvasható cikkünkben.

bek mellett hatékonyabb és energia takaré kos foszgénező reaktor. 

A projektnek köszönhetően a többletvolumen 2022-re fokozatosan 

eléri az évi 30 kilotonnát, ami további 15 millió euróval (4,9 milliárd 

forint) javíthatja majd évente a vállalat eredményességét.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. évi Informa-

tikai Innovációs Díjában az Oncompass Medicine Hungary Kft. 

részesült az  Oncompass precíziós onkológiai döntéstámogató el-

járásért. A hazai orvosi vállalkozás daganatos betegek személyre 

szabott, célzott terápiás kezeléséhez szükséges diagnosztikai és 

döntéstámogató orvosi eszközök fejlesztésével foglalkozik. Az el-

múlt három évben több mint száz onkológus kért több mint ezer 

beteg számára egyedi méltányossági eljárás keretében fi nanszíro-

zott Oncompasst.

Az Agrárminisztérium 2019. évi Agrár Innovációs Díját a Veresi 

Paradicsom  Kft. vehette át a  mesterséges megvilágítású, hidro-

kultúrás rendszerben megvalósított téli termesztésért. A vállalkozás 

2018 végére, a mesterséges megvilágítású, innovatív, hidrokultúrás 

üveg házá nak megnyitásával az  első magyarországi termelő lett, 

3DHISTECH Kft. terméke, a Pannoramic digitális patológia termékcsalád egyik tagja a Pannoramic 250 Flash H III digitális szkennerI
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amely az  év minden napján, télen és nyáron, ugyanolyan ízben 

és minőségben termeszt. Az innováció része a mesterséges meg-

világítású üvegház teljesen automata fényzáró ernyője, valamint 

a saját meteorológiai állomás: az adatok alapján klímakomputerrel 

elemzik és vezérlik a  hőmérsékletet, pára tartal mat, maximálisan 

kontrollált körülmények között adagolják a vizet és a tápoldatot 

a növényeknek.

Az Agrárminisztérium 2019. évi Környezetvédelmi Innovációs 

Díját a Th alesNano Energy Zrt. érdemelte ki a H-Genie® magas-

nyomású laboratóriumi hidrogén generátor berendezéséért. A ki-

fejlesztett termék előnye, hogy nem igényel olyan szigorú munka-

védelmi intézkedéseket és robbanásbiztos infrastruktúrát, mint 

a  jelenleg széleskörűen elérhető, de egyre inkább visszaszoruló 

palackos forrású hidrogénezési technológiák. A H-Genie®-ből több 

tucat működik Európa különböző országaiban, valamint Észak-

Amerikában és Ázsiában.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Alap-

kutatástól a piacig” 2019. évi Innovációs Díját a Femtonics Kutató 

és Fejlesztő Kft. érdemelte ki az élvonalbeli idegtudományi kuta-

tások céljára kifejlesztett világszínvonalú magyar mikroszkópért. 

A  Femto3D Atlas lézerpásztázó 3D-s mikroszkóp segítségével 

neuron hálózatok és egyes idegsejtek nyúl vá nyai ban zajló fi zioló-

giás folyamatok is vizsgálhatók valós időben, nagy térfogatban és 

nagy mélységben, éber, akár mozgó élőlényekben.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2019. évi Innovációs Díjá-

nak nyertese az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédel-

mi Intézete lett a 25 éves Csalomon® Csapdacsalád újdonságaiért. 

Az  intézet munkatársai eddig több mint 190  kártevő rovarfajra 

fejlesztettek illatanyagokon és vizuális csalogatáson alapuló csa-

logatási és csapdázási módszereket. Az egyik legújabb csapdájuk 

révén a  kukoricamoly megbízható rajzáskövetése válik lehetővé. 

Egy másik újdonságuk az  Észak-Amerikában és Oroszországban 

egész kőrisállományokat kiirtó kőris-karcsúdíszbogár terjedésének 

a követését teszi lehetővé.

A Valor Hungariae és a  Magyar Innovációs Szövetség 2019. 

évi Startup Innovációs Díját a  Fitpuli Kft. érdemelte ki a Fitpuli 

– tudományos alapú digitális munkahelyi egészség programért. 

A  Fitpuli programja tudományos kutatásokon és evidenciákon 

alapul, amely a mérhetően eredményes egészségmegőrzés záloga. 

A Fitpuli okoseszközökkel szinkronizálható mobiltelefonos appli-

kációra épül, amely egészségtudatosságot növelő, életmódváltást 

elősegítő oktatási anyagokkal segíti az egészségfejlesztést.

A kiemelt elismerésben részesített, sikeres innovációk között 

van a  Varga-Flexo  Kft. új, környezetbarát lamináló-tekercsvágó-

gépe hajlékony falú csomagolóanyagok laminálására. A 100  szá-

zalékban magyar tulajdonú sikeres családi vállalkozás a kezdetek-

től fl exo nyomó gépek és lamináló-tekercsvágógépek gyártásával 

foglalkozik. A  legújabb fejlesztésük újrahasznosított alapanyagok 

laminálására alkalmas, helytakarékos, nagy élettartamú, az  újra-

hasznosítható gépnek az energiafelhasználása is kisebb.

A kutya az embert emocionálisan és fi zikailag is megmozgat-

ja. A  K9-Sport  Kft. az  ebek ízületeit védő biomechanikai meg-

oldást dolgozott ki. A hosszabb sétákra tervezett IDC® Longwalk 

hám a kutya és a pórázt tartó ember minden mozdulatára reagál. 

A hámba épített rugalmas rendszer több ponton, a pórázon ér-

kező kisebb és nagyobb rántások, rezgések erejétől függően lép 

működésbe. Az IDC® Longwalk hám bevezetése 2019 első felében 

történt meg, és az év végére közel húsz országban összesen 14 ezer 

darabot adtak el belőle.

Elektronikus rögzítőfék megoldással a Knorr-Bremse Fékrend-

szerek Kft. állt elő. A cég kutatói szerint a rögzítőfék automatizá-

lásával csökkenthető a feledékenységből nem behúzott kézifékkel 

leparkolt járművek elgurulásából fakadó anyagi kár, illetve szemé-

lyi sérülés, illetve autonóm járművek sem képzelhetők el elektro-

nikus rögzítőfék nélkül. Fejlesztésükkel egyedüli piaci szereplőként 

kínálnak elektronikus rögzítőfék megoldásokat légfékkel felszerelt 

nehézgépjárműveket gyártó vállalatok számára.

A pályázati adatok szerint a  42 megvalósult innováció révén 

a vállalkozások több mint 15 milliárd forint többletárbevételt értek 

el (melynek jelentős hányada exportból származik). A megtakarítá-

sok, az árcsökkentő hatás, a környezeti terhelés csökkentése nyo-

mán további több 10 milliárd forint társadalmi haszon keletkezett. 

A Magyar Innovációs Nagydíjon a megvalósult innovációnak mi-

nősített pályázatok száma 1992 és 2019 között elérte az 1110-et. ¡
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�  Csatornahálózatok építése

�  Csatornarekonstrukció

�  Átemelők építése

�  Ivóvíz- és iparivíz-
vezetékek építése

�  Vízépítés 

�  Ivóvízminőség-javító 
beruházások

�  Ivóvíz- és szennyvíztisztító 
telepek építése, felújítása

�  Árvízvédelem

�  Hulladéklerakók építése, 
rekultivációja

�  Térburkolat-építés

�  Aszfaltértékesítés

�  Betoncsiszolás

�  Betonjavítási technológiák

�  Távközlési hálózatok 
építése és fenntartása
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A Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Nagy Gyula március 
9-én adta át a Duna Palota Színháztermében a Kamara 

idei kitüntetéseit a kiemelkedő mérnöki teljesítmé-
nyek és a nagyszerű életművek elismeréseként. 

Az Év Mérnöke díjat és a hozzá tartozó Kamarai Aranygyűrűt két kategóriá-

ban ítélte oda a Magyar Mérnöki Kamara alelnöki tanácsa. 

Az előző év kiemelkedő mérnöki teljesítményéért az elismerést Kun Gábor 

villamosmérnök, a  Hungaroprojekt Mérnökiroda Kft. ügyvezetője, a  Kamara 

Elektro technikai Tagozatának elnöke kapta a  Puskás Ferenc Stadion elektro-

mos ellátásának, erős- és gyengeáramú rendszereinek, világításának, közvetítés-

technikájának, informatikájának teljes körű, világszínvonalú tervezéséért, amely 

meg felel a rendkívül magas „UEFA2020” elvárásoknak.

Az életműdíjat dr. Ijjas István professor emeritus vehette át a mérnök ge-

nerációk nevelésében végzett fél évszázados tevékenységéért, szakmai-tudo-

mányos publikációiért, oktatásszervezői tevékenységéért, a  magyar mérnök-

ség hírét, meg becsültségét gazdagító kiemelkedő nemzetközi tevékenységéért, 

példaadó szakmai-közéleti tevékenységéért és a Magyar Mérnöki Kamarában 

végzett önzetlen tevékenysé géért.

Az 1924-ben alapított Budapesti Mérnöki Kamara első elnökének tiszteletére 

és emlékezetére elnevezett Zielinski Szilárd-díjat dr. Bánó Imre gépészmérnök, 

mérnök-matematikus, repülőgép-szakmérnök; Dely Kornél villamosmérnök, 

mű szaki tanár; Tuczai Attila gépészmérnök, klíma-

technikai-szakmérnök és Wéber László építészmér-

nök, gazdasági mérnök, címzetes egyetemi do cens 

részére ítélte oda a kuratórium.

A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége a Tiszte -

letbeli Mérnöki Kamarai Tag címet adományozta 

Ba donszki Csaba tűzoltó alezredes, dr. Gingl Zoltán 

egyetemi tanár, Hájos László vegyészmérnök, Koji 

László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövet-

ségének elnöke, Kókai Tibor PhD, P. Eng. szerkezet-

építő mérnök, Miklóssy Ferenc, a  Magyar Keres-

kedelmi és Iparkamara általános alelnöke, Persányi 

István aranydiplomás építőmérnök és Vinkler Ká-

roly okleveles hűtőipari mérnök részére.

A Kamara Tartószerkezeti Tagozata a  legkivá-

lóbb statikus mérnökök és szerkezettervezők 

–  el sősorban erkölcsi  – elismerésére kitüntetést 

alapított, amelyet a  neves és széles körben elis-

mert szerkezettervező mérnökről, dr. Menyhárd 

Istvánról nevezett el. A Tagozat 2019. évi díjazott-

jai: dr. Hajtó Ödön, a Kamara alapító elnöke (élet-

műdíj), dr.  Metzing Ferenc és Dulácska Endre 

professzor. ¡

Mérnöki teljesítményeket díjaztak
Az Év Mérnöke
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Ha az elmúlt évtized beruházásait nézzük, akkor 
az idei év mennyire számít kiugrónak a vasúti fejlesz-
tések számában és volumenében? 
– Visszatekintve az  elmúlt évekre, egészen biztosan kijelent-

hető, hogy 2020 is mozgalmas lesz a vasúti projektek szem-

pontjából. Idén két igen jelentős projektünk fejeződik be: 

elkészül a  Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz teljes pá-

lyafelújítása és kapcsolódó létesít mé nyei nek korszerűsítése 

20,5 kilométer hosszon, valamint az Ebes–Debrecen vasúti vo-

nalszakasz korszerűsítése. Itt kétvágányú, 160 km/h sebességű 

közlekedésre alkalmas pálya kor szerűsí tése valósul meg 8 kilo-

méter hosszon. A vágánykorszerűsítések mellett nyáron befe-

jeződik a Pusztaszabolcs–Dombóvár és a Rákos−Újszász−Szol-

nok vonalakon a központi forgalom irányítási (Köfi  – a szerk.) 

rendszer kiépítése. Ezen túlmenően 2020-ban több, jelentő-

sebb kivitelezési munka is megindulhat. Ezek közül érdemes 

kiemelni a Szeged–Hód mező vásár hely tram-train járműtelep 

építési munkáit, Székesfehérvár állomáson a gyalogos-felüljáró 

meghosszabbítását, a Déli összekötő vasúti Duna-híd korsze-

rűsítését, illetve a debreceni észak-nyugati gazdasági övezet ki-

alakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra-

fejlesztések megvalósítása részeként a Debrecen–Füzesabony 

közötti vasúti vonalszakasz átépítését.

Mozgalmas esztendő 
elé néz a vasút

Korszerű vasúti kommunikációs rendszer épül 2255 kilométer vasúti nyom-
vonalon, megkezdődik a Debrecen–Füzesabony közötti vasúti vonalszakasz 
átépítése, és jelenleg is zajlik a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése 
– emelt ki néhányat a 2020-as év izgalmasabb fejlesztéseiből Kikina Artúr. 
A NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatójával egyebek között a nemzetközi szintű 
nagysebességű vasúti projektekről és a CEF-pályázatokról is beszélgettünk.

Rekordév volt a tavalyi

A NIF Zrt. 2019-es teljesítménye több mint bruttó 867 Mrd Ft, amely 

•  bruttó 614,1 Mrd Ft útfejlesztési (+41% 2018-hoz képest), 

•  bruttó 246,7 Mrd Ft vasútfejlesztési (+15% 2018-hoz képest) és 

•  bruttó 6,9 Mrd Ft IMCS projektekből (+140% 2018-hoz képest) 

tevődik össze. 

Összességében elmondható, hogy 2019 rekordév volt a NIF Zrt. 

történetében. 41 útépítési kivitelezési projekten végeztek aktív kivite-

lezést, ebből 383 km gyorsforgalmi, 137 km pedig egyéb közútháló-

zat része. A kivitelezési projektek összértéke bruttó 2400 Mrd Ft. 

Tervezési/előkészítési fázisban van 52 projekt, amelyek tervezési 

értéke bruttó 63,2 Mrd Ft. A NIF Zrt. 9 db kerékpárút-kivitelezési 

projekten dolgozott, ezek hossza 81 km, bruttó értéke 10,7 Mrd Ft.

