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Mit ünnepel
a tudomány?
A magyar tudomány ünnepéről a Magyar Tudományos
Akadémia 1997 óta megemlékezik, hivatalosan azonban
csupán 2003 óta ünnepeljük minden év november harmadikán. Az egyre profibb eseménysorozat tematikájában
próbálja követni a kort. Általában sikerül – idén is.
Szathmáry Eörs A szép, a rossz és a fenntartható – milyen
legyen, milyen lehet az új világ? című, az eseménysorozatot megnyitó előadásában arra figyelmeztet, hogy az emberiség története során számos civilizáció összeomlott,
sokszor a saját hibájából. Mindent meg kell tennünk, hogy
ezt elkerüljük. Például el kell kerülnünk a klímakatasztrófát.
Az is katasztrófa, ahogy sokan megélik a mindennapokat.
Alkoholistákkal telített társadalmunkkal kapcsolatban
Demetrovics Zsolt addiktológus a kannabiszhasználat,
a szerencsejátékok, a videójátékok, valamint számos más
viselkedési addikció motivációs hátteréről beszél.
A zoonózisok tanulságai: miért láthattuk előre a COVIDpandémia érkezését, és mik várnak még ránk? – teszi fel
a kérdést a pécsi Kemenesi Gábor. Nem sok jó. A vírusok
sora a koronavírussal nem ért véget. Újabb járványok
törhetnek ki a világ különböző pontjain. Karikó Katalin
ugyan most nem tart előadást, de egyik közvetlen munkatársa, Pardi Norbert a vakcinákról, az orvostudomány
eredményeiről beszél, amelyek minden évben emberek
millióinak életet mentik meg.
Sorolhatnánk a Magyar Tudomány Ünnepére szervezett
előadásokat, de minek. Inkább ismerjük meg az új információkat, hogy okuljunk belőlük. Közben reméljük, hogy
belátható időn belül nem kórokról, kórokozókról,
krízisekről kell a tudomány ünnepén beszélni.
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Interjú Ábrahám László villamosmérnökkel

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Embert próbáló,
sikeres munka

„Az az érzésem, ebben az országban sokan beszélnek,
de kevesen cselekszenek. Túl sok nálunk a megélhetési
innovátor” – nyilatkozta magazinunknak Ábrahám László
villamosmérnök, akit előző interjúalanyunk, Csiba László
neurológus ajánlott figyelmünkbe. A gyárakat alapító szakember meggyőződése, hogy a természettudományt oktató
összes tanár fizetését versenyképessé kell tenni.

portré

Milyen emlékeket őriz a gyerekkorából?

– Édesapám általános orvosi és fogorvosi diplomával is rendelkezett, édesanyám testnevelő
tanár volt. Öten vagyunk testvérek, mindanynyian jók voltunk matematikából, amit édesapánk viccelődve azzal magyarázott, hogy a
mamánk mindig számolt a tornagyakorlatok
alatt: egy-kettő-három-négy, egy-kettő-háromnégy. Legidősebb bátyám gépészmérnök, a má-
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sik villamosmérnök, a harmadik vegyész, a nővérem pedig matematika–ﬁzika szakos tanárnő lett. Én szintén a villamosmérnöki
pályát választottam. Ma már mindenki nyugdíjas, hiszen 1955-ös
születésemmel én voltam a legﬁatalabb.
A szüleim elmondása, de a saját emlékeim szerint is meglehetősen furcsa kis kölyök voltam. Nagyon utáltam iskolába járni.
Az olajos padló szaga a beiratkozásnál elriasztott, taszított. Amikor az „u” betűt tanultuk, úgy döntöttem, nem megyek többé iskolába. Anyai ráhatásra mégis ott kötöttem ki. Rajtam röhögtek
a többiek, hogy nem akarok bejárni, miközben ők sem akartak,
csak én őszinte mertem lenni. Akkor megtanultam, hogy az őszinteség nem mindig vezet jóra.

A fizika, ezen belül az elektromosság szeretete a villamosmérnökségen túl minden más pályát kizárt?

– Már az általános iskola első-második évében tudtam, hogy erre
a pályára szeretnék menni. Az elektromos áram mindig vonzott.
Felső tagozatos korom élménye: a nagynéném megkérdezte, hogy
tudok-e a hordozható rádiójához áramforrást fabrikálni, mert
nagyon eszi a góliát elemeket. Megmondtam, mire van szükség,
majd megvettük, összeszereltem és kiválóan működött. Talán
tíz éve voltam villamosmérnök, amikor szólt a nagynéném, hogy
nem működik az elempótló. Megnéztem, és az egészet kidobtam
a kukába, és azt mondtam neki, adjon hálát az égieknek, hogy
nem történt semmi baj. Működött, de érintésvédelemről nyolcadikos gyerekként nem gondoskodtam. Ő a fürdőszobában használta a rádiót…
A nagykőrösi Arany János Gimnáziumból a Budapesti Műszaki Egyetemre vitt az útja. Az ott végzett bátyjai miatt?

– Egyértelmű volt, hiszen villamosmérnököt egyetemi szinten csak
ott képeztek. Az ELTE-re járó vegyész bátyámat azzal cikiztem,
hogy mi is tanulunk kémiát, de a mi könyvünk mindössze 130 oldalas, mégis minden benne van. Akkor ő mit tanul öt éven keresztül az ELTE-n? Erre azt a választ adta, hogy van műgumi, műcukor
és műegyetem. Ennyiben maradtunk. Az ötéves egyetemet négy
év alatt végeztem el, huszonkét évesen már dolgoztam. Később
megszereztem a szakmérnöki diplomát, majd a doktori címet.
Első munkahelye a Videoton volt, ahol fejlesztőmérnökként helyezkedett el. Mi vonzotta a székesfehérvári céghez?

A szülők pályáját nem folytatta, de mi vitte a villamosmérnökség felé?

– Egy alkalommal rajztáblából, némi drótból és műanyag vízvezetékből transzformátort készítettem. Nagyfeszültséget állítottam
elő – a fénycsövet a trafóhoz érintve úgy tűnt, mintha fénykardom
lenne. Fizikai alapja volt ennek a csodának. Életem nagy szerencséjének tartom, hogy az én időmben még léteztek iskolai szakkörök.
Technika szakkör, ﬁzika szakkör és ki tudja, még milyen elfoglaltságok voltak akkoriban délutánonként. Kipróbálhattam magam.
Építhettem repülőt, készíthettem rádiót, mindenféle kütyüket.
Ráérezhettem arra, hogy ha műszaki pályára megyek, mi vár rám.
A mai gyerekeknek ez nem adatik meg. Azt azért elismerem, hogy
a tranzisztoros rádió szerkezete könnyebben megérthető, mint
az integrált áramkörös eszközé. Ma ott tartunk, hogy az emberek
döntő többsége a digitális világban csak olvasni tud – azaz felhasználó –, írni nem képes, azaz nem érti az eszközök működését. Ha
esetleg venné a fáradságot és írna egy programot, egy applikációt,
más lenne a helyzet, de erre kevesen képesek.
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– Nem akartam Budapesten dolgozni. A fővárosi zsivaj taszított.
Vidéki gyerekként biciklizni, sétálni akartam. Ha vidék, akkor a legnagyobb szakmai kihívást a Videoton jelentette. Az első ﬁzetésem
2400 forint volt – azért nem 2200 forint, mert jó volt a diplomám.
Ez az összeg ma már órabérnek sem sok. A vállalatnál az egyik első
feladatom annak megoldása volt, hogy miként vezérelhető mikroprocesszorral a televízió. Erre működő makettet készítettem. Másik munkám a nagyfrekvenciás keverők nem lineáris tulajdonságára koncentrált, ami lényegében arra keresett választ, hogy egy
tuner miként hangolható be úgy, hogy a lehető legszebb képeket
adja a tévé. A Videotonnál készítettünk egy tunert, amit aranyárban adtunk el a keletnémeteknek.
Belépése után 14 évvel megbízott vezérigazgatóként távozott.
Mindössze 36 éves volt akkor. Milyen tulajdonság kellett ahhoz, hogy ilyen fiatalon ekkora nagyvállalatot irányítson?

– Éveken át csoportvezető voltam a tévéfejlesztő osztályon.
A rendszerváltás idején történt, hogy a régi vezérigazgató autóbalesetben életét vesztette. Az új első ember három ﬁatalt – egy-egy
gyártásfejlesztőt, gyártmányfejlesztőt és minőségbiztosítási főmérnököt – vett maga mellé. Az egyik én voltam. Főmérnök, utána
műszaki igazgató lettem, s amikor a rendszerváltozás elsodorta
a vezérigazgatót, engem bíztak meg. Majd én is lapátra kerültem.
Akkor indított egyéni vállalkozásom ma is létezik – külföldi cégek
képviselőit kalauzoltam az országban. Később egy német beruházóval találkoztam, akivel a nulláról hoztunk létre egy céget. Amikor termőre fordult, a bátyámmal együtt elfogadhatatlan helyzet
elé állított bennünket. Az IBM-hez mentem termelési igazgatónak. Amikor odakerültem, négyszázan voltunk, amikor eljöttem,
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hatezren. Az utca emberéből a tiszta térben dolgozni képes operátorokat kellett faragni. Nem volt egyszerű feladat.
Székesfehérvár után Tatabányán is irányított egy céget,
majd 2001-ben, országrészt váltva, Debrecenbe költözött.
Mivel csábították a cívisvárosba?

– Tatabányán is új gyárat hoztam létre – 14 ezer négyzetméteres
egységről volt szó. Amikor elkészült, beadtam a felmondásomat.
Amire vállalkoztam, azt elvégeztem, illetve az amerikai cég kultúrája sem tetszett. A kánikulában dolgozó munkatársaimnak nem
vehettem ásványvizet, de a cég amerikai képviselőjének Forma–1es futamra jegyet kellett szereznem. Éppen akkor az amerikai National Instrumentshez (NI) kerestek vezetőt. Megkérdezték, hogy
jól érzem-e magam a jelenlegi munkahelyemen? Mondtam, nem.
Akkor menjek Debrecenbe az NI ottani leányvállalatához. Mondtam, amerikai céghez többet nem megyek. Meggyőztek, hogy
az a vállalati kultúra különleges, illetve a feladat sem hétköznapi.
Tizenkilenc évig maradtam, majd nyugdíjba vonultam.
Szeptember végén adták át a svájci Sensirion cégnek, a digitális mikroszenzorok és rendszerek vezető gyártójának ötezer négyzetméteres debreceni telephelyét. Nyugdíjasként
megint céget épített a semmiből…

– Meghökkentett, hogy a svájciak fantáziát láttak bennem. Az interjú olyan jól sikerült, hogy ügyvezető lettem. A tulajdonosnak

a villamosmérnöki hátterem mellett az tetszett, hogy pályám
során sok gyárat építettem fel a semmiből, márpedig ők is a nulláról indultak Debrecenben. Egy év elteltével még mindig azt mondják, hogy jó döntés volt a kinevezésem.
Jelenleg összeszereléssel foglalkoznak, de az év végéig az
autóipari szenzorok területén aktív, hétfős kutató-fejlesztő
csoportot is létrehoznak. Már az NI-nél is a kvalifikált munkaerő hiányával küzdött. Ide hol talál megfelelő szakembert?

– Van kellő számú és megfelelő végzettségű szakember, csak fel kell
őket kutatni, majd tisztességesen megﬁzetni. A svájciak nem azért
jöttek ide, mert olcsóbb helyet kerestek, azt mondták, hogy becsületesen megﬁzetik a munkatársakat. A mérnököktől is érdekes,
izgalmas műszaki feladatok megoldását várják. Nem kis csavarok
egy hatalmas gépezetben, minimális szabadságfokkal, hanem alkotó szakemberek. Az egyik autóipari szenzort például már mi technologizáltuk. Ezt látva döntött úgy a tulajdonos, hogy ha ilyen jók
vagyunk, akkor legyen kutatás-fejlesztő részleg is a cívisvárosban.
Most húszan vannak, 2025-re kétszázan lennének. Akkor
lesz hetvenéves. Benne lesz a kétszázban?

– A szerződésem abban az évben jár le. Addigra kinevelem az utódomat. Remélem, ha nem is ügyvezetőként, de valamilyen szürke
eminenciásként, szenior mérnökként segíthetem a továbbfejlődést. Ehhez három dolog kell. Megélni a 2025-öt, egészségesnek és

portré
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tunk, pedig lenne tőlünk mit tanulni, és erre büszkének kellene lennünk. Hol vannak a mai Kandó Kálmánok és Rubik Ernők? Biztos, hogy vannak, de láthatatlanok. Miért?

– Ennek több oka van. A mérnöki pálya viszonylag tiszta. Nálunk a kétszer kettő négy, és nem 3,8 vagy 4,2. Választások előtt
és után is négy. Mi szeretjük az egyértelmű dolgokat, ami nem
mindenkinek szimpatikus. A másik, hogy adott személyhez kötődő egyéni nagy mérnöki teljesítményre elvétve van lehetőség.
Csapatmunkában kell nagyot dobni, de sokszor nehéz hatékonyan
működő csapatot összeállítani. A Kőröshegyi-völgyhíd esetében is
a szalagvágás volt a lényeg, nem az, hogy ki tervezte, milyen műszaki megoldás alkalmazásával érte el, hogy kevesebb betonból is
maximálisan stabilak legyenek a pillérek. A négyes metró építésekor a botrányokról lehetett hallani, arról nem, hogy milyen fantasztikus teljesítmény volt a metróalagút Duna alatti megépítése.
Manapság nem sikk mérnöknek lenni, pedig nagyon jó szakma.

