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Interjú Krenács László patológussal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Karnok Csaba

A szabadság éltető erő
„Minden minta mögött egy emberi élet áll. Nem közelíthetek rutinból egyikhez sem
– nyilatkozta magazinunknak Krenács László, az MTA doktora, orvos-patológus,
akit előző interjúalanyunk, Bartók Tibor ajánlott. A professzor szerint a folyamatosan magas szintű szakmai munka, a minőség a diagnosztika éltető ereje.

Családi hagyomány, olthatatlan gyerekkori érdeklődés vitte az orvosegyetemre?

A patológusokat gyakorta összekeverik a boncmesterekkel.
Mi a különbség?

– Alapvetően a biológia vonzott, ezért jelentkeztem a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium biológia szakos osztályába. Az akkor szigorú és konzervatív hangulatú gimnáziumban Ésik Zoltán tanár
úr volt a biológiatanárom. Bár sokáig a biológiával kacérkodtam,
végül az „sodort” az orvoslás felé, hogy az osztálytársaim több
mint fele az orvosegyetemre jelentkezett. A többségünk orvos is
lett – és ezt a döntést máig nem bántam meg.

– A laikus közönség valóban összetéveszti a patológust a boncmesterrel. A boncmester a boncolások során az orvos segítője, ő végzi
a tetemek rekonstruálását, a halottak tárolásával kapcsolatos feladatokat. A patológus az emberi testből eltávolított szövetek alapján diagnosztizáló orvos. A betegágy mellett dolgozó kollégáink
e diagnózisok alapján kezelik a betegeiket. A patológián – ami eredeti jelentése alapján a szenvedés tudományát jelenti – lényegében
a kórtant értjük. Talán nem tűnik elfogult kijelentésnek, hogy a patológia napjaink egyik legfontosabb diagnosztikus szakmája.

Akkor könnyebb volt, vagy most könnyebb bejutni erre
a pályára?

– Úgy érzem, most nehezebb, és a tananyag is nagyobb. Tizenhat
évet tanítottam az egyetemen, és úgy látom, hogy egyre csak növekszik a követelmény. Talán úgy tudnám legjobban leírni a feladat nagyságát, hogy az orvosegyetem elvégzése felér egy sportoló
olimpiai felkészülésével.

Az egyetemen sokat kellett boncolnia?

– A boncolás a patológiai munka része. A szegedi Patológiai Intézetben dolgozva ezernél abbahagytam az elvégzett boncolások
számolását. Pályakezdő koromban még az volt a szabály, hogy
a kórházban elhunytakat automatikusan boncolni kellett.
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A boncolás hosszú évszázadokon keresztül anatómiai célokat szolgált. Leonardo azért boncolt, hogy jobban értse
az anatómiát. A 18. században élt Giovanni Battista
Morgagni volt az első, aki a boncolás során látottakat
betegségekhez kapcsolta. Az első magyar nyelvű kórbonctani könyvet Arányi Lajos írta 1864-ben. Ő volt az, aki
elhunyt kisfiát bebalzsamoztatta és az íróasztala mellett
tartotta. Önt mi vitte ehhez a tudományághoz?

– Szerintem alig van olyan orvostanhallgató, aki úgy lép be az egyetem kapuján, hogy ő patológus szeretne lenni. Sokan ellenben azt
tervezik, hogy patológusként kezdenek dolgozni, mert az jó alap
a sebészeti szakmákhoz, belgyógyászathoz vagy éppen a gyermekgyógyászathoz. Egykoron egy sor kiválóság indította így a pályáját.
Az egyetem vége felé két dolog érdekelt igazán. Az egyik a sürgősségi orvostan – medikus koromban mentőtisztként dolgoztam –,
a másik a hematológia. Hematológiai témájú szakdolgozati témát
a Patológiai Intézet írt ki. Bizonnyal elégedettek voltak velem,
mert a végzésem után szívesen láttak az intézetben.
Nem akart gyakorló orvos lenni?

– Az egyik legfőbb ellenérv az volt, hogy nehezen éltem meg a betegek szenvedéseit, amit a személyes kötődés még megterhelőbbé
tett számomra. Azért is választottam a patológiát, mert a betegek
szenvedését nem élem meg személyesen, ennek ellenére hatékonyan segíthetek nekik. A mikroszkóp mögött ülve egy megválaszolandó kérdést látok. Az objektivitáshoz kell a távolság. Az egyetemen volt egy nem túl népszerű professzor, akinek egyik mondását
megjegyeztem: „Az ember ne legyen a saját családjának az orvosa.”
Tizenhat évet töltött a Patológiai Intézetben. Mi tartotta ott
ennyi ideig, és miért távozott onnan?
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– A hematopatológia, a malignus (rosszindulatú) hematológiai
betegségek patológiai diagnosztikája volt mindig a fő érdeklődési területem. Az egyesült államokbeli Bethesdában található
National Institutes of Health (NIH) nevű intézményben, Fogartyösztöndíjasként, szakmám egyik legnagyobb szakértője, Elaine
Jaﬀe mellett dolgozhattam. A NIH olyan a biomedicinális kutatások területén, mint a NASA az űrkutatásban. Érdekesség, hogy abban az időben – 1994-ről beszélünk – nagyjából harminc magyar
kutató dolgozott ott. Noha óriási élmény volt a kinti munka, két év
után hazajöttem. Nem küldtek, további tíz hónapra szólt az ösztöndíjam. A búcsúzáskor éreztették, hogy visszavárnak. Részben
ezzel a megbecsüléssel magyarázható, hogy társszerzőként bekerülhettem a WHO által kiadott, az úgynevezett „kék könyv”
sorozatban megjelent, a hematológiai daganatok osztályozását
összefoglaló könyvbe. Visszatérve a hazatérésemre. Azért jöttem
haza, mert az itthoni intézeti vezetőváltás után úgy éreztem, az új
helyzetben megvalósíthatom a szakmai elképzeléseimet. Nem
jött be. 2001 szeptemberében újra ki akartam menni, de a New
York-i ikertornyok elleni támadás felülírta a terveimet. Akkor úgy
éreztem, ideje számvetést készíteni arról, hogy mit értem el, mik
az előttem álló lehetőségek. Az intézetvezető támogatását nem
élveztem, miközben olyan feladatokra vágytam, amiket kint végezhettem. Amerikában fogalmazódott meg bennem, hogy jó
lenne a hematopatológiai kutatásokra koncentráló egységet létrehozni. A szegedi Bay Zoltán Biotechnológiai Intézet keretein belül
alapítottuk meg az első független laboratóriumunkat. Reméltem,
hogy sikeres lesz ez a próbálkozás, de azért menekülő útvonalnak
ott volt az akkor elnyert Humboldt-ösztöndíjam, amivel Würzburgban, a szakma másik kiemelkedő szaktekintélye, Hans Konrad Müller-Hermelink mellett tanulhattam. Az ösztöndíj alatt
feleségem, Bagdi Enikő vitte a laboratóriumot. Ő szintén képzett
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hematopatológus, Peter Isaacson, a szakma egy harmadik „óriása” mellett tanult Londonban. Mivel egyre több helyről kaptunk
konzultációra szövetmintákat, a laboratórium fejlődésnek indult,
és az ösztöndíjról hazatérve már többé nem merült fel, hogy külföldre menjek. Egyszer azért – lényegében „játékból” – megadtam
az adataimat egy fejvadász cégnek, amelyik olyan írországi állást
szerzett, hogy most sem hiszem el a felkínált ﬁzetés nagyságát.
Nem fogadtam el. Azóta többször hívtak intézetvezetőnek, de
úgy érzem, hogy az a szabadság, amit elértem, azzal semmilyen
egyetemi pozíció sem ér fel.
2008-ban kilépett az intézményi keretek közül, és megalapította saját patológiai diagnosztikai laboratóriumát. Nem
félt attól, hogy kicsúszik a lába alól a talaj?

– A feleségem ismerőse mondta, hogy ez a lépés olyan volt, mintha
ejtőernyő nélkül ugrottunk volna ki egy repülőgépből. Én nem így
érzem, és most már azt gondolom, életem legjobb döntése volt.
A korábbi években kialakult szakmai kapcsolatoknak köszönhetően a minták jöttek utánam. Az elkötelezett szakmai munka
meghozta a megrendeléseket. A mi privát patológiai laboratóriumunkat a folyamatos minőségi munka tartja fenn.
Mennyire unikális ez a felállás?

– Németországban több hozzánk hasonló laboratórium működik,
olyan is akad, amit az ottani egészségbiztosító ﬁnanszíroz. Mi
nem tudtunk szerződni a hazai egészségbiztosítóval, kórházakkal állunk kapcsolatban. A németországi privát laborok általában
az egyszerű mintákat dolgozzák fel, a bonyolultakat továbbküldik.
Nálunk fordított a helyzet, hozzánk a bonyolult minták érkeznek.
Némelyiket csak hosszas, nyomozásszerű kutatással tudjuk diag-

nosztizálni. Bizonyos betegségek hazai mintáinak harmada, negyede hozzánk kerül.
Nagy a konkurencia?

– Valódi konkurenciáról nem beszélhetünk, hiszen a munkánk
inkább hiánypótló jellegű. Mivel nincs kellő számú patológus
az országban, sőt sok kórházban egyáltalán nincs helyben patológus, ezért egyfajta centrális szolgáltatóként számos kórházat segítünk. Mivel lényegében a teljes szakmát le kell fedni, nemcsak
hematopatológiai diagnosztikát végzünk, hanem szinte minden
típusú daganatos mintával foglalkoznunk kell. Évente közel nyolcezer beteg mintája kerül a laboratóriumunkban feldolgozásra,
amelynek kapcsán közel huszonkétezer immunhisztokémiai festést végzünk, ami országos szinten is kiemelkedő. Nagyon sokféle
betegséget diagnosztizálunk, ami folyamatos nyomozást, gondolkodást igényel. Ugyanakkor az idő is szorít bennünket, hiszen a betegek és a kezelőorvos is mielőbb eredményt szeretne. Ilyenkor
azt mondom, ha a páciens fél éve beteg, adjanak egy hetet, hogy
pontos diagnózissal állhassak elő.
Említette, hogy évente sok ezer szövettani mintát vizsgál
meg mikroszkóp alatt. Nem őrli fel a mindennapi rutin?

– Minden minta mögött egy emberi élet áll. Nem közelíthetek rutinból egyikhez sem. Egy ideje azt érezzük, hogy lassan teljesítőképességünk határához értünk, amit azon is érzékelek, hogy több
tudományos eredményem hosszú ideje vár megírásra. Folyamatos
nyomás alatt az ember kiéghet. Erre megoldásként a feleségemmel kitaláltuk, hogy havonta egy hosszú hétvégére elmegyünk
Szegedről. Ezek a „mikrovakációk” minimálisan szükségesek a feltöltődésre.
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A patológia melyik területe áll Önhöz a legközelebb?

– A vérképző rendszerek betegségeinek a szakértője vagyok, ez
a terület a laboratóriumunk erőssége, illetve a tudományos munkásságom is ezt determinálja. Ezzel együtt jár, hogy egyre több
molekuláris vizsgálatot is végzünk, amelyek fejlesztésével is sokat
foglalkozom. A patológia többi területét is igyekszem a tőlem
telhető legjobb szinten végezni, hiszen a laboratórium fenntartásához ez is elengedhetetlenül fontos. Évről évre bővül az esetszámunk, ami azt bizonyítja, hogy jól dolgozunk.
A laboratóriuma meghatározó szerepet tölt be a régió hematopatológiai diagnosztikájában, kutatásában, kiterjedt
együttműködést folytat számos helyi és országos kutatóhellyel. Fő kutatási területe a limfómák immunpatológiája. Ennek is köszönhetően több mint négyszázféle antigént
tudnak kimutatni, amihez a legmodernebb műszerek elengedhetetlenek. Honnan szerzi be az eszközöket?

– Induláskor néhány műszeremet a Bay Zoltán Intézetből vásároltam ki. A megtakarított pénzünkből vettük a legfontosabb eszközöket, majd a bevételeket visszaforgattuk és újabbakat vettünk.
Előszeretettel vásároltam az eBay-en, jutányos áron jutottam kiváló berendezésekhez. Egyszer fogtam csak mellé, de az sem volt
pénzkidobás, mert donorként hasznosítom azt a műszert. Ma már
bármit megvehetek, de megfontoltan költöm a pénzt.
Vállalkozóként rengeteg olyan feladattal küzd meg, amire
nem készíthették fel az orvosegyetemen. Autodidakta módon képzi magát, vagy segítséget kér?
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Krenács László 1960-ban, Szegeden született. 1979-ben
érettségizett a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban, majd
1985-ben általános orvos végzettséget szerzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem (SZOTE) Általános Orvosi Karán. 1990ben patológus szakorvos lett. 2000-ben PhD-fokozatot kapott,
2007-ben habilitált, 2009-ben az MTA doktora címet szerezte
meg. A SZOTE Patológiai Intézetében gyakornok, egyetemi tanársegéd, 1997–2001 között adjunktus. 2001 és 2007 között
tudományos főmunkatárs, laboratóriumvezető a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Biotechnológiai Intézetében.
2008-ban megalapította a Daganatpatológiai és Molekuláris
Diagnosztikai Laboratóriumot. 2010-ben címzetes egyetemi
tanár lett a Szegedi Tudományegyetemen. Számos hazai
szakmai testület tagja. Lektorált folyóiratokban megjelent
tudományos közleményei száma 120, ezek összesített impakt
faktora 242,82. A független idézettsége 2500 felett van.

– Folyamatos tanulás az életem. Örülök, hogy gazdasági szempontokra ügyelve is tudok jó döntéseket hozni. Műszerésznek sem készültem, mégis belebújok a berendezésekbe, és a kisebb-nagyobb
hibákat kijavítom. Általánosan szólva sem szeretem, ha függő helyzetben vagyok, és így azt sem, ha valakire, például a szervizre várni
kell. Az sem utolsó szempont, hogy egy műszer hibájának a megállapítása ugyanolyan diagnosztikus munka, mint a patológiai.
Függetlenségének másik alapja, hogy nem pályázik forrásokra.

portré

Interjú Krenács László patológussal

– Mivel egy sor keserű tapasztalatot szereztem a pályázatokkal kapcsolatban, inkább úgy döntöttem, hogy nem kívánok a folyamat
része lenni. A pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs terhek is
riasztóak. De azt a példát is felhozhatom, hogy korábban társpályázóként részt vettünk egy pályázati munkában, ahol másfél évig egy
ﬁllért sem kaptunk – miközben jöttek ellenőrizni az eredményeket.
A bevételeinknek köszönhetően lényegében saját pénzemből kutathatok, a kutatásaimat magam próbálom ﬁnanszírozni.
Kikkel dolgozik együtt?

– Három orvos mellett kiválóan képzett asszisztensekből áll a csapat. Remélem, mindannyian anyagilag versenyképes, szakmailag
kihívásokkal teli helynek tartják a laboratóriumot. Folyamatosan
azon dolgozom, hogy amennyire lehet, egyszerűsítsem a feladatokat. Sok apró innovációval, technológiai változtatással érem ezt
el. A cél minden esetben a szakmai minőség javítása. Nálam a szabadság érték. Nem várom el, hogy mindenki reggel nyolctól délután négyig itt üljön. Azt azonban megkövetelem, hogy a munka
legyen elvégezve.
Hihetetlenül gyorsan fejlődő tudományág a patológia. Vállalkozóként tudja követni a legmodernebb trendeket?

– Az összes olyan vizsgálatra képesek vagyunk, ami napjainkban
elvárás a fejlett világban, beleértve bármely molekuláris patológiai vizsgálatot is. A laboratórium műszerei a csúcstechnológiát
képviselik. Sok elemzést grátisz végzünk el, ha azt a diagnózis elkerülhetetlenné teszi, még ha a velünk szerződésben álló kórház
ﬁnanszírozása nem is tenné ezt lehetővé. Ezeknek a vizsgálatoknak
a költségét kigazdálkodjuk.
Mi tartja Szegeden?

– A legfontosabb szempont, hogy ide ágyazódtam be. Ez a város
nekem mindent megad, kényelmi szempontok alapján is tökéletes. Tetszik a város szellemisége. Egyébként pedig az internetnek
köszönhetően majdnem mindegy, hogy az ember hol él.
Idén hatvanéves, azaz, még számos dolgos év áll Ön előtt,
de ezt sem lehet a végtelenségig végezni. Lesz kinek továbbadni a stafétabotot?

– Próbálok ﬁatalokat bevonni, valakit megfertőzni, aki majd átveheti a céget, ám eddig nem jártam sikerrel. De sikerrel kell járnom, mert hiába tudom én valakiről, hogy szakmailag kiválóan felkészült, ha ebben a tekintélyelvű világban mások ezzel nincsenek
tisztában. Idő kell valakinek az elfogadtatásához.
Orvos végzettségű lánya nem jöhet szóba?

– Először valóban Dóra lányomra gondoltam, de ő kijelentette, hogy
a saját útját szeretné járni. 2012-ben szerzett orvosi diplomát, majd
idejött hozzánk, a Daganatpatológiai és Molekuláris Diagnosztikai
Laboratóriumba. A kutatómunkát nagyon élvezte, azonban egyre
jobban hiányzott neki a betegágy melletti munka. 2015-től a Szegedi
Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján dolgozik. Jól választott, mert azt tapasztalom, hogy az egyetemen, ha rólunk esik
szó, akkor a kollégái nagy lelkesedéssel beszélnek róla.
Megszerezte az MTA doktora címet, publikációinak a száma, az azokra érkezett független hivatkozások alapján

messze túlteljesíti azt, amit egy egyetemi tanártól elvárnak. Eredményei alapján az akadémikusság sincs messze
Öntől…

– Címzetes egyetemi tanár vagyok, és nekem most ennyi elég.
Magyarországon, ha valaki valamit jól csinál intézményi keretek
között, akkor előbb-utóbb számos olyan feladatot, felelősséget
rónak rá, hogy a szakmájára már nem marad ideje. Egy egyetemi
tanárnak vagy éppen dékánnak már alig jut ideje a közvetlen szakmai tevékenységre. Kérdés, hogy ez az előmenetel jó-e a betegnek?
Én nagyon élvezem, hogy azzal foglalkozhatok, ami érdekel.
Ott tart, ahol tartani szeretne?

– Amiben van némi hiányérzetem, hogy szeretnék többet tudni
a gyógyult betegekről, mert csak azokkal „találkozok”, akik időről
időre visszakerülnek a kórházakba. Aktuális terveim között szerepel a terápia javítását szolgáló kutatás elindítása. Azt szoktam
mondani, hogy előttem az élet, mivel olyan sok tervet forgatok
magamban.
Emlékszik olyan esetre, amikor félrediagnosztizált egy
mintát?

– Persze. Olyan nincs, hogy valaki tévedhetetlen. Egyébként a szakmánkban bizonyos tévedési arány megengedett, ami azonban
legfeljebb néhány ezrelék lehet. Azt remélem, hogy a beteg sorsát
érdemben befolyásoló rossz diagnózisom elenyésző számú volt.
A havi egyszeri „mikrovakáción” kívül mivel tölti a szabadidejét?

– Ahogy a szavaimból kiderült, a munkám egyúttal a hobbim.
A feleségemmel a meleg vizes medencében üldögélve sok, addig
megoldatlan problémára találtunk már választ. A feleségem egyúttal a munkatársam, azaz életünk szinte minden pillanatát együtt
töltjük. A koronavírus-járvány előtt sokat úsztunk, szaunáztunk,
ezek helyett a korábbinál többet kerékpározunk. Szabadidőm
része az otthoni kertészkedés. Ha össze akarom foglalni jelenlegi
helyzetemet, akkor azt mondhatom, szinte tökéletesen elégedett
vagyok az életemmel.
Kivel folytassuk interjúsorozatunkat?

– Puskás Lászlót javaslom, a Szegedi Biológiai Központ kiváló kutatóját, aki intézeti munkája mellett létrehozott egy jelentős kutatás-fejlesztő céget. Az a kutatóbázis szintén nagyon impresszív. ¡
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Magyar Szent István-rend, matematika • építészet, belsőépítészet, MI

Szemerédi Endre elismerése
a svéd Rolf Schock-díjban részesült, és ugyanabban az évben elnyerte az amerikai Leroy P. Steele-díjat is. 2012-ben Széchenyidíjjal tüntették ki. Szintén 2012-ben vehette át az Abel-díját,
amelyet a matematika Nobel-díjának tartanak. ¡

„A Szent István-rend a magyar nemzet tiszteletének legrangosabb kifejezése” – hangsúlyozta az átadáskor Áder János köztársasági elnök,
aki szerint tisztelettel kell adózni Szemerédi Endre teljesítménye,
a matematika tudományában elért korszakalkotó eredményei előtt,
amivel jelentős mértékben öregbítette hazánk jó hírét. Szemerédi
Endre 1940. augusztus 21-én született Budapesten. 1960-ban jelentkezett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Karának matematika–ﬁzika szakára. Az egyetemen mestere volt többek között Turán Pál és Erdős Pál, utóbbi biztatására kezdett el intenzíven foglalkozni a kombinatorikával. 1965-ben szerzett diplomát.
1970-ben Moszkvában védte meg kandidátusi, később Budapesten
akadémiai doktori értekezését. Nemzetközi hírnevét a harmincöt
éves korában közzétett cikke alapozta meg, amelyben egy évtizedek
óta fennálló matematikai problémát oldott meg. 1982-ben a Magyar
Tudományos Akadémia levelező, 1987-ben rendes tagja lett. 2010 óta
az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémiájának is tagja.
Munkásságát számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. 2008-ban

Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Az idei Magyar Szent István-rend kitüntetést
Szemerédi Endre Abel- és Széchenyi-díjas
matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja vehette át.

Szemerédi Endree (balra) Abel- és Széchenyi-díjas matematikusnak Áder Jánoss köztársasági elnök átadja a Magyar Szent István-rend kitüntetést Orbán Viktorr miniszterelnök jelenlétében.

Tervezett irodai egészség A
A mesterséges intelligencia bevonásával a Pécsi
Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának
szakemberei rendhagyó módon közelítenek az építészeti, belsőépítészeti tervezési folyamatokhoz.
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z egészség egyre inkább felértékelődik az épületek tervezésekor, létrehozásakor. A tudomány ma már foglalkozik ezzel, ugyanakkor az épületet használó ember még kevésbé érzékeli, hogy
miként hat az egészségére, ha elektromos vezetékek
futnak a falban, hogy eltérő akusztikai kondíciók
tartoznak a különböző felületekhez, hogy a mesterséges fény tulajdonságai miként befolyásolják a közérzetüket.
A pécsi egyetem munkatársai elgondolkodtak
azon, hogy ezekből az ismérvekből lehet-e rendszert
építeni? Több kérdést megfogalmaztak a témával
kapcsolatban: például lehet-e kondicionálni, hogy
egy tér egészségesebb legyen, és milyen paraméterek alapján fogalmazható ez meg? Programozható-e
képletszerűen, mérnöki, akár informatikai megoldások segítségével úgy a tér, hogy az egészséges legyen
a használója számára? A parametrizált komfortról
szóló kutatást a szakemberek a munkaterekre szűkítették le. A projekt tavaly nyáron indult, és a most
záruló Tématerületi Kiválósági Programban zajlik,
de a kar már benyújtotta a folytatáshoz szükséges
pályázatát. A koronavírus-járvány új megközelítést
is adott, hiszen az otthon végzett munka előtérbe
kerülése a lakóterekkel való építészeti szempontok
szerinti foglalkozást is szükségessé tette. ¡

információcsere, tanácsadás, kölcsönös bizalom, tudománybarát közhangulat, alumni klub

Szerző: Szegedi Imre

Esélye lehet
a béketeremtésre
„Általam igen nagyra becsült akadémikus társaim, köztük volt MTA-elnökök próbáltak rábeszélni, hogy vállaljam el az elnökséget, mert lehet esélyem a béketeremtésre,
az Akadémia presztízsének visszaállítására, a helyzet konszolidálására. Hosszas mérlegelés után döntöttem úgy, hogy mégis elindulok” – nyilatkozta magazinunknak
Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) új elnöke. Az agykutató
szerint az MTA korábban azért nem volt mindenben jó gazda, mert a teljesítményarányos forráselosztást nem tudta átverekedni a tudományos osztályokon.
Az elmúlt hat évben az MTA élettudományi alelnöke volt. Mit tart ezen időszak eredményének és kudarcának?