Ami a terveket illeti

2020-ban várhatóan bruttó 664 Mrd Ft kibocsátással számol 

a NIF Zrt., amely bruttó 

•  503 Mrd Ft útfejlesztési,

•  151,6 Mrd Ft vasútfejlesztési és 

•  8,64 Mrd Ft intermodális csomóponti (IMCS) projektekhez kap-

csolódó fejlesztésből tevődik össze.
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Jelenleg is zajlik a Rákos és Hatvan állomás közötti komp-
lex beruházás. Egészen pontosan milyen fejlesztéseket 
érint a projekt? 
– A beruházás keretében 2020 végéig 52 kilométernyi kétvágányú 

vasúti pálya épül át Rákos és Hatvan állomás között. A felújítás-

nak köszönhetően megszűnnek a sebességkorlátozások a vonalon, 

a  vonatközlekedés, a  menetrendszerűség sokkal megbízhatóbbá 

válik. A  teljes szakaszon új, elektronikus biztosítóberendezés és 

vonatbefolyásoló rendszer épül, melynek eredményeként mint-

egy tíz perccel rövidülhet a  vonatok menetideje. A  biztonságo-

sabb átvezetések érdekében az öt meglévő szintbeni közúti átjáró 

helyett új felüljárók épülnek. A  szakemberek valamennyi vasúti 

műtárgyat átépítik a vonalon: mind a tizenhárom állomás és meg-

állóhely megújul. Korszerű és akadálymentes állomási környezet, 

térvilágítás, szélesebb magasperonok, utastájékoztató berende zé-

 sek, új perontetők és esőbeállók épülnek. A  folyamatosan zajló 

beruházás eredményeként már átépült a  teljes vasúti pálya és 

a  felsővezeték is, elkészültek az utasperonok, a  térvilágítás, vala-

mint a hangos utas tájékoztatás a teljes vonalon. 2019 decembe-

rében, még az ünnepek előtt megindult a vonatforgalom Pécel és 

Aszód között, az utasoknak már nem kell pótlóbusszal utazniuk 

a  szakaszon. Az  infrastruktúra, valamint a  biztosítóberendezés 

tervezett átadása 2021-ben, míg a vonatbefolyásoló rendszer át-

adása 2022-ben várható.

Átfogó fejlesztés lesz a Debrecen és Füzesabony közötti vas-
útvonalon. Mit tartalmaz a projekt első üteme? 
– Az átfogó projekt keretein belül megtörténik a meglévő nyom-

vonal felújítása, Debrecen állomás és Tócóvölgy állomás között 

pedig a  kétnyomúsítás kiépítése. A  beruházás során átalakítják 

a  felsővezetéki rendszert Debrecen állomáson, továbbá új állo -

mási és vonali biztosítóberendezések épülnek. Debrecen, Tócó-

völgy, Macs Ipari Park és Macs állomáson az  épületeket korsze-

rűsítik, illetve újakat építenek. A tervek szerint a kivitelezés ez év 

tavaszán kezdődik, és 2022 végére fejeződhet be.

Idén is folytatódik a GSM-R távközlési hálózat kiépí tése 
a magyar vasúti hálózaton. Hány kilométeres szakaszt 
érint a fejlesztés? 
– Az európai uniós fi nanszírozású beruházás növeli a vasúti kom-

munikáció megbízhatóságát, biztonságosabbá teszi az  utazáso-

Akadémiaújtelep megállóhelyen a síncsavarok meghúzása; 

Rákos–Hatvan vonal korszerűsítése

Állomási munkálatok Pécelen, a Rákos–Hatvan közötti vasútvonal korszerűsítése keretében
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kat, és új szolgáltatások bevezetését alapozza meg. Az  élvonal -

beli kommunikációs rendszer biztosítja az átjárhatóságot a hazai 

és az  európai vasúttársaságok számára, hozzájárulva a  magyar-

országi vasúti hálózat verseny képességé nek, hatékonyságának 

és biztonságának javításához. A projektben 2255 kilométer vasúti 

nyomvonalon épül ki egy korszerű vasúti kommunikációs rend-

szer, 300 új diszpécser központ tal és 275 új rádiótoronnyal. Ezzel 

az európai szabványoknak megfelelő új kommunikációs hálózat-

tal Magyarország csatlakozhat az Egységes Európai Vasúti Közle-

kedésirányítási Rendszerhez (European Rail Traffi  c Management 

System; ERTMS – a szerk.). 

Beszélgetésünk elején már érintőlegesen szóba került 
a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train vonal. Milyen fel-
adatok valósulhatnak meg még idén?
– Hódmezővásárhelyen több helyen már megtörtént a vágányépí-

tés, az  idei év feladatai pedig a többi között az ehhez kacsolódó 

útépítések befejezései lesznek. A Szőnyi utcában elkészült az árvíz-

védelmi fal, mely örökségvédelmi szempontokat is kielégítő meg-

oldás. Ezek mellett a Szőnyi utcában a Bethlen Gimnázium előtti 

vágány is megépült, márciusban kezdődött az út- és a járdaépítés. 

Az Alföldi Galéria és az OTP közötti szakaszon eközben vágány-

építési munkák is lesznek. A Népkerti állomáson a peronépítés és 

a villamospálya befejező munkái zajlanak várhatóan májusig.

Hódmezővásárhely és Szeged között a  vasúti pálya átépítése 

megtörtént. Az újonnan létesített második vágányok kivitelezése 

az utolsó fázisba lépett. Megerősítették az alépítményt is, ennek 

következtében a kivitelezési munkák befejezését követően a vasúti 

pálya 100 km/h-s sebességű vonatforgalom lebonyolítására lesz 

alkalmas. Algyő vasútállomásnál a P+R parkoló, illetve B+R kerék-

pártárolókhoz kapcsolódó burkolatépítési munkákon dolgozik 

a kivitelező. Még 2020-ban kerül sor a biztosítóberendezés szere-

lési, valamint a vasúti jelzőberendezés kihelyezési munkáira (ten-

gelyszámláló berendezések felszerelése, külső- és belsőtéri jelzők 

elhelyezése stb.) is, de mindezek mellett az útátjárók végleges biz-

tosítási módjának kialakítása is tervezett. A nagyvasút–városi vas-

út közötti átmeneti szakaszon a biztosítóberendezés telepítése és 

üzembe helyezése, valamint integrációja a szegedi Köfi  központba 

is az év végéig fog megtörténni. 

Szeged rendező pályaudvaron komplex, valamennyi infrastruktu-

rális szakágat magába foglaló karbantartó bázis (járműtelep) létesül. 

Az üzemeltetői elvárás alapján tram-train szerelvények, új és meg-

lévő vasúti személykocsik karbantartó bázisának kialakítása a MÁV-

Start Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóság (Szeged rendező pályaudvar) 

telephelyén, a mozdonyszín és a tárolóvágányok közötti területen va-

lósul majd meg, így a teljes járműkarbantartási tevékenységet azonos 

helyen lehet végezni. A projekt kiviteli tervei jelenleg előkészítés alatt 

állnak, a tervezés hat hónapot igényel. A terület-előkészítési munkák 

előre láthatóan idén júniusban kezdődnek.  

Mikor indulhatnak el a nemzetközi szintű nagysebességű 
vasúti projektek? 
– A nagysebességű vasútvonalak megvalósításának célja a többi kö-

zött az egyes nagyvárosok (például Pozsony, Prága, Varsó, Kolozsvár, 

Bécs) közötti versenyképes eljutási idő biztosítása, a nyugat-európai 

nagysebességű hálózatba történő integrálása, a  gazdaság élénkí-

tése. A  Budapest–Varsó vasút vonatkozásában a  megvalósítható-

sági tanulmány készítése 2019 júniusában megkezdődött, jelenleg 

a döntés-előkészítő tanulmány készítése van folyamatban, melynek 

tervezett befejezése 2020 júliusa, míg a végleges meg valósítható sági 

tanulmány elkészítésének határideje a tervek szerint: 2021. március.

A Budapest–Kolozsvár vasutat illetően a meg valósítható sági tanul-

mány készítésével összefüggő közbeszerzési eljárás jelenleg folyamat-

ban van. Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a tervezési 

szerződés megkötése tervezetten 2020 júniusa, a tervezett befejezés 

pedig 2021 vége. A megvalósíthatósági tanulmány célja, hogy javas-

latot tegyen egyebek között Magyarország közigazgatási területére 

vonatkozóan az optimális nyomvonalra, a megvalósítás fi nanszírozá-

sára, ütemezésére és a majdani üzemeltetés feltételeire, fi gyelembe 

véve a környező országok tervezett nagysebességű vasútvonali elkép-

zeléseit. A projektek megvalósítása egy későbbi kormányzati döntés 

függvénye, az érintett partnerországokkal együttműködve.

Milyen nagyobb, érdekesebb projektek vannak előkészítési 
fázisban idén?
– Ahogyan arra már a  beszélgetésünk elején is kitértem, az  idei 

év sem szűkölködik vasútfejlesztési projektekben. A folyamatban 

lévő beruházások mellett új, előkészítésre javasolt projektekről 

is örömmel be tudok számolni. Az Európai Hálózatfi nanszírozási 

Eszköz (Connecting Europe Facility; CEF – a szerk.) 2019. évi pályá-

zati kiírására több előkészítésre javasolt projektet már beadtunk. 

Ezek közül érdemes kiemelni a  Kőbánya felső–Rákos–Rákosliget 

forgalmi kitérő vasúti vonalszakasz fejlesztését vagy a  Hatvan–

Füzesabony vonalszakasz és a  kapcsolódó mellékvonalak fejlesz-

tését, továbbá a Debrecen–Nyíregyháza vasúti vonalszakasz kor-

szerűsítésének előkészítését. Jelenleg a fenti projektek megvalósít-

hatósági tanulmányainak az elkészítése van folyamatban, melyek 

tervezett befejezése 2020 áprilisa. 

Jövőre milyen nagyobb volumenű beruházásokat indít 
a NIF vasúti üzletága?
– A NIF Zrt. összeállította azon tervezett projektek listáját, ame-

lyek esetében – egyes feltételek teljesülésekor – feltételes kivite-

lezői közbeszerzési eljárást tud indítani. Ezek közül meg kell em-

lítenünk a Békéscsaba–Lőkösháza vonalszakasz, illetve Debrecen 

állomás korszerűsítését. 

Kikina Artúr, a NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatója
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Milyen munkálatok zajlanak jelenleg az észak-balatoni vas-
útvonalon? Milyen kihívást jelent a Csittényhegyi alagút 
átépítése?
– Az  észak-balatoni vasútvonalon a  NIF jelenleg a  Szabadbaty-

tyán–Balatonfüred vonalszakasz villamosítását végzi. A  munkák 

részeként a teljes szakaszon kiépül a villamos vontatású közleke-

dést szolgáló infrastruktúra, 2 × 25 kilovolt feszültségszinttel. Bő-

vítjük a szabad battyáni transzformátorállomást, valamint teljesen 

átépül és akadálymentessé válik négy érintett állomás: Polgárdi, 

Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs. A  nyári kiemelkedő for-

galom miatt a kivitelezési munkák zöme a tavaszi és őszi időszak-

ban valósul meg, nyáron a vonatok korlátozás nélkül közlekedhet-

nek. A jelenlegi, április végéig tartó vágányzárban a felsővezetéki 

oszlopok állításán kívül sor kerül Balatonfűzfő állomás átépítésére, 

valamint a Csittényhegyi alagút szükséges mélyítésére. Ez utóbbi 

esetében az alagút korábbi űrszelvénye nem tette lehetővé a felső-

vezeték kiépítését, ezért – a piliscsabai alagúthoz hasonlóan – itt is 

megtörténik a teljes pályaszerkezet mélyebb szintre helyezése. 

A projekt megvalósulásával a legfeljebb Balatonfüredig utazók 

számára a korábban szükséges mozdonycsere idejével, illetve a vil-

lamos vontatás dinamikusabb gyorsulásából eredő időnyereség-

gel csökkenhet az eljutási idő. A kivitelezés tervezetten 2021 tava -

szán fejeződik be, így a 2021-es nyári szezonban már ki lehet ak-

názni a villamos vontatás előnyeit. A beruházás folytatásaként idén 

megkezdődik a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vonalszakasz vil -

lamosításának tervezése is, ezzel megvalósulhat a teljes északi part 

villamosítása. 

A NIF-nél jelenleg folyamatban vannak központi forgalom-
irányítás kiépítésére vonatkozó projektek. Mely vasútvona-
lakat érinti a beruházás? Mi a központi forgalomirányítás 
lényege, hogyan segíti a rendszer kiépítése a MÁV munkáját?
– Központi forgalomirányító rendszer kiépítése a 40-es számú vas-

útvonal Pusztaszabolcs–Dombóvár szakaszán és a  120a számú 

vasútvonal Rákos–Újszász–Szolnok szakaszán 2017. december 

vége óta folyamatban van. A  projekt befejezése ez év július vé-

Balatonfűzfő állomás átépítése a Szabadbattyán–

Balatonfüred vonal korszerűsítésének keretében
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gére várható. A  Köfi  telepítése a  forgalomirányítási kérdéskörön 

túl egyéb szolgáltatásiszínvonal-emelkedéssel is jár. Ennek meg-

felelően a többi között megvalósul az utastájékoztató rendszerek 

korszerűsítése, továbbá megteremtődik a  lehetősége a vonatfor-

galmi adatok más közösségi közlekedési rendszerek felé történő 

átadására is. A  Köfi  komplex megvalósítása során több helyen 

megtörténik a  váltófűtési rendszer kiépítése, kor szerű sí tése, ami 

a  vonalszakasz rendelkezésre állási mutatóit jelentősen javítja 

a téli időszakban. Az új forgalomirányító rendszer kiépítésén kívül 

megvalósul még az erősáramú rendszerek (váltófűtés, térvilágítás) 

központból történő felügyelete, az állomások tűz- és vagyonvédel-

me (tűz- és betörésjelzés), kamerarendszerek telepítése, valamint 

a várótermek távvezérelt nyitása és zárása is.

Folyamatban van a Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal 
felújítása. Hol tart a beruházás, és várhatóan mikorra ké-
szül el? Milyen mérföldköveket tudna kiemelni a projekt 
időszaka alatt?
– A Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal három nagyobb pályaépí-

tési projektben (Kelenföld–Százhalombatta, Százhalombatta–Ercsi 

elágazás és Ercsi elágazás–Pusztaszabolcs), valamint két, hozzájuk 

tartozó biztosítóberendezési projektben valósul meg. Kelenföld és 

Százhalombatta között 20,5 kilométer hosszon már elkészült a vas-

úti pálya teljes átépítése, a  vasúti forgalom felvétele megtörtént. 

Jelenleg a  passzív zajvédelmi munkálatok keretében a  környező 

lakó épületek ablakcseréit végzik, emellett P+R parkolók épülnek. 

Érd felső megállóhelyen folynak a  földmunkák, és megkezdődött 

a  növénytelepítés is. Hátra vannak még az  állomásokon található 

liftek kiépítésének munkálatai, illetve a  térvilágítás és közvilágítás 

korszerűsítése. A munkák várható befejezése 2020. december vége.

A Százhalombatta és Ercsi elágazás közötti vonalszakasz 

15,7  kilométer hosszon újul meg. A  beruházásban a  felsőveze-

téki rendszert is korszerűsítik. Százhalombatta állomás végleges 

vágányképe elkészült. A nyílt vonali szakaszon még folyamatban 

van a pályaépítés. A műtárgyak szerkezetei elkészültek, a befejező 

munkálatok (például sóvédelem, korlátépítés) zajlanak. Hátra van 

még Ercsi elágazás környezetében a zöldmezős vonalszakasz vas-

úti pálya al- és felépítményének, továbbá Százhalombattán az Ipa-

ros úti közúti felüljáró és Városkapu úti körforgalom befejezése. 