Ábrahám László 1955-ben, Nagykőrösön született. Az 1979ben a Budapesti Műszaki Egyetemen diplomázó villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök a Videotonnál pályakezdő
mérnökként kezdve járta végig a ranglétrát a megbízott vezérigazgatói pozícióig. Több nagyvállalatot vezetett, 2001-es indulásától 2020-ig a debreceni National Instruments (NI) első tengerentúli gyártóbázisán ő szervezte meg a termelés megindítását.
2019-ben címzetes egyetemi tanár lett. 2008-ban az Év Menedzsere díjat, 2011-ban Kármán Tódor-díjat, 2013-ban a Magyar
Érdemrend lovagkeresztjét, egy évvel később a Wahrmann
Mór-érmet, míg 2018-ban a Bocskai-díjat vehette át.

szellemileg is épnek lenni. Ha ez a három feltétel megáll és lesz kedvem – szerintem lesz –, akkor folytatnám a munkát. Sok energiát
érzek magamban. Tanácsadónak nem mennék el, mert szerintem
a tanácsadó az az ember, aki kölcsönkéri az órádat, hogy megmondja neked, mennyi az idő. Ezt a kabátot nem akarom viselni.
A digitálisan összekapcsolt eszközök számának ugrásszerű
robbanása Magyarországon is mindent megváltoztat, ezért
mindenkinek más fokozatba kell kapcsolni – mondta korábban. Kapcsoltunk?

– Nem jól kapcsolunk. Kiépítjük az internetet, eszközöket adunk,
de az oktatás hiányos, nem hatékony. A tanárok, és emiatt a diákok
sem vérteződnek fel azzal a tudással, ami a korszerű digitális eszközök használatához kell. Egy példa. Mindenkit foglalkoztat a mesterséges intelligencia, de a közlekedési lámpáink okosabbá tételére
senki sem ﬁgyel. Miért vált zöldre a lámpa, ha abból az irányból senki sem jön? Az az érzésem, ebben az országban sokan beszélnek, de
kevesen cselekszenek. Túl sok nálunk a megélhetési innovátor.
Több sikeres programot vezetett be, mint például az NI
mentorprogram, amelynek keretében robotprogramozást
oktattak több mint száz, magyar nyelvű iskolában. Volt kimutatható hatása a programnak?

– Nagyon sok gyereket megismertettünk a robotikával, sokukat
elindítottunk a műszaki pályán. Több helyen szakkörök indultak.
Tiszavasvári roma iskolájának egyik tanára azzal fenyegette a gyerekeket, ha nem tanulnak, nem mehetnek robotszakkörre. Tanultak. Egyik munkatársam mondta, azért lett mechatronikai mérnök
– pedig szakácsnak készült –, mert találkozott ezzel a programmal,
és beleszeretett a robotok összeszerelésébe és programozásába.
Arról is beszélt, hogy a műszaki értelmiség közül sokan csak
a szakmában vállalnak aktív szerepet, a társadalmi életben
már nem. A látható és szereplő értelmiségi rétegből kikop-
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Szintén Ön nyilatkozta, hogy nem tudják megteremteni a saját utánpótlásukat! Nem a saját gyermekeikre, hanem az új
mérnökgenerációra gondolt. A munkaerőpiaci helyzetet felmérő cégek szerint a betöltetlen mérnöki állások száma Magyarországon folyamatosan növekszik, jelenleg több mint
négyezer nyitott pozíció van. Elsősorban villamosmérnököket és gépészmérnököket, de egyes jelzések szerint vegyészmérnököket is egyre nehezebb találni. Megint azt kérdezem,
miért nem népszerű a mérnöki szakma?

– Messziről indítok. Meggyőződésem, hogy a természettudományt oktató összes tanár ﬁzetését versenyképessé kell tenni.
Aki kicsit is ért hozzá, az iparban háromszor annyit keres, és ezért
elhagyja a tanári pályát. Ezeken a szakokon – tisztelet a kivételnek – óriási a kontraszelekció. Ha nincs, aki megszerettesse a matematikát, a ﬁzikát, a kémiát a gyerekekkel, nem lesz utánpótlás!
Az iskolákban jól felszerelt laborokat és szakköröket kellene működtetni. A tévécsatornák időnként olyan műsorokat is vetíthetnének, amelyek a jelentős mérnöki eredményeket mutatják be.
A ﬁatalokat meg kellene tanítani a kritikus gondolkozásra. A gyereket születésekor minden érdekli, mindent szétszed. Iskolába
kerülve a kíváncsiságot kiölik belőle, a deﬁníció és a képlet a lényeg. Mondd vissza, ne gondolkozz. A ﬁnn iskola lehet a példa.
Hátrány, hogy nem tanultuk meg az egészséges viták lefolytatását. Nem azért kell vitatkozni, hogy bebizonyítsuk a másik hülyeségét, hanem azért, hogy ütköztessük a szakmai véleményeket,
s derüljön ki, melyik a jobb. Ellenben, ha felülről megmondják,
hogy mit kell tenni, az nem visz előre. Ha nincs igazi élő verseny,
akkor a mérnöki munka sava-borsa veszik el. Ha tudjuk, hogy ki
kapja a megbízást, nincs miért hajtani. Márpedig a mérnököket
a kihívások hajtják. Számomra a mérnöki munka elsősorban alkotás, ennek az izgalmát szeretném közvetíteni a ﬁatalok felé.
Mit tekint a legnagyobb alkotásának?

– Erre ugyanúgy nem tudok felelni, mintha azt kérdezné, hogy
a négy gyerekem közül melyiket szeretem a legjobban. Van szabadalmam – ez a pályakezdésem idején született –, az elmúlt évtizedekben több gyárat építettem fel a semmiből, illetve számos programot indítottam el. Amire talán mégis a legbüszkébb vagyok,
hogy sok munkatársamat indítottam el a pályán. Még Tatabányán
kért tőlem tanácsot egyik zöldfülű kollégám, hogy szerintem neki
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Interjú Ábrahám László villamosmérnökkel

mit kellene tanulnia? Azt mondtam, legyen minőségbiztosító, hiszen alapos, precíz ember. Évekkel később írt nekem, hogy nagyon
élvezi a minőségbiztosítós mérnöki munkáját. Példamutatással,
nyílt kommunikációval, a visszajelzések elvárásával – amit mindig
megköveteltem a kollégáktól – jó mintát adtam.
Milyen vezetőnek tartja magát?

– Azt nem tudtam eleinte, hogyan lesz valaki jó vezető, de azt
igen, hogy mit nem szabad csinálni. Jó csapatjátékosnak tartom
magam, aki bizonyos határokat kitűz, hogy mindenkinek egyértelmű legyen, mit lehet és mit nem. De ezen belül szabad a pálya. Nagy szabadságot adok a kollégáknak – felelősséggel együtt.
Ha gondja van, ha valami történt, azonnal rohanjon hozzám, mert
azt nem szeretem, hogy a történteket előbb tudja meg a külföldi
tulajdonos, mint én. Az is elvem, hogy együtt döntsünk, de akkor
mindenki tartsa magát az elhatározottakhoz. Ellenben, ha bejön
egy új szempont, ami az egészet borítja, nem röstellem azt mondani, hogy ﬁúk, ezt benéztük, változtatnunk kell. A buta ember
hiszi azt, hogy mindenhez ért.

Négy gyermeke közül sikerült megfertőzni valakit a mérnökséggel?

– Pontosan az történt velem, mint az édesapámmal. Apu szerette
volna, ha az öt gyermeke közül valaki fogorvos lesz – mindannyian
más pályára mentünk. A lányom marketinges, a legidősebb ﬁam
programozó, a középső ﬁam fejvadász, a legkisebb üzleti tanulmányokat folytatott Skóciában. A legkisebbnek felajánlottam, hogy
dolgozzon velem, de visszautasított azzal, hogy az ennyire strapás
munka nem neki való.
Amennyit beletett, annyit ki is tudott venni?

– Sohasem bántam meg a villamosmérnöki pályát. Élveztem minden munkát. Ha már nem így éreztem, pillanatokon belül otthagytam a céget. És csináltam egy másikat. Nyilvánvalóan kereshettem
volna többet, lehetne kacsalábon forgó palotám, ám ezek a hívságok nem voltak a céljaim. Amire szükségem van, azt megszereztem.
Egy dolog kivételével: a kandidátusi disszertációmat elkezdtem, ám
nem fejeztem be. Utólag sajnálom, de nekem így is kerek az életem.
Elképzelhető, hogy 2025-ben újabb céget épít fel?

Sikerült megszokni Debrecenben?

– Sohasem volt gond életem különböző helyszíneivel. A cívisvárosban az idősebbek nyakasabbak, nehezen ment a megszokások
leküzdése, a ﬁatalabbak könnyebben kezelhetők. A szabadidőt ebben a városban is értelmesen el lehet tölteni, miközben az időm
jelentős részét 66 évesen is a munkahelyemen töltöm. Szeretek
kirándulni, kerékpározni.

– Nem tudom. Ha a jelenlegi perspektivikus marad és számítanak
rám, maradok, hiszen van hová fejlődni.
Kivel folytassuk ezt a sorozatot?

– Fülöp Zsolt ﬁzikust, a debreceni Atomki (Atommagkutató Intézet – a szerk.) professzorát ajánlom. Ő az az ember, aki tudós és
menedzser egy személyben. Öröm vele együtt dolgozni. ¡

portré

2021. november

innotéka
inn

7

Nobel-díj

Zöldkémia, érzékelés,
komplex rendszer
A Föld időjárásához hasonló komplex rendszerek működésének magyarázatáért,
szerves katalizátorok kifejlesztéséért, valamint a hő- és tapintásérzékelés megfejtéséért adtak idén tudományos Nobel-díjakat.

A

földi éghajlat modellezésére dolgozott ki eljárást az
idei év ﬁzikai Nobel-díját elnyerő japán származású,
de az Egyesült Államokban élő Syukuro Manabe
és a német Klaus Hasselmann. A harmadik díjazott
az olasz Giorgio Parisi, aki a „ﬁzikai rendszerek ﬂuktuációjának és
rendezetlenségének kölcsönhatása az atomi részecskétől a planetáris skáláig” témakörében tett kutatásaiért kapta az elismerést.

Syukuro Manabe

Klaus Hasselmann

Giorgio Parisi

A díjat odaítélő Svéd Királyi Tudományos Akadémia indoklása
szerint Syukuro Manabe és Klaus Hasselmann alapozta meg ismereteinket a Föld éghajlatáról és arról, hogy az emberiség hogyan
befolyásolja azt. Giorgio Parisit a rendezetlen anyagok és a véletlenszerű folyamatok elméletéhez való forradalmi hozzájárulásáért
jutalmazták. A testület szerint az összetett rendszereket a véletlenszerűség és a rendezetlenség jellemzi, ezért ezeket nehéz megérteni. Parisinek köszönhetően már többnyire értjük ezeket.
Az orvosi Nobel-díj nyertesei a túlélésünket segítő receptorokat fedezték fel. Az amerikai David Julius és a libanoni születésű,
ám az Egyesült Államokban élő Ardem Patapoutian a hőmérsékletet és a tapintást érzékelő receptorokat találta meg. David Julius a kapszaicin, a paprika csípős ízét okozó vegyület segítségével
azonosította a bőr idegvégződéseiben a hőre reagáló receptort.

csatornát, a TRPV1-et, amely szerepet játszik a fájdalom, a viszketés érzetének és egyes gyulladásos folyamatoknak a kialakulásában. Ardem Patapoutian nyomásérzékeny sejtek segítségével
a bőr és a belső szervek mechanikai ingereire reagáló receptorok
új osztályát találta meg.
Az idei kémiai Nobel-díjat a német Benjamin List és a skót
származású, de az Egyesült Államokban dolgozó David W. C.
MacMillan érdemelte ki az aszimmetrikus organokatalízis felfedezéséért. A katalizátorok alapvető eszközök a vegyészek számára,
ám a kutatók sokáig úgy vélték, hogy elvileg csak kétféle katalizátor létezik: a fémek és az enzimek. Benjamin List és David W. C.
MacMillan 2000-ben, egymástól függetlenül ismerte fel a harmadik típusú, az aszimmetrikus organokatalízisként ismert eljárást.