– Legfontosabb eredményem a Nemzeti
Agykutatási Program megszervezése 48 intézmény részvételével, mely az országban
eddig megítélt legnagyobb tudománytámogatási program. Erről stratégiai megállapodást kötöttem a kormánnyal, és
képviselem benne az Akadémiát és a kutatóhálózatot. Tudománydiplomáciai feladataim közül kiemelkedett a volt EU-főbiztos, José Manuel Barroso 15 fős Elnöki
Tudományos Tanácsadó Testületében való

részvételem, valamint a Kínai Tudományos
Akadémiával, annak kutatóintézeteivel
való kapcsolatépítés, és előadások tartása
Kínában az MTA-ról és annak (volt) kutatóhálózatáról.
Saját kudarcomnak is tartom az Akadémia kutatóhálózatának elvesztését. Részt
vettem az Akadémia és az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) közötti vitában, minden lehetséges fórumon kiálltam
amellett, hogy a kutatóhálózat maradjon
az MTA szervezetében, és intézetigazgatói
tapasztalataimra is támaszkodva érveltem
annak szakmai indoklás nélküli elcsatolása

tudomány

ellen. Ennek ellenére a kutatóhálózat ma
az Akadémiától független, külön költségvetési fejezetként működik Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat néven.
Miért gondolta úgy, hogy ringbe száll
az MTA elnökségéért?

– A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatójaként szerettem volna nyugdíjba menni, hiszen ennek az intézetnek a világ élvonalába emelését tartom életem fő
művének. Aztán az előbb említett váratlan
események következtében nagyon megromlott az MTA és a kormányzat kapcsolata,
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Freund Tamás 1959-ben született Zircen. 1983-ban szerzett biológusdiplomát
az ELTE-n. Összesen négy év oxfordi kutatási időszak után Vizi E. Szilveszter hívására
tért végleg haza. 1990-ben, 31 évesen került az MTA KOKI Morfológiai Osztályának élére.
1994-ben az intézet igazgatóhelyettese lett, 2002 óta pedig ő vezeti a nemzetközi élvonalba tartozó agykutatási műhelyt. Kutatási területe az agykéreg szerkezete, működése, oszcillációk keletkezése, funkciója, az epilepsziás és ischaemiás agykárosodás,
a szorongás és az addikció patomechanizmusa, az endokannabinoid szignálrendszer
működése. 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2004-ben rendes
tagjává választották. Az MTA Neurobiológiai Bizottságának tagja, 1997 és 2002 között
elnöke. 2014-ben az Akadémia élettudományi alelnökévé választották. Választott tagja
az Európai Akadémiának, az Európai Művészeti és Tudományos Akadémiának, valamint
a Leopoldina Német Természettudományos Akadémiának.
Jelentősebb díjai: Agy díj (The Brain Prize), 2011; Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztje, 2011; Széchenyi-díj, 2005; Akadémiai Díj, 1997.

és az Akadémia társadalmi megítélése is, ami
megkongatta a vészharangokat, hogy esetleg
az egész Akadémia léte, jövője foroghat kockán, ha nem teszünk valamit. Általam igen
nagyra becsült akadémikus társaim, köztük
volt MTA-elnökök próbáltak rábeszélni, hogy
vállaljam el az elnökséget, mert lehet esélyem
a béketeremtésre, az Akadémia presztízsének visszaállítására, a helyzet konszolidálására. Hosszas mérlegelés után döntöttem úgy,
hogy mégis elindulok.
Egyes társadalomtudósok – két korábbi nyilatkozata miatt, amelyekben
a szakmai köntösbe burkolt kormánykritikákat bírálta, illetve számonkérte
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a kiválóságot – vehemensen ellenezték
a jelölését. Elásták a csatabárdot?

– Úgy gondolom, hogy az elnökjelölti
koncepcióm, programom és az azóta elhangzott nyilatkozataim meggyőzték a
többséget, hogy semmi bajom általában
a társadalomtudósokkal, számos új programomban szeretnék támaszkodni azokra
a kiválóságokra, akik minden bölcsész- és
társadalomtudományi területen aktívan
közreműködnek az osztályok munkájában
és a köztestületben. Ugyanakkor a kormányzatot is szeretném ráébreszteni, hogy
ezekre a tudományterületekre is támaszkodniuk kell a politikai döntés-előkészítések során, különösen a mai igen gyorsan

tudomány

változó világban, az egész ország jövője
érdekében.
Mit akar elérni elnöksége három éve
alatt?

– Szeretnék kiépíteni egy kommunikációs
csatornát a kormány és az Akadémia között, amely lehetővé teszi a közvetlen
kapcsolattartást, a kétirányú információcserét, tanácsadást minden minisztériummal. Mindkét oldalon létre kell hozni ennek
a szervezeti hátterét, meg kell teremteni
a kölcsönös bizalmat. Szeretném, ha érkeznének a minisztériumoktól megrendelések háttértanulmányok elkészítésére, döntések, törvényjavaslatok véleményezésére.
Ugyanakkor fogadókészséget várok a kormányzati oldaltól az Akadémia felől érkező kezdeményezések iránt, amennyiben
a tudomány oldaláról érkeznek javaslatok,
ﬁgyelmeztetések váratlan gazdasági, történelmi, politikai vagy egészségügyi helyzetek kialakulásáról, új technológiai áttörésekről, amelyek befolyásolhatják az egész
ország jövőjét érintő döntéseket.
Legalább ilyen fontos eleme a programomnak egy tudománybarát társadalmi
közhangulat kialakítása, a tudomány, a tudósok presztízsének, hitelességének visszaállítása és elismertetése az áltudományokkal, álhírekkel terhelt szociális média világában. A jövő generációjának megnyerése
középiskolai alumni klubok létrehozásával

információcsere, tanácsadás, kölcsönös bizalom, tudománybarát közhangulat, alumni klub

az Akadémia 18 ezres köztestületi tagságára támaszkodva, ami egy eddig kihasználatlan, hatalmas tudományos potenciált
képvisel.
2019 közepén a kormányzat leválasztotta a MTA-ról a kutatóintézeteket,
és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
(ELKH) nevű új szervezetbe csoportosította át. Meg lehetett volna akadályozni ezt a váltást?

– Ezt így utólag nehéz megítélni. Talán,
ha az Akadémia ﬁgyelembe vette volna
a rendszeres átvilágítások eredményeit, és
azoknak lettek volna komolyabb következményei az egyes intézetek bázisköltségvetésére. Talán, ha jobban odaﬁgyeltünk
volna az alapkutatási eredmények becsatornázására a fejlesztő kutatásokba, látványosabban kommunikáltuk volna a társadalmi, gazdasági hasznosulást, akkor nehezebben talált volna fogást rajtunk a kormány. Nem tudni, mennyire volt már eleve
elhatározva a kiszervezés, volt-e egyáltalán
esélyünk a tárgyalásokon, hiszen az egész
procedúra úgy kezdődött, hogy a kutatóhálózat teljes költségvetését, közel 20 milliárd forintot, áttették az Akadémia soráról
az ITM-hez, és ennek véleményezésére kapott 54 percet az Akadémia.

miai tulajdonban vannak, de kiszervezték
belőlük a kutatóhálózatot. Az MTA brand
elvesztése is komoly gondokat okoz az intézeteknek. Minden azonnal megoldódna,
ha visszakerülne a kutatóhálózat az MTA
fejezetébe, de megőrizve önálló, a köztestületről leválasztott irányítási struktúráját.
Július végén jelent meg a hír, hogy
2021-től 22 milliárd forint többletforrás áll rendelkezésre az ELKH
kutatóintézet-hálózatának működésére és fejlesztésére. Ezzel több mint
a duplájára nő a kutatóhálózat éves
költségvetése, amelynek jelentős része kutatói béremelésre fordítható.
A kormány egyetértését adta további
36 milliárd forintnyi kutatási intézmény- és infrastruktúra-fejlesztésre.
Utóbbi keretből megvalósulhat az Agrártudományi Kutatóközpont új martonvásári kutatási tömbje, a Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézet új kutatóháza, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont új kutatóparkja, valamint a Wigner Fizikai
Kutatóközpont rekonstrukciója és fej-

elnök úr tárgyalásainak, elismerés és köszönet érte. Azt viszont nehéz utólag megbecsülni, mekkora esély lett volna erre, ha a kutatóhálózatot az Akadémián belül alakítjuk
át. Ez a pluszforrás az utolsó pillanatban
érkezett, hogy ne széledjenek szét a legjobb
kutatóink. Az elvándorlás sajnos már így is
beindult. Bízom benne, hogy megállítható.
Korábban élete egyik legfontosabb alkotásának, fő művének nevezte, hogy
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetét, a KOKI-t sikerült a nemzetközi élvonalba juttatni és ott tartani.
Változott-e bármi az intézetben azt követően, hogy már nem az MTA az irányító? Illetve általánosságban, kapott
olyan visszajelzést, hogy az ELKH beleszól a kutatásokba, hogy csorbult a kutatói szabadság?

– Ha ilyesmi történt volna, akkor az ELKH
Irányító Testülete tagjaként már hallottam
volna róla. Egyetlen kutatócsoportot sem
zártak be, senkit nem próbáltak más témára átállítani. Azt még nem tudom, hogy
a pluszforrások elosztásánál hogyan fogják
ﬁgyelembe venni az eddigi teljesítményt

– Látok, de nem azonnal. Az új irányítási
struktúrának meg kell erősödnie, a kormányzatnak anyagilag is rendbe kell tennie
az intézeteket, vissza kell nyernie a kutatók bizalmát, rendezni kell a bérüket.
Ugyanakkor fel kell építeni egy új kutatási
kapacitást, amely elsősorban alkalmazott
kutatásokkal foglalkozna, és komplementere lenne az ELKH-nak mint alapkutatási
hálózatnak. Palkovics László innovációs
miniszter úr kiváló ötlete volt ennek a hiányzó láncszemnek a megalapítása, Nemzeti Laboratóriumok néven. Ez teremtené
meg a feltételeket a felfedezések becsatornázásához az ipar felé. Ezek után már nem
lenne értelme az Akadémiától leválasztva
tartani az alapkutatási hálózatot, hiszen
az igen sok feszültséggel jár. Például máig
vitatott számos műszer és ingóság tulajdonjoga. Egy intézetnek akár háromféle
ingó tulajdona is lehet: intézeti, akadémiai és Nemzeti Vagyonkezelői tulajdon.
Ez kezelhetetlen. Az is elég furcsa helyzet,
hogy a kutatóhálózat ingatlanjai akadé-

Forrás: mta.hu

Lát esélyt arra, hogy a kutatóhálózat
visszakerül az MTA-hoz?
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lesztése. Nincs ennek olyan üzenete,
hogy az MTA rossz gazda volt, bezzeg
az ELKH létrehozásával minden a legnagyobb rendben?

– Ezekre az új épületekre korábban is megvolt az ígéret, a KOKI-ra konkrétan 2018 tavaszán. Az akkori becsült költségeknek megfelelően át is utalt a kormány az új épületre
3,5 milliárd forintot. A béremelés valóban
komoly eredménye Maróth Miklós (ELKH)

tudomány

és a kutatási terveket. Ezzel ugyanis lehetséges lenne a kutatási irányok befolyásolása. Intézetünkben egyébként annyi változás történt, hogy több kiváló ERC-, illetve
Lendület-győztes csoportvezető külföldön
folytatja a karrierjét.
És ha valaki azt mondaná, hogy munkájába beleszólt a politika, mit tudna
tenni?
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– MTA-elnökként nem sokat tehetek,
ugyanis az MTA elnöke és az ITM minisztere csak jelöli azt a hat-hat tudóst az Irányító Testületbe, akiket aztán a miniszterelnök kinevez, de azután ők teljesen autonóm módon dönthetnek, nem a minisztérium vagy az MTA véleményének tolmácsolói. Azonban ismerem annyira az IT
tagjait, hogy biztos legyek benne, nem lesz
politikai befolyásolás. Többen azonnal felállnának az IT-ből, és ezt én is támogatnám.
Tisztán szakmai alapon történő átszabása
a hálózatnak azonban támogatandó, hiszen az MTA korábban azért nem volt
mindenben jó gazda, mert a teljesítményarányos forráselosztást nem tudta átverekedni a tudományos osztályokon.
Az MTA 18 ezer köztestületi tagja együttesen még mindig komoly szellemi erőt
képvisel, de hogyan mozgósítható ez
a szétszórt tömeg? Hogyan maradhat
szellemi értelemben meghatározó testület az MTA?

– Úgy gondolom, hogy ez a 18 ezres köztestület már régóta arra vár, hogy megszólítsák, hogy minden minősített kutató
aktív tagja lehessen ennek a fantasztikus
erejű, kapacitású és tudományos színvona-
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lat képviselő testületnek. Ha látni fogják
aktivitásuk értelmét, majd eredményét,
például egy tudománybarát társadalom
kialakításában vagy a ránk zúduló áltudományos információáradat kezelésében,
kormányzati döntések befolyásolásában,
a kutatói utánpótlás motiválásában, akkor
nem lesz szükség további elnöki mozgósításra. Én optimista vagyok.
„A kormányzat helyében én óvakodnék attól, hogy tudománytalan elméletekre, háttér-információkra alapozzam
a kormányzást, csak azért, mert így azt
hallom, amit szeretnék. Kell egy szigorúan tudományos alapon meghúzott
alapvonal, aminek tudatában persze a
döntéshozó egyéb megfontolásokat is
figyelembe véve különböző döntéseket
hozhat. Arról szeretném meggyőzni a
kormányzatot, hogy egyedül a Magyar
Tudományos Akadémia az a szervezet,
amely az említett alapvonalat az adott
pillanatban rendelkezésre álló legszélesebb körű tudományos ismeretek
alapján meg tudja húzni, hiszen szinte
valamennyi PhD-val rendelkező kutatót egyesíti, függetlenül a politikai,
ideológiai hovatartozástól. Nincs alter-

tudomány

natív tudományos akadémia, nincs az
országnak egy másik 18 ezres tudós közössége, de még kisebb sem” – nyilatkozta elnökké választása után. Elképzelhető
olyan helyzet, hogy az MTA megkérdőjelezi a kormány által támogatott, ugyanakkor a legújabb eredményeknek ellentmondó kutatások értelmét?

– Az ELKH-ban született eredmények is kormány által támogatottak. Ideális esetben
a szakmai vélemény független attól, hogy
ki és milyen formában ﬁnanszíroz egy kutatást vagy egy intézetet. De a véleménynek
szigorúan politikamentesnek kell lennie. Én
emellett fogok kiállni minden relációban.
Sokszor hangoztatott véleménye, hogy
a tudomány és a politika együttműködése nemzeti érték, illetve arra is
felhívta a figyelmet, hogy az MTA mint
nemzeti intézmény nem lehet ellenzékben. A nyitottság eddig is megvolt
az MTA részéről. A kormány egyik tagja akadémikus, mégis az volt a kívülálló érzése, hogy a két fél nem találja
meg a közös hangot. Lát esélyt a viszony harmonikusabbá tételére?

– A kölcsönös bizalom helyreállítása a legelső lépés, majd ezt követheti a kétirányú
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kommunikációs csatornák kiépítése. A kormány fogadókészsége jelentősen javulni
fog, ha szigorú szakmai kritériumok alapján,
legkiválóbb tudósaink által készített háttérinformációt, tanulmányokat kaphatnak
döntéseikhez, és ezek közvetlenül jutnak el
hozzájuk, nem külföldi napilapok hasábjain,
amit támadásként is érzékelhetnek.
Elnökjelöltként egyfajta társadalmi kihívásként jellemezte a tudományos
tévtanok vagy álhírek elleni küzdelmet. Ennek egyik eszköze lehet a korábban igen népszerű Mindentudás
Egyetemének újraindítása. Tervezi ezt,
vagy formálódik valami hasonló kezdeményezés, ami a tudományos ismeretterjesztést segíti?

hoz kötődő középiskolák körét. Mivel
tudja motiválni a kiszemelt középiskolák együttműködési hajlandóságát?
Mit vár az MTA alumni klubok alapításától?

– Úgy gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség a középiskolák számára, amit értelmetlen lenne visszautasítani, hiszen a helyi
szervezésen és helyiség biztosításán kívül
minden egyebet az MTA fog állni. Kialakítunk egy adatbázist, amelyben minden
MTA köztestületi tag a volt középiskolájának megnevezésével fog szerepelni, és annak a tudományterületnek a megjelölésével, amelyben előadásokat vállal alma materében. A szükséges anyagi támogatást is
elő fogjuk teremteni.

– A Mindentudás Egyeteme olyan sikertörténet volt, hogy mindenképpen újra kell
indítani. Ennek anyagi hátterét és médiatámogatását kell először megteremteni, amihez a kezdeti lépéseket már az Akadémia
előző vezetése megtette. Igénybe kell venni
a ﬁatal generáció által használt valamenynyi népszerű kommunikációs csatornát.

Közismert, hogy zenészként, zenekedvelőként egész életében szoros kapcsolatot ápolt a művészettel. A Magyar
Művészeti Akadémia és az MTA viszonyát eddig a hűvös távolságtartás jellemezte. Változhat ez az Ön elnöksége
alatt, és milyen szerepe lehet a jövőben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti
Akadémiának?

A tudóstársadalom utánpótlását szorgalmazva szokta emlegetni az MTA-

– Mindkét művészeti akadémiával szorosabbra szeretném fűzni a kapcsolatot, és

tudomány

minél több művészeti rendezvénynek otthont tervezek adni a Székházban, amely
ezáltal a köztestület tagjai számára is egy
új típusú együttlétet, lelki épülést, a szociális kapcsolatok elmélyítését teszi majd
lehetővé.
A külhoni magyar kutatókkal eddig is
szoros volt az MTA kapcsolata. Lehet
ezen még javítani?

– A középiskolákban megalakítandó MTA
alumni kubok mindenképpen új elemet jelentenek majd ebben a kapcsolatban. Még
csak egyes interjúimban említettem ezeket
a terveket, de már több határon túli középiskolából is érkezett megkeresés.
Akadémiai elnöki tisztsége miatt le
kell köszönnie az intézetigazgatóságról. Elődje, Lovász László, péntekenként tartotta meg egyetemi óráit.
Önnek is lesz egy olyan napja hetente,
amikor visszatér a KOKI-ba?

– Minden héten a szerdai napot a KOKI-ban
tervezem tölteni. A tudományos kutatás
hangulatától senki sem tud elszakadni, aki
valaha megismerkedett a felfedezés örömével. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
is meg fogom tartani az előadásaimat. ¡
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Higgs-bozon • memória, bélmikrobióta

Különleges bomlás
Egyértelmű jelét találták annak, hogy
az elemi részecskék tömegéért felelős
Higgs-bozon két müonra is tud bomlani
– ezt az érdekes tudományos eredményt a részecskefizikusok idei nemzetközi konferenciáján mutatták be.

A

ﬁzikusok 2012-es felfedezése óta tanulmányozzák az
egyedülállóan különleges Higgs-bozon tulajdonságait.
A részecskeﬁzika standard modellje által megjósolt ré-

szecske proton-proton ütközésekben keletkezik, majd szinte azonnal
más részecskékre esik szét, amit bomlásnak nevezünk. A Higgs-bozon
tulajdonságai tanulmányozásának egyik fő módszere a különböző részecskékre való bomlási lehetőségeinek és azok gyakoriságának vizsgálata. Azáltal, hogy megmérik a Higgs-bozon különféle részecskékre
bomlásait, a ﬁzikusok következtetni tudnak a lejátszódó kölcsönhatás
erősségére: minél nagyobb egy bomlás gyakorisága, annál erősebb
a kölcsönhatás. A Nagy Hadronütköztető (Large Hadron Collider; LHC)
CMS- és ATLAS-kísérletei most új fejezetet nyitottak, ugyanis a kutatók bizonyítékot találtak a Higgs-bozon müonos bomlására. A ﬁzikai
folyamat, amelyben a Higgs-bozon müonokra bomlik, nagyon ritka:
csupán minden ötezredik Higgs-bozon-bomlás eredményez müonokat.
A felfedezésnek magyar vonatkozása is van, hiszen az LHC-nél működő
CMS-kísérletben hazai tudósok, köztük az ELTE Természettudományi
Karának munkatársai is részt vesznek. ¡

A CMS-kísérlet által megfigyelt és rekonstruált
proton-proton ütközési
esemény, amelyben a
Higgs-bozon egy müonpárra bomlott. A detektorrendszer a nagy tömegű
részecskéket bomlástermékeiken keresztül
azonosítja.

Bélbaktériumok
hatása az öregedésre
A bélben élő baktériumok aránya eltér
az idős és fiatal, valamint a rossz és jó
memóriájú kutyák között az ELTE Etológia és Mikrobiológiai Tanszék munkatársainak új vizsgálata szerint.

A Fusobacteria törzsbe tartozó baktériumok elszaporodása
embereknél számos kórképpel, például irritábilis bél szindrómával, vastagbélrákkal jár együtt. Ragadozóknál azonban több kutatás is kedvező hatásúnak találta a törzs tagjainak jelenlétét.
Ezt az ELTE-s vizsgálat is megerősítette, mivel a ﬁatalabb kutyáknál nagyobb arányban fordultak elő Fusobacteria baktériumok,
mint az öregebbeknél. A kutyák és az emberek azonban hasonlítottak az Actinobacteria törzs és a kognitív képességek kapcsolatát illetően. A kutyák részt vettek egy memóriatesztben, ahol azt
kellett megjegyezniük, hogy öt edény közül melyikben van elrejtve jutalomfalat. A többet hibázó kutyák székletében arányaiban
több Actinobacteriát találtak. Ez azért izgalmas, mert a rossz memóriájú, Alzheimer-kórban szenvedő embereknél is elszaporodik
az Actinobacteria. ¡

A

z ELTE Etológia és Mikrobiológiai Tanszékének munkatársai
azt vizsgálták, hogy családi kutyák esetén kimutatható-e öszszefüggés a memória és a bélmikrobióta (amit a köznyelvben gyakran helytelenül „bélﬂóraként” említenek) összetétele között. A kutatók a viselkedéstesztekre érkező kutyákat és gazdáikat elkísérték
egy-egy rövid egészségügyi sétára, majd a székletmintákat megfelelő tárolóegységekben néhány percen belül mélyfagyasztóba
(mínusz 80 Celsius-fok) tették. „Mivel viszonylag kevés, 29 kutya
vett részt a kutatásban, ezért kezdeti, útkereső vizsgálatnak tekintjük munkánkat” – mondta el Kubinyi Enikő, a kutatás vezetője.
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Pécsi Tudományegyetem • pte.hu

Chip-technológiával
a születendő gyermekért
Lezárult a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) a „Chip-technológia alkalmazása a humán in vitro fertilizáció eredményességének javításában” című projekt
(GINOP-2.3.2-15-2016-00021), amely 2016 és 2020 között valósult meg.

A

PTE-n a reprodukció széles

összefogásban megvaló suló
kutatását sokoldalú tudományos együttműködések előzték meg. A PTE egyik tudományos publikációja kapta 2015-ben a Laboratóriumi
Medicina Európai Szövetsége díját, amelylyel a klinikai döntéshozatalt leginkább
elősegítő kutatási eredményeket ismerik el.
TÁMOP, MTA–PTE Kutatócsoport, illetve
OTKA-pályázatok segítségével a kutatók
folyamatosan részt vesznek a tudományos munkában. A kutatási projektek célja
a mesterséges megtermékenyítési technikák hatásfokának jelentős javítása.

Dr. Gyenesei Attilaa új generációs
szekvenálást végez.