A szakasz felújítása várhatóan 2020. június végére elkészül.

Ercsi elágazás és Pusztaszabolcs között a meglévő pálya korsze-

rűsítésére kerül sor 12,2 kilométer hosszon. Az állomásépületeket 

– állapotuktól függően – felújítják, átépítik vagy lebontják. Az ál-

lomás és a  megállóhely környezetében P+R parkolók, valamint 

kerékpár tárolók létesülnek. A  zaj- és rezgésvédelem szempont-

jából szükséges helyeken zajárnyékoló falak épülnek. A  meglévő 

műtárgyakat részben átépítik, felújítják és új műtárgyak épülnek. 

Az  Ercsi elágazás–Pusztaszabolcs vonalszakaszon a  nyílt vonali 

szakaszok átépültek, Iváncsa megállóhely és Pusztaszabolcs állo-

más jelenleg átépítés alatt áll. A végleges vágánykép 2020. június 

30-áig elkészül, és megindul a forgalom. 2020 végéig befejeződnek 

a kiegészítő munkálatok (útépítés, P+R, növénytelepítés, terület-

rendezés) is. ¡

A megújult Budatétény megállóhely; Kelenföld–

Százhalombatta vonalkorszerűsítési projekt
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A kiindulási helyzet

Személyszállítási közszolgáltatást hazánk-

ban 2019-ben a MÁV-Start Zrt. és a GYSEV 

Zrt. végzett. A várható piacnyitásra, a sze-

mélyszállítás liberalizációjára felkészülés 

a 2004-es unióba lépésünk utáni években 

megkezdődött. A lemaradásunk miatt igen 

nagy hátrányban voltunk, a  piacnyitásra 

felkészüléshez haladékot kértünk az  unió-

tól. A kötelező belföldi liberalizált piacnyi-

tás éve 2024 lesz. (A MÁV-Start és a GYSEV 

közszolgáltatási szerződése 2023. decem-

ber 31-éig érvényben van.)

A MÁV és a MÁV-Start Zrt. 
személyszállításának 
járműhelyzete

Az egységes MÁV korában, 2006 előtt, a 

MÁV-személyszállítás több mint 3000 db-

os személykocsifl ottájának ülőhely-ka pa ci-

tása meghaladta a 200 ezret. Ebből a ko-

csiparkból az  ezredfordulón kor sze rű nek 

volt mondható a jugoszláv im port ból 1988 

után beszerzett és 2017–2018-ban felújított 

20 db nemzetközi forgalmú személykocsi 

(GOSA gyártmány). Ezt kö vette az 1993-tól 

beszerzett, nemzetközi forgalomra alkal-

mas CAF és DWA személykocsifl otta, vala-

mint az a 20 elővárosi villamos motorvonat, 

amelyet 1988-tól szállított a Ganz-MÁVAG, 

továbbá az  1990-től a  Ganz-Hunslet gyár-

totta 3  prototípus BVhmot elővárosi és 

2  BVmot In ter City villamos motorvonat, 

valamint a szintén a Ganz-Hunslet gyártot-

ta 40 db motor vonati betétkocsi (1. kép). 

Az ezredfordulóig az  akkor még jelen-

tős járműjavítói kocsigyártói kapacitásnak 

köszönhetően megújult 136 Bhv kocsi, to-

vábbá a mellékvonalak Bz járműparkjának 

számos motorkocsija kedvező kamatozású 

Eurofi ma hitelforrásból.

Személyszállító járművek 
beszerzése az ezredforduló 
után a MÁV-nál

Az ezredfordulót követően először két rész-

letben összesen 31 német Desirót, valamint 

az orosz államadósság fejében 40 orosz gyárt-

mányú dízelmotorvonatot és 1 prototípus 

iker Bz-t szerzett be a MÁV.

Az 1988-tól megkezdett villamos mo-

tor vonatok beszerzésének folytatására kö  -

zel két évtizedet kellett várni. Előbb 2007-

től a  30+30 FLIRT és az  akkori vezérigaz-

gatói mondás szerint „azonnali terv kere-

tében 10 Talent motorvonat” beszerzésére 

került sor. 

Köztudott, hogy a MÁV-Start Zrt. töké-

letesen elégedett volt a MÁV által beszer-

zett FLIRT-ekkel, ezért újabb 63  beszerzé-

sére kerülhetett sor 2013 és 2016 között. 

Mivel a nagy kapacitású motorvona tok 

beszerzését nem lehetett tovább halo-

gatni, 2018-ban újabb tenderkiírás történt. 

Ennek eredményeképpen született meg 

a megállapodás 40 KISS szállítására (2. kép).

A MÁV-Gépészet Zrt. 2010-ben, a MÁV-

Start Zrt. beleegyezésével, a Szolnoki Jármű-

javítóban személykocsi-fejlesztésbe kez dett. 

Ennek eredményeképpen 2022-ig legalább 

70, nemzetközi forgalomra alkalmas – opti-

mista becslések szerint akár 200 –, több mint 

50 százalékban magyar gyártású, 200 km/h 

sebességű új kocsija lehet a  MÁV-Startnak.

A magyar vasútfejlesztés 
aktuális feladataiból
A cikkben vizsgált időszakban, 2021–2030-ban a legfontosabb változás hazánkban a személy-
szállítási piacnyitás miatt következik be. Valószínűnek látszik 2024 után új külföldi személy-
szállítási operátorok (azaz közforgalmú személyszállítási engedélyes vasútvállalatok) megjele-
nése, és azok fokozottabb szerepvállalása a magyarországi személyszállításból. Ilyen lehet 
például a cseh ČD, a RegioJet, vagy az osztrák ÖBB vagy a Westbahn stb. A fő kérdés, hol 
tartanak a magyar személyszállítási operátorok a piacnyitásra felkészülésben?
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A MÁV-Start szárnyvonali, mellékvonali 

személyszállító járműveinek 100. Bz-je 2020 

februárjáig utastéri klímával lett felszerelve 

(3. kép).

Ha a  felsorolt járműbeszerzések mind 

megvalósulnak 2023 végére, a  korszerű, 

klímával felszerelt személykocsik aránya 

a  MÁV-Startnál a  kocsipark több mint 

10  százaléka, ülőhely-kapacitását tekintve 

pedig a klímás ülőhelyek száma kb. 63 ezer 

ülőhely (kb. 30%) lesz, azaz ennyi nevez-

hető kulturáltnak és időjárástól függetle-

nül minőségi szolgáltatásnak.

A leírtakból következik, hogy 2024 után 

is még igen sok tennivaló marad a  MÁV-

Start személyszállító járműparkjának mo-

dernizálását illetően.

A villamos vontatású
járművek helyzete
a GYSEV-nél

A GYSEV Zrt. a MÁV-Start Zrt.-hez viszo-

nyítva jóval kisebb üzemméreten dol-

gozik, ám sokkal előrébb tart a  személy-

szállítási piacnyitásra való felkészülésben. 

Személykocsifl ottája nagyrészt moderni-

zált, és a  korszerű, energiatakarékos villa-

mos vontatású járműparkjának a 20 FLIRT, 

valamint az  elsősorban az  osztrák vonal-

szakaszra beszerzett 5 db Ventus villamos 

motorvonata és a  beszerzés alatt álló to-

vábbi 3  Ventusszal együtt nagy részét le-

fedi a  regionális személyforgalom jármű-

igényét (4. kép).

A 2018-ban beszerzett 9 Vectron (ebből 

2  hibrid kivitelű) a  korábban, 2002–2003-

ban beszerzett 5  Taurus villamos moz do -

nyának köszönhetően a  személyszállítás-

ban magas szolgáltatási színvonal nyújtá-

sára képes. 

A minőségi távolsági személyszállítás 

to vábbi fejlesztésére készül a  GYSEV, 

ezért újabb mozdonyok beszerzését ter-

vezi (5. kép).

A dízelvontatás helyzete 
a GYSEV-nél

A régebbi, használt 5047 és 5147 soroza-

tú dízel-motorvonatos személyszállításban 

mu tatkozik elmaradás a minőségi szolgál-

tatást elemezve. 

Ismerve a GYSEV törekvéseit, vélhetően 

néhány év múlva ezek a  dízelmotorvona-

tok végleg kiszorulnak a  személyszállítás-

ból, a kőszegi vonal tervezett villamosítása 

után (6. kép).

A GYSEV járműparkját tekintve, és 

a  gazdaságos villamos vontatójármű fl ot-

tájának köszönhetően készen áll a piacnyi-

tás utáni időszak követelményeinek mara-

déktalan kielégítésére.

A magyar vasútvonalak 
villamosításának helyzete

A GYSEV vonalhálózata

A vasút-villamosítás helyzetét tekintve 

a GYSEV közel áll a svájci vasutakhoz, mert 

vasúthálózatának több mint 95  százaléka 

villamosított. 

A GYSEV a közeli jövőben tervezi a Szom-

bathely–Kőszeg vonal villamosítását.

Ezek után a  GYSEV-nél a  korszerű, 

gaz daságos villamos vontatás részaránya 

(néhány iparvágányt és a  forgalomszüne-

teltetett Körmend–Zalalövő vonalat nem 

számítva) 100 százalékos lesz (7. kép).

A MÁV vonalhálózata

A MÁV hálózatából – várhatóan 2023 vé-

géig – a tervek szerint villamosítják a:

– Püspökladány–Biharkeresztes,

– Szabadbattyán–Balatonfüred,

– Zalaszentiván–Nagykanizsa, 

– Szeged–Röszke, oh. vasútvonalat.

A MÁV hálózatából e négy vonal vil-

lamosítása után a  dízelvontatású rész kb. 

62 százalékra csökken, amelyek közül szá-

mos nagyobb forgalmú villamosítása 2025 

után betervezhető. ¡
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3. kép. A MÁV klímás utastérrel készült V

iker Bz motorvonata

4. kép. GYSEV Ventus villamos motorvonatV

5.5 kképé . VeVectc ron duáliss vili laamomos-s díízezelmlmozozdodonyn

6. kép. GYSESEVV 5504047-7-eses mmototororkokocscsiiVV

7. kképép. . KőKőszszegeg áállllomomásás aa vvononalalvvilillalamomosísí-

tátás ésés ffejejleleszsztétés s elelőtőtt,t, 200007-7-bebenn
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Újabb országhatár-
kapcsolat az M85-ös 
fejlesztésével
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. még 2017. július 13-án hirdetett eredményt 
az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna II.–Sopron-kelet–Fertőrákos csomópont közötti szaka-
szok kivitelezése és a kiviteli tervek elkészítése tárgyában. A kiírt közbeszerzési eljárást négy 
szakaszban szerződte le a NIF Zrt. a vállalkozókkal, e munkák előrehaladása azóta is folya-
matos. A szerződések teljesítési határideje 2020. december 31., a jelenlegi kivitelezés ismere-
tében a forgalomba helyezésnek műszaki akadálya előre láthatóan nem lesz, a gyorsforgalmi 
hálózatba a térség és a hűség városa integrálódhat.

V. építési szakasz: M85-ös gyorsforgalmi út 

FeFF rtőrákos–Sopron országhatár szakasz, 

a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő úttal
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A
z M85-ös gyorsforgalmi út határig történő megépí-

tése érdekében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

„Vállalkozási szerződés az  M85 autóút Fertőrákos 

csomó pont–Sopron oh. szakasz a  meglévő 84.  számú 

főúti határ átkelőhelyhez történő ideiglenes visszakötéssel, valamint 

a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út kivitelezése és a kiviteli tervek 

elkészítése” elnevezésű projektre 2018. szeptember 20-án (2018/S 

181-409277 hivatkozási számmal) ajánlati felhívást tett közzé az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában nyílt közbeszerzési eljárás meg-

indításával. A közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján 

nyertes ajánlattevőként az  SDD Konzorciumot választották ki. 

A Konzorcium három cégből áll (Dömper Kft., Subterra-Raab Kft., 

Pannon-Doprastav Kft.), a vezető tagja a Dömper Kft. A mérnö-

ki feladatokat a NIF Zrt. saját szervezeti felállásában, úgynevezett 

belső mérnöki rendszerben teljesíti. A vállalkozási szerződés 2019. 

június 14-én hatályba is lépett, a  szerződésben vállalt határidő a 

hatálybalépéstől számított 60 hónap, azaz 2024. június 30., fi gye-

lembe véve a szerződés értelmező rendelkezésében foglaltakat. 

A szerződés tartalmazza az  M85-ös gyorsforgalmi út Fertő-

rákos csomópont–Sopron országhatár közötti szakasz: 3,95 kilo-

méter 2 ×  2 sávos gyorsforgalmi út, beleértve a  Bécsi dombi, 

780 méter hosszúságú alagút, valamint a 8647. jelű ~4 kilométer 

hosszú 2 × 1 sávos 7,50 méter burkolatszélességű Sopron észak-

nyugati elkerülő út építéséhez szükséges kiviteli tervek elkészí-

tését, továbbá a  kivitelezés megvalósítását, mintegy 44  milliárd 

forint vállalkozói díjazással, 2 százaléknak megfelelő összegű tar-

talékkeret biztosítása mellett.

Az SDD Konzorcium feladata, hogy az építéshez szükséges ki-

viteli terveket elkészítse, és azokat a  Mérnökkel és a  Megbízóval 

jóváhagyassa, valamint a hiányzó vagy időközben lejáró engedélye-

ket megszerezze. A tényleges kivitelezési munkák csak és kizárólag 

jóváhagyott kiviteli tervek birtokában indulhatnak meg. Az előké-

szítés különösen izgalmas és nagy körültekintést igényel a műtár-

gyak és főleg az alagút tekintetében, mert ezek tervezése és enge-

délyezése a teljes projekt ütemtervének kritikus útját jelenti. 

A hazai jogszabályi környezet jelenlegi alkalmazása a  30  mé-

ternél nagyobb szabad nyílású műtárgyak és az  alagút esetében 

a munkavégzés megindítását a kiviteli tervek hatóság általi jóvá-

hagyásához köti.

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszünteté-

sének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm.rendelet ha-

tályos rendelkezése csak a nagy műtárgyak körében engedi meg 

az  ütemezett tervjóváhagyást, így a  rendelet módosítása indo-

kolttá vált az  infrastruktúra-beruházások gyakorlatában fel-

merült probléma megoldása miatt. Nagyszabású infrastruktúra- 

be  ruhá zások – nagy műtárgyak, alagutak – esetén elengedhetet-

lenül szükséges, hogy a kivitelezés során műszakilag elkülöníthető, 

de egymásra épülő munkafázisokat a  kiviteli tervek készítésének 

időszakában szakaszosan tervezzék, engedélyezzék. A  jogszabályi 

módosítás lehetővé teheti, hogy hasonlóan a 30 méter szabad nyí-

lást meghaladó hidak építéséhez, az alagutak esetén is a műszakilag 

elkülöníthető munkafázisok kiviteli tervei külön-külön is jóváhagy-

hatók legyenek. Ilyen eset tipikusan a hagyományos fejtett techno-

lógiával épített alagutak ideiglenes és végleges megtámasztásá nak 

tervei, amelyek mind fi zikailag, mind funkciójukban elkülöníthető 

részegységet képeznek. Hasonlóan a  fentihez, az  alagutak szer-

kezeti kiviteli tervei, valamint a  későbbi időpontban beépítendő 

elektromos és gépészeti berendezések szakági tervei a kidolgozást 

illetően elkülöníthetően tervezendőek és engedélyezhetőek.