Benjamin List

David Julius

Ardem Patapoutian

A TRP (transient receptor potential) ioncsatornák napjainkban
az orvostudomány és a gyógyszerfejlesztés egyik legnagyobb
érdeklődést kiváltó kutatási területe. David Julius 1997-ben azonosította a szenzoros idegsejteken az egyik legizgalmasabb TRP-
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David W. C. MacMillan

„Ez a katalíziskoncepció olyan egyszerű, mint amilyen zseniális, sokan azon tűnődtek, miért nem gondoltunk rá korábban” – mondta
Johan Åqvist, a Kémiai Nobel-bizottság elnöke. Ezek a katalizátorok nemcsak olcsón előállíthatók, de környezetbarátabbak is, mint
a jól ismert megoldások. Az indoklás szerint a két kutató zöldebbé
tette a kémiát.
A díjátadó ünnepség hagyományosan december 10-én, Alfred
Nobel halálának évfordulóján lesz, de ahogy tavaly, úgy idén is
– a koronavírus járvány miatt – elmarad a nagyszabású stockholmi
ceremónia. A díjazottak hazájukban veszik át a Nobel-díjat. ¡

inno -tér

túlérzékenység, hajlam, környezeti faktor, immunterápia, komponensalapú diagnosztika

Szerző: Hor váth Dániel

Miért lett népbetegség
az allergia?

Az allergia a 21. század népbetegsége. Ha az immunológiai túlérzékenységek összes típusát figyelembe vesszük, a magyar betegek aránya biztosan eléri a népesség harmadát,
de egyes becslések szerint a diagnosztizálatlan allergiásokkal együtt akár a felét is. Bár
néhány speciális allergiát kivéve e betegség általában nem veszélyezteti a beteg életét,
világszerte emberek milliárdjainak rontja jelentősen az életminőségét. De miért reagál
az immunrendszer ilyen hevesen az olyan teljesen veszélytelen környezeti hatásokra is,
mint egy pollenszem? Jóllehet elméletek vannak erre, valójában keveset tudunk az allergia kialakulásának okairól, és emiatt a betegség gyógyítása is meglehetősen nehéz.

A

z allergia napjainkban leginkább a Covid-19 koronavírus-betegséggel összefüggésben kerül a hírekbe. Főként a virágporok okozta légúti allergiák időszakában
sokan aggódnak amiatt, hogy a náthaszerű tüneteiket
vajon az allergia okozza, vagy esetleg vírusfertőzés (akár a SARSCoV–2 vírus) következményei. Noha a korábbi vírusváltozatok
okozta megbetegedés tünetei jellemzően eltértek a szénanátha
tüneteitől (tavaly elsősorban a lázzal, levertséggel és a száraz köhögéssel kötötték össze a Covidot), a delta-variáns okozta megbetegedések tünetei igen gyakran már nehezen megkülönböztethetők
más megfázásos jellegű betegségektől – és az allergiától is. Teljes
bizonyosságot csak teszteléssel lehet szerezni a Covid-fertőzésről.
A tünetek pontos azonosítása azért is nehéz, mert Magyarországon, ahogy szerte a fejlett világban, meredeken emelkedik
az allergiások száma. Jóllehet a becslések jelentősen eltérnek egymástól, nagyon valószínű, hogy az emberek legalább harmada
allergiás, és számuk évente három-négy százalékkal nő. A leggya-

koribb allergiatípus, a parlagfű-allergia legalább 2,5 millió ember
életét keseríti meg, vagyis a népesség negyede érintett. Ám emellett számos más környezeti hatásra is kialakulhat allergia, és sokan
egyszerre több mindenre is túlérzékenyek.

A hajlam örökletes
Kérdés, hogy mi okozza az allergia tömegessé válását és folyamatos terjedését. Ahogy minden betegség esetén, az allergia kialakulásában is vannak öröklött tényezők, illetve a környezeti tényezők
is hatnak rá. A rohamos terjedés láttán hajlamosak vagyunk azt
feltételezni, hogy a környezeti hatások játsszák a döntő szerepet
az allergia kialakulásában, hiszen közismertek az emberi tevékenység okozta környezeti károk, a légszennyezés és a klímaváltozás.
De vajon mekkora szerepük van az allergiában a géneknek?
„Az allergiás hajlam örökletes. A kutatások szerint, ha mindkét
szülő allergiás, akkor hatvan-nyolcvan százalék eséllyel a gyermek is
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A virágporok okozta légúti allergiák
időszakában sokan aggódnak amiatt,
hogy a náthaszerű tüneteiket vajon
az allergia okozza, vagy azok esetleg
vírusfertőzés következményei. Magyarországon valószínű, hogy az emberek
legalább harmada allergiás, és számuk
évente három-négy százalékkal nő.
A leggyakoribb allergiatípus, a parlagfű-allergia legalább 2,5 millió ember
életét keseríti meg, vagyis a népesség
negyede érintett.

allergiás lesz. Ha csak az egyik szülő allergiás, akkor húsz-harminc
százalék a gyermekben kialakuló betegség esélye – mondja Novák
Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, aki egyben
a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság elnöke is. –
Viszont a betegség megjelenésének időzítésében és az allergia formájában, súlyosságában már számos külső tényező játszik szerepet.”
Vagyis teljes bizonyossággal nem lehet kijelenteni, hogy az allergiás szülőknek allergiás lesz a gyermekük is, de nagyon nagy
a veszélyeztetettsége. Akiben pedig erősebb a hajlam, az kevésbé
súlyos környezeti hatások esetén is allergiás tüneteket tapasztalhat,
akár már egészen kis korban. Az allergia a 21. század népbetegsége.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint az évszázad
közepére várhatóan minden második ember allergiás lesz a Földön.
Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy az orvosi statisztikákban
azért is bukkanhatnak fel egyre gyakrabban bizonyos betegségek,
mert fejlődik a diagnosztika, és így többet azonosítunk közülük.
Számos kórképet csak az utóbbi évtizedekben tudunk felismerni,
de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy korábban ne létezett volna.
Az allergia gyakoribbá válására számos elmélet létezik. Talán
a legismertebb a higiéniahipotézis, amely szerint a modern korban
elterjedt higiénés szokások kedveznek az allergiás tünetek kialakulásának. Az allergia alapvetően az immunrendszer hibás működéséből fakad: a szervezet védekezőrendszere ártalmatlan környezeti
tényezőkre, például virágporra, különféle tápanyagokra vagy állati
eredetű anyagokra is immunválaszt indít be, és ez okozza a tüneteket. A higiéniahipotézis egyik feltételezett mechanizmusa szerint
a tényleges kórokozók (vírusok, baktériumok) elleni immunválaszt
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az 1-es típusú segítő (helper) T-immunsejtek közvetítik. Ezzel párhuzamosan gátolják a 2-es típusú segítő T-sejtek (TH2) közvetítette reakciót, ami számos allergiás tünet hátterében húzódik.
„Bizonyos gyermekkori fertőzések az immunrendszer sejtjeinek
allergiát gátló vonalát erősíthetik, míg mások akár kedvezhetnek
is az allergia kialakulásának – állítja Novák Zoltán. – Ennek az elméletnek számos bizonyítéka van, ugyanakkor vannak szkeptikus
kutatók is.”
Az elmélet szerint, ha túlzottan steril, patogénmentes környezetben növünk fel, akkor az immunrendszer TH1 ága nem stimulálódik eléggé, így az nem képes gátolni a TH2 választ, és ez váltja
ki az allergiát. Másképpen fogalmazva, az emberi szervezet ahhoz
alkalmazkodott a törzsfejlődés során, hogy nagyszámú kórokozóval kell megküzdenie, és ehhez rendelkezik megfelelő immunrendszerrel. Ha a szervezet nem találkozik ezekkel a kórokozókkal,
akkor egyéb, ártalmatlan antigének ellen fordul. A higiéniahipotézist számos tapasztalat alátámasztja. A szénanátha és az ekcéma
kevésbé gyakori a nagycsaládokban felnőtt gyerekeknél, hiszen
elméletileg őket több kórokozóval fertőzik meg a testvéreik.
Az egyre sterilebb környezet lehet az oka annak is, hogy az allergia az iparosodottabb társadalmakban gyakoribb, mint a fejlődő világban, és a fejlett országokba bevándorlók annál gyakrabban
mutatnak allergiás tüneteket, minél régebben élnek ott. Ahogy
egy ország gazdagodik (és feltételezhetően egyre „tisztábbá” válik), úgy lesz mind gyakoribb az allergia a népességben. Egyértelmű
különbség látszott például a Német Szövetségi Köztársaságban és
a Német Demokratikus Köztársaságban az emberek allergiára való
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hajlamában a két ország egyesítésekor. A nyugatiak voltak a gazdagabbak, és ez meglátszott az életmódjukon is. A keleti gyerekek közül sokan jártak bölcsődébe, mert a szüleiknek dolgozniuk
kellett, így aztán több kórokozóval találkozhattak. Ezzel szemben
a nyugati kisgyerekek közül többen maradhattak otthon az édesanyjukkal, mert az apa jól keresett, képes volt eltartani a családot.
Emiatt a nyugati gyerekek hajlamosabbak az allergiára és más immunrendszeri betegségekre, mint a keletiek.

A hímnemű fák ártalmai
Egyes kutatások szerint eltérés van az azonos országban élő, városban és vidéken lakó emberek allergiára való hajlama között is,
bár e különbség kevésbé kifejezett, illetve más faktorok is szerepet
játszhatnak benne. Nagyon valószínű, hogy a városokban a közlekedési eredetű légszennyezés hat az allergia kialakulására, bár
telente a falvakban is erősen szennyezett lehet a levegő az elavult
fűtési megoldások miatt. Viszont ugyancsak súlyosbíthatja az allergiás tüneteket az, hogy régebben a városok utcáira, parkjaiba
főként hímnemű fákat telepítettek. Ezzel akarták megelőzni, hogy
a nőnemű fák elhullajtott magvai és gyümölcsei beszennyezzék
az utcákat. Csakhogy a hímnemű fák virágport termelnek, ami
sok emberben allergiás reakciókat vált ki. Mindez jól mutatja, hogy
az allergia elterjedését, kialakulását nem lehet egyetlen okra viszszavezetni. A betegség háttere rendkívül komplex, a klímaváltozás
ugyanúgy hat rá, mint a gyermekkori fertőzések és a lakhely.
„A környezeti faktorok nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen
például a globális felmelegedés miatt megnyúlik a növények virágzásának időtartama, vagyis hosszabb ideig lesz magas a pollenkoncentráció a levegőben – folytatja Novák Zoltán. – De a légszennyezés is az allergia súlyosbodását okozhatja.”

A higiénián kívül több más életmódbeli és környezeti tényezőt
is összefüggésbe hoztak az allergiával. A krónikus stressz például
súlyosbíthatja az allergiás tüneteket. Ezt a jelenséget az immunrendszer működésének szabályozásában fontos szerepet játszó
interleukin-12 molekuláknak tulajdonítják. Ezek a molekulák normális esetben visszafogják a 2-es típusú segítő T-sejtek által közvetített allergiás reakciókat. Csakhogy súlyos stressz esetén a vegetatív idegrendszer, illetve a hormonrendszer működése gátolja az
interleukin-12 működését, amely így nem tudja kontrollálni a TH2sejteket, és súlyosbodik az allergiás reakció. Mindezek miatt bizonyos esetekben a súlyos allergiás tünetekkel küzdő emberek állapotán stresszcsökkentő kezeléssel lehet segíteni.
A higiéniaelmélet újabban feltörekvő ága a bélbaktériumok,
illetve a bélben élő paraziták szerepét hangsúlyozza az allergia
kialakulásában. A teória szerint az ivóvíztisztítás előtti időkben
az emberek szervezetébe a vízzel számos parazita jutott be.
Ezek közül sok kifejezetten veszélyes betegségeket terjesztett,
voltak közöttük azonban olyanok is, amelyek nem okoztak különösebb problémát a bélrendszerben, és az évezredek során,
koevolúciós folyamatok révén, alkalmazkodtak az emberhez.
Olyan anyagokat választottak ki, amelyek féken tartották az immunrendszert. Eközben pedig, mellékhatásként, az allergiás reakciókat is blokkolták.
Az allergiás tünetek gyakran kombinálódnak, vagyis több különböző szervrendszert érintő allergia jelenik meg egyszerre. Novák Zoltán elmondta, hogy ha valakinek szénanáthája van, akkor
mindig keresni kell, hogy nincs-e asztma is a háttérben. De a légúti allergiák nemritkán együtt járnak az ételallergiákkal, amelyek
a gyomor-bél rendszert érintő tüneteket okoznak, vagy atópiás
bőrbetegséggel, például ekcémával járnak. Az atópia a fokozott
hajlamot jelenti az immunglobulin-E antitestek termelésére, akár
Az allergia az immunrendszer hibás működéséből fakad: a szervezet védekezőrendszere ártalmatlan környezeti tényezőkre, például virágporra, különféle tápanyagokra vagy állati eredetű anyagokra
is immunválaszt indít be, és ez okozza
a tüneteket. A légúti allergiák gyakran
együtt járnak az ételallergiákkal, amelyek
a gyomor-bél rendszert érintő tüneteket
okoznak, vagy atópiás bőrbetegséggel,
például ekcémával járnak.
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veszélytelen antigének hatására is, ami az allergia kialakulásának
alapja. Az atópiás hajlamú gyerekeknél életük során rendszerint
meghatározott sorrendben jelennek meg a különféle allergiás tünetek, amit az orvostudomány atópiás menetelésnek hív.
Gyakran már csecsemőkorban megjelenik az allergiás bőrkiütés, ezt követik az asztmás tünetek, míg felnőttkorban jelentkezik a szénanátha. Természetesen ez a sorrend egyénenként változhat, de a tendencia szerint így szoktak megjelenni a különböző
szervrendszereket érintő allergiák. A különböző allergiák együttes
megjelenése is arra utal, hogy a háttérben globális okok, a teljes
immunrendszer hibás működése húzódik. „Az allergia lényegében
az immunrendszer kisiklása, hiszen teljességgel ártalmatlan tényezőkre is védőanyagokat termel. Ilyenkor megváltozik a sejtek működése, és a hibásan termelt immunanyagok miatt jelennek meg
a klasszikus allergiás tünetek” – magyarázza Novák Zoltán.