Prof. dr. Kovács L. Gábor,
a projekt szakmai vezetője.

zete érintett (ÁOK-KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, ÁOK-KK Laboratóriumi Medicina Intézet, ÁOK Orvosi Biológiai
Intézet, ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, ÁOK KK Immunológiai
és Biotechnológiai Intézet, GYTK Gyógyszerészi Biológia Tanszék és TTK Fizikai Intézet). Együttműködő partnerek voltak:
a 77 Elektronika Kft. (Budapest), az Energiatudományi Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Semmelweis Egyetem. A projekt
megvalósításában közel 100 fő vett részt.
Célunk olyan biomarkerek azonosítása,
amelyek az egészséges embriót jellemzik,

és előre jelezhetik a sikeres és egészséges
terhességet. Az eredmények alapján lehetőség nyílik arra, hogy egyes biomarkerek
előfordulása és mennyisége szerint osztályozhatók lesznek az embriók. A cél, hogy
a kifejlesztésre kerülő lab-on-chip módszer
alkalmas legyen az embrió megtapadásának és életképességének prognosztizálására.
A projekt eredményeképpen 25 tudományos publikáció jelent meg, legnagyobb
részük Q1 minősítésű, nemzetközileg elismert folyóiratokban.
A projekt rendkívül sikeresnek mondható a létrejött innovatív eredmények tekintetében is. Összesen öt darab szellemi
alkotást azonosítottunk, amelyek újdonságát a 18 országban megadott szabadalmak
bizonyítják. Ezen túl további hat szabadalmi eljárás lezárását várjuk a tengerentúlon
és Ausztráliában. A projekt legjelentősebb
innovációs hozadéka, hogy TRL-5 fejlesztési szintű chip-diagnosztikai berendezést
sikerült kifejlesztenünk az embrionális életképesség eredményesebb megítélésére.
Mindezen közös kutatási munkák alapozták meg a továbblépést is; a PTE az elmúlt hetekben elnyerte a kormányzattól
a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium program pályázatot, amely 2020 és
2023 között fogja biztosítani a kutatásokat
és az innovatív eredmények termékirányú
továbbfejlesztését. ¡

A GINOP-projekt szakmai vezetője Prof.
dr. Kovács L. Gábor akadémikus, vezető
kutatói Prof. dr. Bódis József, Prof. dr. Szekeres Júlia, dr. Várnagy Ákos és dr. Márk
László. A támogatás összege 1 975 947 500
forint, a támogatás intenzitása 100 százalék. A szakmai megvalósításban a PTE
Szentágothai János Kutatóközpontja, illetve
a PTE három karának nyolc klinikája/inté-

tudomány
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feltalálói tevékenység, iparjogvédelmi munkásság • demográfia, követelmények, oktatóhiány

Átadták a Jedlik Ányos-díjakat
A kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, a kiemelkedő
színvonalú iparjogvédelmi munkásság elismeréseként júliusban átadták a 2020. évi Jedlik Ányos-díjakat. Az immár 25 éve
rendszeresen megítélt elismeréseket Gulyás Tibortól, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkárától és Pomázi Gyulától, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala elnökétől vehették át a díjazottak.

A

2020. évi Jedlik Ányos-díjat Balogh Géza hangsugárzást kutató villamosmérnök, az Interton
Kft. ügyvezetője, Kiss György Botond biológus-genetikus, a Mezőgazdasági Biotechnológiai
Központ Genetikai Intézetének nyugalmazott igazgatója, Mikófalvi Gábor iparjogvédelmi ügyvéd,
a Magyar Védjegy Egyesület alelnöke, Simig Gyula vegyészmérnök kutató, az Egis Gyógyszergyár

nyugalmazott kutatási igazgatója
és Vásárhelyi János faipari mérnök,
Ferenczy Noémi-díjas formatervező,
egyetemi docens kapta.
A Jedlik Ányos-díjban az alapítása
óta eltelt 25 évben több mint százan
részesültek, jellemzően kiemelkedő
iparjogvédelmi portfólióval rendelkező feltalálók, kutatók, továbbá ügyvivők, jogi képviselők, néhány alkalommal pedig hivatali munkatársak is.
A rendezvényen átadták a hivatal által alapított 28. Magyar Innovációs Nagydíj innovációs különdíját
az Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézetének a célzott kártevő rovarfaj viselkedéshez
kialakított csapdák kifejlesztéséért. ¡

Egyre kevesebb a műszaki,
mérnök szakember
Rossz trend folytatását mutatják, és az egész magyar
gazdaság számára elszomorítóak az idei műszaki felsőoktatási felvételik eredményei. Egyértelműen látszik,
hogy 2020-ban drasztikusan kevesen és nagyon hiányos
tudással jelentkeztek továbbtanulási szándékkal a műszaki képzésekre. Az intézmények pedig erre válaszul,
kevés kivételtől eltekintve, alacsonyabb ponthatárokat
meghúzva engedték be a jelentkezőket a szakjaikra.
„A műszaki felvételik negatív eredményei mögött több ok is felsorakoztatható. A demográﬁai hatások, a bemeneti nyelvvizsga-követelmények mellett az látszik, hogy
jelenleg a közoktatás nem készíti fel a diákokat az egyetemi követelményekre, főleg
nem az emelt szintű érettségire. Nincsenek jól felszerelt hallgatói laborok, rohamosan öregszenek az oktatók, és ma már szinte generációk hiányoznak a tanári gárdából” – emelte ki a felvételi ponthatárokat érintő elemzésében Ábrahám László,
az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség elnöke.
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Az EJMSZ elnöke hangsúlyozta: ha a műszaki
értelmiség képzése a jövőben sem kap elég ﬁgyelmet és anyagi juttatást, akkor a magyar gazdasági
fejlődés könnyen lelassulhat, sőt dekonjunktúrába
fordulhat, illetve olyan iparágak túlsúlyba kerülésével számolhatunk, amelyek alapvetően szakképzetlen munkaerőt foglalkoztatnak. Ez pedig közép
vagy hosszú távon akár azzal is járhat, hogy a technológiai alapú, tudásigényes beruházások nem
nálunk valósulnak meg. Igaz, ez lassú folyamat, de
már látszanak ennek kapcsán a kedvezőtlen és nagyon súlyos tendenciák. ¡

Izotóp Intézet Kft. • izotop.hu

Szerző: Paulik Katalin

Új típusú cézium-sugárforrásokat fejlesztenek
Az ország legnagyobb radioaktív készítményeket gyártó vállalata egy innovatív projekt
keretében lejárt szolgálati idejű, környezeti szempontból veszélyes cézium-137 (Cs-137)
hulladék újrafelhasználását kívánja megvalósítani. Horváth János, az Izotóp Intézet Kft.
logisztikai és műszaki igazgatója röviden így foglalta össze a projekt lényegét: egy régi sugárforrás környezetbarátabb formába történő átalakítása, melyből a nemzetközi piacon
értékesíthető kereskedelmi termék lesz ahelyett, hogy veszélyes formában eltemetnénk.
Miben új és mennyiben veszélytelenebb
az a technológia, amelyet a porlódása
miatt környezetre ártalmas cézium-137
(Cs-137) hulladék újrafelhasználásához
fejlesztenek az intézetben?
– A 2017 őszén kezdődött projekt célja az intézet területén tárolt, több mint
harmincéves, korábban tudományos kísérleti céllal használt, mára azonban lejárt szolgálati idejű cézium-137 (Cs-137)
források – amelyekben a sugárzó anyag
vízben oldható cézium-klorid formájában van jelen – újrahasznosítása. Ez, ha
a sugárforrások megsérülnének, veszélyes lehet a környezetre. Ezért a projekt
során a régi forrásokból kinyert céziumkloridot (CsCl) szervetlen mátrixhoz
keverjük, majd kiégetjük, és ezt követően a kerámiához kötött, vízben nem
oldható cézium-137-ből (Cs-137) gyártanánk az új, kereskedelmi forgalomban
értékesít hető sugárforrásokat. A kész
termékeket a méréstechnikában lehet
majd használni.
Egy új gyártórészleg valósul meg az intézet területén?
– Igen. Az Izotóp Intézet Kft. a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett pályázatra jelentkezett, és nyert támogatást erre
a kutatás-fejlesztési projektre, mely során létrehozzuk az új sugárforrás prototípusát, valamint a művelet végrehajtására alkalmas berendezést. Gyakorlatilag megépítünk egy három részből
álló forrófülkesort. A projekt része még
a technológia során esetleg keletkező

szerrel. A veszprémi Pannon Egyetemtől kaptunk szakmai segítséget az aktív és az inaktív kísérletek elvégzéséhez. Az viszont csak az első aktív forrás kinyitása után derül majd ki, hogy
mennyire sikeres az elképzelésünk.
Ez akkor történhet meg, amikor már
rendelkezünk a megfelelő gyártási engedélyekkel.

A három részből álló forrófülkesor
a szerelési fázisban.
veszélyes anyagok ártalmatlanítására
szolgáló szűrőrendszer kifejlesztése és
megépítése is. Egy eddig nem hasznosított föld alatti helyiségben helyeztük
el a teljes egészében saját tervezésű és
kivitelezésű fülkesort, előkészítő laboratóriumot, gázmintaelemző rendszert,
kiépítettük az energiaellátást, valamint
befejeztük a gyártótér légtechnikai kialakítását a szükséges monitoringrend-

A fülkesor elkészült, az engedélyeztetés folyik. Min dolgoznak jelenleg?
– Befejezéséhez közeledik a légtechnikai rendszer beüzemelése, mivel az előírások szerint nyitott sugárforrások
esetében –150 pascal depressziót kell
biztosítani a gyártótérben. A szűrő-, elnyeletőrendszer kidolgozása zajlik, amit
a Pannon Egyetemhez kapcsolódó külső
céggel végzünk. Az abszorber alaptípusát már legyártották, a berendezésben
a beszívott levegő egy vízpermettel érintkezik, amiből egy ioncserélő oszlopon
keresztül áramoltatva ki lehet vonni az
esetlegesen keletkező céziumgőzöket.
Számításaink szerint a technológia során nem keletkeznek céziumgőzök, mégis a lehető legrosszabb forgatókönyvet
kell alapul vennünk ahhoz, hogy a legnagyobb biztonságot elérjük. Várhatóan
egy-két hónapon belül az általunk kidolgozott technológia szerint legyártjuk
az első sugárforrásokat. ¡

A saját tervezésű és kivitelezésű
fülkesor tesztelése.
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Szerző: B. Á.

Diszruptív technológiák
„diszruptív” eredményei
Három magyar egyetemünk a diszruptív technológiák kutatására és fejlesztésére
irányuló közös projektben a többi között egy négyszemélyes kisrepülőgép,
egy teherszállító és egy demonstrációs repülőgép terveit és modelljét készítette el.
Rohács József szakmai vezető a pályázati alapelvárásokat, az elért eredmények
hazai felsőoktatásban való megjelenését és a hibrid hajtás előnyeit ismertette.

2019-ben, a projekthez kapcsolódó
konferencia és
workshopok keretében az elektromos
és hibrid repülés
jövőjéről megtartott
kerekasztal-beszélgetés hazai és neves
külföldi résztvevői.

„Három hazai felsőoktatási intézmény
szoros együttműködésének köszönhetően
az elmúlt években komoly eredményeket tudtunk felmutatni az EFOP-3.6.116-2016-00014 számú, »Diszruptív technológiák kutatás-fejlesztése az e-mobility
területén és integrálásuk a mérnökképzésbe« című projektben – vont mérleget
a 2017. január 1-jén indult közös munkáról Rohács József, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
professzora, a projekt szakmai vezetője.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki
és Járműmérnöki Kar Vasúti Járművek,
Repülőgépek és Hajók Tanszék a Neumann János Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel közösen megvalósított projektjének célja, hogy a hallgatókat
megismertesse a diszruptív technológiák
fejlesztési elveivel, alkalmazási lehetőségeivel, és fejlessze az egyetemek kutatási
infrastruktúráját, humán erőforrásait és
az egyetemek, valamint a partnervállalkozások kapcsolatait. A konzorciumi tagok
szakmai feladatként a hibrid propulziós
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rendszer vizsgálatára, fejlesztésére és nemzetközi érdeklődést is kiváltó hibrid repülőgép koncepcionális tervének elkészítésére
vállalkoztak.
Maga a diszruptív kifejezés egy már
meglévő technológiának a lebontását és
egy új, magasabb szintű újjáépítését jelenti:
ezt a folyamatot az e-mobilitás területén,
az elektronikus járművek fejlesztésében
gyakran alkalmazzák. A projekt alapvető
céljairól szólva a BME professzora arra hívta
fel a ﬁgyelmet, hogy a pályázati kiírásban
a többi között a „quadruple helix”, más néven a tudásnégyszög erősítése is hangsúlyos
szerepet kapott. Azaz a kormányzat, a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások
mellett a társadalmat is nagyobb aktivitásra szeretnék ösztönözni. Emellett az egyetemi tudásbázis növekedésére, kiválósági
központok létrejöttére és a ﬁatal kutatók
utánpótlás-nevelésére is fókuszáltak. „Több
mint száz tevékenységnek, két indikátornak
kellett megfelelnünk, és 19 műszaki szakmai
eredményt kellett teljesítenünk a pályázat
megvalósítása során, és a második indikátor esetében közel 150 százalékosan teljesí-

innováció

tettük a kért feltételeket” – hangsúlyozta
Rohács József. A projekt szakmai vezetője
példaként a kutatásba bevont hallgatók és
ﬁatal kutatók számát említette elsőként.
14 diák helyett mintegy hatvanan vettek
részt a munkában, de számos megvédett
és jelenleg készülő doktori disszertációban
is foglalkoztak a témával, és több mint száz
tudományos cikket és konferencia-előadást is fel tudnak mutatni az egyetemek.
Szintén sikerként értékelte, hogy a BME-n
A projekt főbb adatai
Projektazonosító:
EFOP-3.6.1-16-2016-00014
A projekt címe: Diszruptív technológiák
kutatás-fejlesztése az e-mobility területén és integrálásuk a mérnökképzésbe
A támogatás összege: 1 148 960 014 Ft
Időszak: 2017. január 1. – 2020. szeptember 28.
A konzorcium vezetője: Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem;
tagok: Neumann János Egyetem, Szegedi
Tudományegyetem

BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék • vrht.bme.hu

már húsz különféle előadásban jelent meg
a diszruptív technológiák kutatása és fejlesztése, sőt önálló doktori tantárgy is foglalkozik ennek a ﬁlozóﬁájával.
Ugyancsak fontos feladat volt a hallgatók vállalkozások iránti igényének a növelése is. „A kiegyensúlyozott nemzetgazdasághoz nemcsak beosztott mérnökökre van
szükség, hanem olyan vállalkozó szellemű
ﬁatalokra, akik saját ötleteiket valósítják
meg a piacon” – magyarázta Rohács József,
hozzátéve, hogy nem kis feladatot jelentett
az elmaradott térségekben élők esetében
a forradalmian új technológiák kialakítására és alkalmazására törekvő szemlélet meghonosítása. A folyamatot a diákok ötleteit
a megvalósításban segítő Demola program
is támogatja.
A professzor rámutatott arra is, hogy
a technológiák rendkívül gyorsan fejlődnek, a nemzetközi versenyben pedig alkalmazkodni kell, hiszen csak az érvényesülhet hosszú távon, aki elsőként tudja
alkalmazni az újdonságokat. Mint emlékeztetett, az emberiség történetében
mérföldkőnek számító holdra szállást egy
32 megabájtos rendszerrel vitték véghez,
míg a mai okostelefonok ennek a sokszorosával rendelkeznek.
A professzor úgy véli, a siker elsősorban
arra vezethető vissza, hogy az együttműködő felsőoktatási intézmények jól kiegészítették egymást, ugyanis különböző szakterületeken erősek. A Szegedi Tudományegyetem a tudományos igényű módszertan kidolgozásában vállalt kiemelkedő
szerepet, az ipari szereplőkhöz közel álló
Neumann János Egyetem a piaci szemléletet tudta erősíteni, míg a hazai repüléstudományi központnak számító BME az
ipar és a tudomány közötti kapcsolat továbbépítésében járult hozzá a projekt
eredményeihez.
A projekt szakmai részéről szólva Rohács
József azt emelte ki, hogy nem teljesen új
repülőgépek elkészítését, hanem a koncepcionális tervek megalkotását vállalták. Mint
fogalmazott, ez a feladat részben műszaki
és tudományos megoldást igényel, részben pedig egy művészeti alkotás, melyhez
elengedhetetlen a tervezői zsenialitás. Maga a koncepcionális terv pedig arról szól,
hogyan működhet az új technológiával
megerősített jármű. A hallgatók és a ﬁatal
oktatók, kutatók hathatós közreműködésével egy négyszemélyes kisrepülőgép, egy
teherszállító és egy demonstrációs repülő-

Hallgatók által tervezett, demonstrációs pilóta nélküli repülőgépmodell terve.

e - 800 kWh csökk. seb.
e - 800 kWh
e - 600 kWh
e - 400 kWh
e - 200 kWh
hagyományos

üzemanyag

sárkányszerkezet

propeller

elektromos motor

akkumulátorcsomag

hasznos teher

hajtómű

Egy négyszemélyes repülőgép felszálló tömegének változása elektromos propulziós
rendszer alkalmazásával (azonos hasznos terhelés, jelenleg elérhető akkumulátorterhelés és 40–70 százalékos hatótávolság-csökkenéssel) – e – elektromos propulziós
rendszer, 200 kilowattóra, 400 kilowattóra… az akkumulátorokban tárolt energia,
csökk. seb. – az utazósebesség 10 százalékos csökkentésével.

gép terveit és modelljét készítették el, a tervezés során egyebek között arra törekedtek,
hogy a repülőterek közvetlen környezetében radikálisan csökkentsék a légkör szenynyezését és a környezet hangterhelését is.
A projekt szakmai vezetője a részletekről
szólva elmondta, hogy a repülés folyamatának minden egyes fázisát külön vizsgálták,
az analízisek pedig a hibrid hajtás előnyeit
mutatták ki. Míg a földközeli szakaszokon
az elektromos hajtás az ideálisabb, addig
nagyobb magasságban repülve a hagyományos meghajtás a kedvezőbb. „Önmagukban csak az elektromos akkumulátorok
a helyigény miatt egyelőre nem jelenthetnek
megoldást” – jegyezte meg Rohács József,
kiemelve: elsősorban a repülőgépek szer-
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kezetével kísérleteztek, javasolták például
a vegyes vagy hibrid szerkezetek, mint
a kompozit-, textil- és fóliaanyagok együttes
alkalmazását a súlycsökkentés érdekében.
A professzor hozzátette, a hibrid rendszer
sajátosságát az adja, hogy egy repülésen belül egyszerre kell menedzselni az akkumulátorok töltését és a hagyományos motorok
működtetését. ¡
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Startup Factory, inkubátorok, szakértői támogatás, befektetés, mentorálás

Kétmilliárdos
inkubátorpályázat
Az egyedi ötletekre építő magyar startupok további erősödéséhez, fejlődéséhez
nyújt támogatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
által meghirdetett Startup Factory. A kétmilliárd forintos keretösszegű felhívásban pályázatonként legfeljebb 300 millió forint támogatás nyerhető el.
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„Az elmúlt években az NKFIH meghatározó szerepet játszott
a startupok és inkubátorok számára meghirdetett pályázati konstrukciók kiírásában” – emlékeztetett Birkner Zoltán, a hivatal elnöke a témában tartott augusztus végi sajtóeseményen. Az eddigi
programok eredményeképpen már több mint száz hazai startup jutott magas szintű szakértői támogatáshoz, befektetéshez,
mentoráláshoz. A hivatal tavaly készült felméréséből egyebek
között az derült ki, hogy a magyar startup ökoszisztéma fejlesztéséhez elsősorban továbbﬁnanszírozásra és új típusú mentorálásra,
szolgáltatás-összekötés fejlesztésére, valamint a magyar állam által
eddig megﬁnanszírozott, szakmailag legkiemelkedőbb inkubátorházak működtetésére van szükség. „Éppen ezért a támogatáshoz
jutó inkubátorok feladata az innovatív startup vállalkozások támogatása lesz. Ez a folyamat az ötlet fázisától a prototípus fejlesztésén
át a piacra vitelig tart majd – magyarázta az elnök a pályázatban
megfogalmazott feladatokat, hozzátéve, hogy az inkubátoroknak
segítséget kell nyújtaniuk a fenntartható üzleti modell kialakításában, valamint a befektetésre alkalmasság elérésében is.
Kölkedi Krisztián, az NKFIH főosztályvezetője a pályázókkal
kapcsolatban megjegyezte, a felhívásban a korábbi konstrukciókban támogatott inkubátorok, illetve azok az inkubátorok vehet-
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nek részt, akik korábbi inkubátorpályázatokban bejutottak a szóbeli fordulóba, de nem kaptak támogatást, viszont az azóta eltelt
időszakban legalább három éven át inkubációs tevékenységet
folytattak. A főosztályvezető kitért arra is, hogy a pályázat futamideje rövidül az előző évekhez képest, a projektek végrehajtására
12-24 hónap áll majd rendelkezésre, és ez egyben azt is eredményezi, hogy akár egy éven belül új pályázatot fognak meghirdetni.
Birkner Zoltán az Innotéka kérdésére elmondta: mintegy 40 inkubátor felel meg ezeknek az elvárásoknak, és a kétmilliárd forintos keretösszegből 5 és 15 közötti pályázó kaphat támogatást.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával meghirdetett felhívásra szeptember 18-áig nyújthatók be
a pályázatok, melyekre 150-300 millió forint támogatás nyerhető
el, az eredményhirdetés pedig 2020 utolsó negyedévében várható.
2019-ben elsősorban az élettudományok, a mesterséges intelligencia, a Big Data és az analitika témakörében volt érdekelt a támogatott startupok közel fele, de a patronált ötletek között voltak a sport- és oktatási technológiát, digitális médiát vagy robotikát érintő megoldások is. Tavaly 14 inkubátort támogatott az állam, ezen a listán szerepel mások mellett a BaConsult Kft., az OXO
Labs Kft., a Singulab Inkubátor Zrt. és a Digital Factory Zrt. is. ¡

inno -tér

SBM Mineral Processing GmbH • sbm-mp.at

Környezetbarát betonelőállítás a müncheni
Bildungscampuson
A müncheni Bildungscampus építése precíz tervezést és egy nagy teljesítményű betonkeverő berendezés bevetését követeli meg a kivitelező Pfeiﬀer Bautól. Az építőipari vállalkozás a projekt során az SBM Mineral Processing Euromix® 3300 Space típusú, szupermobil
betonkeverő berendezésére támaszkodik, garantálva a legváltozatosabb fajta építőanyagok kompromisszumok nélküli gyártását – időjárástól függetlenül és környezetkímélő módon. A keverőüzem óránként akár 145 köbméter szilárd betont állít elő, és a bajor nagyépítkezésen bármely időjárás esetén, a hét minden napján, napi 24 órában folyamatosan üzemel.
ként 145 köbméter szilárdbeton-előállítás –, mindez minimális karbantartással és kopással” – tájékoztat Manfred
Kronbichler, a Pfeiﬀer Bauges.m.b.H ügyvezetője.

Euromix® 3300 Space folyamatos üzemben
München keleti részén, 15 hektáros területen szakközépiskolát, gimnáziumot, felnőttképzési központot, valamint egy
sportparkot építenek két sportcsarnokkal és tanuszodával.
A beton nélkülözhetetlen építőanyag a projektekhez. „Csapatunk a nagy mennyiségű keverékanyagot »éppen időben«,
közvetlenül az építkezésen állítja elő. Az anyaglogisztika
alapvető jelentőségű, tekintettel a mindössze 14 hónapos,
rendkívül szűk határidőre” – mondja Kronbichler.