A folyamatban lévő jogszabály-módosítás – amely előre látha-

tóan áprilisban hatályossá válhat – a biztonságot is növelni fogja, 

tekintettel arra, hogy az alagút fejtése során a geológiai viszonyok 

részletesen megismerhetőek lesznek, így a szakaszos kiviteli tervek 

készítése és jóváhagyása lehetővé teszi a  végleges megtámasztó 

szerkezet geotechnikai-statikai terveinek pontosítását, véglegesí-

tését. Természetesen a  szakaszos tervleadás és hatósági jóváha-

gyás feltétele kell legyen a megfelelő szakági egyeztetések lefoly-

tatása, elkerülve az  esetleges későbbi tervmódosítás kockázatát.

Mint minden tervezési és kivitelezési tárgyú szerződés telje-

sítése során, az M85-ös gyorsforgalmi út V.  szakasza esetében is 

a bázisdokumentáció elkészítésével, azon belül is az organizációs 

terv véglegesítésével, a  tervezési feladatok beindításával, az  elő-

készítő helyszíni munkák megkezdésével lehetett a  projektet el-

indítani. A térség településszerkezetét és úthálózatát ismerve, ezt 

összevetve a rendelkezésre álló anyagnyerő helyekkel, a Konzorci-

umnak arra kellett az organizációs tervét és a projekt ütemezését 

összeállítani, hogy a  felvonulási út, a nagy tömegű anyagszállítás 

– a korábbi szakaszokhoz hasonlóan – nyomvonalon fog történni, 

ami azt eredményezi, hogy a nyomvonal nyugati oldalára az alagút 

egyik járatán, annak elsődleges szerkezetének megépítését köve-

tően lehet átjutni. Természetesen a vállalkozó a Mérnök bevoná-

sával vizsgálja a lehetséges alternatív anyagnyerő helyeket, van is 

potenciális bánya, de az organizációs terv előírásainak való meg-

feleltetés még sok adminisztrációs feladatot kíván. Addig is min-

den erőforrás az alagút keleti portáljának megközelítését biztosító, 

a nyomvonal első 1 kilométeres szakaszának tervi és helyszíni elő-

készületei érdekében kap prioritást.
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Aszfalt alap- és kötőréteg fektetése az M85-ös főpályánnn
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A környezetvédelmi monitoringvizsgálatok már elkészültek, 

a területszerzés szinte teljes mértékben megtörtént, ahol nem, ott 

a vállalkozó rálépési és előmunkálati engedéllyel rendelkezik a tulaj-

donostól. A geodéziai alapponthálózat kiépült, a régészeti érintett-

ség nélküli keleti oldalon a lőszermentesítés, bozót- és cserje irtás, 

valamint a humuszolás befejeződött, így a munkaterület fi zikálisan 

is összeolvad a kapcsolódó IV.  szakasz nyomvonalával. Természe-

tesen a  kivitelezés jóváhagyott tervek és kiegészítő dokumentu-

mok mérnöki jóváhagyásával, részleges munkakezdési engedéllyel 

történik. Márciusban megkezdődött a  földmunka, az  alagút elő-

bevágásának és az ideiglenes portálrézsű kialakításának érdekében, 

hogy a  felvonulási terület és az  alagút keleti portálán keresztül 

a konkrét járat fejtése megkezdődhessen. Ezen a területen alakítják 

ki az alagút építéséhez tartozó felvonulási területet, annak minden 

szükséges ideiglenes létesítményével, energia és közmű betápjával, 

de még a szakmai folyamatok iránt érdeklődő kollégák érdekében 

felépítendő látogatóközpont is. A  jóváhagyott ütemterv szerint 

2020 nyarának végén az alagút bal oldali járatának fejtése megkez-

dődhet, s előre láthatóan folyamatos kivitelezés mellett, egy évig 

történő elsődleges szerkezet beépítésével érhető el a nyugati portál.

A kiviteli tervek jóváhagyásának hatósági jogkörébe utalt első 

tervcsokra az elsődleges szerkezet kialakításának és az ideiglenes 

biztosítás kiépítésének lőttbetonos biztosítási eljárással készülő 

dokumentáció, amely 2020. március végére már teljeskörűen elké-

szült. Ennek általános lépései – a technológia rövid ismertetésén 

keresztül – a következők:

�  Előbiztosítás kiépítése: amennyiben szükséges, a  főte stabi-

litásához első lépés az előbiztosítás kiépítése előtűző nyárs, 

injektált acélcső, esetleg pátrialemez segítségével.

�  Főte fejtése: ezután kezdődhet az  alagút főtéjének a  kiviteli 

tervek szerint megadott hosszban történő fejtése. A  fejtett 

profi lnak a biztosítási osztály szerinti minimumvonalat el kell 

érnie, helyet biztosítva a lőttbeton héjnak és a talaj alakváltozá-

sainak. Ebben a lépésben szükséges a homlok és a fejtett hossz 

geológiai feltérképezése, ha a  talaj ehhez kellően állékony.

�  Főte biztosítása: a  főte ideiglenes biztosítása biztosítási osz-

tály szerint több lépésben történik. Elsőként egy vékony 

lőttbeton védőréteg felhordása szükséges, mely a  későbbi 

munkarészeket végzők számára védelmet biztosít. Ezután 

következhet a külső hegesztett háló rögzítése, majd a három-

övű rácsos tartó (HRT) beállítása és kiékelése a védőréteghez. 

A technológiai folyamat a lőttbetonos biztosítás fennmaradó 

vastagságának elhelyezésével folytatódik, amennyiben szük-

séges, a belső hegesztett háló rögzítésével.

�  Mag és ellenbolt fejtése: a főtétől a kiviteli terveken részlete-

zett távolságban következik a mag és ellenbolt fejtése, mely 

a kivitelező preferenciája szerint külön is elvégezhető. Álta-

lában a mag és ellenbolt egy lépésben megtett fejtési hossza 

a főte egy lépésben megengedett fejtési hosszának kétszere-

se. Ebben a lépésben szükséges a homlok és a fejtett hossz 

geológiai feltérképezése, ha a talaj ehhez kellően állékony.

�  Mag és ellenbolt biztosítása: a főtéhez egyező lépésekben kell ki-

alakítani, kivéve, hogy az ellenboltban nem helyeznek el HRT-t.

�  Monitoringeszközök installálása: az  alagúthomlok tovább-

építése előtt szükséges az  elmozdulás mérőpontjainak, il-

letve az  ellenbolt megfi gyelési rendszerének kihelyezése. 

Ez biztosítási osztály szerint történhet a főtében (ha az el-

lenbolt azonnali zárása nem szükséges), illetve a mag és el-

lenbolt biztosításának kiépítése után. 

�  Geotechnikai és víztelenítő előfúrás: az alagútszerkezet kiépí-

tése után, lehetőség szerint egy keresztmetszetben szüksé-

ges a  kiviteli terveken megadott hosszúságú geotechnikai 

és víztelenítő előfúrások készítése. Ezek bemeneti adatot 

szolgáltatnak a biztosítási osztály meghatározásához, illetve 

a víztelenítési rendszer kiépítéséhez.

�  Ideiglenes földvisszatöltés: munkagéppel való ráhajtás előtt 

biztosítani kell az ellenbolt felett az ideiglenes földvisszatöl-

tés kialakítását fejtett anyagból, melynek minimumvastag-

sága olyan kell legyen, hogy a forgalom az ellenbolt biztosí-

tásában kárt ne okozhasson.

A Konzorcium elképzelése szerint 2020-ban az  összes kiviteli 

terv elkészülhet, és teljeskörűség esetén a  szükséges mérnöki, 

megrendelői és hatósági jóváhagyásokkal véglegesítendők. Ter-

mé sze tesen a  projekt legizgalmasabb része –  legyen az  tervezés 

vagy a konkrét kivitelezés – az alagút komplett szerkezetének vég-

legesítése és megépítése. A másodlagos szerkezet kialakítása után 

a belső beépítés integrált rendszerének kialakítása és installálása, 

az  irányító központba történő bekötése és beüzemelése számos 

izgalmas feladatot támaszt a  projektben részt vevő kollégák elé, 

amiről akár írott formában, akár a látogatóközpontban folyamatos 

tájékoztatás elvárt feladat.

Az M85-ös gyorsforgalmi út fejlesztése és határidőre történő 

átadása, a  térség és Sopron Megyei Jogú Város bekapcsolása 

a gyorsforgalmi hálózatba régóta várt beruházás. A gyorsforgalmi 

út Csorna II.–Sopron-kelet–Fertőrákos csomópont közötti szaka-

szainak 2020 év végi átadása már önmagában is minden bizonnyal 

Gerenda beemelése 

a B. 797. jelű műtárgy 

C támaszközében, 

a Sopron–Győr vas-

útvonal mellett
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Dömper Kft. • domper.hu

kiemelkedően pozitív társadalmi, gazdasági és közlekedéspolitikai hatású lesz. A projekt hálózat-

fejlesztésre gyakorolt hatása teljeskörűen az autóút Fertőrákos csomópont–Sopron oh. közötti 

szakaszának átadásával érvényesülhet majd, bízva abban, hogy a bilaterális szakértői egyeztetések 

addigra a határmetszéspont tekintetében is végleges nyugvópontot rögzítenek. ¡

Az alagút A

kitörési (el-k

méleti fejtési) m

szelvényének sz

geometriájag

z alagút álta-Az

nos kereszt-lán

etszeti kiala-me

tása végleges kít

lapotbanáll
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Data-Press Kft. • reserviris.hu

Az utasok megtartása és az utasforgalom növe-
lés érdekében a vasúti közlekedési vállalatok-
nak növelniük kell a szolgáltatási színvonalukat. 
Ez a járműpark, az infrastruktúra és az értékesí-

tési rendszerek korszerűsítését jelenti. A jegyértékesítés terü-
letén ezt a színvonalnövelést új funkciók bevezetésével és már 
meglévő szolgáltatások összekapcsolásával lehet megtenni. 
Nemzetközi forgalomban a vasúti jegyértékesítés fele hely-
biztosítással érintett, és ezeknek az ajánlatoknak, termékek-
nek a száma fokozatosan nő. A helybiztosítással egybekötött 
termékek egyben magasabb szintű szolgáltatást is jelentenek. 

Hogyan lehet növelni az értékesítési folyamatok hatékony-
ságát, az utasok elégedettségét a jegyértékesítés területén 
a helybiztosítással, milyen funkciókkal lehet bővíteni a hely-
biztosítást ennek eléréséhez? Az utasok számára talán az egyik 
legfontosabb és a leginkább szembetűnő szolgáltatás az úgy-
nevezett grafi kus helyfoglalás, ahol az utas a jármű alaprajzán 
megjelölve láthatja a még szabad, illetve már foglalt helyeket, 
azok elhelyezkedését. Ezekből saját igényei szerint tud válasz-
tani. Másik ilyen funkció a foglaltság általános kijelzése vo-
natokra, viszonylatokra, amivel az utas számára is láthatóvá 
válik, melyik vonat mennyire van már tele, érdemes-e még ha-
logatnia a jegyvásárlást. 

A szolgáltatások bővítésén kívül igen fontos szerepe van 
a más rendszerekkel való összekapcsolásnak is. Erre nagyon 

RESERVIRIS – a hely-
biztosítás új lehetőségei
Napjainkban az utasok jegyvásárlási szokásai átalakulóban vannak. 
Egyre többen választják a kényelmes, sorban állás nélküli online 
vagy mobilos jegyvásárlási lehetőségeket. A vasúti szolgáltatók már 
manapság is erős versenyhelyzetbe kényszerülnek, de a vasúti sze-
mélyszállítás liberalizációjával ez a verseny még fokozódni fog. 

jó példa az úgynevezett PRM Assistance Booking Tool, ame-
lyet abból a célból hoztak létre az európai vasutak, hogy a se-
gítséget igénylő utasok fogadásához és kiszolgálásához érte-
síteni tudják egymást. Például, ha valaki Budapestről utazik 
Münchenbe és kerekesszékes helyet vásárol, Münchenben en-
nek az eszköznek a jóvoltából automatikusan értesítést kap-
hat az állomási személyzet. Az értesítési funkciók nemcsak 
az állomási személyzetnek lehetnek fontosak, hanem az uta-
soknak is. Elektronikus jegyvásárlás esetén az utassal a szol-
gáltatók online is kapcsolatba léphetnek, ha a foglalásukat 
valamilyen esemény érinti. Ez történhet akár e-mailben vagy 
a „Push notifi cation” funkción keresztül. Ilyen eset lehet egy 
terelés vagy egy vasúti kocsi cseréje miatti átfoglalás. A Data-
Press Kft. által fejlesztett RESERVIRIS olyan helyfoglalási 
megoldás, amely ezeket a szolgáltatásokat biztosítani tudja, 
képes a rendszerek összekapcsolására, értékesítési rendsze-
rekbe integrálódására. Nemcsak vasúti, de egyéb közlekedési 
módokat is támogat, mint például az autóbusz vagy a hajó. 

A RESERVIRIS az üzemeltetőknek is jelentős hatékony ság-
növelést biztosíthat a beépített automatizmusoknak kö szön  -
he tően, amelyek a menetrendi változások és az ebből eset lege-
sen következő útvonal-módosulások miatti vagy a gör  dülő  -
állo mány változásai (kocsicsere) miatt szükséges átfoglaláso-
kat is automatikusan érvényre tudja juttatni. ¡

Vasúti kocsi alaprajza grafi kus foglaláshoz

Menetrendi változatok egy vonathoz



2020. áprilisinninnotéka34  zöldkörnyezet, inno-tér 

Az Év Emlőse

Refl ektorfényben a vidra
Az Év Emlőse díjat idén először egy vízhez 

kötött életmódú ragadozó, a hazánkban őshonos 
vidra nyerte el, ami ráirányítja a fi gyelmet 

a vizes élőhelyek védelmének fontosságára is. 