A kezelés általában csak tüneti
Bár az allergia hátterét, kialakulásának mechanizmusait jól ismerjük, a tünetek megállíthatatlanul terjednek a népességben. A betegség gyakoribbá válásának egyik legszembetűnőbb jele, hogy
növekszik az allergiagyógyszereket használók száma, illetve az ilyen
készítményekre költött pénz összege. Ugyanakkor e gyógyszerek
szinte kizárólag csak az allergiás tüneteket csillapítják, vagyis szigorú értelemben nem a betegséget gyógyítják, nem az okát szüntetik meg. Jelenleg az allergia ellen egyetlen oki kezelés érhető el,

és ez az immunterápia. Ennek során tisztított, meghatározott dózisú allergénkivonatot megfelelő ütemben adagolnak a betegnek.
A szervezetben ennek hatására úgynevezett blokkoló ellenanyagok jönnek létre, amelyek megakadályozzák, hogy az allergén természetes úton való bejutásakor olyan immunválasz induljon be,
amely klinikai tüneteket okoz.
Az immunterápia nem egyik napról a másikra szünteti meg
az allergiát. A sikeres kezeléshez három-öt éven keresztül kell alkalmazni, ekkor van valós esély arra, hogy az allergia megszűnik.
Általában akkor alkalmazzák az immunterápiát sikeresen, ha
a betegnek kevés allergénnel szemben diagnosztizálható a túlérzékenysége. Viszont vannak, akik hat-nyolc vagy még több allergénnel szemben is túlérzékenyek. Novák Zoltán szerint ilyenkor
már kisebb a sikeres hiposzenzibilizáló (érzékenységet csökkentő)
immunterápia sikerességének esélye.
Jelenleg az immunterápiát főként légzőszervi és rovarcsípésallergiák ellen alkalmazzák, az ételallergiák esetén nem egyértelmű
a pozitív hatása. Az allergén anyagot általában a bőr alá fecskendezik, ritkábban a nyelv alá helyezett tablettából szívódik fel. Jóllehet
az utóbbi megoldás népszerűbb, főként a tűszúrástól ódzkodók
körében, a vizsgálatok szerint a bőr alá fecskendezés erősebb hatást válthat ki. A legtöbb esetben a kezelés lezárulta után évekig
tünetmentes maradhat a beteg.
A növények és más allergén környezeti anyagok igen eltérő
erősséggel képesek allergiás reakciót kiváltani. Bizonyos molekulák önmagukban is allergiás tüneteket okoznak, míg mások csak

Az allergiás hajlam örökletes. Ugyanakkor az egyre sterilebb környezet is oka
lehet, hogy az allergia az iparosodottabb társadalmakban gyakoribb, mint
a fejlődő világban, de a klímaváltozás
ugyanúgy hat rá, mint a gyermekkori
fertőzések és a lakhely. A krónikus
stressz pedig súlyosbíthatja az allergiás
tüneteket. A higiéniaelmélet újabban
feltörekvő ága a bélbaktériumok, illetve
a bélben élő paraziták szerepét hangsúlyozza az allergia kialakulásában.
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A gyógyszerek az allergiás tüneteket csillapítják, nem az okokat
szüntetik meg. Az immunterápia az egyetlen kezelés, melyet
három-öt éven keresztül is alkalmazni kell, és főként légzőszervi
és rovarcsípés-allergiák ellen alkalmazzák. Az ételallergiák esetén nem egyértelmű a pozitív hatása. Az emésztőszervi allergiás
tüneteket okozó anyagokat könnyebb elkerülni, sőt meg tudják
határozni azt a molekulát, amely a betegben kiváltja az allergiás
reakciót. Így nem kell teljes egészében lemondani bizonyos
táplálékokról, mert akár egyszerű előkezeléssel is semlegesíteni lehet a bennük lévő allergéneket.

egyéb körülmények teljesülése esetén, például ha kapcsolódnak
más molekulákhoz. A gyengébben allergizáló anyagok molekulái
rendszerint nem kötődnek olyan erősen azon sejtek receptoraihoz, amelyek beindítják a reakció mechanizmusát.
Az allergia kezelésének, menedzselésének csupán egyik ága
a gyógyszeres terápia. A betegek sokat tehetnek maguk is azért,
hogy a tüneteik enyhébbek legyenek (még ha ezzel a betegség
okát nem is tudják megszüntetni). Novák Zoltán szerint az egyik
legfontosabb viselkedési védekezés alapja, hogy a beteg ismerje,
hogy milyen hatások váltják ki a tüneteit, és azokat igyekezzen
elkerülni. Ez természetesen nem mindig egyszerű, hiszen számos
allergén, például a virágporszemek a levegőben terjednek, és így
korántsem csupán a virágos réten fordulnak elő, hanem szinte
mindenütt. Vagyis a légzőszervi allergének elkerülése, főképpen
virágzási szezonban, nagyon nehéz.
Elméletben könnyebb elkerülni az emésztőszervi allergiás tüneteket okozó anyagokat, merthogy a táplálékot megválogathatjuk, a belélegzett levegőt viszont nem. Ugyanakkor ez sem mindig
egyszerű. A modern, feldolgozott élelmiszerek összetétele már
rendkívül komplex, így aztán gyakran olyan anyagok is előfordulnak bennük, amelyeket nem is feltételeznénk, és amelyek miatt
allergizálók lehetnek. Kevesen gondolnák például, hogy sok felvágottban van laktóz és tejfehérje is.
Az orvostudomány fejlődése mára szerencsére megkönnyítheti
az allergiások életét, ugyanis sokkal pontosabban meg tudják határozni azt a molekulát, amely a betegben kiváltja az allergiás reakciót. Így nem feltétlenül kell teljesen lemondania bizonyos táplálékokról, vagy egyszerű előkezeléssel semlegesíteni lehet a bennük
lévő allergéneket. „Manapság már úgynevezett komponensalapú
diagnosztikát is végezhetünk, vagyis egy allergén anyagon belül is
meg tudjuk határozni, hogy mely fehérjekomponens a felelős az allergiás reakcióért – mondja Novák Zoltán. – Ennek révén sokkal
nagyobb lesz az esély arra, hogy a megfelelően kiválasztott immun-

terápia hatékony legyen. Ám ha valaki tejfehérje-érzékeny, ma már
azt is meg tudjuk neki mondani, hogy az allergiáját kiváltó fehérjekomponens hőstabil-e vagy sem. Vagyis elképzelhető, hogy forralással semlegesíthető az allergén, és így forralt tejet már nyugodtan
fogyaszthat, nem fog nála tüneteket okozni. Korábban csak abban
lehettünk biztosak, hogy a tej fehérjéire allergiás, és kerülnie kell
a tejtermékeket.”
A komponensalapú diagnosztika a betegség kilátásait is sokkal
egzaktabban kiismerhetővé teszi. Az orvosoknak precízebb adataik lehetnek arról, hogy pontosan milyen típusú allergiája van
a betegnek, ezáltal pedig az adott betegséghez kötődő klinikai
tapasztalatokat vehetik alapul a terápia, illetve a prognózis meghatározásakor. Vannak allergiatípusok, amelyek jellemzően csak egy
adott életszakaszra jellemzők, vagy a betegek tünetei néhány év
múlva maguktól elmúlnak (mondhatni: kinövik az allergiát). Az allergénkomponens akkurátus azonosításával az orvosok pontosabban tájékoztathatják a beteget a lehetőségeiről.
Számos gyermekkori betegség esetén nyugtatják azzal az aggódó szülőket, hogy a gyermek felnőtt korára „kinőheti” a betegséget, és tipikusan ilyen az allergia is. A valós kép azonban lényegesen összetettebb. Bár sok allergia már gyermekkorban kezdődik (ahogy korábban már volt szó az úgynevezett atópiás menetelésről), és olyan allergiák is vannak, amelyek nem egész életen
át tartanak, más túlérzékenységek viszont csak felnőttkorban
jelentkeznek. Vagyis nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy
a gyerekek körében gyakoribb az allergia, amely aztán felnőttkorra gyakran elmúlik. Az Allergiatársaság elnöke szerint azonban arra viszonylag kicsi az esély, hogy a diagnosztizált allergia
felnőttkorra teljesen elmúljon. Inkább a változásban lehet bízni.
Ha valaki ﬁatalkorában több allergénre is erősen érzékeny, előfordulhat, hogy később egy-egy allergénre gyengül az allergiája,
ez főként az ételallergiák esetében lehetséges. A teljes gyógyulás
azonban igen ritka. ¡
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Szerző: B. Á.

Kritikus tömeg
az MI területén
A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium
(MILAB) lehetőséget biztosít arra, hogy a korábban széttöredezett kutatói csoportokat egységbe tömörítve, felhelyezze
Magyarországot az európai térképre – érzékeltette a laborban rejlő lehetőségeket Benczúr András szakmai vezető, akivel a jelenleg is folyó megbízásokról és a piaci partnerekkel
kapcsolatos tapasztalatokról beszélgettünk.

A

MILAB tizenegy egyetemi,
kutatóhelyi és közigazgatási
partnerrel működik, a szakmai munkát a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) vezeti, ezen belül az
alapkutatási témákat a Rényi Alfréd
Matematikai Kutatóintézet koordinálja.
„Az MI az elmúlt időszak egyik legfelkapottabb témája lett, ráadásul a koronavírus-járvány csak tovább növelte
a technológia megfelelő kihasználásának fontosságát. Alkalmazási területe
a járműgyártástól kezdődően az orvos- és társadalomtudományon keresztül egészen az agráriumig mindenhol

hasznosítható, ennek megfelelően szinte
minden egyetem és kutatóintézet indított kutatásokat, a labor elsődleges célja pedig az volt, hogy ezeket a szakmai
munkákat összefogja” – jegyezte meg
Benczúr András. Mint folytatta, a labor
megalakulásával ezek a kutatócsoportok már nem egymással versenyeznek
a pályázati forrásokért, hanem alulról
építkezve hálózatos működésre tértek
át, és egységes képet mutatva, az országot képviselve jelennek meg a nemzetközi színtéren is. Véleménye szerint
munkájuk egyik legnagyobb hozadéka,
hogy mára a hazai kutatók kritikus tömegben dolgoznak együtt a MILAB égi-

Mesterséges intelligencia támogatású gyártósoroptimalizáció modellezése a SZTAKI -ban.
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Benczúr András, a SZTAKI
Informatikai Kutatólaboratóriumának vezetője

sze alatt. A MILAB mintegy száz kutatót
tömörít, és fő kutatási területei között
a mélytanulás (deep learning) matematikai alapjai; a természetesnyelv-feldolgozás; a gépi érzékelés; az orvosi,
egészségügyi és biológiai alkalmazás;
a biometriai alkalmazások, a személyes
adatok védelmét biztosító adatfeldolgozó technológiák; az agrár- és élelmiszeripar; a közlekedés; a feldolgozóipar
és a távközlés szerepelnek.
Mindezek alapján, és összhangban a
Mesterséges Intelligencia Nemzeti Stratégia törekvéseivel, tavaly szeptemberben hat nagyobb alprojektet definiáltak.
Ezek közül az egyik például a szenzor/
IoT/távközlés elnevezést kapta, és ennek
keretében elsősorban arra keresnek választ, hogyan lehet a mérésekből származó gyártási folyamatokat leíró adatokból minél hatékonyabban előrejelzéseket adni, például a termék élettartamára vagy a folyamat optimalizálására.
A nyelvtechnológia alprojekt nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy
olyan, magyar nyelven könnyen elérhető technológiai modulokat fejlesszen
ki és tegye a közösség számára hasznosíthatóvá, amelyeket ipari és üzleti alkalmazásokban lehet használni. „Minderre elsősorban azért volt szükség, mert
a magyar nyelv ilyen típusú támogatását mástól nem várhatjuk el” – mondta
Benczúr András. Jelen esetben nem új
tudományos eredményekre kell számítani, elsősorban a más nyelvek által elért
szintre szeretnénk mi is eljutni. A Google
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fordítója egyértelműen megmutatja: minél elterjedtebb egy nyelv, minél több digitális szövegállomány áll rendelkezésre,
annál precízebb modellt lehet rá építeni.
A gépi látás és érzékelés témakörében a többi között az orvosi képfeldolgozó alkalmazásokkal kapcsolatos kutatásokra koncentrálnak, míg a biztonság és személyes adatok védelme alprojektben az ezeket biztosító adatfeldolgozó technológiák kutatására fókuszálnak.
Az orvosdiagnosztika területe is rendkívül népszerű, ugyanis a mesterséges
intelligencia és a hálózatba kapcsolt működés komoly lehetőséget kínál az egészségügyi szektorban is. A hatodik alprojekt, a matematikai elméleti alapkutatások során pedig arra koncentrálnak,
hogy milyen optimalizáló eljárásokat
lehet használni, hogy még pontosabb
előrejelzéseket lehessen adni.
A szakmai vezető kitért arra is, hogy
az MI rendkívül gyorsan változó terület, ezért a kutatási irányokat nem lehet
hosszú távon tervezni, így minden évben felülvizsgálják, mik az aktualitások, merre érdemes helyezni a jövőben
a hangsúlyokat.
Benczúr András a laboratóriumban
folyó kutatásokkal kapcsolatban arra
hívta fel a figyelmet, hogy megrendelői
körükhöz a piaci szereplők mellett az állam is szervesen kapcsolódik. Jelenleg
az Audi, a Bosch, a Nokia és az Ericsson is különböző feladatokkal bízza
meg a MILAB kutatóit, akik ezzel párhuzamosan a két közigazgatási partner
– a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és
a Magyar Államkincstár – megbízásain
is dolgoznak. „Az általános szakértői