M

ár több mint tíz éve igen sikeres a kapcsolat
a Pfeiﬀer Bau, Hans Bodner osztrák építkezési
vállalkozó leányvállalata, valamint az osztrák
SBM Mineral Processing között. Az SBM az
egyike a vezető, nemzetközileg elismert, teljes körű ásványianyag-feldolgozó és betonüzemgyártóinak, és a piacon jól ismert a betonnal kapcsolatos szakértelméről.
A Pfeiﬀer Bau 18 gépből álló flottáját, amelybe immár
öt Euromix® típusú betonkeverő üzem tartozik – a müncheni oktatási campus építése miatt –, ismét bővíteni kellett.
Az SBM 2020 tavaszán szállított egy Euromix® 3300 Space-t,
egy mobil maradékbeton-feldolgozó rendszert, továbbá egy
mobil fűtőrendszert.
A Pfeiﬀer Bau értékeli az osztrák betonkeverők megbízhatóságát: „A hosszú távú együtt működésünknek köszönhetően természetesen tisztában vagyunk az SBM rendszerek kiváló minőségével. Az Euromix® 3300 Space a lehető
legnagyobb keverési teljesítményt biztosítja ebben az építési projektben – amiről itt beszélünk egy maximum órán-

Kompromisszumok nélküli
betonszakértelem
A betonra mint építőanyagra vonatkozó igények sokrétűek
– kezdve az iskolai épületek esetében alkalmazott szokásos
szerkezeti betonnal, egészen az úszómedencéknél használatos speciális betonig. Ez a változatos követelmény nem jelent problémát a rugalmas Euromix® 3300 Space számára.
„Erre a rendszerre úgy tekintünk, mint egy mobil »mindentudóra«. Előállíthat minden olyan keveréket, amelyet a betonszabvány (EN 206) tartalmaz. Ez több mint ezer betonrecept” – mondja Gerhard Gschwandtner, az SBM regionális
értékesítési menedzsere. Ez volt az egyik döntő szempont
a Pfeiﬀer Bau számára a rendszer kiválasztásánál. ¡
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teljes pályafelújítás, tram-train járműtelep, távközlési hálózat, nagysebességű vasútvonalak

A Közlekedéstudományi Egyesület pandémiás helyzet miatt elmaradt XXI. Közlekedésfejlesztési
és beruházási konferenciájának alkalmából a NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatójával tavasszal készült
interjúnk aktualizált és szerkesztett változatát olvashatják.

Szerző: Bencze Áron • Fotók: NIF Zrt.

Vasútfejlesztési körkép
Korszerű vasúti kommunikációs rendszer épül 2255 kilométer vasúti nyomvonalon, 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
fontos fejlesztései közül Kikina Artúr, a NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatója.
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Ha az elmúlt évtized beruházásait nézzük, akkor az idei év
mennyire számít kiugrónak a vasúti fejlesztések számában
és volumenében?

– Visszatekintve az elmúlt évekre, egészen biztosan kijelenthető,
hogy a 2020-as esztendő is mozgalmas lesz a vasúti projektek
szempontjából. Idén két igen jelentős projektünk fejeződik be:
elkészül a Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz teljes pályafelújítása és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése 20,5 kilo-

innováció

méter hosszon, valamint az Ebes–Debrecen vasúti vonalszakasz
korszerűsítése. Itt kétvágányú, 160 km/h sebességű közlekedésre
alkalmas pálya korszerűsítése valósul meg 8 kilométer hosszon.
A vágánykorszerűsítések mellett a központi forgalomirányítási
(Köﬁ – a szerk.) rendszer kiépítése is ütemesen halad. Májusban
befejeződött a kivitelezés a Pusztaszabolcs–Dombóvár vonalon,
várhatóan ősszel a Rákos–Újszász–Szolnok vonalon is már a rendszer adta előnyökkel történhet a közlekedés. Ezen túlmenően
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zajló beruházás eredményeként már átépült a teljes vasúti pálya
és a felsővezeték is, elkészültek az utasperonok, a térvilágítás és
a hangos utastájékoztatás a teljes vonalon. Az infrastruktúra,
valamint a biztosítóberendezés tervezett átadása 2021-ben, míg
a vonatbefolyásoló rendszeré 2022-ben várható.
Idén is folytatódik a GSM-R távközlési hálózat kiépítése a magyar vasúti hálózaton. Hány kilométeres szakaszt
érint a fejlesztés?
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2020-ban több jelentősebb kivitelezési munka is megkezdődhet. Ezek közül érdemes kiemelni a Szeged–Hódmezővásárhely
tram-train járműtelep építési munkáit, Székesfehérvár állomáson
a gyalogos-felüljáró meghosszabbítását, a Déli összekötő vasúti
Duna-híd korszerűsítését, illetve a debreceni észak-nyugati gazdasági övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű
infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása részeként a Debrecen–
Füzesabony közötti vasúti vonalszakasz átépítését.
Jelenleg is zajlik a Rákos és Hatvan állomás közötti komplex 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 felújításnak 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
mintegy tíz perccel rövidülhet a vonatok menetideje. A biztonságosabb 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 megállóhely megújul. Korszerű és akadálymentes állomási környezet, térvilágítás, szélesebb magasperonok, utastájékoztató berendezések, új perontetők és esőbeállók épülnek. A folyamatosan
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– Az európai uniós ﬁnanszírozású beruházás növeli a vasúti kommunikáció megbízhatóságát, biztonságosabbá teszi az utazásokat, és új szolgáltatások bevezetését alapozza meg. Az élvonalbeli
kommunikációs rendszer biztosítja az átjárhatóságot a hazai és
az európai vasúttársaságok számára, hozzájárulva a magyarországi vasúti hálózat versenyképességének, hatékonyságának és
biztonságának javításához. A projektben 2255 kilométer vasúti
nyomvonalon épül ki egy korszerű vasúti kommunikációs rendszer, 300 új diszpécserközponttal és 275 új rádiótoronnyal. Ezzel
az európai szabványoknak megfelelő új kommunikációs hálózattal Magyarország csatlakozhat az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszerhez (European Rail Traﬃc Management
System; ERTMS – a szerk.).
Beszélgetésünk elején már említette a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train vonalat. Milyen feladatok valósulhatnak meg ott még ebben az évben?

– Hódmezővásárhelyen végéhez közeledik a vágányépítés, Hódmezővásárhely Nagyállomáson az ütközőbakok telepítése szeptemberig megtörténik. A teljes szakaszon öt kitérő került beépítésre. Továbbá az idei év feladatai a kapcsolódó útépítések
befejezései lesznek, azok 2020 szeptemberére fejeződnek be. Két
helyszínen, Népkert és Hódmezővásárhely Nagyállomáson körülbelül 100 férőhelyes P+R parkoló épül, a munkálatok tervezetten november végére befejeződnek. A városi vasúti szakaszon
a felsővezeték-atartó oszlopokat felállították, a munkavezeték kihúzására 2020. szeptember–november között kerül sor. A jelző- és
biztosítóberendezés telepítése folyamatban van, annak befejezése
2020 végére várható. A belvárosi áramátalakító gépház elkészült.
Hódmezővásárhely és Szeged között a vasúti pálya átépítése
megtörtént. Az újonnan létesített második vágányok kivitelezése
befejeződött, az utolsó fázisban a jelző- és biztosítóberendezés telepítése van hátra. Megerősítették az alépítményt is, ennek eredményeként 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 kerékpártárolókhoz kapcsolódó burkolatépítési munkákon dolgozik a kivitelező. Még 2020-ban kerül sor a biztosítóberendezés szerelési,
továbbá a vasúti jelzőberendezés kihelyezési munkáira (tengelyszámláló berendezések felszerelése, külső- és belsőtéri jelzők elhelyezése stb.) is, de mindezek mellett az útátjárók végleges biztosítási módjának kialakítása is tervezett. A nagyvasút–városi vasút
közötti átmeneti szakaszon a biztosítóberendezés telepítése és
üzembe helyezése, valamint integrációja a szegedi Köﬁ központba
is az év végéig fog megtörténni.
Mikor kezdődhetnek a nemzetközi szintű nagysebességű
vasúti projektek?
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– A nagysebességű vasútvonalak megvalósításának célja a többi
között az egyes nagyvárosok (például Pozsony, Prága, Varsó, Kolozsvár, Bécs) közötti versenyképes eljutási idő biztosítása, a nyugateurópai nagysebességű hálózatba való integrálása, a gazdaság élénkítése. A Budapest–Varsó vasútvonal vonatkozásában a megvalósíthatósági tanulmány készítése 2019 júniusában megkezdődött, jelenleg a végleges megvalósíthatósági tanulmányon dolgoznak, annak tervezett befejezése 2021. március.
A Budapest–Kolozsvár vasutat illetően a megvalósíthatósági
tanulmány készítésével összefüggő közbeszerzési eljárás jelenleg
folyamatban van. Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén
a tervezési szerződés megkötése tervezetten 2020. szeptember,
a tervezett befejezés pedig 2022. első negyedév. A megvalósíthatósági tanulmány célja, hogy javaslatot tegyen egyebek között
Magyarország közigazgatási területére vonatkozóan az optimális
nyomvonalra, a megvalósítás ﬁnanszírozására, ütemezésére és
a majdani üzemeltetés feltételeire, ﬁgyelembe véve a környező országok tervezett nagysebességű vasútvonali elképzeléseit.
Milyen munkálatok zajlanak jelenleg az észak-balatoni vasútvonalon? Milyen kihívást jelentett a Csittényhegyi alagút
átépítése?

– Az észak-balatoni vasútvonalon a NIF jelenleg a Szabadbatytyán–Balatonfüred vonalszakasz villamosítását végzi. A munkák
részeként a teljes szakaszon kiépül a villamos vontatású közlekedést szolgáló infrastruktúra, 2 × 25 kilovolt feszültségszinttel. Bővítjük a szabadbattyáni transzformátorállomást, valamint teljesen
átépül és akadálymentessé válik négy érintett állomás: Polgárdi,
Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs.
2020. április végére befejeződtek a Csittényhegyi alagút és Balatonfűzfő állomás (részleges) átépítésének kivitelezési munkái.
Balatonfűzfő állomáson elkészült az új vágányhálózat, térvilágítás, az akadálymentesített sk +55 centiméteres magasperon és
az egyik esőbeálló falszerkezete. A vonalon a forgalomba helyezés
megtörtént, a menetrend szerinti vasúti közlekedés május 1-jétől
újraindult. A munkák következő nagy etapja a nyári időszak után
várhatóan szeptember 28-ától kezdődik, amikor befejeződik a felsővezeték-hálózat építése, valamint átépül Polgárdi, Balatonkenese és Alsóörs állomás, és befejeződnek a munkák Balatonfűzfőn is.
A kivitelezés tervezetten 2021 tavaszán fejeződik be, így a 2021es nyári szezonban már ki lehet aknázni a villamos vontatás előnyeit. A beruházás folytatásaként idén megkezdődik a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vonalszakasz villamosításának tervezése
is, ezzel megvalósulhat a teljes északi part villamosítása.
Folyamatban van a Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal
felújítása. Hol tart ez a beruházás, és várhatóan mikorra
készül el?

– A Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal három nagyobb pályaépítési 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 vasúti pálya teljes átépítése, a vasúti forgalom felvétele megtörtént. Jelenleg a passzív zajvédelem befejező munkálatai folynak. A munkák várható befejezése 2020. december
vége. A Százhalombatta és Ercsi elágazás közötti vonalszakasz

innováció

Buuda
daté
tété
té
téény
ny,, Nö
N vé
vény
ny utccai kül
ülön
önn szi
zint
ntűű keere
nt
resz
szzte
szte
t zé
zéss és kör
örfo
forg
fo
rggallmaak a Ke
Kele
lenf
le
n öl
nf
öld–
d–Sz
d–
Száz
Sz
ázha
áz
halo
ha
loombbat
a ta pál
á ya
y ép
építítés
ésii pr
és
p oj
o ek
ektt ke
kere
reté
re
tébe
té
benn
be

15,7 kilométer hosszon újul meg. A beruházásban a felsővezetéki
hálózatot, továbbá a jelző- és biztosítóberendezési rendszert is
korszerűsítik. Százhalombatta állomás végleges vágányhálózata
új magasperonok és gyalogos-aluljáró létesítésével már elkészült.
A nyílt vonali szakaszon még folyik a pályaépítés. Hátravan még
Ercsi elágazás környezetében a zöldmezős vonalszakasz vasúti pálya al- és felépítményének, valamint Százhalombattán az Iparos úti
közúti felüljáró és Városkapu úti körforgalom befejezése. A szakasz
felújítása várhatóan 2020 végére elkészül.
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Ercsi elágazás és Pusztaszabolcs között a meglévő pálya korszerűsítésére kerül sor 12,2 kilométer hosszon. Az állomásépületeket – állapotuktól függően – felújítják, átépítik vagy lebontják.
Az állomások és a megállóhelyek környezetében P+R parkolók,
valamint kerékpártárolók létesülnek. A zaj- és rezgésvédelem
szempontjából 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 állomás ideiglenes forgalomba helyezése 2020. június 30án megtörtént. 2020 végéig befejeződnek a kiegészítő munkálatok
(útépítés, P+R , növénytelepítés, területrendezés) is. ¡
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Normálnyomtáv Építőipari és Szolgáltató Kft. • normalnyomtav.hu

Szerző: Matusek Tamás ügyvezető igazgató

Kötött pályán
A Normálnyomtáv Építőipari és Szolgáltató Kft. 1991. október 20-án alakult meg. Cégünk fő proﬁlja a vasútipályaés mélyépítés. A hagyományos vasúti felépítmények építése mellett foglalkozunk a különleges vasúti felépítményekkel, például: sínkörülöntéses, RAFS, CDM rendszerű
vágányokkal; füves, paneles, szerelőaknás vágányok, valamint darupályák építésével, fenntartásával.

A

cég megalakulása óta eltelt közel harminc évben
az ország egész területén részt vettünk a városi
villamos vonalak építésében, korszerűsítésében.
A főváros mellett Szegeden, Debrecenben és Miskolcon is találkozhatnak a munkáinkkal.
Több egyéb munkánk mellett jelenleg a Szeged–Hódmezővásárhely közötti tram-train hálózat építésében is részt veszünk, mely a két város közötti kötöttpályás összeköttetést
teszi majd lehetővé. Az erre a célra kifejlesztett kétféle energiaellátású járművek Szeged pályaudvar és Hódmezővásárhely
vasútállomás között fognak közlekedni a 135-ös számú vasútvonalon. A tram-train járművek a hódmezővásárhelyi Népkert megállóhelynél hagyják el a nagyvasúti pályát és térnek rá
a közúti vasútra, majd érik el Hódmezővásárhely belvárosát.
Magyarország első tram-train projektjéhez kapcsolódóan
cégünk a már megvalósult algyői Tisza-híd sínkörülöntéses
rendszerű felépítményét kivitelezte, valamint részt veszünk
a jelenleg is folyamatban lévő hódmezővásárhelyi közúti vasúti pálya építési munkálataiban.
A több mint 3,5 kilométeres vonal döntő többsége, mintegy
3200 vágányméter edilon)(sedra – Q-MED RAFS felépítményű, ezen felül több mint 300 vágányméter sínkörülöntéses
vágány épül, melyhez a Sika Icosit KC 340/45 kiöntőanyagot
alkalmaztunk, továbbá közel 110 vágányméter zúzottköves
vágány kivitelezése és öt csoport vályús sínes kitérő beépítése
a feladatunk a projekt keretein belül.

A Újp
Az
jpes
esti vas
es
a útti Du
Duna
naa-h
na-h
-híd
híd
í .

Vasútépítés során az alábbi speciális
felépítményi rendszereket építjük:










RAFS vágány,

Edilon, illetve Sika rendszerű sínkörülöntéses vágány,
Icosit aláöntéses vágány,
CDM gumiprofil-ágyazású vágány,
szerelőaknás vágány,
darupálya,
metrófelépítményi rendszerek,
zúzottköves vágányok és kitérők,
paneles vágányok.
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Társaságunk nyitott az új technológiák alkalmazására,
valamint a speciális vágányépítés adta kihívásokra. Munkáink során megrendelőink elégedettségének folyamatos
fenntartására, növelésére, továbbá hosszú távú vevői kapcsolatok kiépítésére törekszünk. Megrendelőink igényeit
korszerű technológiákkal, felkészült személyzettel, gyors és pontos
munkavégzéssel igyekszünk messzemenően
kielégíteni. ¡
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Knorr-Bremse Budapest • knorr-bremse.hu

Szerző: B. Á.

3D fémnyomtatás:

szabadon szárnyalhat
a tervezők fantáziája
Legújabb fejlesztéseivel megnyitotta az utat a 3D fémnyomtatás előtt a vasúti fékgyártásban
a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Budapest. A magyar mérnökök által újratervezett
vasúti fékvezérlő panel azért is számít mérföldkőnek, mert a tervezést feloldja a hagyományos
gyártási technológia kötöttségei alól, miközben az alakadó technológiával lényegesen könnyebb
és kompaktabb termékek készülhetnek a jövőben – kisebb helyigénnyel és karbonlábnyommal.

A

világ piacvezető vasúti szerelvény- és haszongépjárműfékrendszer-gyártója még 2018-ban,
az elsők között, Budapesten indította el a 3D
fémnyomtatás bevezetésének tesztelését. Az elmúlt két évben magyar mérnökök a technológia validációján dolgoztak, miközben már azt is elemezték, hogy
a nyomtatás milyen hatással lesz a termékfejlesztésre, és
hogy milyen alkatrészek újratervezését teszi lehetővé az új
technológia. Megvizsgálták például, hogy a technológia
alkalmazható-e a vasúti homokoló rendszerek vezérlőpaneljeinek áttervezésére és gyártására. Feladatukat nehezítette, hogy a vasúti járművek alrendszereinek követelményei egyértelműen meghatározottak, a járműépítők elvárják a maximális rugalmasságot a rendszerek integrációjánál, a piacra jutás idejének csökkentését, és természetesen a beépített tömegek és költségek minimalizálását.

Alakadó technológiával előállított, szabadalmi eljárás alatt álló fékvezérlő panel.
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Tervezői szabadság
Az új eljárás előnye éppen az, hogy jóval kisebb az alapanyag- és szerszámigénye, valamint az energiafelhasználása is, mint az öntésnek és a forgácsolásnak. Mindezek mellett a technológia nagyobb tervezői szabadságot
enged meg, így olyan geometriai alakzatok legyártására is esélyt teremt,
amelyek a jelenlegi módszerekkel nem volnának lehetségesek. Az alakadó technológia – más néven 3D nyomtatás – elsősorban abban különbözik a hagyományos öntési és forgácsolási eljárásoktól, hogy rétegről
rétegre építi fel a gyártásra szánt alkatrészt. Előnye, hogy a tervezőszoftverből egyenesen a gyártóeszközbe kerülhet a tárgy, tehát nincs szükség
a meglévő gyártósorok átállítására. Ezért akár egy vagy néhány darab termék is előállítható költséghatékonyan, ráadásul rövidebb átfutási idővel.
A kutatás középpontjában lévő vezérlőmodul az esetek többségében
alumíniumból forgácsolt panelre szerelt pneumatikus és elektropneumatikus egységekből épül fel. A konvencionális, jelenlegi összeállítás beépítési

Nyomtatott fém alkatrészek. Az új, alakadó technológia műszaki paramétereit tekintve egyenértékű a jelenleg rendelkezésre álló öntő-forgácsoló technológiával.
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relés megkezdése előtt kétféleképpen is ellenőrizték: a nyomtatott panelt a megfelelő tesztelő infrastruktúrához csatlakoztatva,
a nyomást fokozatosan növelve, a nyomásesést mérve a rendszer
tömörségét ellenőrizték. A légtömörségi tesztet ezután vízfürdőben is elvégezték. A vizsgálati nyomáson (13 bar), amely harmadával haladta meg a 10 bar maximális üzemi nyomást, az összes mért
érték a hagyományos panelekre előírt tűréshatárokon belül volt.
A szerelt egység probléma nélkül teljesítette az IEC 61373: 199901 (1. kategória, B osztály) szerinti vibrációs teszteket – amivel indirekt módon a korábbi FEM-számítás eredményei is validáltnak
tekinthetők.

Végleges a modell
EOS M 290 3D
D nyomtató – alkalmas alumínium-

ból, acélból, titánból, továbbá nikkel- és kobaltkróm ötvözetekből való nyomtatásra.

térfogata 5700 köbcentiméter, az alumíniumpanel tömege pedig
2,53 kilogramm. A panel tervezési határait eddig elsősorban
a furatrendszer kialakításához alkalmazott forgácsoló megmunkálások technológiai korlátai jelentették. A magyar mérnökök
munkájának eredményeképpen a korábbi robusztus panel helyett
a komponensek egy kompakt hordozóra helyezhetők. A nyomtatott kivitel egyik különlegessége, hogy a légcsatornák keresztmetszetének nem kell feltétlenül kör alakúnak lennie, azaz azonos
átömlési keresztmetszet mellett a csatornák alakja meghatározott
keretek között változhat. Ennek köszönhetően a csatornák egymás mellé helyezhetők, szemben azok korábbi, egymás fölötti
elrendezésével. Az így megtervezett és nyomtatott munkadarab
90 százalékkal lett könnyebb forgácsolással előállított elődjénél.

Maga a vezérlőpanel végleges modellnek tekinthető, és bár a prototípusgyártás során a belső felületek tisztítása és pormentesítése
nem tűnt nagyobb kihívásnak, sorozatgyártás esetén erre a munkafolyamatra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A technológia kiterjedt alkalmazásának akadálya egyelőre a jelenleg még hiányzó
3D nyomtatási eljárásra vonatkozó jóváhagyási eljárás. Az ezzel
kapcsolatos szabályok kidolgozására irányuló munka azonban

Szigorú követelmények
A munka egyik legnagyobb kihívását az jelentette, hogy az új megoldásnak teljesítenie kellett a hagyományos panelekre vonatkozó
követelményeket. A terméknek egyebek között meg kell felelnie mind a szerkezeti EN12663 (L kategória), mind a mechanikai
EN 61373 (1. kategória, B osztály) elvárásoknak, ráadásul ellent kell
állnia a 720 órás sópermettesztnek a DIN EN ISO 9227 szabvány
szerint. Az eszköz legalacsonyabb sajátfrekvenciájának legalább
30 hertznek kell lennie, és a csővezetékben nem szabad vízzsáknak
képződnie. A gyártás megkezdése előtt a mérnökök a statikus és
dinamikus FEM (Finite Element Method; magyarul: végeselemmódszer) elemzésével validálták a terveket.
A gyártás során a DMLS (Direct Metal Laser Sintering) technológia és az AlSi10Mg anyagminőség mellett tették le a voksot
a Knorr-Bremse mérnökei. A koncentrált lézersugár pontosan
azokon a helyeken olvasztja (szinterezi) a por állagú alapanyagot,
amelyek a konstrukciós modellben meghatározottak. Rétegről rétegre, 60 mikrométeres lépésekben növekszik a szerkezet alulról
felfelé. Maga a tiszta nyomtatási idő végül 12 órát vett igénybe,
további három órára volt szükség az előkészítéshez és az utólagos
munkálatokhoz, mint például a támasztórendszer eltávolításához.
Ezután a prototípuson terhelési teszteket és a pneumatikus
funkciók vizsgálatát is elvégezték. A darab légtömörségét a sze-

Mérnökök, akik a 3D fémnyomtatás validációján dolgoznak
a Knorr-Bremse Budapestnél (balról jobbra): Nagy Ábel,
Halász Béla, Kékedi Barnabás, dr. Kovács Attila.

már javában zajlik. A vállalat ugyanakkor nem tekinti befejezettnek az innovációs eredményeket a vasúti fékrendszer területén,
a homokoló rendszerek vezérlőpanelje a technológiai fejlesztésnek csupán az első lépése volt. A Knorr-Bremse ennél a panelnél
komplexebb, több pneumatikus készüléket és elektromos csatlakozásokat is magában foglaló, összetettebb rendszerek tervezését
is elkezdte. A fejlesztők célja ugyanis az, hogy minden típusú és
nagyságú vezérlőegységnél elérhessék a súly- és térfogatcsökkenést a 3D nyomtatásra való átállásnak köszönhetően. ¡
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Szerző: Kerékgyártó Attila projektvezető • Fotók: Rostás János, Sike Tibor

Már látszik a fény
az alagút… elején
Az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna II.–Sopron-kelet–Fertőrákos csomópont
közötti szakaszok kivitelezése és a kiviteli tervek elkészítése tárgyában kötött
szerződések teljesítési határideje 2020. december 31. A jelenlegi készültségi
fok ismeretében a forgalomba helyezésnek műszaki akadálya előre láthatóan
nem lesz, a gyorsforgalmi út remélhetőleg az év végére eléri Sopront.