A vidra a menyétfélék családjába tartozik. Rokonai tól 

eltérően remekül alkalmazkodott a  vízi életmód-

hoz, áramvonalas testalkatának, valamint a lábujjai kö-

zött feszülő úszóhártyának köszönhetően kitűnően 

úszik. Magyarországon szinte minden olyan élőhelyen 

elő fordul, ahol alkalmas búvó- és szaporodóhelyet talál 

magának. Általában a vízpart közvetlen közelében, maga 

ásta kotorékokban, vízparti fák gyökerei között vagy ná-

dasokban él. Táplálékát is a vízből nyeri: a kisebb ha lakat 

úszás közben kapja el, de zsákmányul ejt kagyló kat, vízi 

rovarokat, lárvákat és rákokat egyaránt. A vidrák több-

nyire éjszakai életet élnek, a nappalokat a vackukban pi-

henve töltik, ezért a kirándulók természetes élő helyeiken 

ritkán találkozhatnak velük. Hazánkban je len tős vidra-

populáció található például a  somogyi állami erdőket 

gondozó Sefag Zrt. Balatontól Dráváig húzódó területein 

– a  számtalan kisebb-nagyobb tónak és a hathatós vé-

delemnek köszönhetően. Aki közelebbről szeretne meg -

 ismerkedni ezekkel a  játékos állatokkal, az  a  Somogy 

Természet védelmi Szervezet által működtetett Pe tes-

malmi Vidra parkban láthatja őket, ahol a bemutató hely 

mellett az ország egyetlen vidramenhelye is működik. 

A Vadonleső Program keretében 2014-ben válasz-

tották ki először az Év Emlősét. A kezdeményezés célja, 

hogy egy-egy ritka és kevésbé ismert vagy védelemre 

szoruló fajon keresztül ráirányítsa a  nagyközönség fi -

gyelmét természeti értékeinkre. ¡
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meteorológia, mérés, rádiószonda, radarok, műholdak

Hogyan járul hozzá az időjárási folyamatok megértéséhez 
és az előrejelzések pontosabbá tételéhez a meteorológiá  -
ban bekövetkezett technológiai fejlődés, a számítástechnika 
és az űrtechnika?
– A  meteorológia legfontosabb feladata az  időjárás-előrejelzés, 

erre van a  legnagyobb társadalmi igény. A meteorológia fejlődé-

sét tulajdonképpen mindig is ez az elvárás határozta meg, amiről 

legendás történetek születtek. A krími háború egyik tragikus üt-

közetét, a balaklavai csatát (1854. október 25. – a szerk.) követően 

néhány héttel kitört hatalmas viharban az angol és a francia fl otta 

hajóinak nagy része elsüllyedt vagy súlyosan megsérült, ami miatt 

a  francia hadügy vizsgálatot rendelt el, és egy ismert csillagászt, 

Urbain Le Verrier-t bízták meg annak kiderítésével, hogy vajon 

előrejelezhető lett volna a vihar. A hagyomány szerint ez indította 

el a meteorológia fejlődését, ami attól kezdve elméleti légkörtan-

ból egyre inkább gyakorlati tudománnyá alakult át. A  meteoro-

lógia egyik meghatározó eleme a  mérés, e nélkül nem tudnánk 

pontos képet alkotni az  időjárásról. Ezért nagyon fontos, hogy 

a mérések reprezentatívak legyenek, ami azt jelenti, hogy mindig 

az  adott időjárási folyamatra kell a  megfelelő mérést elvégezni. 

Például egy ciklon áthelyeződését olyan helyen végzett mérések 

sorozatából lehet csak kellő pontossággal meghatározni, ahol 

a környezeti hatások – mint egy épület, egy rossz helyre telepített 

hőmérő vagy egy nem releváns helyen működő szélműszer – nem 

befolyásolják a mérést. Idővel egyre inkább előtérbe került, hogy 

ne csak a kétdimenziós, földfelszíni meteorológiai elemeket mér-

jük meg, hanem a háromdimenziós légkörről is legyenek ismerete-

ink. Ekkor alakultak ki a mai mérőhálózat legfontosabb elemei is, 

Meteorológia 
– a kezdetektől 
napjainkig

Az időjárási folyamatok megértésében és az előrejelzések pontosabbá tételé-
ben is meghatározó szerepet játszik a technológiai fejlődés. Horváth Ákost, 
az Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Viharjelző Obszervatóriumának 
vezetőjét erről a fejlődésről kérdeztük.
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meteorológia, mérés, rádiószonda, radarok, műholdak

mint például a rádiószondás mérések. Megjelentek az automata 

meteorológiai állomások, a  földfelszíni mérések egyre sűrűbbé 

váltak. Míg Magyarországon a  húsz évvel ezelőtti meteorológiai 

észlelések a  nagyobb városokban lévő meteorológiai állomások 

óránként leadott jelentésein alapultak, addig napjainkban már 

több száz helyen vannak olyan műszerek az országban, amelyek 

tízpercenként, nagy pontossággal közölnek adatokat a  felszínről. 

A felszíni méréseknél és a mérés adatainak gyűjtésénél meghatá-

rozó szerepet kapott az elektronika és az informatika.

Említette, hogy ma már nemcsak a felszíni adatokat nézik, 
hanem a magaslégköri tartományban lévőket is. Hogyan 
történnek ezek a mérések, és milyen információkhoz jut-
nak általuk?
– A naponta felbocsátott rádiószondák által végzett mérések egyre 

pontosabbak, így ma már nemcsak a  kétdimenziós, hanem a  há-

romdimenziós légkörről is napi információkat kapnak a  meteo-

rológusok. A  következő nagy lépés a  meteorológia fejlődésében 

a távérzékelés megjelenése volt. Már nemcsak egy helyszínre telepí-

tett műszerrel végzünk közvetlen méréseket, hanem távolról, a kü-

lönböző sugárzási hatásokból, visszaverődésekből, közvetett mód-

szerekkel állapítjuk meg a légkör állapotát egy-egy adott pontban. 

A legfontosabb távérzékelési eszközeink az időjárási radarok, illetve 

a műholdak. A műholdak segítségével nemcsak azt tudjuk megálla-

pítani, hogy egy adott területen felhős vagy tiszta az ég, hanem azt 

is meg tudjuk mondani, hogy milyen a légköri profi l azon a helyen, 

és  hogyan alakulnak a  különböző szinteken a  légköri áramlások. 

Ennél is pontosabb képet kaphatunk a  légkörről, ha a  műholdas 

adatokhoz hozzáadjuk az  időjárási radarok adatait, amelyek meg-

lehetősen nagy pontossággal képesek meghatározni a  csapadék-

rendszereket, a záporokat, zivatarokat, illetve a csapadékrendszerek 

mozgását. A mérés az időjárás előrejelzésének egyik fontos eleme, 

és az előbb említettek mellett létezik még néhány speciális mérés is.

Mi a következő lépés?
– Az információkat össze kell gyűjteni, ebben is robbanásszerű fej-

lődést jelentett az informatika, mivel nagyon gyorsan bekerülnek 

az adatok a nagy meteorológiai központokba, de manapság az ott-

honi számítógépeken is pillanatok alatt hozzáférhetünk a mérések 

jelentős részéhez. A légköri mozgásokat leírhatjuk egy meglehető-

sen bonyolult egyenletrendszerrel, azonban annak megoldásához 

nagyon komoly számítás technikára van szükség. Ezzel a  problé-

mával olyan szellemi óriások foglalkoztak, mint Neumann János, 

aki –  sok minden más mellett  – a  számítógépes meteorológiai 

előrejelzés alapjait is lefektette. Napjainkban már nemcsak a ha-

talmas meteorológiai központokban, hanem a magyar meteoro-

ló giai szolgálatéhoz hasonló nagyságúakban is működnek nagy 

tel jesítményű, úgynevezett szuperszámítógépek, amelyek ezeket 

az egyenleteket megoldják. Az utóbbi években az előrejelzés pon-

tossága ezeknek is köszönhetően rengeteget javult. 

Az időjárási frontokról készült térképen az izobárokat – az azonos légnyomású pontokat összekötő görbé-

ket – fekete vonalak jelölik. A hidegfrontokat vastag, kék vonalakkal jelölik, rajtuk a haladásuk irányát 

mutató háromszögekkel. A melegfrontokat vastag, piros vonalakkal, a haladásuk irányát félkörökkel jelölik.
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Egy újabb korszak kezdődött a meteorológiai mérések és 
megfi gyelések történetében az úgynevezett együttes előre-
jelzések, francia eredetű szóval az ensemble prognosztika 
megjelenésével? 
– Igen, talán ez volt az egyik legfontosabb felfedezés az elméleti me-

teorológiában, ami szintén sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. 

Ha az előrejelzéseket – a természet sajátossága folytán – egy bizo-

nyos szinten túl nem lehet tovább pontosítani, azt azért meg tud-

juk mondani, hogy mekkora az adott előrejelzés bizonytalansága. 

A módszer lényege, hogy a számítógépek nagyon sok előrejelzést 

készítenek úgy, hogy a  számítás kiindulási állapotát perturbálják, 

azaz egy nagyon picit megzavarják, és megnézik, hogy ezek után 

mekkora eltérések lesznek a számításokban. Ha a kiindulási hely-

zetben végzett perturbációk miatt nincsenek nagy eltérések a há-

rom-, négy-, öt-, hatnapos előrejelzésekben, akkor kijelenthetjük, 

hogy az előrejelzés meglehetősen biztos. Ha viszont a különböző 

perturbált modellek nagyon eltérő előrejelzést adnak annak ellené-

re, hogy csak egy kicsit zavartuk meg a kezdeti feltételt, akkor azt 

mondjuk, hogy az előrejelzés bizonytalan. Végül, de nem utolsósor-

ban a klímában és a klímadinamikában is nagy változások zajlanak; 

ezek a számítógépes modellek ugyanis alkalmasak arra is, hogy akár 

több évtizedes időjárási változásokat előre jelezzenek. Természete-

sen ezen nem azt kell érteni, hogy pontosan megmondjuk, milyen 

A viharok helyzetének pontos behatárolása és mozgásuk leírása a meteorológia speciális területéhez, az úgynevezett nowcastinghoz tarto-

zik. A nowcasting, amely a gyakorlatban az ultrarövidtávú előrejelzést, így a veszélyes időjárási jelenségekre történő riasztások készítését 

foglalja magába, két pilléren nyugszik. Az első az időjárási helyzet pontos és számszerű leírása, az objektív analízis készítése. A második 

pillér a légkört leíró mozgás egyenletek számítógépes megoldása: a numerikus előrejelzés. A szuperszámítógépek lehetővé teszik olyan 

numerikus modellek alkalmazását, amelyek képesek arra, hogy az időjárási folyamatok nem hidrosztatikus fi nomszerkezetét is leírják.

A nowcasting rendszer úgy működik, hogy a kezdeti feltételeket az objektív analízisből származtatják, a nowcasting végét (tipikusan 

+3 óra előrejelzést) pedig a modellből veszik. Az eljárás végeredménye az, hogy minden egyes rácspontra kiszámolják a várható 

„je len idő”-paramétert. Nyilvánvaló, hogy ez az eljárás legfeljebb 3 óráig adhat reális előrejelzést, ezért fontos, hogy az eljárást sűrűn 

ismételjék. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál jelenleg minden 10 percben készül nowcasting előrejelzés, amelynek eredményei 

sok egyéb paraméter kiszámítására is alkalmasak. (Forrás: Horváth Ákos: Időjárási veszélyjelzés, balatoni viharjelzés)

lesz egy évre előre az időjárás, hanem inkább azt jelenti, hogy meg-

mondjuk, milyen irányba változik, mozdul el a klíma.

Mivel foglalkozik a mezometeorológia?
– A másik véglettel. A mezometeorológia feladata az, hogy kis te-

rületre vonatkozóan, de nagy pontossággal mondja meg, milyen 

idő lesz egy rövid időszakon belül, és egy-két órára előre időjárási 

riasztásokat adjon. Ez az úgynevezett nowcasting rendszer, amely 

2005 óta működik, az országos viharjelző rendszer részét képezi, 

és az a feladata, hogy egy-egy adott helyen pontosan megmondja, 

ha valamilyen veszélyes időjárási folyamat történik, továbbá azt, 

hogy egy-két órán belül várhatóan mikor csap le.

Szakemberként mit tart a modern meteorológia legizgal-
masabb területének?
– Elsősorban a markáns időjárási folyamatok természetének a meg-

ismerését, modellezését. Ez azt a célt szolgálja, hogy ha a való ságban 

találkozunk a jelenséggel, ne legyen meg lepetés szerű, tudjuk, hogy 

mire számítsunk. A  meteorológia két szélső ága talán a  legizgal-

masabb: a hosszabb távú előrejezés, a valószínűségi előrejelzések, 

az  ensemble modellek mellett a  rövid távú vihar-előrejelzések, 

a nowcasting (lásd keretes írásunkat). 

A műholdak 
meteorológiai 
alkalmazása
A Föld körül keringő műholdak bolygónk teljes felszínéről és lég-

köréről folyamatosan szolgáltatják az adatokat. Mika János éghaj-

latkutatóval, az  Eszterházy Károly Egyetem egyetemi tanárával 

a műholdak meteorológiai alkalmazásáról beszélgettünk.

Meteorológiai műholdak fi gyelik a földi időjárást és az ég-
hajlatot. Hogyan segítenek a napi időjárás előrejelzésében?
– Tizenöt percenként készülnek műholdas felvételek, van, amikor 

ötpercenként, tehát nagyon rövid időskálán belül. A  műholdak 

egyik típusa napszinkron pályán kering, és tizenkét óra alatt eljut 

a Föld minden pontja fölé, méghozzá egy adott pont fölé mindig 

ugyanabban a helyi időben. Nagyjából ez ugyanaz a Föld körüli ke-

Az egyik legfontosabb távérzékelési eszköz az időjárási radar. 

A radarképek segítségével a felhőkben található csapadék 

mutatható ki. Az egymást követő radarképekből készített 

animációkon jól nyomon követhető a csapadékobjektumok 

(például záporok, zivatarok) kialakulása, mozgása, fejlődése 

és megszűnése.
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ringés, mint amiből egyet az űrhajózás kezdetén Gagarin is meg-

tett. A másik fajta műhold geoszinkron pályán halad, azaz mindig 

ugyanazon földrajzi pont fölött marad, mivel a  Földdel együtt, 

azonos szögsebességgel kering. Öt ilyen típusú műhold elegendő 

ahhoz, hogy az egész Földet lássuk 1–4 kilométeres horizontális 

felbontásban, ami a földszinkron pályán keringő műhold esetében 

4–6 kilométer. Ennél nagyobb felbontást a meteorológiában nem 

alkalmazunk. Az  egyik alapvető feladat például a  felhőtető hő-

mérsékletének meghatározása. Erre azért kíváncsiak a  meteoro-

lógusok, mert minél hidegebb egy felhőtető, annál magasabban 

van, és tudjuk azt, hogy a veszélyes felhők, mint a zivatarfelhők, 

függőlegesen nagyon fejlettek. A tizenöt percenként készülő mű-

holdfelvételekből jól látható, hogyan fejlődik egy ilyen képződ-

mény. Radarral fi gyelik a szakemberek a felhők víztartalmát, amit 

a csapadék mennyiségének meghatározására használnak. Ugyanis 

a  felszíni csapadékmegfi gyelés csak korlátozott mértékben hasz-

nálható, az automata csapadékmérők akár negyven százalékkal is 

alulmérhetnek, részben a műszer billenő edényeinek az adottságai 

miatt, valamint azon egyszerű oknál fogva, hogy a csapadék nem 

ott esik, ahol mérik.