MRI -vizsgálat a Városmajori Szívklinikán. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb
hangsúlyt kap az egészségügyi képalkotás kiértékelésében.

vélemény szerint az adat az új olaj, és
láthatóan egyre élesebb a verseny, mivel
az adatok birtoklása kompetitív előnyt
jelent” – mutatott rá egy újabb fontos területre a szakmai vezető.
A digitális kormányzás egyik fontos
eleme lesz az úgynevezett Adattárca
projekt, amelynek eredményeként hamarosan kialakul a jogi és közgazdasági
keretrendszer, amelyben az ügyfelek
személyes adataikat értelmezhetik, és
akár befektetés gyanánt, például egy
pénzügyi szolgáltató rendelkezésére bocsáthatják. De nem ez az egyetlen állami
megbízása a laboratóriumnak, jelenleg
is zajlik az ügyfélszolgálatok digitalizálása és mesterséges intelligenciával való
támogatása. Ennek alapján létrejöhet

A robotika és a mesterséges intelligencia meghatározzák
a jövőt, a két terület találkozásával is foglalkozik a MILAB.
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Magyarországon egy olyan szolgáltató
állam, amely a polgárainak 21. századi
minőségű szolgáltatásokat tud nyújtani. Benczúr András a piaci szereplőkkel folytatott közös munka kapcsán azt
emelte ki, hogy az a szervezeti keret és
biztos anyagi háttér, amelyet a MILAB
képvisel, a nagy multikat is bátrabbá
tette, ezért lényegesen több közös kutatás indult el a labor megalakulása óta,
mint korábban.
A szakmai vezető komoly kihívásnak
nevezte a nemzetközi projektekben való
megjelenést. Személyes kapcsolatainak
köszönhetően elsősorban a német és
skandináv országok MI kutatóintézeteivel alakult ki szorosabb együttműködésük, és mint mondta, kapcsolati tőke nélkül lehetetlen kutatásokhoz csatlakozni.
Benczúr András a V4-ek tekintetében
lát még előrelépési lehetőséget, véleménye szerint közösen jóval sikeresebben
tudnának kijutni az európai porondra.
A nemzetközi mozgásteret illetően azt is
megjegyezte, hogy folyamatosan monitorozzák, mely szervezetek munkájához
tudnának bekapcsolódni, és az elmúlt
időszak eredményei alapján az MI-adatkutatásokkal foglalkozó Big Data Value
Association az egyik ilyen intézmény. ¡
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hegedű, basszustárogató • kiszámítható finanszírozás

Különleges hangszerek
a Zenetörténeti Múzeumban
Sáránszky-hegedűvel és Stowasser márkájú basszustárogatóval gyarapodott a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Zenetudományi Intézetének (ZTI) Zenetörténeti Múzeuma.
Nemzeti Filharmonikus Zenekar klarinétművésze, Mali István ajánlotta fel az 1920-as
évek körül készült Stowasser márkájú basszustárogatót a múzeumnak. A hangszer
nevét készítője, Stowasser János után kapta, akinek 1897-ben szabadalmazott szoprántárogatója nemzeti hangszereink közé tartozik, és széles körben elterjedt. A hangszerkészítő mester a 20. század elején egész tárogatócsaládot hozott létre különféle méretekben, hangfekvésekben, így basszusban is. A Zenetörténeti Múzeum gyűjteményébe
most bekerült hangszer kuriózum, ugyanis csak két darab maradt fenn belőle, a másik
hangszer az Egyesült Államokban található. A hangszer kitűnő állapotban van, játékra
is alkalmas, igazi mestermunka.
A Dohnányi Zeneiskola hegedű- és szolfézstanára, Vágvölgyi Éva tízévesen, szüleitől
kapta a Sáránszky-hegedűt. A tőle most megvásárolt hangszer különleges helyet foglal
el a Zenetörténeti Múzeum gyűjteményében, amelynek egyik legértékesebb részét a hegedűk jelentik, azon belül is a magyar hegedűkészítés fénykorából, a 20. század első feléből származó mesterhegedűk csoportja. A múzeum munkatársai folyamatosan ﬁgyelik
az eladó hangszereket, és nagy öröm volt, amikor rátaláltak az eladásra kínált, igen szép,
hibátlan állapotú, 1957-ben, Sáránszky Pál által készített hegedűre.
A két különleges hangszer a múzeum állandó kiállításában látható. ¡

Újabb nyertesek E

Forrás: mta.hu

A Tejútrendszer kémiai feltérképezése, kardiológiai betegségek terápiás és diagnosztikus célú
vizsgálata, értékpolarizáció a tudományban
– ezekhez hasonlóan izgalmas kérdések kutatása
kezdődhet meg a Magyar Tudományos Akadémia
Lendület programjának köszönhetően.
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rdei Anna, az Akadémia főtitkárhelyettese
mondta az idei kiírás nyerteseit bemutató
eseményen: „A tudományos eredményekért, valamint az azokat produkáló legkiválóbb koponyákért hatalmas verseny folyik. Remek munkakörülményekkel és kiszámítható tudományﬁnanszírozási rendszerrel kecsegtetik a legígéretesebb kutatókat. Erre a kihívásra igyekezett választ adni az MTA
2009-ben, amikor először hirdette meg a ﬁatal kutatók számára kiválósági programját, a Lendületet.” A professzornő szerint a program elindítása
óta valós alternatívát kínál azoknak, akik az őket
foglalkoztató probléma tudományos igényű megválaszolására önálló kutatócsoportot szeretnének
alakítani. Örvendetes, hogy nő a nyertesek között
a hölgyek aránya. 2009 óta 27 nő alapíthatott Lendület kutatócsoportot a 162 férﬁ mellett.
A pályázati kiírásra idén 64-en jelentkeztek.
Közülük 15-en nyerték el az akadémiai támogatást.
Az adatok azt mutatják, hogy a Lendület valóban
meghatározó támogatást jelenthet a kutatói pályán, hiszen a program egykori résztvevői közül
többen váltak a hazai tudományos közösség meghatározó képviselőivé, öten az MTA levelező, hárman pedig a rendes tagjai. ¡

Forrás: ZTI

A

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem • uni-mate.hu

A MATE termékké
és szolgáltatássá fejleszti
kutatási eredményeit
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Innovációs Központja a közelmúltban
bevezetett innovációs szolgáltatásokkal minden egyetemi polgárnak minden szakterületen,
a nagy potenciált rejtő ötletek minden fázisában képes segítséget nyújtani. Az elsőként
támogatott projektek az agrárium széles spektrumát fedik le – a precíziós növényvédelmi
felmérések előkészítésétől a speciális halgazdálkodási eszközök fejlesztéséig.

A növényvédő szerek formulálása során fontos cél
a permetlé megfelelő terülése az élő növényi felületen
„Egyetemünk a magas színvonalú oktatási-kutatási feladatokon túl arra is
kiemelt figyelmet fordít, hogy az új
eredmények ne csak szakmai publiká-

ciókban jelenjenek meg, hanem kézzelfogható termékként, technológiai újításként vagy szolgáltatásként a piacon
is elérhetővé váljanak, azaz a társadalom számára is hasznosuljanak. Az ehhez szükséges lépcsőfokok megtételében nyújt hathatós segítséget a MATE
Innovációs Központja” – emelte ki az
egyetemi innovációs szolgáltatások fejlesztése kapcsán Prof. Dr. Gyuricza
Csaba, az intézmény rektora.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019-1.2.1-EgyetemiÖKO -2019-00006 projektjének támo gatásával kifejlesztett innovációs szol-

gáltatások egyik fő pillére a MATE
Proof of Concept finanszírozási programja, amely az egyetem berkein belül
keletkezett kutatási eredmények piaci
hasznosításának elősegítését célozza.
A kutatók a program révén támogatást
kaphatnak innovációs ötleteik értékeléséhez, validálásához, üzleti hasznosításának vizsgálatához vagy a szükséges
prototípusok kifejlesztéséhez, sőt a támogatás akár olyan fázisba is juttathatja a technológiákat, amelyek licenciára vagy spin-oﬀ cégalapítás útján
történő tőkebevonásra is alkalmasak.
A programra eddig beérkezett pályázatokat külső szakmai és pénzügyi szakértőkből, vállalatvezetőkből és egyetemi felsővezetőkből álló bizottság értékelte, többkörös bírálati rendszerben.
Az első pályázati körben öt projekt lépett magasabb szintre az innovációs
lépcsőn, összesen több mint 20 millió
forintos támogatással.
Az Egyetemi- ÖKO projekt keretében
a MATE Innovációs Központja Szellemi
Tulajdon Finanszírozási Alapot is létrehozott, amely az egyetem intézeteinek,
kutatóinak biztosít támogatást szabadalmi eljárások lebonyolítására. ¡

Tenzidekkel elősegíthető a permetlé
terülése, azaz a peremszög csökkentése a növényi levélen
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Szerző: Bencze Áron

Miért nem figyelünk
eléggé immateriális
javainkra?
Egy adott termék esetében már nem maga a szabadalom jelenti a védelmet, hanem egy teljes
portfóliót kell köré építeni, ami kellő biztonságot ad ahhoz, hogy az ötlet újdonságtartalmát ne
tudják ellopni, sem lemásolni, és az adott időre a hasznosítási jogokkal is kizárólag a tulajdonos
rendelkezzen – hangsúlyozta lapunknak adott interjújában Pomázi Gyula. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnökével az egyetemeken zajló szemléletváltásról, valamint az ősszel kiadott Globális Innovációs Index eredményeiről is beszélgettünk.
Miközben egy egyszerű bolti lopás komoly következményekkel jár, addig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)
diplomamunkáiból kéretlenül merített ötletek nemritkán
a nyugat-európai divatlapokban köszönnek vissza…

– Materiális javainkra valóban kiemelten ﬁgyelünk, óvjuk és bebiztosítjuk értékeinket, ingatlanjainkat, autóinkat, ezzel szemben
a szellemi tulajdonjogunkkal jelenleg nem tudunk mit kezdeni
Magyarországon. Ezért is volt a MOME esetében rendkívül fontos
állomás, hogy az egyetem vezetése idén úgy döntött, felméri az intézmény szellemi potenciálját. Elsősorban arra kerestük a választ,
mi helyezhető oltalom alá, mit lehet és kell megvédeni. Ebbe a ka-

tegóriába esnek a többi között a hallgatók által az OTDK-n (Országos Tudományos Diákkör – a szerk.) megoldott vizsgafeladatok
vagy éppen a diplomamunkák is, hiszen léteznek olyan piaci szereplők, akiknek az az elsődleges céljuk, hogy az ilyen esetekben
felbukkanó újdonságtartalmakat mindenki más előtt hasznosítsák. Fontos hangsúlyozni, nem követnek el ezzel bűncselekményt,
egyszerűen kihasználják a gyengeségeinket és tudatlanságunkat.
Az a fajta tudatosság, ami elkezdett beépülni a MOME IP-stratégiájába (intellectual property – szellemi tulajdon), garanciát jelent
arra, hogy a jövőben már ne lehessen a hallgatók, oktatók, kutatók
ötleteit, munkáit ilyen egyszerűen máshol hasznosítani.

Több hazai egyetemmel történt
megállapodás keretében a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködik a szellemi tulajdonnal
kapcsolatos ismeretek oktatásában, a szakmai módszertani fejlesztésekben; az egyetemek hallgatói, oktatói, kutatói szellemi tulajdon tudatosságának növelésében,
melynek fő célja, hogy az egyetemisták tudatosabban kezeljék
az általuk létrehozott szellemi tulajdont, és megtanulják, miképp
tudják azt hasznosítani.
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Jóllehet az elmúlt években emelkedett a hazai
szabadalmi bejelentések száma, a nemzetközi
oltalomjoggal rendelkező vállalatok aránya továbbra is jelentősen elmarad az uniós átlagtól.
Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé vagyunk
kreatívak, kevesebb dolgot találunk ki, hanem
arra mutat rá, hogy nem vigyázunk a szellemi
javainkra, pedig az oltalmak, kereskedelmi
jogok és védjegyek, illetve egy cég ismertsége
már mintegy 80 százalékban képviseli az adott
vállalat értékességét.