A Bécsi-dombi alagút keleti oldalán a bevágási rézsűfelület lőttbetonos
megtámasztása az alagútjáratok csőernyőhelyeinek bejelölésével

A

kivitelezés gőzerővel halad, szinte minden munkafolyamat mutatja magát a nyomvonalon az alakító földmunkától, a műtárgy- és magasépítésen, a pályaszerkezet-fektetésen – beleértve a kopóréteg-terítést is –,
a forgalomtechnikán keresztül a befejező munkák közé sorolt vadvédő kerítés, az üzemi hírközlés (ÜHK) és növénytelepítésig bezárólag. A zavartalan előrehaladást befolyásoló ideiglenes forgalomterelések megszüntetése, a megépített végleges csomópontok, új
keresztező útvonalak, műtárgyak forgalomba helyezése, a közösségi közlekedést akadályozó félpályás korlátozások vagy terelőút
igénybevételével kialakított teljes útzárak feloldása szinte folyamatos. A közlekedők újabb és újabb csomópontokat, átépített külön
szintű keresztezőutakat vehetnek birtokba, mindez a főpálya teljes
és összefüggő rendszerének véglegesítését szolgálja. Nem titkolt
organizációs terv volt, hogy az iskolakezdésre a Sopron és térsége
számára közlekedés szempontjából oly fontos Sopron-kelet csomópont, az új harkai bekötőúttal kiegészített közlekedési csomópontként is a közlekedők rendelkezésére álljon.
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A beruházás előrehaladását – más területekhez hasonlóan –
nem könnyítette meg a kialakult járványhelyzet, számos munkafolyamat külföldi munkavállalókra épít, a felhasználandó alapanyagok sok esetben a környező országok beszállítóitól származnak,
a működtetett saját tulajdonú gépláncok legnagyobb többségben
határon túli szakszervizek üzemeltetésében vannak, a főbb alkatrészek beszerzése határon átívelő logisztika. A járványhelyzet első
hullámát a belső erőforrások átcsoportosításával, beszállítói körök
„honosításával”, a főbb alkatrészek raktárra történő betárolásával, valamint az óvintézkedések lehetőség szerinti maradéktalan
betartásával a projekt ez idáig átvészelte, és csak bizakodni lehet,
hogy hasonló szigorú intézkedések mellett ez a későbbiekben is
így marad, s a projekt határidőre átadható a forgalomnak.
Az M85-ös gyorsforgalmi út további szakaszaként a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. „Vállalkozási szerződés az M85
autóút Fertőrákos csomópont–Sopron oh. szakasz a meglévő 84.
számú főúti határátkelőhelyhez történő ideiglenes visszakötéssel,
valamint a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő út kivitelezése és a kiviteli
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tervek elkészítése tárgyában” elnevezésű projektre az SDD Konzorciummal kötött szerződést. Ahogy korábban írtunk róla (Innotéka,
2020. április – a szerk.), a konzorcium vezető tagja a Dömper Kft.,
a mérnöki feladatokat a NIF Zrt. saját szervezeti felállásában, úgynevezett belső mérnöki rendszerben teljesíti. Az SDD Konzorcium
– a szerződésben foglaltaknak megfelelően – az építéshez szükséges kiviteli terveket folyamatosan készíti, s a mérnöki és a megbízói jóváhagyásokat, a hiányzó vagy időközben lejáró engedélyeket megszerzi. Az alagút és a kapcsolódó létesítmények tervezése
során a megbízói szándék beteljesítése érdekében a Konzorcium
tanulmánytervet készített az építési engedélyben még megjelenő
árnyékolószerkezet elhagyása miatt. A tanulmány számos nemzetközi példa megvizsgálása után az árnyékolószerkezet mint épített
létesítmény elhagyását, annak hatását egyéb forgalomtechnikai
és speciális alagút-irányítási rendszer beépítésével javasolta helyettesíteni. A tanulmányban foglalt szakmai érvrendszert a Mérnök,
a Megbízó és a Kezelő elfogadta, az Útügyi Műszaki Előírás alóli
felmentést a szakmai bizottság megadta, ami alapján az engedélyező Budapest Város Kormányhivatal illetékes hatósági főosztálya
az építési engedélytől való eltérés engedélyét kiadta.
A projekt a szerződésben előírt adott feltételek teljesítése után,
az egyes szakági kiviteli tervek elfogadását követően már részleges munkakezdési engedéllyel rendelkezik a nagy tömegű föld-

A forgalomnak átadott 84. számú főút új korrekciós szakasza
a Sopron-kelet csomópontban

munka, javító- és védőréteg építésére, vízépítési munkákra, próbacölöpözésre, illetve az alagút keleti oldala bevágási rézsűfelületének
lőttbetonos megtámasztására, továbbá a munkatér süllyesztésére,
előtér kialakítására.
Az ütemtervben a következő jelentős állomás az alagút zárt
szakaszának ideiglenes vagy más megfogalmazásban az elsődleges
lőttbetonos szerkezetének kivitelezése, amelynek feltétele az adott
szakági kiviteli tervek mérnöki és megrendelői jóváhagyásán túl
az engedélyező hatóság kiviteli tervre vonatkozó engedélye. Ennek érdekében, s a megfelelőségi mérnökök nyelvén szólva, a jog-

M85-ös autóút, V. építési szakasz, Bécsi-dombi alagút ideiglenes biztosítás organizációs terv – Fejtésindítás helyszínberendezés 1
Fejtésindítás helyszínberendezés 1
Előbiztosítás

csőernyő előbiztosítás
(szükség szerint)

csőernyő előbiztosítás
(szükség szerint)
gépkar hatósugár

Fejtés
gépkar hatósugár

Betonlövés
Homlokhorgonyok beépítése (ATLAS COPCO)

gépkar hatósugár
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lőttbeton
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Nullbogen beállítás
gépkar hatósugár
nullbogen
1. ütem

nullbogen 1. ütem

nullbogen
2. ütem

nullbogen 2. ütem

Nullbogen szerelés
gépkar hatósugár

gépkar hatósugár

nullbogen

gépkar hatósugár

Betonlövés
lőttbeton

lőttbeton
ideiglenes munkaszint-kialakítás
szükség szerint
visszatöltés

visszatöltés

M85-ös autóút, V. építési szakasz, Bécsi-dombi alagút ideiglenes biztosítás organizációs terv – Fejtésindítás helyszínberendezés 2

szabályalkotás rögös útján is megfelelő egyenetlenséget mértünk,
mivel az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm.rendelet
módosítása értelmében már jogszabályi felhatalmazás van az ütemezett tervjóváhagyásra.
Az ideiglenes szerkezet tervei, annak geológiai és hidrogeológiai
viszonyai, a numerikus modellezésre és mértékadó keresztmetszetekre alapuló tervezés számítása, a független ellenőrző statika
elvégzése, a biztosítási osztályok meghatározása és a geotechnikai
fúrások alapján történő kiegészítése különböző biztosítási elemekkel, a részletes organizáció megtervezése, a monitoringvizsgálatok
meghatározása és vizsgálatának széles skálája, az alagút-speciﬁkus
baleset- és egészségvédelmi terv elkészítése mind-mind a jóváhagyandó első tervfázis szükséges, de nem elégséges része.

Az alagút elhelyezkedése, geológiai rétegződése, illetve a geotechnikai tervezési paraméterek alapján kiválasztott és mértékadónak ítélt hat tervezési keresztmetszet alapján általánosságban
elmondható, hogy a fejtési munkák puha talajkörnyezetben zajlanak majd, kis szerencsével belefuthatunk állékonyabb, de viszonylag puha kőzetkörnyezetbe. Az igénybevételek tekintetében
mértékadó – a legnagyobb fedésű – keresztmetszet esetében
homogénnek feltételezett, kissé cementált homok található, ami
nemcsak az alagutak kitörési szelvényei, de a fejtés által érintett
elmozdulási zónára is jellemző.
Az erőtani számításban készített numerikus modellezés és statikai számítás ﬁgyelembe veszi az indítórézsű és az alagút ideiglenes biztosítását, illetve az azt körülvevő megismert kőzetkörnyezetet, a geológiai és hidrogeológiai viszonyokat. A numerikus

Sopron Bécsi-dombi alagút keleti oldalának előtere
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vizsgálatok a tényleges kőzetkörnyezet ﬁgyelembevételével készültek, felhasználva a rendelkezésre álló talaj- és kőzetmechanikai, valamint mérnökgeológiai vizsgálati jelentéseket. A szerkezetek lövelltbeton-biztosítással készülnek, hegesztett hálóval vasalva. A számítási lépések a fejtés és az ideiglenes biztosítás kialakításának egyes fázisait, építési állapotait lekövetik, modellezik, és ezek
megfelelőségét, állékonyságát igazolják.
A geotechnikai-statikai számítások alapján hat biztosítási
osztályt alakítottunk ki, amelyeket biztosítási osztályonként
négy különböző kiegészítő biztosítás meghatározásával tettünk
teljes körűvé. Az alagút ideiglenes szerkezetének kialakítása
a jelenlegi geotechnikai hossz-szelvény alapján jól körülhatárolható szakaszokra tagolódik, ami természetesen a kivitelezés
során tapasztalt tényleges talajviszonyok és viselkedések alapján változhat.
A szerkezet állékonyságát – a terveknek megfelelően – a kiépített geodéziai és geotechnikai monitoringrendszer segítségével
követjük nyomon a természeti és épített környezet állapotában
bekövetkező változások, a változások időbeni lefolyásának megﬁgyelése, továbbá a biztonságos kivitelezés érdekében. A tervezett
monitoringrendszer alapvetően a szerkezet, illetve annak hatástartományán belül lévő talaj/kőzet összlet deformációjának mérésén alapul. Az elmozdulást geodéziai módszerekkel határozzuk
meg, ennek érdekében a lőttbeton-biztosításon 3D monitoringprizmákat helyezünk el. Ezek elmozdulásából következtetni lehet a szerkezet, illetve az azzal kölcsönhatásban lévő talaj/kőzet
összlet viselkedésére.
Az alagútépítés hatására bekövetkező felszínsüllyedések hagyományos geodéziai módszerekkel – a Bécsi-domb nehézkes megközelítése és az épületek, valamint a növényzet elhelyezkedése miatt – nem megoldhatók, illetve a kívánt mérési sűrűség nem lenne
biztosítható. Ezért a kiviteli tervben meghatározott helyekre statikus GPS-jeladót telepítünk, így élőben követhetők az egyes pontok
mozgásai. Ugyanilyen megfontolásból az előzetes mozgásvizsgála-

tok alapján szükségesnek ítélt épületek vizsgálatára statikus GPS-t
és tiltmétereket kell telepíteni.
Az alagút zárt szakaszának ideiglenes szerkezeteire a kiviteli
tervek elkészültek, a mérnöki, megrendelői jóváhagyást megkaptuk, az előzetes szakhatósági eljárás folyamatban van, a tényleges hatósági szakasz szeptember első napjaiban megkezdődött.
Amennyiben az eljárás során a szükséges feltételeket a Konzorcium teljesíti, szeptember vége után a tervezett alagútszentelésnek
és a konkrét kivitelezési munkafolyamatok megindításának hatósági akadálya nem lesz, a jóváhagyás alatt álló technológiai utasítások alapján remélhetőleg a részleges munkakezdési engedélyt
ez a szakág is megkaphatja.
Természetesen a tervezési folyamat tovább zajlik a végleges szerkezet és a belső beépítés terveinek kiviteli szintre emelésével, aminek
véglegesítése és elfogadtatása a következő hónapok feladata lesz.
Az M85-ös gyorsforgalmi út fejlesztése és Sopronig tartó szakaszának év végi forgalomba helyezése újabb mérföldkő a hazai
gyorsforgalmi úthálózat bővítésében. A hálózat országhatárig történő bővítése érdében az aprólékosan átgondolt kiviteli tervek
alapján megkezdett alagútépítés megkezdése több mint szándék.
Ugyanakkor az alagútépítés szakmaspeciﬁkus, teljeskörűen előre
nem, vagy csak nehezen látható történései óvatosan fogalmazva is
izgalommal töltik el a projekt minden szereplőjét.
A következő hónapok eseményeit komoly szakmai érdeklődés
övezi, hogy végigkísérhessék a kivitelezést a kezdő vájat hajtásától
egészen addig, amíg meglátjuk a fényt az alagút végén. E szakmai
érdeklődés folyamatos kielégítésére szolgál majd a többi között
a felállított látogatóközpont is, ahol lehetőség lesz arra, hogy az előrehaladást közelről is meg lehessen tekinteni. ¡
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geotechnikai/víztelenítő
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gépkar hatósugár
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Szerző: Tóth Zoltán Imre ügyvezető

A Kvassay híd felújításához kapcsolódva
Kormányzati döntés alapján felújításra kerül a Kvassay
híd. Cégünk, a Káty-Út Kft. ennek a beruházásnak egy
előkészítő projektjében vett részt, a közúti és a vasúti
forgalom átalakításához kapcsolódóan.

E

löljáróban néhány szó vállalkozásunkról, amely 2008-ban alakult meg
Káty-Út Építőipari és Szolgáltató Kft. néven. Fő tevékenységi köre:
aszfaltburkolatok készítése és útépítés. Nagy hangsúlyt fektetünk az újrahasznosításra, melyről e lap korábbi számában (Innotéka, Közlekedésfejlesztési különszám, 2015. október – a szerk.) már írtam. Az eltelt több mint tíz
esztendő alatt cégünk specializálódott az útépítés berkein belül a vágányokhoz kapcsolódó aszfaltozási munkákra, így az útátjárók, gyalogosátjárók, peronok burkolására és építésére. Munkáinkkal találkozhatnak a MÁV, a BKV, a MÁV-HÉV vonalak területén. Természetesen hagyományos útépítéseket is vállalunk, melyeket magán-, önkormányzati vagy éppen a Budapest Közút Zrt. megrendelésére készítünk.
E kis bevezetés után rátérünk tulajdonképpeni témánkra. A Kvassay híd felújítása különféle előkészítő munkákat kívánt. A közúti és a vasúti forgalom átalakításához kapcsolódóan az alábbi feladatokat kellett megoldani:
 ideiglenes végállomás kialakítása a Weiss Manfréd úton;
 ideiglenes buszforduló és végállomás készítése a Wein János utcánál;
 buszforgalmi sáv kialakítása a Kvassay Jenő út–Weiss Manfréd útvonalon.
Munkánkat nehezítette a rendelkezésre álló idő rövidsége, valamint a munkaterületek elhelyezkedése, amit több társkivitelezővel kellett megosztani – állandó
egyeztetések mellett.
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Budapest XXI . és IX
X . kerület, a Kvassay híd felújításához kapcsolódó H7
7 jelű HÉV
V Boráros tér és Wein János utcai ideiglenes
végállomás közötti autóbuszos pótláshoz kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai beavatkozások átnézeti helyszínrajza
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Első feladat
A buszforduló kialakítása tulajdonképpen egy zöldmezős beruházás a Weiss Manfréd út–Wein János utca–Mol töltőállomás által határolt területen. Itt klasszikus útépítési munkát
kellett végeznünk:
 bozót- és cserjeirtás,
 töltés- és bevágáskészítés,
 szegélyépítések,
 alap- és teherhordó rétegek,
 valamint burkolatkészítés.
A munkavégzést 2020. május 18-án kezdtük el, és az időjárásnak köszönhetően – mert kegyes volt hozzánk – június
9-én befejeztük. A munkálatok során elkészült 1100 négyzetméter burkolat, egy leszállóperon, 600 négyzetméter nemes
padka, egy kiszolgálólétesítmény a buszvezetők számára, valamint elhelyeztünk hat közvilágítási oszlopot.
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A második feladatcsokor
 A Mol töltőállomás mellett buszforgalmi sáv kialakítása
a meglévő kerékpárút eltolásával. Az itteni munkavégzést nehezítették az elégtelen közműtervek; sajnos a legtöbb csatornavezeték és kábel nem ott volt, ahol a tervek
szerint lenniük kellett volna. Ekkor már az időjárás is
a csúnyábbik arcát mutatta, az eső sem kímélt bennünket. Az már csak „hab volt a tortán”, hogy a közelben lévő
szabadkikötői beruházáson II. világháborús aknát találtak, emiatt a munkavégzést egy napra felfüggesztették.
Itt készült 500 négyzetméter burkolat teljes szerkezettel, valamint 300 négyzetméter kerékpárút és 350 méter
szegély.
 A HÉV-végállomás melletti buszmegálló peron kialakítása. A busz–HÉV átszállás biztosítására, az utasok balesetmentes közlekedése érdekében kellett átépíteni és
megnövelni a helyszínen található járda felületét. Szegélyépítés 90 méter, leszállóperon 180 négyzetméter.
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 A Kvassay Jenő út–Hajóállomás utca csomópontban
meglévő peronszigeteket kellett átépíteni a buszforgalmi sáv miatt. Itt 160 négyzetméter burkolat és 120 méter
szegély épült, valamint át kellett helyezni több forgalomirányító lámpát és a hozzájuk kapcsolódó aknákat.
 Kvassay Jenő út–Soroksári út sarok: itt a meglévő szóló
buszmegállót kellett kibővíteni, hogy két szerelvény is
elférjen. Burkolat: 180 négyzetméter, szegély 90 méter.
A teljes kivitelezést június 21-én sikeresen befejeztük,
azóta a létesítményeket az ideiglenes forgalomtechnikával
együtt használják a közösségi és az egyéni közlekedésben
részt vevők. Köszönet cégünk minden dolgozójának, valamint alvállalkozóknak és a beszállítóknak.
Vörösmarty szavaival: „Ez jó mulatság, férﬁ munka volt!” ¡
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Adatszolgáltatás
Szakvélemények készítése
Talajvizsgálatok

Laboratóriumi és helyszíni
vizsgálatok

Kötőanyag-tartalom
Szemmegoszlás meghatározása
Testsűrűség

Digitális technika, eredmények
a helyszínen

barnamezős fejlesztés, akadálymentesített terület • Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.

A Rákosrendező–Esztergom közötti 2. számú vasútvonal villamosítási és kapcsolódó építési munkálatainak részeként valósult meg az augusztusban
átadott új esztergomi autóbusz-állomás.

A

z új állomás megépítésére a – barnamezős fejlesztés keretében – jelentős
részben funkcióját vesztett vasúti területet használták fel. A közvetlen vasúti–autóbuszos kapcsolat révén a térség korábban vasúttal nem megközelíthető
területei is gyors, sűrű elérést kapnak a fővárosba, jelentősen csökkentve a menetidőt a régi, torlódó útvonalon közlekedő autóbuszokhoz képest.

innováció, inno -tér

Forrás: NIF

Új esztergomi buszállomás

A beruházás részeként új forgalmi és üzemi épület, valamint új autóbusz-tároló épült. Az 5700 négyzetméteres terület 12 csuklós és 16 szóló busz parkolására alkalmas. Az elhelyezett 12 kocsiállásra
audiovizuális utastájékoztató kijelző került. Fontos
volt a barátságos környezet megteremtése is. Ennek
érdekében 14 ezer négyzetméter területet füvesítettek, több mint 7000 cserjét és 200 fát ültettek.
A terület teljeskörűen akadálymentesített.
A bankkártyás ﬁzetési lehetőséget is biztosító két
pénztár, a mosdók és a váróterem a vasútállomás
épületében található, ahogyan az egyéb szolgáltatások is ott érhetők el.
A projekthez kapcsolódik az autóbusz-állomás
megközelítését szolgáló Baross utca 600 méter
hosszan történő átépítése, valamint a Bem tér egy
részének megújítása is. A gyorsabb és biztonságosabb közlekedés érdekében két körforgalmat is kiépítettek. ¡
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vízgazdálkodás, víztározás, vizes élőhelyek • napelem, hulladékhő

Vízmegtartó projektek E
öt kistelepülésen
Hogyan valósulhatnak meg hatékonyan
természetes vízmegtartó megoldások
a helyi önkormányzatok koordinálásával?
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Éjjel-nappali működés
Ha ez így folytatódik, valóban a napelemek
jelentik majd a leghatékonyabb megoldást
a jövőben az alternatív energiatermelésben.

J

eremy Munday, a Kaliforniai Egyetem Davis Campus (UC Davis)
Elektromos és Számítástechnikai Mérnöki Karának professzora
szerint egy speciálisan tervezett fotoelektromos elem ideális körülmények között éjszakánként akár 50 watt teljesítményt képes
előállítani négyzetméterenként, ez körülbelül az egynegyede annak, amit egy hagyományos napelem nappal generál. A tanulmány
az ACS Photonics 2020. januári számában jelent meg, azóta a kutatók az eszközök teljesítményének és hatékonyságának növelésén
dolgoznak. Munday, aki nemrég csatlakozott az UC Davishez, ezt
megelőzően a Marylandi Egyetemen fejlesztette ki az éjszakai napelemek prototípusát, elmondta, hogy a folyamat hasonló a normál napelem működéséhez, csak fordítva: a tárgy, amely forró
a környezetéhez képest, infravörös fényt sugároz, míg a hagyományos napelem hűvösebb, mint a Nap, tehát elnyeli a fényt. Különböző anyagokat kell használni, de a ﬁzika ugyanaz. Ha van egy meleg tárgy, ami az ég felé mutat, az hőt fog sugározni. Az emberek
évszázadok óta használják ezt a jelenséget éjszakai hűtéshez – ma-
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zt tesztelik a 2017-ben indult LIFE-MICACC projekt
résztvevői. Magyarországon alkalmazható módszereket keresnek a kistelepülések egyre súlyosbodó
vízgazdálkodási problémáinak megoldására. Öt hazai
kistelepülésen idén június végére már elkészültek az
első, természetes vízmegtartásra épülő prototípusok,
amelyekben közös vonás, hogy kis költségű zöldinfrastruktúra-beruházással helyet biztosítanak az értékes
víznek úgy, hogy a természet adta lehetőségeket használják fel a víz tározásához, a visszatartott vízzel pedig
vizes élőhelyeket hoznak létre. Az Országos Vízügyi
Főigazgatóság, a Belügyminisztérium és a WWF Magyarország más szervezetekkel közös kezdeményezéséhez csatlakozott települések közül Püspökszilágyon
a hegy- és dombvidékekre jellemző villámárvizek jelentenek veszélyt az épített környezetre, Rákócziújfaluban a belvíz és az aszály okoz károkat a gazdálkodóknak,
Bátyán a hirtelen lezúduló esők, majd a hosszú, száraz
időszakok váltakozása jelent problémát, a Homokhátságon fekvő Ruzsa vízhiánnyal, továbbá a talajvízszint
folyamatos süllyedésével küzd, Tiszatarjánban pedig
a hullámtéri vizes élőhelyek szárazodása és az özönnövények terjedése jelzi a környezeti változást. A 2021ig tartó projekt célja, hogy az öt településen elkészült
prototípusok modellként szolgáljanak más, hasonló
gondokkal küzdő települések számára a villámárvizek,
a belvíz és a hulladékvíz kezelésében, valamint a csapadékvíz- vagy a fenntartható ártéri gazdálkodásban. ¡

gyarázta Munday. Létezik egy másik típusú eszköz, az úgynevezett
termoradiatív cella. Ez az éjszakai égbolt felé mutató hőszabályozó
cella infravörös fényt bocsát ki, mert melegebb, mint a világűr, és
közben energiát generál. A kutatók azt vizsgálják, hogyan lehetne
felhasználni a motorok hulladékhőjének gyűjtésére.
„Egy szokásos napelem energiát generál a napfény elnyelésével,
és ez feszültséget okoz az eszközön, és áramot áramoltat. Ezek az új
eszközök – melyekben az áram és a feszültség ellentétes irányú, de
szintén energiát generál – ehelyett fényt bocsátanak ki” – jelentette ki Munday.
Mivel ezek az új típusú napelemek potenciálisan éjjel-nappal
működhetnek, érdekes lehetőséget jelentenek az energiahálózat
egyensúlyozására a nappali-éjszakai ciklusban. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

Mezőgazdasági
túlfogyasztásunk ára
a klímaváltozás

A műtrágyázás és a növényvédelem tette lehetővé, hogy az élelmiszer-termelés eddig lépést tudott tartani az emberi populáció szélsebes növekedésével,
és nem haltunk éhen. Ám hosszú távon a mezőgazdaság mind intenzívebbé
válásának következménye a globális éghajlatváltozás. A megoldás kizárólag
a növénytermesztés új, ökológiai szempontú alapokra helyezése lehet.