Mire használják a műholdakat az éghajlatváltozási elem-
zéseknél?
– A  műholdadatok felhasználása alapvetően négy alkalmazási 

területen történik: megfi gyeljük az úgynevezett külső tényező-

ket, amelyek a  változások okai lehetnek, az  éghajlati rendszer 

változásait, ellenőrizzük a  klímamodell valóságot reprodukáló 

képességét, továbbá ellenőrizzük a  modellek érzékenységét. 

Ezekkel a  lehetőségekkel élhetünk. Az  1980-as évek óta állnak 

a  rendelkezésünkre a  digitális, tehát számszerű adatokat szol-

gáltató műholdak, azóta vannak fi zikai mennyiségekre vonatko-

zóan folyamatos adatsoraink.

Mit lát a műhold, hogyan követhető nyomon az éghajlat-
változás az űrből?
– Műholdakat használunk a felszíni és légköri változások megfi gye-

lésére. Mérjük a jég-, illetve a hótakaró kiterjedését, a tengerek víz-

szintjét. Ennél kicsit bonyolultabb a  tengervíz hő mérsékleté nek 

a  meghatározása, ehhez a  műhold a  tengervíz magasságát méri 

centiméteres, méteres hullámhosszokon, és az így kapott adatok-

ból számoljuk ki a  tengervíz hő mérsék le tét. A  műholdtechniká-

nak az a jelentősége, hogy az egész bolygóra kiterjed a megfi gyelés. 

A  felszíni mérések általában csak a  kontinenseken vannak jelen, 

ott, ahol az emberek élnek; a sivatagokban sokkal kevesebb a meg-

fi gyelés, a műhold viszont egyformán lát mindenhol.

Nem torzítja az objektív analízist, hogy ma sokkal több 
adatból végzik a számításokat, vonnak le következtetése-
ket az éghajlat változásáról, mint száz évvel ezelőtt? Arról 
nem is beszélve, hogy számos olyan helyen végeznek méré-
seket, ahol korábban sohasem.
– Nem. Napjainkban négydimenziós adatasszimilációval dolgoz-

nak a  szakemberek, és a  különböző időpontokban keletkezett 

adatokat is fel tudják használni, minden adat csak akkora súllyal 

esik számításba, amit területileg képvisel. A számítógépek sokat se-

gítenek ebben. 2003 óta azt tapasztaljuk például, hogy a déli fél-

teke előrejelzési minősége a légkör középső szintjén éppen olyan jó, 

mint az északi féltekéé, holott ez utóbbin lényegesen több felszín-

bázisú megfi gyelés állna rendelkezésre, amivel a kezdeti állapotot 

sokkal pontosabban meg tudnánk becsülni. Egyértelműen a mű-

MeMeteteororololológógógógiaiaiai i i műműműhohoholdldldd FFFölölölddd kökökörürür lilili pppáláályáyáán.n.n.
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holdaknak köszönhető, hogy kiegyenlítődött a prognózisok minő-

sége. Az éghajlatváltozás előrejelzését célzó eszközök jóságával kap-

csolatosan szintén használjuk a műholdakat. Hogy jól állítja-e elő 

a modell a jelenlegi klímát? Ennek a kérdésnek a meg válaszolásában 

szintén fontos szerep jut a műholdaknak, mivel számos meteoroló-

giai mennyiség csak műholdakról fi gyelhető meg: ilyen például 

a felhőzet mennyisége vagy a tengeri jég, illetve a hótakaró kiter-

jedése. A  modellek érzékenységének ellenőrzéséhez is használjuk 

a  műholdakat, például arra, hogy a  szén-dioxid-duplázódás vála-

szai megfelelnek-e a valóságnak. Ha túl érzékeny a modell, akkor túl 

nagy változást mutat, ellenkező esetben pedig túl kicsit. Alapvető-

en az évszakos menet megfi gyelésével tudjuk meghatározni, hogy 

mekkora az  éghajlat érzékenysége a  külső tényezők alakulására.

Műholdadatok alapján a mezőgazdaság számára is készül-
nek előrejelzések. A földművelési munkák tervezésében, 
a termés előrejelzésében hogyan segít az, amit műholdról 
is látunk? 
– Csupán néhányat említenék a műholdas technika legfontosabb 

mezőgazdasági alkalmazásaiból. A mezőgazdaság számára külön-

böző távú időjárási előrejelzések készülnek. A veszélyjelzést nem 

nagyon szokta a  mezőgazdaság igénybe venni, mert túl rövid 

az  idő a cselekvéshez. Ennél sokkal lényegesebb, mondjuk, a ter-

més várható alakulása, a szüreti időpont vagy a vetés kezdetének 

a meghatározása. Fontos tudni például, hogy mikor éri el a talaj 

hőmérséklete bizonyos mélységben a 6 Celsius-fokot, mert akkor 

lehet a  borsót elvetni. Ez egy néhány napos előrejelzést igényel, 

mivel a talaj hőmérséklete lassabban és egyenletesebben változik, 

mint a légköré. A hetvenes évek óta lehet műholdak segítségével 

meghatározni a  termés mennyiségére vonatkozó vegetációs in-

dexeket. Ha magas a vegetációs index, az azt jelenti, hogy fejlett 

a növény. A vegetációs index nagyon fontos például abból a szem-

pontból, hogy érte-e természeti károsodás a növénytakarót vala-

melyik területen. A kártevők hatását is meg tudjuk fi gyelni, mert 

a  műholdakról látni lehet a  növény takaró lepusztulását. Ha na-

gyon meleg a felület, akkor ott valószínűleg kevés a víz, különben 

párologna, és nem lenne olyan magas a hőmérséklet. Ez összefüg-

gésbe hozható a talaj legfelső rétegének a víztartalmával. ¡

Normalizált Vegetációs Index 

Az NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) a legszé-
lesebb körben használt műholdas vegetációs index, mely 
a felszín „zöldességével”, fotoszintetikus aktivitásával van 
kapcsolatban. A nyolcnaponként készülő, 250 méteres tér -
beli felbontású térképek egy adott helyen a biomassza meny-
nyiségét tükrözik, nevezetesen a levelek klorofi ll- és víztartal-
mát. A mértékegység nélküli mérőszám értéke 0 és 1 között 
változik: a csupasz (szántott, tárcsázott, növényzet nélküli) 
talaj NDVI-értéke például 0,0–0,05 körüli, míg a dús vegetáció 
értéke 0,9. Minél magasabb a vegetációs index értéke, annál 
sötétebb zölddel ábrázolják a szak emberek azt a területet, 
vagyis annál nagyobb a zöld tömeg, ami egészséges, vízzel 
és tápanyaggal jól ellátott, erős, növeke dés ben lévő növény-
állományt jelez. A sűrű erdőknél találjuk a legzöldebb terüle-
teket. Kisebb az index értéke, amikor a növény állomány még 
kicsi és sok csupasz talaj „látszik” körülötte, vagy amikor 
víz-, illetve tápanyaghiány vagy valamilyen betegség, kártevő 
sújtja. Az NDVI-indexet a többi között a növények fejlődésének, 
egészségének, a legelők állapotának nyomon követésére, 
a biomassza mennyiségének becslésére lehet használni. 

(Forrás: www.met.hu)
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Erdők Nemzetközi Napja • Újrahasznosítási Világnap

Az erdei élővilág csodája
Az erdők a szárazföldi élet több mint nyolcvan 

százalékának adnak otthont, éppen ezért 
a biológiai sokféleség megőrzésében játszott 

szerepük felbecsülhetetlen.

Tanuljuk az ön-
mérsékletet

Mérsékeltebb hulladéktermeléssel, 
illetve tudatosabb újrahasznosí-
tással mindannyian sokat tehet -

nénk a bolygónkért.

Az Újrahasznosítási Világnap, március 18. alkalmá-

ból hívta fel a fi gyelmet a gyártók és a felhaszná-

lók felelősségére a Sansin, néhány megdöbbentő ada-

tot közölve arról, mennyire súlyos problémát jelent 

bolygónknak a hulladéktermelés. 

A világ hulladéktermelése 2018-ban 2,1  milliárd 

tonna volt. A  szemét 79  százaléka lerakókba került, 

12 százalékát használták fel az energetikában, és mind-

össze 9  százalékát hasznosították újra. Az  illegális 

hulladéklerakás következtében rengeteg szemét kerül 

természetes vizeinkbe, folyóinkba, majd az  óceánok-

ba. Évente 45 kilogramm műanyag jut minden egyes 

emberre a Földön. Előrelépést hozhat, hogy az Euró-

pai Unióban 2021-től tilos forgalomba hozni egyszer 

használatos evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat 

és fülpiszkálókat. Egy tonna papír újrahasznosításával 25 ezer liter vizet lehet 

megtakarítani, amivel tizenhét fát is megmentünk. Egy irodai dolgozó átlagosan 

tízezer papírlapot használ el évente. Érdemes lenne csökkenteni ezt a mennyisé-

get is. Hatvan napra van szükség ahhoz, hogy az alumíniumból a szemétbe do-

bást követően új termék készüljön. Az alumínium a leggyakrabban újrahaszno-

sított anyagok egyike, és gyakorlatilag korlátlanul újrafeldolgozható. Világszerte 

28 milliárd tonna üvegpalack kerül évente szemétlerakókba. Miközben, ha szín 

szerint válogatva gyűjtjük az üvegeket, akkor szinte száz százalékban – jelentős 

minőségromlás nélkül – újrahasznosítható lenne. ¡
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Az erdők és a biodiverzitás volt a központi témá-

ja az idei Erdők Nemzetközi Napjának. Az Élel-

mezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) 

a  nemzetközi világnap (március  21.) koordinátora-

ként immáron hetedik alkalommal próbálta meg 

arra ösztönözni az országokat, szervezeteket és egyé-

neket, hogy különböző megmozdulásokat és egyéb 

aktivitásokat szervezzenek olyan fajsúlyos témák-

ban, mint a  klímaváltozás, a  fenntarthatóság vagy 

az erdők és víz közötti kapcsolatrendszer. Idén az er-

dők és a biodiverzitás állt az esemény középpontjá-

ban. Az erdők a szárazföldi élet több mint nyolcvan 

százalékának adnak otthont, éppen ezért a biológiai 

sokféleség megőrzésében, valamint a  környezetvé-

delemben, a levegőben lévő szén-dioxid megkötésé-

ben, a talajvédelemben és a klímaváltozás hatásainak 

csökkentésében játszott szerepük felbecsülhetetlen.

Magyarország huszonkét állami erdőgazdasá-

gában a természeti értékek megőrzésén, az erdők 

ökoló giai állapotának és produktivitásának fenntar-

tásán dolgoznak. Az erdők és a fák védelmének 

kulcs fontosságú helyet kell elfoglalnia az életünkben, 

hiszen oxigént termelnek, és a szén-dioxid megköté-

sével a napjainkban égető témává vált klímaváltozás-

sal is felveszik a harcot. ¡
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alulreprezentáltság • kiberbűnözés

Az információs és kommunikációs technológiai szakmák-
ban foglalkoztatott nők aránya idehaza továbbra is mélyen 

az EU-átlag alatt van. Az Eurostat legfrissebb munkaerő-
piaci adatai szerint az uniós tagállamok 16,5 százaléka 

helyett Magyar országon a női munkaerő aránya 9 százalék 
alatt van, ráadásul az IT-területen dolgozó nők több mint 

harmadát zavarja a férfi ak dominanciája.

A gyengébbik nem alulreprezentált-

sá ga az  egész kontinensen jelentős, 

mi közben az  IT-területen folyamatosan 

nőnek a  változatos szakmai készségeket 

és úgynevezett soft skilleket (olyan kész-

ségeket, amelyek nehezen mutathatók ki 

és mérhetők számokkal) igénylő pozí-

ciók, melyekben gyakran erősebbek a női 

munkavállalók. Az 5000 informatikai szak -

ember bevonásával készült fel mérés egye-

bek között arra mutatott rá, hogy a szek-

torban vezető pozícióba kerülő nők 

mintegy harmada találkozott előítéletek-

kel. Szakemberek szerint a  nemek össze-

tétele szempontjából kiegyensúlyozott 

csoporto kat magasabb szintű együttmű-

ködési és problémameg oldó ké pesség jel-

lemzi. Az IT-karrier számos előnnyel járhat 

a női munkavállalók számára, a munkahely 

rugalmassága mellett kevesebb stressz jel-

lemzi a szektort. A pályaelhagyóknak lehet 

jó hír, hogy manapság már olyan előzetes 

tudást sem igénylő képzések – három hó-

napos elméleti oktatás és hat hónapos 

gya kornoki program – is megjelentek Ma-

gyar or szá gon, melyek segítségével ki lenc 

hónap alatt junior webfejlesztővé válhat-

nak a  résztvevők. Az  IT-cégek pozícióját 

erősíti a  szektor stabilitása és a  kiszámít-

ható pályaív is. ¡

Zsaroló koronavírus 
Miközben az egész világ elkeseredett küz-
delmet vív a koronavírussal szemben, nem 

sokat kellett várni az első rosszindulatú tele-
fonos applikáció megjelenésére. A CovidLock 

hasznos információkat ígér ugyan a vírusról 
és terjedéséről, valójában azonban lezárja 

a felhasználók telefonját, és váltságdíjat 
követel a feloldókódért cserébe.