Az SZTNH idén több egyetemmel is szemléletformáló együttműködési megállapodást írt alá. Mennyire látja sikeresnek
ezt a folyamatot?

– Korábban is mintegy tizenöt felsőoktatási intézménnyel volt
megállapodásunk, azonban a megváltozott körülmények hatására újra kellett gondolni a kereteit. Elsődleges célunk az volt, hogy
megteremtsük a lehetőségét annak, hogy az egyetemisták tudatosabban kezeljék az általuk létrehozott szellemi tulajdont, és
megtanulják, miképp tudják azokat hasznosítani. A megállapodás
részeként az SZTNH közreműködik a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ismeretek oktatásában, a szakmai módszertani fejlesztésekben, az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói szellemi tulajdon
tudatosságának növelésében. Míg korábban a felsőoktatási intézmények nem voltak érdekeltek abban, hogy az ott létrehozott tudást hasznosítsák, ezért meg kellett mutatnunk, milyen hihetetlen
potenciál van ebben. A tendenciák több mint biztatóak: 2019-ben
nagyságrendileg 450 szabadalom jött létre Magyarországon; ezek
egyik fele az egyéni feltalálókhoz volt köthető, míg a maradék
50 százalék a gazdaság szereplőihez. Az egyetemek teljesítménye
10-12 bejegyzett szabadalom volt évente. Ma már ott tartunk,
hogy egy-egy intézmény nagyságrendileg 100-150 szabadalomérett kutatási eredménnyel rendelkezik. Egyértelműen az látszik,
hogy az ösztönzők hatására az egyetemek elkezdtek másképpen
tekinteni erre a lehetőségre, és valódi kutatóhelyként kezdtek viselkedni. Az idei esztendőben a Miskolci Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemmel, a kecskeméti Neumann János Egyetemmel, a győri Széchenyi István Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel sikerült megállapodnunk, de jelenleg is zajlanak
az egyeztetések más felsőoktatási intézményekkel.
A hazai oltalomvédelem évszázados hagyománya ellenére
viszonylag kevés vállalat rendelkezik oltalommal vagy szabadalommal. Hogy állunk nemzetközi viszonylatban?

– Annak ellenére, hogy az elmúlt években emelkedett a hazai
szabadalmi bejelentések száma, a nemzetközi oltalomjoggal rendelkező vállalatok aránya továbbra is jelentősen elmarad az uniós

átlagtól. A felmérések szerint az unió tagállamaiban működő kisés középvállalkozások (kkv-k) 8,8 százalékához fűződik valamilyen
oltalombejegyzés, ehhez képest a hazai mintegy 480 ezer kis- és
közepes vállalkozás mindössze 3,3 százaléka tud ezen a területen
eredményt felmutatni. És ami még nagyobb gondot jelent: a V4-ek
tekintetében is az utolsó helyen állunk. Lengyelországban például
ez az arány 10 százalék, ami egyértelműen azt mutatja, hogy nem
régiós leszakadásról beszélhetünk. A magyarországi adatok azért
is szomorúak, mert a találmányok bejegyzésének még a rendszerváltás előtti időszakban is komoly hagyománya volt, éves szinten
nagyságrendileg ezer ilyen megkeresés érkezett a Hivatalhoz. Az elmúlt évek adatai azonban nem feltétlenül jelentik azt, hogy kevésbé vagyunk kreatívak, mint korábban, sem pedig azt, hogy kevesebb dolgot találunk ki, hanem egészen egyszerűen arra mutat rá,
hogy nem vigyázunk a szellemi javainkra. Hogy konkrét adatokat
is mondjak: az SZTNH-ban negyedévente készülnek tevékenységi
statisztikák, s a harmadik negyedév utáni összegzésből az látszik,
hogy újra elindult egy növekedési folyamat az oltalmi bejelentések
terén – az eredményeink meghaladják a pandémia előttieket is.
2018-ban 443 nemzeti úton tett szabadalmi bejelentés érkezett
hozzánk az első háromnegyed évben, idén ez a szám 456. A védjegybejelentések száma is kilőtt, az első kilenc hónapban több
bejelentés érkezett, mint 2019-ben összesen. Ettől függetlenül
még sok a teendőnk, hogy ezek az adatok sokkal jobbak legyenek.
A jelentősebb vállalatoknál a szellemi tulajdon értéke egyre nagyobb hányadát teszi ki a cégek értékének. Valóban
fontosabbá váltak napjainkra az immateriális javak a materiális javakkal szemben?

– Néhány évtizede a piac még annak alapján árazta be a cégeket,
hány telephelye, gyára, üzeme volt, milyen infrastruktúrával rendelkezett, mennyire volt egyedi a technológiája és milyen volt
a menedzsmentje. Mára azonban teljesen átalakult a szemlélet, és
a hangsúly az immateriális javak felé tolódott el olyannyira, hogy
az oltalmak, kereskedelmi jogok és védjegyek, illetve egy cég ismertsége már mintegy 80 százalékban képviselik az adott vállalat értékességét. Ha belegondolunk, ma már senki sem azt nézi,
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hol készül a termék, hanem az számít, hogy milyen logó van rajta,
mennyire van felépítve a brand. Létezik olyan játékgyártó vállalat, amelyik szinte alig rendelkezik gyárral, mert termékeit mással
készítteti el. A cég egyszerűen a nevét és logóját adja a játékhoz,
és ez gyakorlatilag elég is a sikerhez.
Egy előadásában korábban úgy fogalmazott, hogy az oltalom használata jelentősen járul hozzá a cégek gazdasági
erősödéséhez: egy oltalom 10 százalékos növekedést eredményezhet, míg egy portfólió esetén akár 30 százalékot is.
Mit jelent pontosan az oltalmi portfólió?

– Vegyünk egy egyszerű példát. Itt van az asztalon a mobiltelefonom, amely nagyságrendileg 250-270 oltalommal rendelkezik.
Szabadalom védi például a kijelző felosztását, formatervezési
minta felel a kijelző lekerekítettségéért, dizájnoltalmat jegyeztek
be a kamerák elhelyezkedéséről, és védjegyoltalom biztosítja a logó pozícióját is a készüléken, és lehetne a sort hosszan folytatni.
Mindez jól mutatja, hogy egy-egy termék esetében nem egyetlen
szabadalomról beszélhetünk, hanem egy teljes oltalmi portfóliót
kell köré építeni, ami kellő biztonságot ad ahhoz, hogy a termék
újdonságtartalmát ne tudják ellopni, sem lemásolni, és az adott
időre a hasznosítási jogokkal is kizárólag a tulajdonos rendelkezzen. A mai világban csak ez jelenthet valódi védelmet.
Szerencsére nem kizárólag külföldi példákat tudok említeni,
ha az oltalmi portfólió fogalma kerül szóba. Idén ősszel osztottuk
ki a formatervezési díjakat, ahol a termék kategória győztese Bay
Zoltán lett, aki egy hyper high-end kategóriás audiohangfalat tervezett. A termék különlegességét az adja, hogy 360 fokban sugároz, így egy egészen speciális holograﬁkus audioteret alakít ki maga körül. A hagyományostól teljesen eltérő formával rendelkező
hangfalat három szabadalmi oltalom, használatiminta-oltalom és
védjegy is biztosítja. A Julius–K9 kutyahám portfóliója még ennél
is összetettebb; nemcsak a varrás technikája van levédetve, de még
a hám rétegrendje is. Emellett védelemmel van ellátva a márkanév, a logó és az egész brand, így biztosítva a kereskedelmi és gyártási jogok hazai hasznosítását.
Nemrég jelent meg a Szellemi Tulajdon Világszervezete
idei Globális Innovációs Indexe. Az eredmények alapján
hogyan alakult hazánk teljesítménye az elmúlt évben?

– Egy helyet javítva, a 34. pozíciót foglaljuk el a 132 országot rangsoroló listán. Véleményem szerint a legfontosabb üzenete ennek
a helyezésnek, hogy tartós a jelenlétünk a Top 50-ben. Érdekesség,
hogy a tavalyi eredményekhez képest mindössze tíz ország tudott
javítani, s ezek között van hazánk is. A Szellemi Tulajdon Világszervezete nemcsak azt vizsgálja, hogy a szellemi tulajdonjogokat
hogyan kezelik az adott államban, hanem azt is, miképp épül fel
az ahhoz vezet út, vagy hogyan kezelik a hasznosítási kérdéseket.
A világon a hetedik legjobbak vagyunk a szellemi tulajdonhoz
fűződő árbevétel mértékében, fajlagosan természetesen. Azaz
a Magyarországon létrejött újdonságok rendkívül sikeresek. Természetesen vannak gyengeségeink is: egyebek között nincs egyetlen olyan hazai márkánk sem, amely világszinten komoly piaci
ismertséggel és részesedéssel rendelkezne. Az azonban világosan
látszik, hogy a szabadalmi bejelentések számában szinte minden
területen javultak idén a mutatóink a tavalyi és tavalyelőtti szinthez képest.
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A tavalyi eredményekhez képest mindössze tíz ország tudott
javítani az innovációs indexén, és ezek között van Magyarország is; egy helyet javítva, a 34. pozíciót foglalja el a 132 országot rangsoroló listán. A világon a hetedik legjobbak vagyunk
a szellemi tulajdonhoz fűződő árbevétel mértékében fajlagosan, ugyanakkor nincs egyetlen olyan hazai márkánk sem,
amely világszinten komoly piaci ismertséggel és részesedéssel rendelkezne.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal
közösen indított iparjogi pályázat milyen érdeklődést váltott ki?

– Az érdeklődők száma folyamatosan emelkedik, ezért a tervek
szerint az elbírálás folyamatát rövidíteni fogjuk, és a pályázat keretösszegét is – amennyiben szükséges – emeljük a jövőben. Európában teljesen egyedülálló módon Magyarországon 100 százalékos támogatás szerezhető az iparjogoltalom bejelentésére, sőt arra
is lehetőség van, hogy a szabadalmi bejegyzést követő első három
évben az oltalom fenntartási díját sem kell megﬁzetni. Fontos
megemlíteni, hogy a vállalkozások kutatás-fejlesztési minősítésével különböző adókedvezmények is igénybe vehetők, amelyekkel
a cégek többsége ma nem él. A társasági adónál tízmillió forintonként egymilliót spórolhatnak a fejlesztéssel foglalkozó cégek, de
a hazai vállalkozások többsége ezt jelenleg nem igényli vissza. A lehetőség adott, az erre szánt keretösszeg is biztosított, arra biztatok
mindenkit, hogy éljen vele. ¡

innováció
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Szerző: B. Á. • Fotók: NIF Zrt.

Környezettudatos
infrastruktúrafejlesztés

Az M8-as autóút
Körmend–Rábafüzes
(országhatár) szakaszán lévő Vasszentmihályi völgyhíd

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. jelenleg 285 közúti, vasúti, kerékpáros és
intermodális csomópont-fejlesztési projekttel foglalkozik. A 2014–2020 közötti EU-s ciklus
pénzügyi zárásához közeledve átrendeződik a Társaság projektportfóliója, így a műszaki
átadások számának növekedésével csökken a folyamatban lévő kivitelezések száma, ezzel
együtt pedig a következő hétéves ciklus előkészítésének keretében számos vasúti beruházás
műszaki tervezése indulhatott meg. Interjú a NIF Zrt. vezérigazgatójával, Nagy Róberttel.
Hogyan értékeli 2021-et? Mennyire tekinthető sikeresnek
az előző évekhez képest?

– Mindent összevetve a vasútfejlesztés és az útfejlesztés területén
egyaránt sikeresen zárhatjuk az idei esztendőt. Az útfejlesztés reneszánszát éli, jelenleg nagyságrendileg 230 aktív projektünk van, amelyek kétharmada előkészítési, egyharmada kivitelezési fázisánál tart.
Országszerte szinte minden megyében dolgozunk kiemelkedő fejlesztéseken, melyek beruházási összértéke meghaladja az ezer milliárd forintot. Bár kibocsátásunk a 2019-es csúcsévtől kissé elmarad,
ám idén is rendkívül erőteljes. Az idei évben ~100 kilométer gyorsforgalmi út épült meg, a jövő megalapozására 2021-ben a közútfejlesztés kapcsán több mint 140 közbeszerzési eljárást indítunk el.
A vasútfejlesztés tekintetében jelenleg is országszerte számos
kivitelezési projektünk van folyamatban, ezzel párhuzamosan zajlik a következő ciklus projektjeinek az előkészítése. A 2021–2027-es
EU-s költségvetési időszakra vonatkozóan összesen 19 vasúti pro-
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jekt engedélyezési terveinek előkészítése zajlik. A 2014–2020-as
uniós ciklus projektjei döntő mértékben 2019-ben teljesültek, így
ezt az évet tekinthetjük a csúcsnak. Értelemszerűen az azt követő
évek, így az idei is, valamivel szerényebb a műszaki teljesítés tekintetében, ugyanakkor a befejezésre kerülő beruházások volumenét
illetően ismét egy igazán sikeres zárás előtt állunk. Az üzleti terv
teljesülése mellett sikerült több új kivitelezési közbeszerzést is
szerződéskötéssel zárni, külön megemlítve a Budapest Fejlesztési
Központtal együttműködésben bonyolított budapesti Déli Körvasút fejlesztésének 338 milliárd forint értékű kontraktusát, amely
a Társaság legnagyobb értékű szerződése.
Az esztendő legnagyobb kihívását talán a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train vasútvillamos rendszer létesítése, a vonalszakasz nagyvasúti, illetve a két városon belüli kivitelezési feladatok
jelentették. Ebben az esetben sem maga a kivitelezés összetettsége jelentett gondot, hanem a tram-train rendszer úttörő jellege
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miatt a jogszabályi háttér és az üzemeltetési tapasztalatok hiánya.
Mostanra a szerelvények már a futampróbát teljesítik a pályán.
Mennyire hátráltatták a munkálatokat a pandémia miatti
korlátozó intézkedések?