A

Gaia-elmélet szerint az egész Föld egyetlen hatalmas
ökoszisztémaként, szinte élőlényként értelmezhető.
Vagyis az egész bolygó ökológiai folyamatai egy óriási
rendszert alkotnak, amelyben az egyes kis fogaskerekek ezernyi más fogaskerékhez kapcsolódnak. Bármely elem működésében bekövetkező változás az egész rendszerre kihat. E globális ökoszisztéma egyes élőlényei biomasszájuk méretének, illetve
képességeiknek függvényében képesek hatni a teljes rendszer működésére – így a kultúrnövények egészségére is.
„Azokat a fajokat, amelyek sok egyéb élőlény életterére vannak
hatással, ökoszisztéma-mérnököknek nevezzük, hiszen tevékenységükkel átalakítják a szűkebb vagy tágabb élőhelyet” – kezdi látszólag meglehetősen távolról az ökológiai változások és a mezőgazdaság (ezen belül a növényvédelem) összefüggésének magyarázatát Samu Ferenc, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos tanácsadója. Ugyanakkor
a kutató érvelése szerint csak akkor érthetjük meg az egyes részfolyamatok hatalmas jelentőségét, ha képet alkotunk az egész
rendszer kiﬁnomult működéséről.

A földi biomasszának messze legnagyobb részét a növények
adják, széntartalmuk össztömege eléri a 450 gigatonnát (milliárd
tonnát). Őket követik a baktériumok 70 gigatonnával, minden más
élőlény tömegében eltörpül ezek mellett. Az állatok 2 gigatonna
szenet adnak, a felüket az ízeltlábúak teszik ki. Az ember és háziállatai tömegben az egészhez képest szinte elhanyagolható részt
képviselnek, viszont a szárazföldi gerincesek között uralkodók vagyunk (tömegünkben is). Az emberek széntömege 0,06 gigatonna,
a haszonállatainké 0,1 gigatonna. A többi szárazföldi gerinces állat
még ennél is egy nagyságrenddel kisebb biomasszát jelent.

Ökológiai rendszerek rabjai vagyunk
Mit tudhatunk meg mindebből? Azt, hogy bár az ember részaránya egy lapon sem említhető a Föld növényeivel, fejlettségünk
mégis lehetőséget biztosít arra, hogy alapvető hatást gyakoroljunk
a teljes földi ökoszisztéma működésére. Másrészről pedig mégsem
tudjuk függetleníteni magunkat ettől az ökoszisztémától, hiszen
az általunk fogyasztott növények és állatok (illetve az állatok ta-
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karmányozására használt növények) mind a nagy ökológiai rendszer részét képezik, és ugyanúgy hatnak rájuk az általunk elindított
folyamatok, mint a vadállatokra, illetve a vadon élő növényekre.
„A földi növényi biomassza döbbenetesen nagy, és ezt próbáljuk mi, emberek a legkülönfélébb módokon kiaknázni. Csakhogy
hatalmas probléma, hogy e használat hatásfoka rendkívül rossz.
Hiába használjuk tömegében viszonylag kis részét a növényi biomasszának, ehhez rettentően nagy területre van szükségünk – érvel Samu Ferenc. – Emiatt az egész bolygó szinte minden élőhelyét
átalakítottuk, vagy tevékenységünk másodlagos módon hat a működésére. A mezőgazdasági termelésre használható földterületek
nagysága praktikusan nem növelhető tovább. Ezért volt szükség
a hatékonyság növelésére, amelynek azonban ára van.”
Ha megnézzük a mezőgazdasági művelés alá vett földterületek
méretének globális alakulását, azt látjuk, hogy ez 1960 óta szinte
semmit sem változott. Vagyis elérte a maximumot, és nem az ember mértékletessége, józan belátása miatt, hanem a külső ﬁzikai
kényszerek hatására. Eközben azonban a Föld népessége folyamatosan nő, és nem halunk éhen, mert az élelmiszer-termelés az elmúlt 60 évben nagyon eredményesen tartotta az ütemet az emberi populáció gyarapodásával. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy
a mezőgazdaság intenzívebbé vált, méghozzá olyan mértékben,
ami akár száz éve is teljesen elképzelhetetlen lett volna.
Az intenziﬁkáció talán legszembetűnőbb velejárója a műtrágyázás fokozódása, de ugyanígy jellemző a talajművelés, illetve
a növényvédő és kártevőirtó szerek használatának elszabadulása.
Samu Ferenc szerint iszonyatos áron vagyunk csak képesek magunkat fenntartani, ami immár veszélyes módon növelte meg az
ökológiai lábnyomunk méretét. Valamikor az 1990-es évek elején
az emberiség elérte azt a pontot, amikor évente többet használ
a Föld megújulni képes erőforrásaiból, mint amennyi egy esztendő alatt újratermelődne. Az utóbbi években már júliusban van az
a dátum, ami után (tehát majdnem fél éven keresztül) olyan erőforrásokat élünk föl, amelyek nem képesek újratermelődni. Vagyis
majdnem két teljes bolygó kapacitásaira lenne szükségünk, hogy
a tevékenységünk fenntartható legyen. De csak egy bolygónk van.

„Hogyan lehetséges, hogy eddig nem következett be a teljes öszszeomlás?” – teszi fel a nem is olyan költőinek tűnő kérdést Samu
Ferenc. A válasz az, hogy a túlfogyasztásunk árát nem úszhatjuk
meg, ám ezt szinte észrevehetetlen módon, a klímaváltozás következményeivel kell megﬁzetnünk. A jelenlegi tendencia szerint
az ökoszisztémák által biztosított természetes szolgáltatásokat
egyre inkább technológiai szolgáltatásokkal próbáljuk kiváltani,
jó példa erre a műtrágyázás által nyújtott termésnövelés. Ideigóráig működhet ez, viszont a jelenleg alkalmazott technológiák
nagy része nem karbonsemleges. Magyarul, az így termelt többlet
szén-dioxidot és üvegházhatású gázokat megint csak az ökoszisztémának kellene elnyelnie, semlegesítenie. Erre viszont a globálisan csökkenő ökoszisztéma-szolgáltatások immáron nem képesek. „Ez az oka annak, hogy a lelógó lábnyomunk árát leginkább
a globális klímaváltozás formájában kell megﬁzetnünk” – hangsúlyozza az ökológus.

Egyre jobban fojtogató adósság
Nagyon hasznos, ha a Földdel szemben fennálló adósságainkat
közgazdasági szemlélettel értelmezzük, de ez az analógia csak korlátokkal alkalmazható. Az ökológiai adósság nem pontosan úgy
működik, mint a pénzügyi adósság, amelynek visszaﬁzetése a jövő
egy meghatározott időpontjában lesz esedékes. Az ökológiai adósság ehelyett folyamatosan és egyre szorongatóbb mértékben érezteti hatását, szüntelenül nyomást gyakorol ránk, és egyre inkább
ellehetetleníti a megszokott tevékenységeinket.
„Az a tragédia, hogy mára körbeért a folyamat, és az általunk
okozott klímaváltozás már negatívan hat a legelemibb emberi tevékenységekre, így az élelmiszer-termelésre is. A biodiverzitás csökken,
a termőföldek termőképessége csökken, az éghajlat pedig kiszámíthatatlanná válik, és e katasztrofális időjárási események természetesen megint csak negatívan hatnak a mezőgazdasági termelésre”
– magyarázza a kutató. Az emberek fogyasztási szokásai teljesen
átalakultak, és immár egyáltalán nem illeszkednek a természetes
éghajlat, illetve ehhez kapcsolódva az ökológiai ciklusokhoz.

A mezőgazdasági művelés alá vett földterületek méretének globális alakulása az 1960-as években elérte a maximumot, miközben
a Föld népessége folyamatosan nőtt. Az élelmiszer-termelés eredményesen tartotta az ütemet a mezőgazdaság intenzívebbé válásával, melynek legszembetűnőbb velejárója a műtrágyázás, a növényvédő és kártevőirtó szerek használatának fokozódása.
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A fogyasztók megszokták, hogy jószerével bármikor bármilyen
élelmiszerhez hozzájuthatnak. Ezt az igényt gyakran csak irracionális döntések árán lehet kielégíteni, hiszen az esetek többségében
az ökológiai szempontból legmegfelelőbb döntések nem egyeznek a józan ész által diktált opciókkal. Kimutatták például, hogy
ha valaki Angliában januárban szeretne paradicsomot enni, akkor
a Föld jobban jár, ha a Marokkóból odaszállított paradicsomot
veszi meg inkább, hiszen a szállítás dacára ennek előállítása még
mindig kevesebb energiát vesz igénybe, mint az angliai fűtött melegházakban termelt zöldségé.
Mégsem lehet az intenzív mezőgazdasági módszereket sutba
dobni, mert ezek biztosítják az emberiség élelmiszer-ellátását.
A növénytermesztés hatékonysága nagymértékben javult a műtrágyázás és más termésátlag-növelő beavatkozásoknak köszönhetően, és e hatékonysághoz járult hozzá a növényvédelem is.
A nem kívánt gyomnövények, illetve az állati kártevők semlegesítésével adott területen egyre többet lehet termelni. Samu Ferenc
szerint a múltban – a kezdeti látványos eredményeken felbuzdulva – már túlzásba is vitték a növényvédő szerek alkalmazását, de e tekintetben, az új kutatási eredményeket hasznosítva,
az utóbbi időben sokat javult a helyzet. Ma már jóval alaposabb
tesztelésen kell átesniük a növényvédő szereknek a forgalomba
hozatal előtt.
A mezőgazdaság legnagyobbrészt az ökoszisztéma-szolgáltatások igénybevételén alapul. Ökoszisztéma-szolgáltatásoknak
nevezzük mindazokat a javakat (legyenek azok megfoghatók
vagy sem), amelyek a bolygó biológiai folyamatai révén keletkeznek, és használatuk hozzájárul (sőt, sok esetben elengedhetetlen) az emberi társadalom működésének fenntartásához, illetve
az életminőség javításához. A termény maga is ökoszisztémaszolgáltatás, de a beporzás, a vízháztartás és az éghajlat szabályozása, illetve a kártevők biológiai kontrollja ugyancsak idetartozik, és jellegében is jobban illeszkedik az emberi mindennapok
során megszokott szolgáltatásokhoz.

„Ezeket az ökoszisztéma-szolgáltatásokat lehetetlenítjük el módszeresen, és a helyükre mesterséges pótlékokat helyezünk. Nem elég
nekünk a talaj természetes termőképessége, ezért hatalmas gépekkel talajműveljük, és műtrágyával kezeljük – mondja Samu Ferenc.
– Ez azonban olyan visszacsatolást hoz létre, ami tovább súlyosbítja azokat a problémákat, amelyek megoldása érdekében eredetileg alkalmazni kezdtük. A túlzott vegyi kezelés károsíthatja az eredeti természetes rendszert a talajban, ami még több növényvédő
szer és műtrágya alkalmazását teszi szükségessé a termőképesség
fenntartásához, illetve növeléséhez.”

Évi tizenöt permetezés
Az intenzív művelés hatására úgynevezett váztalaj jöhet létre
a termőföldek természetes talajának helyén. A váztalajt alapvetően silány ﬁzikai és kémiai tulajdonságok jellemzik: sem levegő-,
sem víz-, de még csak a hőgazdálkodásuk sem jó. Emiatt a talajban élő, illetve benne gyökerező ﬂóra és fauna sem képes számottevő teljesítményt nyújtani. Bennük szinte nem képződik humusz,
a termőképesség csekély, és idővel egyre csökken. Váztalaj létrejöhet természetes folyamatok – például természetes erózió – révén is, de manapság gyakoribb a felelőtlen emberi tevékenység következtében kialakult váztalaj.
Ahogy a termőföldet nagy munkagépekkel művelik meg, hiába a talajművelés egyik célja a talaj porhanyóssá tétele, a mélyebb
rétegekben óhatatlanul is összetömörödnek a szemcsék. Ahova
már nem ér le a szántó eke, ott szinte tökéletesen tömör, gyakran
vízzáró réteg jön létre. Ott a kutató szerint „megáll az élet”: megváltozik a vízháztartás, a növények képtelenek lesznek mélyebbre
növeszteni a gyökereiket, még ha erre szükségük is lenne a túléléshez. Emiatt a talaj felső rétegeinek tulajdonságai is átalakulnak, és már valóban szükségessé válik a műtrágyák és egyéb, talajminőség-javító kezelések alkalmazása, csupán az eredeti termőképesség fenntartásához is.
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Mindezek a folyamatok természetesen a növényvédelemre is
kihatnak. Az intenzív mezőgazdaság sok szempontból károsította
a növényi kártevőket szabályozó természetes biológiai folyamatokat. Az 1970–80-as években a gyümölcsösök széles spektrumú
rovarirtó szerekkel való permetezése ezekben az intenzív kultúrákban szinte teljesen kiirtotta a tényleges kártevők természetes
ellenségeit is. Ennek az lett a következménye, hogy egyre gyakrabban kellett permetezni, merthogy a célzott kártevők jobban viselték a permetezést, mint az ellenségeik (miközben az ellenségek
hatása egyébként illeszkedett volna a növényvédelem céljaihoz).
A kártevők egyre hatékonyabban vészelték át a permetezést,
emiatt sok helyen előfordult, hogy már 12-15-ször kellett egy évben
permetezni, és úgy is alig bírták a gazdálkodók a kártevők nyomását. A Növényvédelmi Intézet kutatásai viszont azt mutatták, hogy
a biológiai vagy integrált gazdálkodással művelt gyümölcsösökben
lényegesen kisebb volt a rovarok kártétele, hiszen ezek a beavatkozások nem lehetetlenítették el az ökoszisztéma-szolgáltatásokat.
A globalizált gazdaság, és az ennek következtében kialakult klímaváltozás sokféleképpen nehezíti a növényvédelem feladatát. Ez
a veszélyhelyzet a legszembetűnőbben az invazív kártevők képében
jelenik meg, amelyek elterjedését egyrészt a világot keresztül-kasul
szelő áruszállítási útvonalak, másrészt pedig az éghajlatváltozás
miatt kiterjedő életterek teszik lehetővé. Vannak rovar kártevők,
amelyek más kontinensekről érkeztek, és természetesen nem tudtak volna idáig eljutni, ha az ember nem szállítja ide azokat a ter-
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ményeket, amelyeken tenyésztek. A Mediterráneumban őshonos
kórokozók azonban az elterjedési határaik észak felé terjesztésével,
„lábon” is képesek új területeket elfoglalni Közép-Európában.

Invázió a múltban, napjainkban
és a jövőben
Invazív növényi kórokozók természetesen a múltban is időről időre
felbukkantak hazánkban, illetve a régióban, de az utóbbi időben
(és legfőképpen a közeljövőben) ezek sokkal nagyobb számban
fenyegetik a hazai mezőgazdasági termelést. Már a 19. század végén nagy csapást jelentett az Amerikából származó ﬁloxéra szőlőgyökértetű, amely szinte a teljes magyarországi szőlőállományt kiirtotta. Hatására átalakult a hazai bortermelés, hiszen a régi, hagyományos szőlőfajtákat rezisztens fajtákra kellett cserélni.
Samu Ferenc megjegyzi, hogy a ﬁloxéra fontos szerepet játszott
a Növényvédelmi Intézet elődjének megalapításában, amelyet a
behurcolt szőlőgyökértetű elleni védekezés érdekében Herman
Ottó 1880-ban alapított Filoxérakutató Állomás néven.
Amikor egy új kórokozó (nemritkán emberi segítséggel) képes
végrehajtani a „nagy ugrást”, és eljut egy teljesen új élőhelyre, ott
gyakran sokkal jobb körülményeket talál, hiszen hiányoznak a természetes ellenségei. Ő maga általában tág tűrésű faj, sok mindent
képes fogyasztani, ezért nem válogat a tápláléknövények között.
Vagyis minden adott a gyors és sikeres terjedéséhez. Jóllehet ré-

zöldkörnyezet

ökoszisztéma, növénytermesztés, túlfogyasztás, fogyasztási szokások, új kórokozók

gebben is voltak invazív kártevők, de a múlt század kilencvenes
éveitől korábban soha nem látott mértékben nőtt az újonnan
feltűnő és agresszíven terjedő kártevő állatok, kórokozók, gyomok megjelenése. „Emiatt mostani erőfeszítéseinket e kártevők
biológiájának, ökológiájának megismerésére, és lehetőleg minél
környezetbarátabb visszaszorításukra vagy kordában tartásukra
kell koncentrálnunk” – mondja Samu Ferenc.
És bizony egyre több mindent kell villámgyorsan megismernünk. Az 1990-es években érkezett főbb kártevők a főként a kukoricát fenyegető gyapottok-bagolylepke és kukoricabogár, valamint a parkok vadgesztenyefáit fenyegető vadgesztenye-aknázó
moly. A kukoricabogarat például a belgrádi repülőtér közelében,
1992-ben észlelték először, onnan kezdett terjedni (minden bizonnyal egy repülőgépen érkezett szállítmánnyal hurcolták be),
és ma már egész Európában megtalálható. Más trópusi kártevők,
bár kontinensünkön nem képesek szabad földön tenyészni, üvegházakban remekül megélnek. A dél-amerikai paradicsommoly
például hatalmas károkat okoz az üvegházakban termesztett
paradicsomállományokban. Ezért aztán a fóliasátrakban is permetezni kell. A zárt térben felhalmozódó permetezőszer potenciálisan sokkal intenzívebb károkat képes okozni az ott dolgozók,
illetve a környezetben élők egészségében, mintha a szabad termőföldön permeteznének.
A klímaváltozás nemcsak az elterjedési területeket alakítja át,
de a kórokozók, illetve az általuk támadott növények élettani folyamatait, életképességét és életmenetét is befolyásolja. És e hatások a legritkább esetben előnyösek számunkra. Az általános kép
szerint a változó éghajlat hatására a korábbi klímához kifejlesztett
kultúrfajok egyre nehezebben viselik a melegedő, szárazodó időjárást, ezzel együtt csökken a kórokozókkal szembeni ellenálló
képességük. Ezzel szemben a kórokozók, amelyek jellemzően a dé-

lebbi, melegebb klímájú vidékekről származnak, a változó éghajlat
hatására egyre jobban otthon érzik magukat.
„Ma már jól látható, hogy a kártevők biológiájának, életmenetének megismerésével, fajspeciﬁkus csalogatóanyagaik (például szexferomonok) felfedezésével és alkalmazásával egészen sikeresen tudunk védekezni e kártevők ellen. A kukoricabogár elleni védekezés
egyik legfontosabb és egyben legegyszerűbb fegyvere a vetésforgó betartása – hangsúlyozza Samu Ferenc. – A vadgesztenye-aknázó moly
csalogatóanyagát felhasználva pedig pontosan tudjuk monitorozni
az egyes nemzedékek megjelenését. Így, bár vegyszeresen, de célzottan tudunk ellene védekezni, elkerülve a felesleges permetezéseket.”
A hazai növényvédelmi kutatások jelenlegi célpontja például
a bogyós gyümölcsöket fenyegető, Távol-Keletről behurcolt petytyes szárnyú muslica, a szőlőinkre veszélyes, ﬁtoplazma betegség terjesztésével fenyegető amerikai szőlőkabóca. De ugyanígy
fontos feladat az embereket is zavaró lepkekabóca vagy az ázsiai
márványospoloska biológiájának jobb megértése, és az ellene hatékony védekezőmódszer kidolgozása.
„A mezőgazdaság problémáit integráltan, globális szemlélettel
kell kezelni, hiszen az élelmünk előállítása egy óriási tényező a Föld
ökoszisztémájában, és visszahat a klímaváltozásra, a biodiverzitásra és természetesen az emberek jólétére is” – összegzi az ökológiai növényvédelem mibenlétét Samu Ferenc. Itt a kutatásnak igen
komoly a felelőssége, hogy e komplex rendszert teljes egészében
ﬁgyelembe vevő, hosszú távon is fenntartható megoldásokat eredményező javaslatokkal álljon elő.
Ezek a történések kölcsönhatásban állnak más globális folyamatokkal is. A helyes, hosszú távon fenntartható folyamatok kialakítása, a további melegedés elkerülése nem lesz könnyű. Ehhez
egyaránt szükség van az állami szabályozásra, valamint a civil
szemléletformáló mozgalmak érvényesülésére is. ¡
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háztartási energiafogyasztás, közlekedés, szabadidő, étkezés, termékek, közszolgáltatások

Számítsuk ki
karbonlábnyomunkat
A magyarok átlagos karbonlábnyoma jelentősen meghaladja a fenntartható szintet, ám
ezt életmód-változtatással nagymértékben csökkenteni lehetne. Az egyéni döntések fontosságára kívánták ráirányítani a figyelmet egy most befejeződött projekt résztvevői.

A

Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület felkereste
a GreenDependent Intézetet
(GDI), mert szerették volna
felmérni az egyesület által képviselt lakóközösségben minél több háztartás éves
karbonlábnyomát. Az elképzelésük találkozott a Daikin Hungary Kft. – amelynek
anyagi támogatásával valósult meg a projekt – környezeti célkitűzéseivel. A projekt keretében 2020 tavaszán huszonegy
család éves háztartási karbonlábnyomát
számította ki a GDI. Az adatok felvétele
online felületen, önbevallásos alapon történt. A háztartások karbonlábnyomának
összetevői hat fő kategóriába sorolhatók:
háztartási energiafogyasztás, közlekedés,
szabadidő és nyaralás, étkezés, termékek,
közszolgáltatások. A felmérés azonban csak
az első négyre fókuszált. Ezek szerint a számításba bekapcsolódó családok tagjainak
átlagos karbonlábnyoma egy főre vetítve:
4,27 tonna szén-dioxid volt 2019-ben, melynek harmadát otthonuk energiafogyasztása
tette ki. Az utazás, a nyaralás, az étkezés
a családok lábnyomának egy-egy ötödéért
felelős. A napi közlekedés kevesebb mint
a lábnyom hatoda, a rendszeres utazás pedig ennek csupán a fele a vizsgált csalá-

Család 4
1,99 t CO2 (fő/év)
Család 3
2,33 t CO2 (fő/év)
Átlag
4,38 t CO2 (fő/év)
Család 2
6,71 t CO2 (fő/év)
Család 1
7,51 t CO2 (fő/év)

A karbonlábnyom összetevőinek mérete a legnagyobb és a legkisebb
lábnyomú családoknál (kg CO
O2 )

doknál. A kiszámított 4,27 tonnás éves kibocsátás már így is közel van az egy főre
számított átlagos karbonlábnyomhoz, ami
hazánkban évente 5 tonna körüli, és biztosan meghaladná azt, ha a kimaradt két fontos összetevőt, a közszolgáltatásokat, illetve az élelmiszereken túli fogyasztási javakat is beszámítanák. A kutatásban részt
vevő két legnagyobb egy főre vetített karbonlábnyommal rendelkező családnak 7,51
és 6,71, míg a két legkisebbnek 2,33 és 1,99
tonna szén-dioxid az éves lábnyoma. Ennek hátterében részben a magas egy főre
vetített energiafogyasztás, részben pedig a
sok utazás, az évi többszöri, munka miatti
Háztartás energiafogyasztása
Étkezés
Mindennapi
közlekedés
Rendszeres
utazás
Utazás, nyaralás

A legnagyobb és legkisebb lábnyomú családok karbonlábnyomának összetétele
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repülés, illetve szabadidős célú tengerentúli
repülőút áll. Az átlagosnál jóval alacsonyabb
karbonlábnyom oka pedig egyrészt az, hogy
a családtagok helyben dolgoznak, tanulnak
és inkább vonattal közlekednek, mint autóval, másrészt ritkán, és akkor is belföldön
nyaralnak, továbbá a fenntartható forrásokat részesítik előnyben vásárláskor.
A kutatás arra is rávilágított, hogy a háztartások karbonlábnyomának összetétele változó, így a hatékony csökkentéshez
egyedi megoldásokra van szükség. Általánosságban elmondható, hogy a családok
karbonlábnyomának legnagyobb összetevője
jellemzően otthonuk energiafogyasztása.
A lakhely és a munkahely, illetve iskola közötti távolságnak igen nagy a jelentősége
az átlagosnál alacsonyabb karbonlábnyom
elérésében. Kiemelten fontos továbbá nyaralásnál az úti cél távolságának és az odajutás
módjának megválasztása.
A projekt fő célja az volt, hogy a háztartások és a tágabb lakóközösség tagjai is
megismerjék a mindennapi életmódjukkal
járó karbonlábnyom méretét, ami támpontot adhat a klímaválság és egyéb környezeti
problémák megoldása miatt szükséges csökkentéshez, hiszen a fenntartható szint évi
2–2,5 tonna szén-dioxid lenne fejenként. ¡

gyártási kapacitások, védőeszközök • cyberkár, zsarolóvírus

Rendkívüli uniós forrás
COVID-projektnek
A létfontosságú orvosi eszközökre és védőfelszerelésekre fókuszáló európai gyártóipar alkalmazkodási képességének és rugalmasságának növelése a célja annak a 21 tagú uniós projektnek,
mely a SZTAKI koordinálásával kezdődött meg.
Az eredmények elősegíthetik, hogy világjárvány
esetén Európa felkészült legyen, és gyorsan tudjon reagálni a váratlanul megjelenő igényekre.