A koronavírus terjedését követő alkalmazások manapság rend-

kívül népszerűek, ezért egyre több kiberbűnöző próbál hasznot 

húzni az egész világot sújtó járványból. A CovidLock zsarolóprog-

ram a vírus terjedését és a legfrissebb statisztikát bemutató térkép 

helyett komoly károkat okoz az applikáció letöltőjének. Amennyi-

ben ugyanis nincsen beállítva a mobilon jelszó, a vírus generál egyet, 

és ezzel kizárja a tulajdonost a saját eszközéről. A feloldókulcs ára 

kereken 100 dollár Bitcoinban, a nem fi zetőket pedig azzal fenyege-

tik, hogy közzéteszik az interneten a mobilon található érzékeny in-

formációkat, például fotókat, illetve a készülék adatait később 

letörlik. A kártékony alkalmazás nem érhető el a Play Áruház-

ban, kizárólag egy weboldalról tölthető le. Éppen ezért fontos, 

hogy mindenki csak hivatalos, megbízható forrásból telepítsen 

programokat. Aki mégis megtette, annak sem kell kétségbe-

esnie, ugyanis már visszafejtették a zsaroló applikációt, és nyil-

vánosságra is hozták a deaktiváló kódot. A 4865083501 szám-

sor beütése után ismét használható lesz a mobil. ¡

Több nőt az IT-szektorba!
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F
eltehetően kevesen gondolnak abba bele, 

milyen technikai és infrastrukturális hátteret 

kell biztosítani ahhoz, hogy a  mindennapi 

életünkhöz szükséges adatainkat és a  leg-

különfélébb szolgáltatásokat bárhol, bármikor elér-

hessük az  internetre csatlakoztatott eszközeinken 

keresztül. A felhő alapú (cloud computing) szolgál-

tatás folyamatos működtetéséhez egyebek között 

olyan adatközpontokra van szükség, amelyeket 

nagy kapacitásokkal rendelkező szerverfarmok üze-

meltetésére alakítanak ki. A központok áramigénye 

– alapvetően a hűtőberendezések miatt – évről évre 

radikálisan növekszik, a várakozások szerint az idei 

esztendőben az Európai Unió teljes energiafogyasz-

tásának 2-3  százalékát teszik majd ki. A  folyama-

tosan emelkedő energiamennyiség elsősorban az 

egyre olcsóbb okostelefonokon is elérhető külön-

böző zene- és video megosztó-szolgáltatások ugrás-

szerű elterjedésére vezethető vissza. A piacelemző 

Forró helyzet
A digitalizáció következtében az elmúlt években radikálisan megemelke-
dett az adattermelés mértéke világszerte, a nap 24 órájában működő 
adatközpontok azonban nagy energiaigényűek és rengeteg hőt termelnek. 
A szerverparkok fenntartható működéséhez a megújuló energiaforrások 
fokozottabb kiaknázására van szükség. Vajon milyen extrém helyszíneken 
tárolják adatainkat, és hogyan hűthetjük le a kedélyeket?

Mi is az az adatközpont?

Maga a kifejezés egészen a számítástechnika kezdeti időszakáig vezethető 

vissza, az úgynevezett különleges környezetet biztosító számítógépszobákig, 

ahol a szabványos rackszekrények mellett emelt padló és rendszerezők kezel-

ték azt a rengeteg kábelt, melyek egyébként behálózták az egész helyiséget. 

A mai fejjel már szinte elképzelhetetlen méretű számítógépek rendkívül sok 

áramot fogyasztottak, és folyamatos hűtést igényeltek. Az internet előretöré-

sével az adatokat már elsősorban szervereken tárolták, és maga az adatköz-

pont kifejezés is ekkor terjedt el, amelyen a kifejezetten számítógépek mű-

ködtetésére kialakított helyiséget értettek. Ezek a szervertermek jellemzően 

többcélú épületekben – akár iroda házakban – találhatók, míg a szerverfarmok 

vagy más néven modern adatközpontok már teljesen különálló épületek, me-

lyeket speciálisan arra a célra alakítanak ki, hogy ott több vállalat szervereit 

és tárolóit tartsák és üzemeltessék biztonságosan. A legnagyobb centerek 

olyan konténereket használnak, amelyekben ezer vagy akár még több szervert 

helyeznek el. A hatékonyságot a 7×24 órában zajló monitorozó tevékenység 

segíti, melynek során folyamatosan fi gyelik a rendszer minden lényeges ele-

mét, és a kritikus határértékek elérésekor automatikusan közbeavatkoznak.
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International Data Corporation előrejelzése szerint a folyamat meg-

állíthatatlan, az internetre csatlakoztatott eszközöknek és a felhő-

szolgáltatások népszerűségének hatására 2025-re az  adatmeny-

nyiség várhatóan a jelenlegi 33 helyett 175 zettabájtot fog kitenni. 

Egy zettabájt egytrillió gigabájtnak felel meg, és ezt a tetemes adat-

tömeget bizony valahol tárolni kell a jövőben is. Amennyiben a vi-

lághálót önálló államként kezelnénk, akkor globális szinten a Top 10 

legnagyobb energiaigényű országok között szerepelne. 

Irány észak

Ilyen igényszint mellett az elmúlt években – nem meglepő mó-

don  – a  hangsúly a  megújuló energiaforrások fokozottabb ki-

aknázása felé tolódott. Eredetileg két különböző szerverhűtési 

technológiát különböztettek meg: a léghűtésest és a vízhűtésest. 

Az előbbinél a szükséges hőmérsékletet a  levegő keringtetésével 

tartják fenn, a vízhűtés esetében pedig merítéses hűtést vagy víz-

hűtéses rackszekrényeket alkalmaznak, amelyeknél a hűtőfolyadék 

a forró komponenseken áthaladva tartja szinten a hőmérsékletet. 

A  fi zikai infrastruktúra és az  adatok védelme érdekében a  meg-

felelő hőmérséklet biztosítása és szinten tartása kritikus fontossá-

gú, a mozgástér e tekintetben pedig rendkívül szűkös. A szabvány 

szerint az adatközpontokban 18–27 °C között lehet a hőmérséklet, 

és a páratartalomnak is folyamatosan 60 százalék körül kell lennie. 

A nem megfelelő hőmérséklet komoly károkat okoz a berendezé-

sekben: nemcsak csökkenhet a szerverek élettartama, de leállással 

járó meghibásodásokat is okozhat a  túlmelegedés. Fontos látni, 

ha egy-egy eszköz vagy rendszer leáll, akkor az azzal kapcsolatos 

munkafolyamatok is megakadhatnak, az pedig számos infokom-

munikációs vállalat működését is veszélyeztetheti. Az  adatköz-

pontok modernizálása és működésük hatékonyabbá tétele ezért 

egyrészt olyan hűtési megoldásokat tesz szükségessé, ami kisebb 

helyen nyújt nagyobb hűtési kapacitást, és rugalmasan igazodik 

az aktuális terheléshez. Másrészt pedig, ahogy korábban is írtuk, 

szemléletváltást eredményezett. A szigorú hőmérsékleti elvárások 

ismeretében logikus döntés volt az eredetileg is hűvösebb klímájú 

északi országokat választani helyszínül, ahol ráadásul közvetlenül 

is elérhető több megújulóenergia-típus, mint a szél- és vízenergia. 

Napjainkra a techipar óriásai lettek a  legnagyobb vállalati vá-

sárlói a megújuló energiának, ráadásul az úgynevezett PPA (Power 

Purchase Agreement) szerződéseik révén hosszú távú megálla-

podásokat írnak alá a  szolgáltatókkal. Olyan világszerte ismert 

brandek, mint az Apple, a Microsoft vagy az eBay is alapvetésként 

fogalmazta meg, hogy a jövőben 100 százalékban megújuló ener-

giát használ, míg a Google már néhány évvel ezelőtt meg is való-

sította mindezt. A keresőóriás például már évekkel ezelőtt olyan 

megoldással rukkolt elő, melynek köszönhetően egy új, energia-

takarékos technológiával biztosítják az  elegendő hűtést tajvani 

szervereinek. Egy hűtőberendezés éjszakai árammal állítja elő azt 

a mennyiségű jeget, amiből elég hideg víz keletkezik ahhoz, hogy 

a nap folyamán a klíma helyett folyadékkal tudják hűteni a  léte-

sítményt. Izlandon víz- és geotermikus energiával üzemelő köz-

pontok épültek, a zöld gondolkodás Svédországban abban érhető 

tetten, hogy egy lakóparkot tudatosan építettek az adatközpont 

mellé, így az ott termelődő hővel fűtik a házakat. 

Szintén ezt a  szemléletmódot erősítik az  úgynevezett elsöté-

tített (lights-out) adatköz pontok is, ahol a rendkívüli eseteket le-

számítva szükségtelen az emberi jelenlét. Ebből következően nincs 

szükség világításra sem, hiszen minden rendszer és eszköz távoli 

hozzáféréssel irányítható. Az  energia felhasználás mérté két egyre 

több vállalat vállalja nyíltan: a Mic ro soft és a Yahoo prog nosz ti-

zá ció kat ad ki saját központ jaival kapcsolatosan, míg a  Google 

negyedévente publikálja adatközpontjai energiafelhasználásának 

hatékonysági adatait. 

A legmenőbb szerverparkok

Európa legnagyobb adatközpontja szintén Skandináviában, egy 

kis falu mellett épül; a Kolos Data Center Észak-Norvégiában négy 

szinten összesen 600  ezer négyzetmétert foglal majd el. A  pro-

jekt érdekessége az, hogy a  központot egy egykori bánya helyé-

re tervezték, és a  helyszín melletti érvként a  megújuló energiák 

Az adatközpontok áramigénye, alapvetően a hűtőberendezések miatt, évről évre 

radikálisan növekszik. Napjainkra a techipar óriásai a legnagyobb váválllalalatati vá-

sárlói a megújuló energiának. Az észszak-nevadaiai ssivivatatagagbaban n épépülülő ő ThThe e CiCitatadedellll  
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és adatátviteli infrastruktúrát működtető optikai kábelek magas 

ellátottsága szolgált. A  tervek szerint 2027-re az  adatközpont 

1  giga watt áramot fog fogyasztani. A  különleges helyszínekért 

folytatott képzeletbeli versenybe az 1100 négyzetméter alapterü-

letű stockholmi Pionen White Mountains is jó eséllyel nevezhetne. 

A hidegháború idején nukleáris bunker helyén épülő adatközpont 

30 méterrel a Vita Berg Park gránitsziklái alatt található. Albert-

France Lanord építész tervei alapján az extrém helyszín zordságát 

mesterséges napszakváltó szimulátorral, melegházzal, trópusi kör-

nyezettel és egy közel 3000  literes akváriummal próbálták ellen-

súlyozni. Áramkimaradás esetén pedig két, második világháborús 

német tengeralattjárókba tervezett Maybach (MTU) dízelmotor 

lép működésbe. Egy ideig itt kaptak helyet a Wikileaks szerverei is. 

A brit légvédelmi rendszernek épített hidegháborús atombunke-

reket gondolták újra London mellett is; a Th e Bunker nevet viselő 

központ három méter vastag betonfalai mögött több száz vállalat 

adatait őrzik. A főváros körül húzódó M25-ös autópálya körgyűrű-

jén kívül található létesítmény nukleáris, biológiai és kémiai táma-

dások ellen egyaránt védett, generátorai pedig három hónapnyi 

áramellátást képesek biztosítani. Ugyancsak szerverek foglalták el 

a fegyverek és más katonai felszerelések helyét a svájci Alpok alatt 

húzódó több kilométeres alagútrendszerben. A Mount 10 a többi 

között 3,5 tonnás, távolból is irányítható acélbejárata, számos el-

lenőrző pontja és biometrikus azonosítói okán nyerte el az Európa 

legbiztonságosabb adatközpontja címet. A hűtővizet egy föld 

alatti tóból nyerik, a légszűrők a biológiai és kémiai támadások el-

len védenek, így a bázis minden külső kapcsolat nélkül is heteken 

keresztül képes üzemelni.

A világ legnagyobb szerverparkjai között tartják számon az in-

diai Bengaluru városában működő, hétemeletes épületben lévő 

központot. A  800  ezer négyzetméteres létesítmény földszintjén 

16 darab, egyenként 4 megawattos kapacitású generátor található, 

emellett az épületen kívül további négy másikat is telepítettek, mű-

ködésükért pedig három saját üzemanyagtank felel. A Tulip Data 

Centerben 14 ezer szerver rack fér el, és több mint 2000 indiai vál-

lalat adatigényeit szolgálják ki folyamatosan. Mintegy 3  milliárd 

dollárba került a világ legnagyobb adatközpontjának a létrehozása. 

A közel egymillió négyzetméteren elterülő China Telecom Data 

Center Belső-Mongóliában van, ahol az  átlaghőmérséklet 6  Cel-

sius-fok körüli, így az év közel háromnegyedében biztosítja a ter-

mészetes hűtést, a kiugró mennyiségű csapadékot pedig áramter-

melésre használják. A létesítményben az adatközponton kívül call 

centereket, raktárakat, irodákat és lakásokat alakítottak ki a dol-

gozóknak. Állami és magántőke bevonásával jött létre a Pentagon 

méretű területet felölelő Range International Data Center ugyan-

csak a kínai nagy fal mögött. Az IBM a tervezési és építési feladatok 

Rendelkezésre állás

Az adatközpontokat a rendelkezésre állás alapján rangsorolják, 

ami azt jelenti, hogy a folyamatos üzemhez képest mennyi időre 

állhat le a szolgáltatás. Az Uptime Institute világszerte elfogadott 

ajánlásrendszere négy kategóriát (Tier) különböz tet meg. Az első 

szinten redundancia nélküli egyirányú energia ellátású adatköz-

pontok találhatók, a Tier 2-es szinten az infrastruktúra egyes 

elemeihez már rendelnek tartalékot. A 3-as szint esetében 

az info kommuniká ciós rendszerek már két, egymástól független 

áramforrásról üzemelnek, a Tier 4-es szinten pedig már nem-

csak a számítástechnikai eszközök, de még a hűtő berendezések 

áramellátása is duplikált. A rendelkezésre állás százalékos el-

térése minimális, ugyanis már az első szinten is 99,67 százalé -

kos szintet kell biztosítani, míg a legmagasabb fokozat esetében 

ez az érték 99,99 százalék. Percben mérve jóval szembetűnőbb 

a különbség: Tier 1-es szinten 28 óra 49 perc szolgáltatáskiesés 

engedhető meg, míg a Tier 4-esnél mindössze 26,28 perc ki-

esést engedélyeznek.

A globális IT-vállalatok számára valós alternatíva a geográfi ai előnyök kiaknázása. A szi-TT

gorú hőmérsékleti elvárások ismeretében logikus döntés, hogy az eleve hűvösebb klí-

májú északi országokat választják egy-egy adatközpont helyszínéül. Európa legnagyobb 

adatközpontja, a Kolos Data Center például Észak-Norvégiában, egy kis falu mellett épül.
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ellátása mellett az üzemeltetésben is részt vesz a 150 megawatt 

energiát fogyasztó komplexum életében.  

Az Amerikai Egyesült Államokban is előszeretettel építkeznek 

elhagyott katonai létesítményekbe, régen bezárt bányákba vagy 

éppen barlangokba. Iowában az  InfoBunker az  amerikai légierő 

egykori központjában működik, az Iron Mountain egy Pittsburgh 

környéki mészkőbánya gyomrába, 70  méter mélyre telepítette 

szervereit, míg a Th e Mountain Complex egy dolomithegy olda-

lába vájt, közel 280  ezer négyzetméteres komplexumban tárolja 

az  adatokat. Ezekkel szemben a  jelenleg is épülő észak-nevadai 

Th e Citadell adatközpont a sivatagban kapott helyett, és a tervek 

szerint teljesen megújuló erőforrásokra fog támaszkodni, és mint-

egy 260 szabadalmaztatott újítást is alkalmaznak majd benne. 

A globális IT-vállalatok számára valós alternatíva a  geográfi ai 

előnyök kiaknázása, azonban a  kisebb cégek esetében nem iga-

zán éri meg külföldre költöztetni a  szervereiket, egyebek között 

ezért is került fel hazánk is a modern adatközpontok térképére. 