– A koronavírus-járvány okozott ugyan áthidalandó nehézségeket
a vasútfejlesztési területen, de számottevő elmaradásokat nem.
Példaként említeném a GSM-R rendszer második ütemének kivitelezését, melynél a megbetegedések miatt az egyeztetések, bejárások elmaradása, ezzel a tervezés és telepítés csúszása jelentett
akadályt. Voltak késések a külföldi termékbeszállításoknál is, például szünetmentes áramellátó rendszereknél, hálózati eszközöknél
a globális félvezető lapka hiánya miatt. Más projektnél a liftalkatrészek beszállítása, a külföldi irányító személyzet utazási korlátozása
hátráltatta az ütemterv teljesítését.
Évek óta folyik az egyik legnagyobb volumenű közlekedésfejlesztési beruházás, a Rákos–Hatvan vonalszakasz felújítása. Hol tartanak a munkálatok, és milyen feladatok vannak még hátra?

– A Rákos–Hatvan vasútvonal fejlesztése során 52,5 kilométer
hosszú vasúti pálya korszerűsítésére került sor, melynek keretében öt új – a közúti és a vasúti közlekedés biztonságát egyaránt
növelő –, külön szintű közúti keresztezést alakítottak ki. A környezetbarát vasúti közlekedést vonzóbbá teszi a hat helyszínen létrejött, 330 férőhelyes P+R parkoló. Az utazóközönség komfortjának
növelését szolgálja 13 állomás és megállóhely, valamint a gödöllői
HÉV-állomás felújítása. A fentieken túl Akadémiaújtelep néven
új megálló is létesült. Az állomásokon és megállóhelyeken épülő
55 centiméter magas peronok, valamint a kialakításra kerülő 19 lift
lehetővé teszi a vasúti közlekedés akadálymentes igénybevételét.
A vasút mentén mintegy 29,5 kilométer hosszon telepítettek zajvédő falat a vasút környezetében élők zajterhelésének csökkentése érdekében. Az utazóközönség számára megnyitott területek
(például felvételi épületek, utasforgalmi terek, peronok) kivitele-

zése befejeződött. A vasúti pálya és a felsővezeték-rendszer korszerűsítése elkészült, csupán kisebb kiegészítő munkák elvégzése van
hátra, melyek az év végéig szintén lezajlanak.
A vonalon jelenleg az ETCS 2 rendszer működéséhez szükséges
nagyobb üzembiztonságú GSM-R rádiós lefedés kiépítése történik
mintegy 51 kilométer optikai hálózat, tíz bázisállomás, tíz diszpécserterminál és harminc átviteltechnikai eszköz telepítésével.
Az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer üzembe helyezése tervezetten 2022 végéig megtörténik. A beruházás európai uniós és hazai
költségvetési forrás bevonásával valósul meg, melynek értéke öszszesen megközelítőleg bruttó 215 milliárd forint.
Országos kampány keretében mutatták be az elmúlt évtizedben a Balaton vonzáskörzetében megvalósult NIFfejlesztéseket, melyek értéke meghaladta a 300 milliárd
forintot. Akkor úgy fogalmazott, hogy néhány éven belül
ez az összeg elérheti a 400 milliárdot is. Milyen beruházások vannak tervbe véve a jövőben a környéken?

– 2021 júniusában zárult a Szabadbattyán–Balatonfüred vasútvonal villamosítása, következő célunk a villamosítás folytatása
Keszthelyig. A vasúti közlekedést és a vasúton utazók komfortját
növelheti, hogy az idei évben mind az északi, mind a déli parton
befejeződött összesen 28 helyszínen a balatoni vasútállomások
felvételi épületeinek modernizálása, valamint elkészültek a kapcsolódó peronok akadálymentesítésének kiviteli tervei. A források
rendelkezésre állásától függően ezek kivitelezése 2022-2023-ban
kezdődhet meg. A fejlesztéssel az érintett állomásokon nemcsak
a peronok és a felvételi épületek újulhatnak meg, hanem a kapcsolódó állomások előterei is, így a vasútállomások ismét készen
állnak a településre érkezők méltó fogadására.
A közúti fejlesztések között meg kell említeni a Látrány települést elkerülő út négynyomúsítása projektet az M7-es szomszédságában, amely kétszer két sávos főúti kiépítéssel jöhet létre
– a forgalomba helyezése 2024-ben várható. Szintén a térség megközelítését segíti a Veszprém déli elkerülő szakasz jelenleg is zajló
A kaposvári intermodális csomópont
helyi és helyközi buszpályaudvara, háttérben a gyalogos-kerékpáros felüljáró
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kivitelezése. A balesetveszélyes, nagy forgalmú útszakaszon új, kétszer két sávos kialakítás és külön szintű csomópontok kiépítése segíti majd a közlekedőket 2023 elejétől. A Balaton nyugati medencéjében Keszthely, Hévíz és Zalaegerszeg gyors megközelítését is segíti
az építés alatt álló M76-os út. A Balatonszentgyörgy–Fenékpuszta
közötti szakasz átadása 2022 elején várható. További három, Zalaegerszeg-északig tartó szakasz kivitelezésére a közbeszerzési eljárás
előkészítése folyamatban van. Eredményes eljárás esetén a szerződés megkötésére 2022 második negyedévében kerülhet sor. A kivitelezés befejezése a Fenékpuszta–Sármellék közötti szakaszon 2027
harmadik negyedévében, a Sármellék–Zalaegerszeg Keleti csomópont közötti és a Zalaegerszeg Keleti csomópont–Zalaegerszeg
Északi csomópont közötti szakaszon 2026 második negyedévében
várható. Itt érdemes még megemlíteni a Keszthely kétszer két sávos
főúti bekötését (71-es számú főút), melynek kivitelezésére a közbeszerzési eljárás előkészítése szintén folyamatban van. Eredményes
eljárás esetén tervezetten a szerződéskötés 2022 második negyedévében történhet, a kivitelezés 2025 második negyedévében fejeződhet be. 2022 tavaszán pedig elindulhat a 8-as és a 82-es számú
főutak összekötésének kivitelezése is Veszprémnél.
A Balatonnál a kerékpározás iránti igény is állandóan nő, éppen
ezért egyszerre több szakaszon folyamatos a Balatoni Bringakör
fejlesztése és kivitelezése. A 205 kilométer hosszú kerékpárútból már 86 kilométeren avatkoztunk be, és jelenleg is dolgozunk
28,1 kilométernyi szakaszon.
Amennyiben forrást tudunk rendelni a kivitelezés előtt projektjeinkhez, akkor például megvalósulhat a dél-balatoni és az északbalatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukciója is.
Milyen nagyobb, érdekesebb fejlesztések várhatók még
jövőre?

– Az egyik izgalmas, érdekes útfejlesztési projektünk az M76-os
autóút Keszthely–Fenékpuszta–Zalaegerszeg közötti szakaszán

tervezett nagysebességű tesztszakasz, valamint a már folyamatban
lévő M85-ös autóút Fertőrákos csomópont–Sopron országhatár
szakaszán lévő alagút kivitelezése. Szintén ki kell emelni a tervezetten induló M100-as autóút alagútjainak jövő évben kezdődő építését. További tervezetten induló, nagyobb kivitelezések az M4-es
autóút Törökszentmiklós–Kisújszállás közötti szakasza, az M44-es
gyorsforgalmi út M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakasza,
melynek megvalósulásával Békéscsabát is bekötjük a gyorsforgalmi úthálózatba, illetve az M49-es autóút M3-as és Ököritófülpös
közötti szakasz vagy a 23-as és 25-ös számú főutak fejlesztése.
2022-ben is folytatódnak a vasúti infrastruktúra átfogó megújítását, kapacitásának bővítését célzó fejlesztések. Érdemes kiemelni a Déli Körvasút fejlesztésének első ütemeként a Déli összekötő
vasúti Duna-híd korszerűsítését, a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű
infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása részeként pedig a Debrecen–Macs közötti vasúti vonalszakasz átépítését. Emellett 2020
őszén megkezdődött a Püspökladány–Biharkeresztes vasútvonalat érintő szűk keresztmetszet kiváltása és villamosítása projekt is,
amelynek keretében új, elektronikus biztosítóberendezés is kiépül,
központi forgalomirányítással. Ennek folytatásaként a 2022–2026
közötti időszakban a vágányépítési munkák mellett korszerű, modern, akadálymentes utasforgalmi létesítmények, utastájékoztató
rendszerek, P+R parkolók, zajvédő falak létesítése is megvalósul.
A közeljövő vasútfejlesztéseire kitekintve két jelentős beruházást is szükséges megemlíteni: a Békéscsaba–Lőkösháza vonalszakaszt, illetve a Déli Körvasút II. ütemeként a Kelenföld–Ferencváros vonalszakasz fejlesztését, melyek összességében közel bruttó
650 milliárd forint vasúti infrastruktúra-fejlesztést jelentenek. Már
megindult a Gubacsi vasúti híd átépítésének kivitelezői közbeszerzési eljárása, amelyet a jövő év elején a Ferencváros vasútállomáson
létesülő egyik 1-es vonali átmenő vágány külön szintű kitérőkörzet
feletti átemelésének, valamint Népliget megállóhely néven új, hatVillamosított vasútvonal Balatonkenese
és Balatonfűzfő között
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A Déli összekötő
vasúti Duna-híd két
új hídszerkezete

vágányos vasúti megállóhely, új közlekedési kapcsolat létesítésének
eljárásai követhetnek. Ez utóbbi két, a Déli Körvasút III. ütemét képező létesítmény nagyban elősegíti a körvasúti kapacitás növelését,
ezáltal a vasúti és a közösségi közlekedés régóta várt integrációját.
A 2014–2020-as EU-s ciklus pénzügyi zárásához közeledve átrendeződik a projektportfólió. A műszaki átadások számának növekedésével csökken a folyamatban lévő kivitelezések száma, ezzel együtt
pedig jelentős számban indult el a következő EU-s ciklus előkészítéseként újabb vasútvonalak korszerűsítésének műszaki tervezése.
Az európai uniós elvárás alapján a közlekedésben 2050-re
90 százalékkal kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást.
A NIF beruházásainál milyen lépésekkel segítik a klímacélok elérését?

– Az országban a legnagyobb közúti forgalom – és ezzel a legnagyobb közlekedési károsanyag-kibocsátás – Budapesten és az agglomerációban jelentkezik, így a NIF Zrt. következetesen fejleszti azokat az elővárosi vasútvonalakat, amelyek a felújítást követően nagy
kapacitásukkal, versenyképes menetidejükkel jelentősen hozzájá-

A Déli Körvasút új, két fedett peronnal megépülő
Népliget megállóhelyének látványterve

rulhatnak az autóforgalom csökkentéséhez. A villamosítási programunkban kivitelezés alatt áll a Püspökladány–Biharkeresztes vonal
fejlesztése, melynek befejezése 2022-ben várható. A beruházással
a Nyugat-Európából Románia felé tartó tehervonatok immár az ország teljes hosszán villamos vontatással tudnak majd közlekedni.
Mindemellett előkészítési fázisban van, ám még ebben az évtizedben elkészülhet a Szeged–Röszke, a Debrecen–Balmazújváros,
a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely/Ukk, valamint a Zalaszentiván–
Nagykanizsa szakaszok villamosítása, így újabb szakaszokon villamos mozdonyok közlekedhetnek a dízelmozdonyok helyett.
Beruházásainknál – legyen az bármilyen szakág – folyamatosan
ﬁgyelünk a projekt környezetére. A NIF Zrt. beruházásainak keretein belül a faültetések száma már elérte a tízezres nagyságrendet.
Különös kihívás a Déli Körvasúthoz kapcsolódó, előkészítés alatt
álló környezetrendezés, melynek során a vasútfejlesztések mentén
fekvő városi területek teljesen megújulhatnak. A zaj- és levegőszennyezés csökkentése érdekében beruházásaink során a szükséges helyeken zajárnyékoló falakat építünk, melyekre napelemek
is kerülhetnek. A nagyobb terhelésű utakon gumibitument építünk be, melyet használt gumiabroncsokból származó gumiőrlemény felhasználásával állítanak elő. Ennek alkalmazása nem csupán az aszfaltutak minőségének javítását teszi lehetővé a normál
bitumennel épített aszfaltutakhoz képest, hanem megoldást kínál
a hulladék gumiabroncsok környezetbarát feldolgozására és hasznosítására is. Újrahasznosítjuk a meglévő útpályaszerkezeti aszfaltrétegekből visszanyert mart aszfaltot az építés helyszínén vagy
más kivitelezésnél, valamint alkalmazzuk a hulladékok csökkentését, az anyagok többszöri felhasználását szolgáló remix eljárásokat.
A vízelvezetés tervezésekor nagyobb ﬁgyelmet fordítunk az út területéről lefolyó csapadékvizek helyben tartására, megfelelő körülmények esetén szikkasztására, felhasználására. A közvilágítás
tervezésekor pedig előtérbe kerül a dinamikus világítás tervezése,
mely mozgásmentes állapotban a teljesítményt töredékére veszi
vissza a korszerű világítótesteken. ¡
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Szerzők: Takács Miklós közlekedéstervezési igazgató, Schulek János műszaki igazgató; Főmterv Zrt.