A

CO-VERSATILE elnevezésű, 24 hónapos futamidejű kutatás-fejlesztési projektben olyan digitális környezetet és folyamatokat alakítanak
ki a partnerek segítségével, amivel rugalmasan, akár 48 óra alatt átállíthatók, átcsoportosíthatók az egyébként más termékeket előállító gyártási
kapacitások, amennyiben rendkívül nagy mennyiségű orvosi berendezésre, védőeszközre lenne szükség. A projekt további céljai között szerepel
az is, hogy olyan, úgynevezett Digitális Technopole jöjjön létre, amellyel
nemcsak kiszolgálhatók a sürgős igények, hanem az ott alkalmazott fejlesztéseket, megoldásokat Európa-szerte is át tudják venni más gyártók.
A SZTAKI a koordináció mellett felhőalapú megoldásokkal, valamint szi-

mulációs modellek kidolgozásával és adaptálásával járul
hozzá a Digitális Technopole kialakításához. Így a COVID
elleni küzdelemben az intézet nemcsak a hazai tudományos közösség és víruskutató csapatok számára biztosít
K+F hátteret, informatikai szakértelmet és erőforrásokat,
hanem az európai ipari szektor számára is. A 21 résztvevőből álló konzorciumnak tagja mások mellett a német
Fraunhofer IGD, a Leibniz Universität és az angol University of Westminster, valamint több európai gyártó és digitális innovációs központ. ¡

Több az internetes káreset V
Többszörösére emelkedtek a cyberkárokkal kapcsolatos bejelentések világszerte, ami elsősorban arra vezethető vissza,
hogy a világjárvány remek lehetőségeket kínál a csalóknak.
A statisztikák szerint a COVID–19-hez kapcsolódó e-mailes
támadások 667 százalékkal növekedtek az elmúlt időszakban. De azért megmaradtak a klasszikus támadási formák is.

inno -tér

áltozatlanul magas magas esetszámmal regisztrálnak zsarolóvírusos támadásokat, és bár a szakemberek külön hangsúlyozzák: soha ne teljesítsük a ﬁzetési felszólítást, mégis sokan így próbálják kezelni
a problémát. Teszik mindezt annak ellenére, hogy akár egy távoli hozzáféréssel is le
lehetne szedni a vírust a gépről. Viszonylag
gyakran előfordul, hogy nem érkezik meg
hozzánk a már kiﬁzetett termék, ráadásul a szolgáltatóval sem tudunk zöld ágra
vergődni. Ilyenkor hasznos összegyűjteni
a vásárlást visszaigazoló e-mailt, a számlamásolatot a kiﬁzetésről, illetve minden kapcsolódó képernyőmentést, amely dokumentálja a sikeres ﬁzetési folyamatot. Ezek benyújtását követően élhetünk kárigényünkkel a biztosítónál. Az internetes visszaélések
gyakran a magánéletet is elérik. Egy szakítás
után az egyik fél közösségi oldalán továbbra is kapcsolati státuszban jeleníti meg volt
kedvesét. Ezeken az oldalakon jogunkban
áll jelenteni az ilyen eseteket, ezért érdemes
minden egyes jogsértő fotót, kommentet
és üzenetet lementeni, hogy akár kárigénynyel is fordulhassunk a biztosítóhoz. ¡
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online hirdetési piac, bannervakság, vírusmarketing, célzott üzenetek, viselkedésalapú hirdetés

Szerző: Bencze Áron

Nyitott könyv – Mi alapján
jelennek meg oldalainkon
a hirdetések?

Míg a televíziók és a rádiók hangerővel próbálják a reklámok hatékonyságát fokozni, addig
az interneten jóval kifinomultabb eszközökkel befolyásolják impulzusvásárlási szokásainkat.
Az online hirdetési piac repertoárja az egyszerű bannerektől a reklámmá változó kulcsszavakon keresztül egészen a viselkedésalapú hirdetésekig terjed. Napjainkban egyetlen lájk is
elég ahhoz, hogy utána célzott hirdetésekkel bombázhassanak minket.

A

koronavírus-járvány miatt meghirdetett kijárási tilalom újabb lendületet adott internetezési szokásainknak az egész világon. A legfrissebb felmérések szerint
az előző évihez képest még Magyarországon is két
számjegyű növekedést produkáltak a felhasználók. Az egyre nagyobb szeletet birtokló online hirdetési piac 2020-ban végképp
megkerülhetetlenné vált, a hirdetők pedig számos raﬁnált trükkel
próbálják még személyre szabottabb reklámokkal vásárlásra ösztönözni a potenciális vevőket.
Ízelítőül az egyik legagresszívabb gyakorlat. Két barátnő egy
népszerű kávézólánc belvárosi üzletében fut össze szokásos délutáni traccspartijára. Az elmaradhatatlan pletykák mellett szóba
kerülnek a nyaralási tervek és néhány ötlet az egyik férj negyvenedik születésnapjára. Bár a telefonok mindvégig érintetlenül az asztalon maradtak, következő használatukkor nemcsak a kávéház
promóciós termékei ugranak fel reklámként, de az egyelőre még
csak elérhetetlen álomként dédelgetett egzotikus sziget legjobb
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szállodáinak ajánlatai is bekúsznak a képernyőre, és bónuszként
néhány kihagyhatatlan ajándéktipp is akad középkorú férﬁak számára a Facebookon. Ugye, ismerős a történet? Mindenkinek van
egy jó összeesküvés-elmélete róla. De ne szaladjunk ennyire előre.
Lássuk inkább, milyen bosszantó reklámtípusokkal keserítették
meg az elmúlt mintegy negyed évszázadban az interneten böngészők életét a fejlesztők.

Az idegesítő reklámcsíkok
Az első online reklámig egészen 1994 októberéig kell visszarepülnünk az időben, amikor is a Wired magazin online verziójában élesítették a világ első bannerét. A más néven reklámcsíknak
nevezett hirdetési felületet általában olyan kép alkotja, amelyen
különböző graﬁkák, szövegek kapnak helyet. A 26 évvel ezelőtt
debütáló banner mindössze 16 színt tartalmazott, és szlogenjén
sem agyaltak sokat a készítői: a „Kattintottál már ide az egereddel?
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Most fogsz!” – felirat azonban az újdonság erejével hatott, és hihetetlen sikereket elérve 44 százalékos átkattintási arányt produkált.
Összehasonlításul: napjainkra ez az arány átlagosan 0,1–0,3 százalék közötti tartományra zsugorodott. Maga a banner egy olyan
oldalra navigálta a kattintókat, ahol a világ leghíresebb múzeumait
látogathatták végig. Az eredeti ötlet mindenesetre elérte a célját,
hiszen a kaliforniai elektronikus újság saját munkatársainak ﬁzetését kívánta a bannerből előteremteni. Ugyanakkor azt már lehetetlen lenne fejben kiszámolni, hány hírszerkesztő és újságíró bérét
fedezte az amerikai digitális hirdetési piacon átfolyó összeg, amely
2019-ben meghaladta a 48 milliárd dollárt.
A bannereken nemcsak statikus képek lehetnek, hanem animáltak is, és a reklámcsíkok hatékonyságán idővel zenei és hangeﬀektek beágyazásával próbáltak javítani a fejlesztők, akik később
már mozgathatósággal operáltak. A hol lentről, hol fentről vagy
éppen jobbról bekúszó bannerek természetesen éppen az általunk
megismerni kívánt tartalom elé úsztak be, és az esetek többségében kisebb játékra is invitálták az egyre bosszúsabb internetezőket azzal, hogy a „bezár” gombot egyre trükkösebben rejtették el.
A „pop-up” és „pop-under” típusú reklámokat 2008-ban a „high
media” Flash-alkalmazás váltotta ki, amely legalább már csak akkor terjeszkedik a képernyőn, ha az ember rámegy az egérrel. Érdekesség, hogy az ösztöneink még az online hirdetések esetében
sem hagynak cserben bennünket, és alig néhány év alatt kialakult
az úgynevezett „bannervakság” jelensége, ami a gyakorlatban anynyit tesz, hogy az internethasználók következetesen átsiklanak
a reklámok fölött. Ráadásul a bannerek sikerét tovább csökkentették az adblocker programok, melyek megakadályozzák a reklámcsíkok weboldalon történő megjelenését, így nemcsak a készülék biztonságát védik, de zavartalanabb böngészési élményt
is biztosítanak. Egyes hirdetésből élő oldalak azzal próbálják sem-

legesíteni a blokkolás, hogy – érzékelve az adblocker program működését – külön felugró ablakban kér meg kikapcsolására, és
amennyiben a felhasználó nem tesz eleget a kérésnek, egyszerűen
letiltja az oldal elérését. A „mouse over ads” kifejezés sem éppen
felhasználóbarátságáról híres. Egy adott szövegben bizonyos kulcsszavak ugyanis reklámmá változnak, ha az egeret fölöttük mozgatja az ember, és mire rájön, hogy hibázott, már felugró kisablakban mosolyog vissza a beágyazott hirdetés.

Ne dőlj be!
A „bannervakság” elleni harc egyik hatékony fegyvere a „baits”, azaz a kihagyhatatlan ajánlatokat kínáló hirdetés. Kitalálói az emberi
naivitásra és mohóságra alapozva olyan hívószavakkal és üzenetekkel operálnak, mint: „Ön nyert, klikkeljen!”, vagy „Még 1 percig
él ingyenes ajánlatunk! Ne hagyja ki!” Természetesen senki sem
nyer, és természetesen szó sincs semmilyen ingyenes ajánlatról,
pusztán a kattintásra van szükség, mely után szomorúan tapasztaljuk, hogy egy teljesen más tartalmú oldalra navigáltak minket.
Ennek egy továbbfejlesztett változata a „bait-and-switch” reklám,
ahol a konkrét árucikkre vonatkozó hirdetés valódi célja nem
a reklámban szereplő termék, hanem egy egészen másik értékesítése. Például egy kedvező áron feltüntetett utazási ajánlatra kattintva kizárólag egy jóval drágább utat lehet csak lefoglalni. Egy
viszonylag új marketingstratégia, a vírusmarketing lényege olyan
népszerű, sok megosztást generáló tartalmak készítése, melyekről
az átlagfelhasználó nem is tudja, hogy valójában reklám. Az amatőrnek tűnő videók, vlogok és egyéb online tartalmak kvázi ingyen
hirdetések, hiszen senkinek sem kell ﬁzetnie érte, ráadásul éppen
a felhasználók juttatják el az újabb és újabb „áldozatokhoz”. Nevét
is innen kapta, mert maga a tartalom olyan gyorsan terjed az inAz online hirdetések esetében kialakult az úgynevezett
„bannervakság” jelensége,
ami a gyakorlatban annyit
tesz, hogy az internethasználók következetesen átsiklanak a reklámok fölött.
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terneten, mint egy vírus. Olyan nagy nevek is éltek ezzel a csellel,
mint a Hotmail. A levelezőprogram például minden egyes kiküldött e-mailjében egy hivatkozást küldött „Csatlakozzon most ingyen!” szlogennel, több tízezer új felhasználót szerezve. A trükkök
között szerepel az is, mikor egy egyébként ingyenes szolgáltatást
kínál ingyenesen a használó. Mind a mai napig rendkívül sokakat
vonz be egy-egy ilyen reklámfogás.
Sajnos a felugró hirdetések zöme nem csupán ártatlan marketingtevékenységet végez. Megnyitásukkal kém- vagy zsarolóprogramok feltelepítését indíthatjuk el, vagy éppen online tevékenységünk megﬁgyelését tesszük lehetővé vele automatikusan.
2017-ben a Google több mint 110 millió ilyen típusú hirdetést távolított el, és ezek száma évről évre emelkedik.

hatják a megadott telefonszámot, a megadott URL-címre csak
azért van szükség, hogy az AdWords ellenőrizhesse a megadott
telefonszám hitelességét.
A felhasználók jószerével minden okoseszközükön élesítik Facebook proﬁljukat, ahol nemcsak a megszokott képes vagy videós
hirdetésekkel találkozhatnak, hanem a közösségi média rendszerén belül található miniwebáruházzal is. A Collection egyszerre
akár félszáz különböző terméket kínál, a hirdetési formátum pedig
a hírfolyamban jelenik meg. A Facebook Slideshow-knak is teret
biztosít, ami nagyjából a képes és videós formátum ötvözését jelenti; egy hirdetésben akár tíz fotót lehet felhasználni, és zenével
tovább fokozható az élmény. Nem meglepő módon a Facebook
chat részében külön hirdetésekkel operálnak, ezek a szponzorált
üzenetek és a kattintás utáni üzenetek.

Mindig kéznél

Lehallgatnak?

Az okostelefonok és egyéb okoseszközök megjelenésével a korábban említett hirdetéstípusok mellett megjelent például
a Google Play-ben vagy az Apple App Store-ban az alkalmazástelepítési funkció, a gyors letöltés pedig lehetővé teszi az azonnali alkalmazását. Ezzel szemben az alkalmazástevékenység típusú hirdetések célja már elsősorban a hűséges felhasználói
bázis kiépítése. Az eﬀéle hirdetések arra ösztönöznek, hogy
rendszeresen belépjenek és használják az alkalmazást. A hívást
kezdeményező hirdetéseket az igazán kényelmesek számára találták ki, az érdeklődők ugyanis egyetlen kattintással tárcsáz-

48

innotéka
inn

2020. szeptember

Ám térjünk vissza a cikkünk elején ismertetett helyzetre, a kávézói
csevej után érkező célzott üzenetekre. Vajon a telefonok mikrofonjain keresztül lehallgatják a beszélgetéseinket, hogy még személyre szabottabb reklámokkal ösztönözzenek vásárlásra? Annak
ellenére, hogy számos biztonsági cég szakértői próbáltak különböző tesztekkel és kísérletekkel bizonyítékot találni a Facebook vagy
Instagram mobilapplikációk esetében – egyelőre eredménytelenül. Próbaképpen egy Samsung és egy iPhone készüléket helyeztek
el egy-egy szobában 30 percre, eközben számos applikációt indí-
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zett adatokat dolgozzák össze a sajátjaikkal. Ehhez a folyamathoz
valamilyen szinten mi is hozzájárulunk azzal, hogy a telefonunkra
letöltött applikációk esetében az adatkezelési szabályzatot feltehetően sosem olvassuk el, és engedélyt adunk a kameránkhoz
és mikrofonunkhoz való hozzáféréshez. Természetesen ezek egy
részében szükség is van az app használatához, de a zöménél mi
adunk többletjogokat. Egy 2018-as felmérés szerint a több mint
17 ezer alkalmazásból mintegy 9 ezer esetben kértek hozzáférést.
És ami végképp ijesztő az egészben: akár egyetlen lájkunk is
meghatározhatja a következő időszakban megjelenő reklámok
összetételét. Az algoritmus ugyanis azt is vizsgálja, kinek a bejegyzéseire nyomunk egy tetsziket, és abból következtet személyiségünkre vagy érdeklődési körünkre. Természetesen ez nem azt
jelenti, ha egy barátunk nyaralós képére dobunk egy lájkot, rögtön
okosabb lesz a rendszer, de ha például egy több tíz-, akár százezres
követőtáborral rendelkező celeb oldalán hagyjuk a lenyomatunkat, az már támpont lehet. Egyszerű a recept: ha egy botrányhős
kelti fel az érdeklődésünket, akkor feltehetően extrovertáltak vagyunk, ha a Barcelona focikapusát lájkoljuk, akkor érdekel a sport,
ezen belül a futball. Amennyiben pedig kommentben fejtjük ki valamiről a véleményünket, netán arról írunk, mennyire szeretnénk
eljutni egy adott csapat mérkőzésére, esetleg egy énekes koncertjére, vagy mennyire várjuk, hogy megjelenjen egy új könyv. Nos,
az már egyenesen felhívás keringőre. Szóval legyünk óvatosak minden egyes kommenttel, lájkkal és követéssel. Persze csak akkor, ha
zavar, hogy más majd jobban ismer minket, mint mi magunkat. ¡

Pixelproblémák
Nemcsak vásárlási szokásaink, de még arcképeink sincsenek
teljes biztonságban a Facebookon. A képfeldolgozó algoritmusok egyre komolyabb szinten képesek akár apró részletekből
is azonosítani minket. Ráadásul minden egyes, saját magunk
által feltöltött fotóval elősegítjük az azonosítást, főleg akkor, ha
még külön be is jelölnek minket rajta. Néhány éve már 83 százalékos pontossággal voltak képesek meghatározni egy adott
felhasználó személyazonosságát, még akkor is, ha az adott
fotón részben teljesen rejtve volt az illető arca. A Google pedig
már ott tart, hogy mindössze néhány pixelből azonosítson egy
korábban már fotóról ismert embert. Ebben az esetben akkor
is tudni fogják rólunk, hogy egy adott zenekar koncertjén voltunk, ha mi magunk nem is posztoltunk erről. Elég, ha valaki
készít egy képet, amin az algoritmus felismer, és onnan már
csak egy lépés, hogy a zenekar következő fellépéséről szóló
reklám ott villogjon a hirdetések között…

tottak el, és míg az egyik szobában teljes csend volt, a másikban
kutya- és macskahangokat játszottak be. Az elemzések az adatforgalmat, az akkumulátor fogyasztását és a következő időszakban
felugró reklámok témáját egyaránt vizsgálták, ám különösebb eltérést a két telefon eredményei között nem tapasztaltak. És feltűnően több kutya- vagy macskatápot sem kínáltak a hirdetések…
A Facebook annyit elismert ugyan, hogy bizonyos appok ﬁgyelhetnek háttérzajokat, ám ezt kizárólag azért teszik, hogy tisztább
képet kaphassanak arról, milyen körülmények között használják
tulajdonosaik a telefonjaikat; hirdetési célokra az audioinformációt már nem használják fel. Egyes szakértők szerint valójában
nincs is szükség erre, ugyanis a legnagyobb high-tech cégek olyan
részletes proﬁllal rendelkeznek a felhasználókról, hogy korábbi vásárlásaik, kommentjeik és keresési szokásaik alapján, beszélgetések
nélkül is tudják, milyen terveik vannak.
Ez pedig nem más, mint a viselkedésalapú hirdetés, amely egy
algoritmus segítségével dolgozik. Milliónyi információt felhasználva – életkor, érdeklődési körök, helyadatok, böngészési előzmények, internetes vásárlások mellett még azt is tudja, melyik oldalon mennyi időt töltünk, melyik oldal után hová kattintunk – alkot
proﬁlt mindenkiről, és teljesen személyre szabott hirdetéseket juttat el a felhasználóhoz. A ProPublica felmérése szerint körülbelül
29 ezer demográﬁai indikátort követ nyomon a Facebook, és ezek
alapján állítja össze hirdetési proﬁlunkat. Érdekesség, hogy a mutatók 98 százaléka származik a portálról, és mintegy hatszáz esetben
független adatbróker vállalatok segítségét kérik, majd az így szer-

Egyelőre nincs arra
bizonyíték, vajon
a telefonok mikrofonjain keresztül
lehallgatják-e a beszélgetéseinket,
hogy még személyre
szabottabb reklámokkal ösztönözzenek
vásárlásra, de a legnagyobb high-tech
cégek olyan részletes
proﬁllal rendelkeznek
a korábbi vásárlásaink, kommentjeink
és keresési szokásaink alapján, hogy
beszélgetések nélkül
is tudják, milyen
terveink vannak.
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Szerző: B. Á.

PC-alapú vezérlés

a Müpában

Korszerű technológiáinak és munkatársai tapasztalatának köszönhetően a Beckhoﬀ
aktívan hozzájárul a koronavírus elleni harchoz – mondta lapunknak adott interjújában
Perecz Tamás ügyvezető igazgató. A Beckhoﬀ Automation Kft. egyik legérdekesebb
kihívását azonban a Művészetek Palotájában található Fesztivál Színház előszínpadi
vezérlőrendszerének felújításában és továbbfejlesztésében való részvétel jelentette.
Hogyan befolyásolta a cég működését a koronavírus-járvány?

– A Beckhoﬀ magyarországi leányvállalata a kialakult járványveszélyre való tekintettel óvintézkedéseket vezetett be. A munkatársak számára
engedélyezett az otthoni munkavégzés, minden
munkatárs – beleértve a műszaki támogató kollégákat – továbbra is elérhető, egyéni kérésre öröm-

helyzetre való tekintettel a szállítási határidők megnövekedhetnek. A meghirdetett oktatásokat határozatlan időre,
további intézkedésig felfüggesztettük.
Korszerű technológiáink és munkatársaink tapasztalatának köszönhetően
a Beckhoﬀ aktívan hozzájárul a koronavírus elleni harchoz. Világszerte több
mint negyven nagy horderejű projektben veszünk részt. Különösen büszkék
vagyunk arra, hogy a csehországi leányvállalat munkaerőt és termékeket biztosított a CoroVent lélegeztetőgép kifejlesztéséhez, amelynek már a tömeggyártása is elkezdődött, továbbá a CoroVent a közelmúltban a páneurópai, öszszesen több mint húszezer csapattagot
megmozgató EUvsVirus hackathonon
is előkelő helyezést ért el a lélegeztetőberendezések kategóriájában.

valamint a PC-alapú gépvezérlés terén
megszerzett széles körű tapasztalatot
IP65/67-es védettséggel ötvöző, közvetlenül a gépre építhető, ultrakompakt
C7015 ipari PC is. Annak köszönhetően,
hogy a PC-alapú technológia központi
és nyílt vezérlőplatformként támogatja
a gépi funkciókat, optimális megoldást
jelent a kiemelkedően hatékony IoTalapú automatizálási rendszerek megvalósítására. A gépek, rendszerek és
gyártósorok hálózatba köthetők, ezzel
is növelve a folyamatok közötti hatékonyságot. Ezen a területen a Beckhoﬀ
számos innovációval támogatja ügyfeleit. A TwinCAT 3 automatizálási szoftverplatformot például mesterséges intelligencia funkciókkal is bővítették,
emellett a teljes fejlesztői környezet
most már felhőben is elérhető.

Milyen új fejlesztésekkel jelentek
meg a piacon?

A Beckhoﬀ elkötelezett a klímavédelem mellett, és 2019 óta aktívan dolgozik a klímasemleges és
fenntartható termelés érdekében
tett célkitűzései megvalósításán.
Mit jelent ez a gyakorlatban?