Magyarországon a legjobb, Tier 3-as minősítéssel az Invitech adat-

központja, a DC10-III rendelkezik. A fővárosban a Kozma utcában, 

a korábbi Athenaeum Nyomda épületét alakították át a 21. századi 

infokommunikációs technológia követelményeinek megfelelően. 

A  szerverparkot elsősorban pénzügyi, kereskedelmi nagyvállala-

tok veszik igénybe, ahol az adatkezelésnek kiemelkedő jelentősé-

ge van. 2013-ban adták át Budapesten a Wigner Adatközpontot, 

amely a Svájcban működő Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, 

a CERN távoli agyaként funkcionál. Fő feladata, hogy a CERN nagy 

hadronütköztetőjében folyó részecskekísérletek adatait tárolja, 

elemezze és a felhasználókhoz eljuttassa. Kétezer négyzetméteren, 

négy nagy teremben 500 szerver, valamint 20 ezer processzormag 

termeli itt jelenleg a hőt, amelyet 80 köbméternyi hűtőfolyadék 

képes megfelelően elvezetni.

Csak a képzelet szab határt

Az arra vonatkozó ötletek, hogy hol legyenek az adatközpontok, 

nem ismernek határt, az  óceánoktól egészen az  űrig terjednek. 

A Google például már több mint egy évtizede állt elő azzal az öt-

lettel, hogy egy úszó szerverfarmot hozna létre a  szárazföldtől 

5–10 kilométeres távolságban, az áramot a hullámzásból nyernék 

ki, a  hűtést pedig a  tengervízből oldanák meg. Egy másik ötlet 

szerint kis méretű, a  napsugárzást számítási és kommunikációs 

teljesítménnyé alakító szerverműholdakat állítanának Föld körüli 

pályára, melyek együtt működve redundáns szuperszámítógépek-

ként és kommunikációs hálózatként viselkednének. Egy biztos, 

fi zikailag jól védett helyszínekből a jövőben még többre lesz szük-

ség, hiszen az emberiség adat- és információéhsége folyamatosan 

és robbanásszerűen nő. Ráadásul a technológia fejlődése újabb és 

újabb igényeket szül, elég, ha az önvezető autók piacára gondo-

lunk. Ezekben az autókban számtalan szenzor működik egy idő-

ben, ezek a szenzorok folyamatosan küldik a szervereknek az ada-

tokat, melyeket aztán a másodperc töredéke alatt kell elemezni, 

majd visszaküldeni a biztonságos működés érdekében. És ez csak 

egyetlen olyan fejlesztés, mely néhány éven belül több tízmilliós 

nagyságrendben terjed majd el a világban. ¡

A fi zikailag jól védett helyszínekből a jövőben egyre többre lesz szükség, hiszen az emberiség adat- és információéhsége folyama-

tosan és robbanásszerűen nő. Az 1100 négyzetméter alapterületű stockholmi Pionen White Mountains például egy hidegháborús 

nukleáris bunker helyén épülő adatközpont a Vita Berg Park gránitsziklái alatt 30 méterrel, ahol áramkimaradás esetén két, második 

világháborús német tengeralattjárókba tervezett dízelmotor lép működésbe.
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okosmadár, oktatás • techmeeting, HRHR-bot

Autista gyerekek új tanára
Mesterséges intelligenciával felvértezett, zöld tollas, 

60 centiméter magas robotot fejlesztett ki a Dél-
kali forniai Egyetem (University of Southern California) 

kutató csoportja. A Kiwi nevet viselő „okosmadár” 
autista gyermekek tanulását támogatja – a próba  -

tesztek alapján komoly hatékonysággal.

A 17  autista gyermek otthonában egy hó-

napon keresztül zajló pilotprojekt elsőd-

leges célja az  volt, hogy jobban megértsék 

az érintett beteg gyerekek igényeit, így a jövő-

ben azokhoz tudják igazítani a  tanórákat. 

A tanulás során táblagépek bevonásával világ-

űr témájú matematikai feladatokat kaptak 

az  érintettek, és Kiwi visszajelzésekkel köny-

nyítette fejlődésüket. Helyes megoldás esetén 

gratulált, helytelen válaszoknál pedig külön-

böző ötletekkel segítette őket. A mesterséges 

intelligenciának köszönhetően saját algoritmu-

sokat készít, melyeket az adott gyerek tanulási 

szintje alapján módosít. Azaz a haladással pár-

huzamosan a  feladatok is nehezednek. Kiwi 

rögzíti a  tanulás folyamatát, így az  orvosok 

később tanulmányozhatják a  nebulók szem-

mozgását, hangszínét vagy éppen fejtartását 

is. A projektben részt vevő 17 gyereknél javuló 

matematikai készségeket tapasztaltak, ráadá-

sul 92  százalékuknál a  hónap végére ja vultak 

a szociális készségek is. A fejlesztők szerint a ro-

botok nemcsak az  otthoni gondozás megta-

nulásában nyújtanak segítséget, de megmutat-

ják azt is, mikor áll készen a gyermek leginkább 

a tanulásra. ¡

Rangos magyar siker 
az MI területén

Az elsősorban HR chatbot megoldásokat fej-
lesztő magyar ChatBoss Team bekerült a világ 
legígéretesebb, mesterséges intelligenciával 

foglalkozó startupjai közé. A hazai startup 
a Choose Paris Region (Párizsi Befektetési 

Ügynökség) által szervezett nemzetközi üzleti 
kapcsolatépítő eseményen került be a deep 

tech szektor legnagyobbjai közé.

A techmeeting alapvető célja az volt, hogy a mesterséges intelligen-

ciával foglalkozó induló vállalkozásokat nemzetközi óriáscégek-

kel ismertesse meg. A meghívott startupok mindegyike lehetőséget 

kapott, hogy röviden bemutassa fejlesztéseit és üzleti megoldásait, 

majd a  személyes találkozókon már a  konkrétabb együttműködési 

lehetőségekről tárgyalhattak a multivállalatok képviselőivel. Magyar-

országról a ChatBoss Teamet válogatták be a deep tech szektor Top 

25 induló vállalkozás közé. A hazai startup a mesterséges intelligencia 

segítségével olyan eszközöket fejlesztett a  vállalati HR-szakembe rek 

számára, melyekkel gyorsabb és hatékonyabb lesz a  toborzási tevé-

kenységük, felhasználóbaráttá válik a HR operációs feladatok 

kezelése. A  fejlesztés megfelel az  egyre gyorsuló kommuni-

kációs követelményeknek, ezért felhasználói nemcsak ér-

tékes munkaidőt, de jelentős összeget is megspórolhatnak. 

A ChatBoss Team eddig is komoly referenciákkal rendelkezett, 

dolgoztak már a többi között New York állam választási bizott-

ságának, az HBO-nak, az Audi magyar leányvállalatának pedig 

díjnyertes HR-botot fejlesztettek ki. ¡ 
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A gondolkodás 
forradalma

Hogyan alakítja a matematika a világot?

Typotex Kiadó

Lehet-e még hely a végtelen szál-
lodában, ha minden szoba foglalt? 

Hogyan viselkednek a skizofrén nullák? 
Mi történt Steve Jobs garázsában? 

Miféle egyenletek működtetik a világot? 
Mi a különbség a Notre-Dame és egy 
nanoűrhajó között? Van-e közös vonás 
Newton fl uxióelméletében és a Mona 

Lisában? Nem kell matematikusnak 
lennünk ahhoz, hogy mindezeket 

megértsük. Hogyan mérhetnénk precí-
zen az időt, miképpen építhetnénk biz-
tonságos függőhidat, hogyan juthatnánk 
el a Holdra?

Amikor nem kell más, csak papír, 
ceruza és persze sok számítás, hogy 
kiderüljön, valóban működnek-e az 
elképzeléseink, hirtelen képessé váltunk 
megjósolni a jövőt. A könnyed, világos 
stílusban megírt könyv érdekes para-
doxonokon, fontos tudományos felfe-
dezéseken és izgalmas problémákon 
keresztül világítja meg: az emberiség 
története szétválaszthatatlanul össze-
fonódik a matematikával. •

Bolya Mátyás

Információelmélet 
és népzenekutatás

L’Harmattan Kiadó

A népzenekutatás nagy utat járt be 
a romantika lelkes érdeklődésétől 

a 20. század elején kikristályosodó 
modern tudományszemléletig, miközben 
megszületett a kutatás tárgyának pon-

tos meghatározása, a népzene fogalma 
is. A klasszikus hőskort a módszeres 

kutatás viszonylagos nyugalma követte. 
Akkor még senki sem sejtette, hogy 

milyen gyökeres változást hoz majd 
a következő századforduló. Beköszönt 
a digitális kor.

Ez a könyv erről a változásról szól. 
Történeti távlatokba helyezi az infor-
mációkezelés fogalmát, megvizsgálja 
a zenefolklóradatok viselkedését a di-
gitális térben, visszavetítve a korszerű 
információkezelés szempontrendszereit 
a múlt népdalrendezési stratégiáira. 
A téma kontextusa megkövetelte a nép-
zenei rendezéstörténet rövid áttekinté-
sét és a népzenei rendezés gyakorla-
tához kapcsolódó fogalmak egységes 
keretben történő újraértelmezését is. • 

Lengyel Dénes

Régi magyar mondák
Helikon Kiadó

Benedek Elek unokájának, Lengyel Dénes 
írónak klasszikussá vált kötete nemcsak 
külsejében újult meg, hanem az eredeti, 

hiánytalan kézirat alapján látott nap-
világot. A hun időktől egészen Mátyás 

király koráig tartó időszak alatt másfél 
száznál is több monda, adoma, kró-

nikatöredék adja vissza hűen és hitele-
sen a teljes magyar mondavilágot, 

amelyet már Arany János is elveszett 
naiv eposzunknak nevezett.

A szerző a történeteket semmiféle 
történelmi és néprajzi anyaggal nem 
keverte. Sikerrel megőrizte a krónikák-
ban, kódexekben és a néphagyomány-
ban megörökített mondák, legendák 
báját, bölcsességét, nyelvi zamatát. 
Írásain érződik hiteles forrásmunkáinak, 
a krónikáknak, a népmondáknak a jel-
legzetes stílusa. 

A bőséges jegyzetanyag, forrásgyűj-
temény, ábrák, képek, metszetek még 
közelebb hozzák a kíváncsi olvasókhoz 
a rég letűnt évszázadokat. •
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Szerző: Stöckert Gábor
fénymérés, xerográfi a, szelén használata

Noha a  papírmentes mozgalmak és az 

elektronikus ügyintézés korában már csök-

ken a jelentősége, a fénymásoló gép évtize-

dekig minden iroda alapvető kelléke volt. 

A gép feltalálójaként általában egy amerikai 

fi zikust, Chester Carlsont említ a technika-

történet, pedig Carlsoné mellé egy magyar 

nevet is illene odatenni: Selényi Pálét.

Selényi 1884-ben született Dunaadonyban 

Schlesinger Pálként (1899- ben magyarosí-

totta a  nevét), matematika–fi zika szakos 

tanulmányait az  ELTE elődjében végezte, 

ahol 1910-ben doktorált. Egy évvel később 

a  fény természetét vizsgálva olyan kísér-

letet konstruált, amivel cáfolta Einstein 

egyik elméletét. Ígéretes pályafutását meg-

akasztotta az  első világháború, a  Tanács-

köztársaság pedig derékba törte. Selényi 

ugyanis Eötvös Loránd halála után, éppen 

a Tanácsköztársaság alatt lett egyetemi ta-

nár, amiért később a  tudományos közélet 

megbélyegezte, és csak a  második világ-

háború után fogadta vissza soraiba. Addig 

az  Egyesült Izzó kutató laboratóriumá ban 

dolgozott, számos fontos eredményt publi-

kálva és műszert alkotva a fénymérés terén.

A húszas évek végén az Izzónál dolgozta 

ki a  fénymásolók által használt xerográfi a 

módszerét is. Ennek egyik alapja a kedvező 

fotoelektromos tulajdonságokkal rendel-

kező szelén, amelynek használatát Selényi 

javasolta. A xerográfi a első lépéseként elekt-

romosan feltöltenek egy szelénhengert, 

majd rávetítik a másolandó képet – ennek 

eredményeként csak ott marad töltött a 

henger, ahol nem kapott fényt. A  követ-

kező lépés a  festékpor felvitele a hengerre 

a  feltöltött területeken, majd a  henger át-

nyomja a  festéket egy papírra, végül heví-

téssel rögzítik a festéket a papíron. Selényi 

e folyamat minden lépését leírta, és 1929-

ben az Egyesült Államokban bejegyeztetett 

egy szabadalmat, amelyben már szerepelt 

a  katódsugárcső képének töltések révén 

történő rögzítése papíron. 1935-ben és 

1938-ban további szabadalmi kérelmeket 

adott be képmásolásra, és készített egy 

kézzel hajtott másológépet is. Befektetőket 

azonban nem talált ötletére, részben azért, 

mert a  kor egyik legjobb képátviteli szak-

értőjének tartott Vlagyimir K. Zvorikin 

el utasító (és rövidlátó) szakvéleménnyel 

szólta le Selényi munkáját. Ez Európában 

elriaszthatta az illetéke se ket, de az amerikai 

Carlsont nem: Selényi munkáiból kiindulva 

alkotta meg a  fény másoló gépet. Később 

Carlson többször is készséggel elismerte, 

hogy Selényi volt az  ősforrás, annak elle-

nére, hogy a gép egyéb képességeinek (pél-

A fénymásoló gép 
ötletadója

dául gyorsaságának) megvalósítása már 

az amerikai feltaláló érdeme volt.

És miközben Carlson lassan meggazda-

godott a xerográfi ából, Selényit újabb csapá-

sok érték: 1940-ben származása miatt kény-

szernyugdíjazták (egy magáncégnél kezdett 

egyenirányítókon dolgozni), a  háború alatt 

elveszítette fi át és nevelt fi át, ő maga pedig 

munkaszolgálatra kényszerült, ahonnan éle-

te végéig tartó betegséggel tért haza. 

A tudós, akinek zsenije sorozatos mél-

tatlanságok és tragédiák miatt nem tudott 

kibontakozni, 1950-ben végre újra tanít-

hatott az ELTE-n, 1952-ben pedig Kossuth-

díjat kapott, ám nem sokáig élvezhette 

a  kései elismeréseket: 1954-ben Buda-

pesten meghalt. Az Eötvös Loránd Fizikai 

Társulat tíz évvel később Selényi Pál-díjat 

alapított a tiszteletére. ¡

Selényi első xerográfi ai 

szabadalma

Selényi Pál
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Selényi kézzel hajtott elektrosztatikus 

képmásoló készüléke
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Hazai nukleáris 
anyag tudományi kutatás 

Agrárinnováció – szükség 
és fogadókészség

A hulladék nem szemét  
– ha okosan bánunk vele
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