– Legújabb fejlesztéseink között szerepel a vezérlőszekrényen kívüli automatizálás terén új termékcsaládot képviselő
AMI812x integrált szervomotorhajtás,
A koronavírus kezelésére alkalmas
CoroVent lélegeztetőgép.

mel nyújt segítséget telefonon és online, akár beüzemelés esetén is. Németországban a termelés
a megszokott kapacitással zajlik, az ellátási láncban felmerülhetnek problémák, de minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy ügyfeleink
megrendeléseit teljesítsük. A németországi raktárkészletek előrelátó szervezésének köszönhetően termékeink továbbra is elérhetőek, azonban
a járvány terjedése miatt kialakult nemzetközi
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A háromféle méretben elérhető AMI 812x integrált szervohajtás új termékcsaládot képvisel a vezérlőszekrényen kívüli automatizálás terén.
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– A Beckhoﬀ 2019 óta dolgozik aktívan
ezen a témán, a CO2-kibocsátások elkerülése és a megújuló energiák nagyobb arányú
felhasználásának ösztönzése érdekében pedig idén január 1-je óta zöld villamosenergiát
vesz igénybe – célja, hogy a teljes 8,7 GWh
áramszükségletet ily módon fedezze a Verl
és környékén található telephelyeken, illetve a cégcsoporthoz tartozó Smyczek GmbH
esetében. A tavalyi évre vonatkozóan globális tevékenységeiből adódóan összességében 21 700 tonnányi CO2-kibocsátást ellentételezett a vállalat, amely azonban nemcsak ezzel foglalkozik, hanem számos vállalati szintű intézkedést is hoz a CO2 közvetlen mérséklése érdekében. Ilyenek például
a napenergia-termelés, elektromos és hibrid járművek, valamint épületek külső burkolatának korszerűsítése, illetve a termelési
és ügyviteli infrastruktúra fejlesztése révén
keletkező energiamegtakarítások.
A közelmúltban a Beckhoﬀ PC-alapú
vezérlésére épülő fejlesztések valósultak meg a Müpában. Pontosan mik
ezek?

– Partnerünk, a színpadgépészettel, színpadi berendezések karbantartásával és fejlesztésével, valamint új berendezések telepítésével foglalkozó Színpadautomatika Kft.
2019-ben megbízást kapott a Müpában található Fesztivál Színház előszínpadi vezérlőrendszerének felújítására és továbbfejlesztésére. A cég jelentős ismerettel rendelkezik a Müpa színpad-technológiáját

Az IP 65/67-es védettségű, C7015 típusú, ultrakompakt vezérlőeszköz (balra) még
olyan gépekre is telepíthető, amelyeken rendkívül szűk hely áll rendelkezésre. A vezérlőre közvetlenül ráhelyezhetők az EPP-sorozatú, EtherCAT be/kimeneti modulok
(jobbra), amivel tovább mérsékelhető a gépelrendezés helyigénye.

illetően, hiszen a gépek nagy részét 2014
óta gondozza, és a Müpa Főmérnökségével közösen fejlesztik ki az új gépészeti
rendszereket. A Fesztivál Színház előszínpadi gépei közül csak a zenekari árok volt
szabályozott és pozicionálható. Ez lett kibővítve a felsőgépészet négy gépével. Ezek
korábban egy-két sebességes, szintkijelzés
nélküli, mágneskapcsolós vezérlésű gépek
voltak, a felújítás során váltak szabályozott
és pozicionálható elemekké. Ezek vezérlése
EtherCAT-kapcsolaton – a Beckhoﬀ által kifejlesztett nagysebességű, valós idejű buszrendszeren – keresztül történik, a központi

Az akár 10 tengely vezérlésére is alkalmas ARM -Cortex™ processzorral rendelkező
CP 6600 típusú beépíthető panel PC -vel ellátott előszínpadi rendszer kezelőpultja.

it

egység pedig egy Beckhoﬀ CP6600 típusú
érintőképernyős panel PC. A legnagyobb
kihívást a számos biztonsági kapcsoló,
becsípődésérzékelő és a vész stopgomb
csoportos kezelése jelentette, valamint az,
hogy a vezérlések három különböző helyiségben vannak, de a feladatra a Beckhoﬀ
biztonsági PLC-rendszere jó megoldásnak
bizonyult.
Kezelési szempontból az új rendszer
előnye a régivel szemben, hogy immár
egyszerre is, bármilyen csoportosításban
mozgathatók az egyébként nem túl gyors
gépek. Ez az előkészületi munkák során növeli a hatékonyságot, illetve most már itt is
az összes gép pozicionálható, ami jelentősen javítja a munka pontosságát. További
lehetőségként már magában a vezérlőrendszerben tárolhatók névvel ellátott céladatok, melyek előhívása után a megfelelő
gépek mozgatását azonnal meg lehet kezdeni, és azok a program szerint pontosan
be is állnak a célpozícióikra. Ezáltal teljesült
az a hosszú távú cél, hogy a gépek kezelői
a produkciók technikai kiszolgálása során
minden szükséges információt magában
a gépészeti rendszerekben tárolhassanak,
és a visszatérő előadásoknál azokból hozzájuthassanak a lényeges adatokhoz.
Az előszínpadi vezérlőrendszer továbbfejlesztése során a hátsó színpadon található négy darab kézi díszlethúzót átalakították gépi mozgatásúra. A berendezések
túlterhelés-védelemmel és kötéllazulásérzékelőkkel rendelkeznek, a kijelzőn pedig
minden információ megjelenik. ¡
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Szerző: Beregszászi Patrícia szabadalmi ügyvivőjelölt, molekuláris bionikus mérnök, okl. orvosi biotechnológus

Mesterséges intelligencián
alapuló találmányok
szabadalmaztatása (3. rész)
Sorozatunk második részében (Innotéka, 2020.
május) a mesterséges
intelligencián alapuló
találmányok oltalmazhatóságának kérdéskörét
tekintettük át az Európai
Szabadalmi Hivatal, valamint az USA Szabadalmi
és Védjegy Hivatala joggyakorlatában. Sorozatunk záró részében bemutatjuk az Egyesült
Királyság Szellemi Tulajdon Hivatala, az Európai Szabadalmi Hivatal
és az USA Szabadalmi és
Védjegy Hivatala Dabusügyben hozott döntését.

A

mesterséges intelligencia (MI) alapú találmányok
szabadalmaztatásának megítélésekor az jelenti
a nehézséget, hogy ezek a találmányok jellemzően
matematikai módszereket alkalmaznak, melyek
önmagukban ki vannak zárva az oltalmazhatóság köréből.
Azonban az egyes szabadalmi hivatalok által alkalmazott
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jogszabályok – lépést tartva a technika fejlődésével – nem
zárják ki teljesen az ilyen szellemi alkotások szabadalmazhatóságát, ha a matematikai módszer számítógéppel való
megvalósítása megfelel bizonyos kritériumoknak.
A Dabus elnevezésű mesterséges intelligencia az Egyesült
Királyság Szellemi Tulajdon Hivatalát (UKIPO), az Európai
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Szabadalmi Hivatalt (EPO), továbbá az Egyesült Államok
Szabadalmi és Védjegy Hivatalát (USPTO) egészen más kihívások elé állította, mivel azt nem a találmány alapgondolataként, hanem feltalálóként jelölték meg az egyes benyújtott
szabadalmi bejelentésekben. A Dabus egy mesterséges neurális hálók sorozatából felépülő, mesterséges intelligencia
alapú rendszer, amely nagy mennyiségű, multidiszciplináris
bemeneti adattal történő előzetes tanítást követően képes
arra, hogy önállóan, új, komplex ötleteket, adott esetben találmányokat hozzon létre.
Dr. Stephen Thaler, a Dabus fejlesztője, az Artificial Inventor Project keretében 2018 végén az UKIPO -hoz és az
EPO -hoz, majd 2019 júliusában az USPTO -hoz nyújtott be
két szabadalmi bejelentést, melyek közül az egyik egy olyan
élelmiszertartályra vonatkozott, amely fraktál geometriai
alakzatokkal teszi lehetővé a tartályok könnyebb egymáshoz illesztését, míg a másik bejelentés egy fokozott figyelmet keltő eszközre és ahhoz tartozó eljárásra vonatkozott.
Dr. Thaler 2019 szeptemberében a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation Treaty; PCT) keretében
nemzetközi szabadalmi bejelentést is tett a két találmányra
vonatkozóan. Mivel a Dabus mesterséges intelligencia – emberi közreműködéssel végrehajtott előzetes tanítási folyamat
után – mindkét találmányt már teljesen önállóan, emberi beavatkozás nélkül alkotta meg, a szabadalmi bejelentésekben
a Dabus MI-t jelölték meg feltalálóként, míg dr. Thalert bejelentőként nevezték meg.
A bejelentések alaki vizsgálata során az Egyesült Királyság Szellemi Tulajdon Hivatala, az Európai Szabadalmi
Hivatal, valamint az USA Szabadalmi és Védjegy Hivatala
egyaránt megvizsgálta annak lehetőségét, hogy az adott jogszabályi keretek között megengedhető-e, hogy a feltaláló ne
természetes személy, hanem egy mesterséges intelligencia
alapú rendszer legyen.
Az Egyesült Királyságban 2019 decemberében tették közzé a Dabus-találmányokkal kapcsolatos döntést, melyben elutasították a két szabadalmi bejelentést arra hivatkozva, hogy
az Egyesült Királyság 1977. évi szabadalmi törvényének 7. és
13. cikkelye értelmében csak „személy” lehet feltaláló. Személyen minden esetben természetes személyt kell érteni,
így egy mesterséges intelligencia alapú rendszer nem lehet
feltaláló. Ennek értelmében, a Dabus rendszer feltalálóként
való megnevezésével a bejelentések nem feleltek meg az alaki előírásoknak. A döntésben kiemelték, hogy a szabadalmi
rendszer alapvető funkciója az innováció ösztönzése azáltal,
hogy meghatározott időre monopoljogokat biztosítanak a találmány feltalálójának. Azonban a mesterséges intelligencia
alapú rendszereket nem lehet innovációra ösztönözni, hiszen
a működésük a MI alapú rendszerek fejlesztőjétől vagy tulajdonosától függ.
Az EPO 2020 januárjában közzétett döntésének értelmében a szabadalmi bejelentések nem teljesítik az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) 81. cikkelyében és 19 (1) szabályában foglaltakat, melyek a feltaláló megnevezésének formai
követelményeit tartalmazzák, és megkövetelik a feltaláló vezetéknevének, keresztnevének és lakcímének megadását. Habár a fenti rendelkezések explicit módon nem írják elő, hogy

a feltaláló csak természetes személy lehet, az ESZE jogi keretének értelmezéséből azonban levezethető, hogy nem emberi
entitások nem rendelkezhetnek olyan névvel, ami lehetővé
tenné a feltalálóként való megnevezésüket. A Dabus rendszer
nem teljesíti ezeket a feltételeket, így nem azonosítható a bejelentésekben benyújtott találmányok feltalálójaként. Az EPO
a döntésében kifejtette, hogy a természetes személy neve nemcsak a személy azonosítását biztosítja, hanem lehetővé teszi
számukra a feltalálói státusszal kapcsolatos jogok gyakorlását
is. A mesterséges intelligencia alapú rendszerek vagy gépek
az ESZE szerződő államaiban jelenleg nem rendelkeznek jogokkal, különösen személyiségi jogokkal, és nem tekinthetők
jogi személyeknek sem. Megjegyezzük, hogy egyelőre sem
az UKIPO, sem az EPO elutasító döntése nem jogerős.
Az USA Szabadalmi és Védjegy Hivatala a 2020 áprilisában kihirdetett döntésében – a fentiekhez hasonló indoklással – szintén elutasította a bejelentéseket. Az USA Szabadalmi Törvényének 35. cikkelye „egyén”, illetve „személy”
megnevezéssel utal a feltalálóra, és ebből egyértelműen
következik, hogy feltalálóként csak természetes személyről
lehet szó. Ez az értelmezés összhangban áll az Egyesült Államok bíróságainak a feltalálói státusszal kapcsolatos korábbi
eseti döntéseivel is.
A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2020. április
23-án tette közzé a Dabus-találmányokkal kapcsolatos PCTbejelentést. A feltaláló megnevezését illetően a WIPO állásfoglalására még várni kell, ami hatással lehet az EPO, az UKIPO
és az USPTO döntésének felülvizsgálatára, hiszen a bejelentések elutasítása minden esetben formai okokból történt meg.
Az UKIPO, illetve az EPO – megvizsgálva a szabadalmi bejelentésekben ismertetett találmányokat – ugyanis arra jutott, hogy azok egyébként megfelelnek a szabadalmaztatás
kritériumainak, azaz az újdonság, feltalálói tevékenység és
ipari alkalmazhatóság követelményének.
Érdekesség, hogy a dr. Thaler nevéhez fűződő Artificial
Inventor Project honlapján olyan olvasói javaslat is megjelent, hogy ne a MI birtokolja az általa létrehozott találmányok
szabadalmait, hanem a MI-alapú rendszer tulajdonosa rendelkezzen ezekkel a jogokkal. A szabadalmi bejelentések benyújtásával a bejelentő pusztán a Dabus – mint mesterséges
intelligencia – feltalálói minőségben való elismerését szeretné
elérni, de a szabadalmakkal megszerzett monopoljogok tulajdonosa maga a MI-rendszer tulajdonosa lenne.
Kijelenthető, hogy az igény már megszületett a mesterséges intelligencia alapú találmányok szabadalmazhatóságának
rendezésére. Várhatóan a fent ismertetett döntések, valamint
az esetleges, hasonló kérdéseket boncolgató jövőbeni döntések tükrében nemzetközi szinten dolgozzák majd ki a mesterséges intelligencia alapú rendszerek – szabadalmi kérdéseken
is túlmutató – jogi szabályozását. ¡
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mesterséges intelligencia • mobilos platformok

A legfrissebb
MI-trendek
A legfrissebb előrejelzések szerint 2024-re
világszerte a vállalatok háromnegyede
már a mindennapi operatív működésben
is nagyban támaszkodni fog a mesterséges intelligencia (MI, angol rövidítése: AI)
alapú eszközökre. De vajon milyen trendek figyelhetők meg a piacon?

ható az igényekhez szabva. A vállalatokat célzó kibertámadások nem
csupán gyakoribbak, de egyre kiﬁnomultabbak is az utóbbi években,
így fokozódik az igény, hogy az MI-alapú rendszereket is felvértezzék
a hackerek elleni védekezéshez szükséges tudással. A felhőben tárolt
információk védelmére ma már olyan gépi tanuláson alapuló algoritmusokat telepítenek, melyek felismerik a kárt okozó fenyegetéseket
és téves konﬁgurációkat, mielőtt még azok bajt okozhatnának. A járványok eredményes leküzdésében kiemelkedő szerepe van a megelőzésnek és a gyors reakciónak, ezért a mesterséges intelligencia ezen
a téren is azonnal a ﬁgyelem középpontjába került. Számos helyen
alkalmaznak a világon MI-alapú testhőmérő eszközöket, ugyanakkor
sok techcég innovációja a keresőmotorokat is bevonja a gépi alapú
egészségügyi előrejelzések elkészítésébe. ¡

A

z úgynevezett Small Data, azaz a gépi tanulás újhullámos
megközelítése pontosan azt a célt szolgálja, hogy kisebb
adatmennyiségből is megbízható információkat lehessen kinyerni. Ezzel a gépi tanulásra alapozó eszközök sokkal megﬁzethetőbbek lennének, az adatelemzés pedig jóval hatékonyabb és gyorsabb. Folyamatosan zajlanak a kutatások a gépek
kognitív képességeinek fejlesztésére is, hogy az eszközök minél
több iparágban nyújthassanak segítséget. Az OpenAI kutatói
olyan gépi alapú szöveggenerátort hoztak létre, amely képes
realisztikus történetek és versek megírására, ráadásul az óriási adatmintának köszönhetően a szövegek stílusa is módosít-

Online shopping – új hobbi A
Az idei év első felében az aktív felnőtt magyar lakosság harmada kapcsolódott be az e-kereskedelembe. Március közepe
és április vége között több mint ötvenezer új vásárló jelent
meg az e-kereskedelemben, miközben az átlagos rendelési
érték és a kosárba helyezett tételek száma egyaránt nőtt.
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tavalyi esztendő végére a webes
értékesítés a globális kereskedelmi
piac 14 százalékát tette ki, és ez a trend
itthon is egyre markánsabb. A hazai e-kereskedők az első negyedévben mintegy
9,9 millió belföldi rendelést teljesítettek,
bruttó 149,6 milliárd forint értékben.
Minden jel arra mutat, hogy továbbra
is fontos színterei lesznek az online értékesítésnek a mobilos platformok, ezért
az e-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok számára elengedhetetlen, hogy
tovább bővítsék az online ﬁzetést érintő
lehetőségeiket. A fogyasztói felmérések
szerint az emberek 60 százaléka szívesebben vesz igénybe olyan online szolgáltatásokat, melyeknél elérhető valamilyen
intelligens chatbot eszköz. A következő
évek leghatékonyabb megoldásai közé
tartozhatnak a különböző, kiterjesztett
valóságot is alkalmazó értékesítési csatornák, melyek az előrejelzések szerint
a közösségi oldalakon is megjelennek
majd, illetve lassan, de biztosan még a kisebb kereskedelmi cégek gyakorlatába is
beférkőznek. ¡

Fejős Zoltán • Norman Doidge • Szvetelszky Zsuzsanna, Bodor-Eranus Eliza

Fejős Zoltán

Néprajz és muzeológia

hiszen a 19. század második felében nem volt sem kész néprajz, még
kevésbé világosan körülhatárolt
feladatkörrel meghatározott vagy
elképzelt „néprajzi múzeum”. Akik ezt
„kitalálták”, külföldi példák alapján
meghonosították és módszeres művelésébe kezdtek, különböző tudományok
felől érkező szakemberek voltak, akik
bonyolult társadalmi, politikai, közérdeklődésbeli körülmények közepette
– s egymás között vitázva, egyéni
ambíciókat beteljesítve – alkották meg
a tudományt, valamint a köz épülését
szolgáló művüket. •

Tudománytörténeti megközelítés
L’Harmattan Könyvkiadó

A kötet a magyar néprajz történetét
a múzeum és a múzeumi gyűjtés szemszögéből tárgyalja. Bemutatja azokat
a törekvéseket, amelyek eredményeként létrejött Magyarországon a „néprajzi múzeum” mint intézménytípus
a maga sajátos helyi változatában.
Ez az intézményesülés szakszerűsödést
jelentett, különböző pólusok kölcsönös
egymásra hatásában öltött testet,

Norman Doidge

Hogyan gyógyul
az agy?

Olvashatunk páciensekről, akiknél sikerült enyhíteni a krónikus fájdalmakat, akik súlyos szélütés után nemcsak
beszéd- és járásképességüket nyerték
vissza, de teljes életet élhetnek.
Autisztikus spektrumzavarral, tanulási
nehézségekkel vagy figyelemhiányos
zavarral élő gyermekekről is szó esik,
akiknek az élete a neuroplasztikus
technikáknak köszönhetően normálissá
vált; olvashatunk sclerosis multiplexben, Parkinson-kórban vagy központi
bénulásban szenvedőkről, akiknek látványosan javultak a tüneteik. A konkrét esetleírásokban gazdag kötet új
reményt adhat minden érintettnek. •

Figyelemre méltó felfedezések
és gyógyulások a neuroplaszticitás világából
Park Könyvkiadó

Évszázadokig úgy tartották, hogy
az agy képtelen meggyógyulni.
De agyunk, a szellemi tapasztalatokra válaszul, képes megváltoztatni
szerkezetét és működését. A könyv
azt mutatja be, miképpen zajlik
a neuroplasztikus gyógyulás lenyűgöző folyamata.

Szvetelszky Zsuzsanna,
Bodor-Eranus Eliza

A pletyka természete
Ahol nincs információ, ott keletkezik

az újságok hasábjain is megjelent,
mára pedig megtöbbszöröződött
a jelenléte: a digitális világban minden
korábbinál gyorsabban termelődik
és terjed a pletykatartalom.
A könyv feltárja a pletyka kulturális
és evolúciós gyökereit, összehasonlítja
az egyes tudományterületek elméleteit,
emellett válogatást kínál az irodalom
pletykakincséből, és gyakorlati tippekkel is segít, hogyan kerülhetjük el
a kompromittáló, kellemetlen, visszás
kommunikációs helyzeteket. •

Typotex Kiadó

A pletyka mindig is jelen volt a társadalmi életben, ősi szükségletünk,
és messze több mint szórakozás, unaloműzés, netán áskálódás. Már a Neander-völgyiek számára is – akik az információcsere segítségével a kooperáció
egyre szorosabb és elvontabb formáit
tudták kialakítani – nélkülözhetetlen
közlési módot jelentett. Régen a szóbeszéd szintjén érvényesült, később
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Szerző: Stöckert Gábor

A gödöllői kútkirály
Magyarország sok településén – még egészen kicsi
falvakban is – körtereken,
temetőkben látni ma is
formás öntöttvas kutakat,
amelyeket jókora kerékkel
lehet meghajtani, és noha
eljárt már fölöttük az idő,
egyik-másik még talán
működik is. Ezek a szerkezetek mind egy gödöllői
kisiparos, Moór János leleményét dicsérik.
Moór 1897. március
Moór János
29-én született Gödöllőn,
hatgyerekes családba. Korán dolga akadt már a vízzel, mert négy elemi elvégzése után
vízhordóként keresett pénzt a családnak. Később géplakatosnak tanult, majd az első világháborúban a Piave melletti
frontot járta meg, sok emberáldozatot követelő csatákban.
Hazatérve katonaként szolgált több magyar városban őrmesterként, majd századparancsnok-helyettesként, de a húszas években már tanult szakmájában próbált érvényesülni.
És nemcsak munkákat vállalt, hanem vállalkozott is: kidolgozott egy újfajta kútszivattyút, amelyet szabadalmaztatott is
1933 októberében.
A szabadalmaztatás idején már sokan használták az úgynevezett szívó-nyomó kutat, amelynek darabjait a gyöngyösi
öntödében készítették, és Gödöllőn, Moór műhelyében szerelték össze. Egy 1932-es megrendelőlap szerint a szerkezetet bronzperselyes vonórúdvezetővel és munkahengerrel,
rézszelepes dugattyúval, kézi és motorhajtásra alkalmas
lendkerékkel készítették 640 pengőért. A találmány újítása
az volt, hogy a forgattyúszerkezetben a korábbi siklócsapágyak helyett golyóscsapágyakat alkalmazott, az egyenletes
vízkifolyás érdekében pedig egy második légüstöt épített be
a szivattyú nyomóvezetékébe. Mindennek számos kedvező
hatása volt. „Kisebb hajtóerőszükségletén és egyenletesebb
vízszolgáltatásán kívül még előnye, hogy javítása jóval egyszerűbb, mivel golyóscsapágyait a helyszínen is ki lehet cserélni.
(…) továbbá még az is, hogy a golyóscsapágyak élettartama
a siklócsapágyakénál nagyobb, kopásuk azokénál kisebb”
– fogalmazta meg a kútszivattyú erényeit a szabadalmi leírásban. A Moór-kút zárt rendszerben működött, a forgatytyúszerkezetet nem érte víz, és a kút törzse sem állt vízben.
Emiatt a találmány higiénikusabb volt, mint az országban
használt közkutak többsége, ennek köszönhetően az Országos Közegészségügyi Intézet a vívmány mellé állt. A harmin-

cas évektől kezdve sorra cserélték le az elavult kutakat, és országszerte
mintegy négyezer Moór-kutat helyeztek üzembe.
A találmány sikerét Moór János csak rövid ideig élvezhette. Lakása
és műhelye is Gödöllőn, a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt állt, a házra
felvett hitelt a feltaláló 1945-ben törlesztette. Nem sokkal ezután a műhelyt államosították, felszámolták, a házba pedig a járási pártbizottság
költözött. Moór ipari szövetkezetekben, majd kisiparosként dolgozott
tovább, miközben második házasságából öt gyermeke született. Későbbi életéről, mely 1981-ben ért véget, keveset tudni. Több forrás szerint
1956 után disszidált, és gyermekei többsége is külföldön telepedett le.
A gödöllői önkormányzat 2002-ben emléktáblát, valamint egy emlékműként szolgáló Moór-kutat emelt a korábbi műhely előtt. ¡

A Moór-kút szabadalmi leírásának ábrái
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szigetelések (mélyépítés, magasépítés),
korrózióvédelem (üzemi, helyszíni),
sóvédelem,
közlekedési, mélyépítési, magasépítési
létesítmények komplett építési munkái
(autópályahidak, felüljárók, mélygarázs),
hidak és egyéb mérnöki létesítmények
rehabilitációs munkái,
környezetvédelmi létesítmények készítése
(hulladéklerakók, hulladékgyűjtő szigetek),
injektálások, betonlövési munkák, zajvédő
falak építése és felújítása, ipari padlóburkolatok kialakítása,
földművek készítése,
szennyvízkezelési, szennyvízelvezetési
rendszerek építése,
vízépítési kivitelezés.
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