Duna alatti vasúti alagút
A MÁV utasainak 60 százaléka Budapesten és az agglomerációban száll
vonatra. Ha a HÉV-et is figyelembe vesszük, még közel ugyanennyi utasról
beszélhetünk. Együttesen 157 millió utas évente! Ez a szám egyértelműen
rávilágít a vasút versenyképességére a nagyvárosi térségekben.

A

Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) rámutatott arra is, hogy a keresleti oldalon ez a napi 500 ezres
utasszám elérheti az egymilliót is, amennyiben a vasút
versenyképességét sikerül tovább növelni. Ehhez több
vonatot kell indítani, és a városon belül több ponton kell minőségi
átszállási lehetőséget biztosítani az utasoknak a városi kötöttpályás
gerinchálózatra. Mára azonban Budapest vasúthálózatának kapacitása kimerült. A bevezető vonalak megteltek, a fejpályaudvarok
nem képesek több vonatot indítani. Megoldást a fejpályaudvari
rendszer felszámolása, és a sűrűn közlekedő vonatok átmérős csokorba szervezése jelenthet egy a Belváros alatt futó alagútban.
Alagutat építeni a Duna alatt, összekötni a Déli pályaudvart
a Nyugati pályaudvarral már 150 éve foglalkoztatja a mérnököket.
Régi álom, ami mára közelít a megvalósuláshoz. Persze nem a Déli
pályaudvart kell szó szerint gondolni az alagút egyik végének,
hanem az a helyes megfogalmazás, hogy a Kelenföldi pályaudvart
kell összekötni a Nyugati pályaudvarral, tehát az alagút ott kezdődne, ahol a Déli mai alagútja bebújik a Kis-Gellért-hegybe.

Négy nyomvonalváltozat elemzésével kezdődött a tanulmányterv készítése, mindegyik az M2-es metróvonal egy-egy állomását
célozta meg. A változatokból kettő gyorsan kiesett, mert a Deák
tér felé és a Kossuth tér felé tartó nyomvonalaknak át kellene haladniuk a tabáni forráscsoportokon, sőt ott célszerűen állomásnak
is kellene lennie, ami súlyosan veszélyeztetné történelmi forrásaink és fürdőink vizét, megzavarva a karsztvizeknek a geológiai törésvonalak mentén történő felfelé áramlását. A Gellért, a Rudas és
a Rácz fürdők, valamint az Attila- és még néhány más forrás vize
nem kockáztatható. A Batthyány téren, illetve a Széll Kálmán téren
átvezetett másik két vonal közül pedig egyértelműen a Széll Kálmán téri változat bizonyult kedvezőbbnek, hasznosabbnak, mivel
sokkal nagyobb beépített területet fed le, így jóval több hálózati
elemmel alakítható ki értékes kapcsolat.
A kiválasztott nyomvonal tehát a Villányi utat elhagyva bebújik
a hegybe, s folyamatosan süllyedve a Déli pályaudvar alatt, elkerülve az M2-es metróvonal állomását jut el a Vérmezőig. Itt alakul ki
a Széll Kálmán téri állomás, melynek egyik vége a Széll Kálmán térre,

SZÉLL KÁ LM ÁN TÉR
DUNA-ALAG ÚT

KIS- GELLÉRT-HEGY
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míg a másik vége közel a Magyar jakobinusok teréhez, illetve a mai
pályaudvar előtti süllyesztett térhez esik. Az állomás – négy vágánynyal, két középperonnal – bányászati módszerrel készül, s csak a két
végén vezet ki a felszínre. A vasúti szerelvényekhez igazodó hosszú
állomás ezáltal nagy területet szolgál ki, sokirányú kapcsolattal.
Az alagút ezek után felülről keresztezi az M2-es metróvonalat,
majd tovább süllyedve jut le a Duna alá, elkerülve a Parlamentet és
annak mélygarázsát. A pesti oldalon rohamosan emelkedik, hogy
az M3-as metró vonalát már felülről keresztezze, és a Nagykörúti
főgyűjtő alatt átbújva jusson be a Nyugati pályaudvar csarnoka alá.
Az alagút a Kis-Gellért-hegy alatt hagyományos bányászati
módszerrel épül, egy szelvényben vezetve mindkét vágányt, majd
a Déli pályaudvar üzemi területén kiépülő pajzsindító műtárgytól
kezdve két fúrópajzzsal épített alagútpárban vezet tovább egészen
a Nagykörútig, ahol a pajzsokat kiemelik.

Az alagút megvalósulásával az eddig is legnagyobb forgalmú
állomásunk, a Nyugati pályaudvar egyértelműen az ország és ter-

mészetesen Budapest főpályaudvarává válik, az előzetes forgalmi
becslések szerint több mint 160 ezer utas fog naponta megfordulni a pályaudvar területén, ahol egy sokirányú kapcsolattal bíró
csomópont alakul ki. Legalsó szinten a H6–H7-es és a H5-ös vonalakat összekötő, M5-ös vonalnak is nevezett HÉV halad majd
a csarnok északi oldalán, eggyel feljebb az M3-as metróvonal,
feljebb a vasúti alagútba vezető állomás, efelett pedig a kiterjedt
és mindent összekapcsoló aluljáró szint, végül a felszín a villamosokkal, az autóbuszokkal, valamint a felszínen maradó vasúti vágányokkal. Az állomás különleges értéke lehet az Eiﬀel Iroda által
tervezett műemlék csarnok és az alá befutó vágányok között kialakuló tér, melynek építészeti megoldására a Budapesti Fejlesztési
Központ nemzetközi tervpályázatot írt ki.

Az elkövetkező években számtalan részletkérdés tisztázására lesz
még szükség, de talán azt mégis kijelenthetjük, hogy ez a több mint
150 éves elképzelés a megvalósítás „útjára lépett”. A magunk részéről pedig erősen drukkolunk, hogy most már ne is térjen le róla! ¡

NYUGATI PÁ LYAUDVAR
M3 METRÓ
PESTI FŐGY ŰJTŐ
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Szerző: Bencze Áron

A teljesítményben
hisznek
A Homlok Építő Zrt. ereje alapvetően abban rejlik, hogy a komplexebb, többrétű szakmai tudásra épülő megbízásokat is képes magas minőségben teljesíteni – vont mérleget
az elmúlt évek tapasztalatai alapján Homlok Zsolt. Az ötéves születésnapját ünneplő vállalat vezérigazgatója nagy reményekkel tekint a Közép-Európában először általuk meghonosított Geismar vágányfektetési technológiára, amely az eddiginél is gyorsabbá, pontosabbá és hatékonyabbá teszi a munkavégzést a vasúti pályaépítés területén.
„A feleségemmel és a testvéremmel egy olyan vállalatot akartunk létrehozni, amely elsősorban saját személyi állományára, szakmai tudására és
technológiai eszközeire támaszkodik” – idézte fel
az eredeti célkitűzéseket Homlok Zsolt. A hazai
vasútépítés és pályafelújítás egyik legfiatalabb,
100 százalékban magyar tulajdonban lévő vállalata első szerződését az alapítást követő második
negyedévében írhatta alá; a V-Híd Zrt. megbízása
alapján a 40a vonalon két új állomás átépítéséről.
Az első évek lendületét újabb feladatokkal alapozták meg: előbb a 20-as számú vonalon alépítményhibás pályaszakaszok helyreállításával bízták meg
a céget, majd – már egy konzorcium irányítójaként –
a kisvárdai állomás rekonstrukciója következett.
Ez utóbbi esetében a legnagyobb műszaki kihívást
a konzorciumi partner kiesése jelentette, ám mint
a vezérigazgató fogalmazott, némi átütemezéssel
sikerült megoldani a nem várt problémákat és megépíteni a közel 300 méter hosszú gyalogos-kerékpáros aluljárót a partner helyett.
A szerződések számának emelkedése portfólióbővítést eredményezett, a Homlok Építő Zrt. tevékenységi körét 2018-ban a magasépítés területére
is kiterjesztették. „A műemlék épületek rekonstrukciója, a sport-, szabadidős és ipari létesítmények
építése és átalakítása újabb szakmai kuriózumot
hozott a vállalat életébe” – értékelte a fejleményeket Homlok Zsolt. Ezek közül kiemelhetjük például
az önkormányzati megrendelésre elkészült Szombathelyi Képtár rekonstrukcióját és a szintén a városban
található Brenner parki víztorony korszerűsítését.
A cég megrendelői bázisa több lábon áll, az állami
intézmények – MÁV, GYSEV és NIF – mellett a privát szférából is egyre nagyobb számban érkeznek
megbízások. A többi között ennek köszönhetően
vettek részt a svájci tulajdonban lévő szigetvári olajfinomító esetében egy tízállásos vasúti olajlefejtő
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Szombathely – a Brenner parki víztorony
díszkivilágításban
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Ráadásul idén nyár végén honosították meg a régióban
először a Geismar vágányfektetési technológiát, más néven
S2PV módszert, amely az eddiginél is gyorsabbá, pontosabbá és hatékonyabbá teszi a munkavégzést. „A technológiát
alkotó három speciális egység irányított együttműködése
eredményeként akár nyolcszor rövidebb idő alatt elkészülhet a vágányfektetési munka a hagyományos technológiához képest” – avatott be a részletekbe a vezérigazgató. Mint
mondta, a gépsor a Homlok Építő Zrt. egyedi megrendelésére
Franciaországban készült, és először a Szombathely–Kőszeg
vasútvonal rekonstrukciója során alkalmazták a nagyvasúti
hálózaton. Homlok Zsolt abban bízik, hogy az új technológiának köszönhetően a jövőben nemcsak vasúti megbízásokat
tudnak teljesíteni, hanem a főváros HÉV-vonalain megvalósuló rekonstrukciós munkálatokban is részt vehetnek.

Homlok Zsolt vezérigazgató
berendezéshez szükséges vasúti infrastruktúra megépítésében. Annak ellenére, hogy Kisvárdától Szegeden át – ahol
komplex karbantartó bázist építenek a Szeged–Hódmezővásárhely között létesített tram-train projekthez kapcsolódóan – egészen a Balaton környékéig számos projektben érdekelt a Homlok Építő Zrt., a cég életében Vas megye kiemelt
szerepet tölt be. Nem véletlenül. „Szombathelyen korábban
nem volt olyan nagy múltú vezető iparvállalat, mint Zalaegerszegen vagy Győrött, amely ki tudta volna szolgálni
az építési igényeket, éppen ezért Vas megyei cégként már
a kezdetektől tudatosan akartuk az itt kialakult piaci réseket betölteni, és a hasonló tevékenységet végző vállalatokkal
együtt regionális szinten meghatározó szerepet játszani”
– adott magyarázatot a jelenségre a vezérigazgató.
A cégvezető kitért a Homlok Építő Zrt. és társvállalatai
tulajdonában álló infrastrukturális háttérre is. „A vasútépítés területén csoportszinten rendelkezünk minden olyan eszközzel, amely a vágányok elbontásához és építéséhez, karbantartásához szükséges. Az elmúlt öt évben árbevételünk
jelentős részét, több mint hárommilliárd forintot fordítottunk a gépparkunk bővítésére, eszközbeszerzésre – érzékeltette a cég stabilitását Homlok Zsolt. – Célunk az, hogy ne
klasszikus alvállalkozóként tevékenykedjünk, hiszen minden
eszközünk, szakmai felkészültségünk, fejlett technológiánk
megvan ahhoz, hogy a vasútépítésben országosan is meghatározó szerepet töltsünk be.”
A Szabadbattyán–Balatonfüred vonalszakasz pályaépítési munkáinak részeként az átépült Csittényhegyi
alagúthoz kapcsolódó pályaszakasz

Geismar gép munka közben a Szombathely–Kőszeg projekten
A cég szakmai sikereivel párhuzamosan egyre nagyobb figyelmet fordít a társadalmi szerepvállalásra is, melynek gyökerei Homlok Zsolt személyére vezethetők vissza, aki 2013
óta a több mint százéves múltra visszatekintő Haladás VSE
társadalmi elnöke is egyben. „Hiszünk a sportban és hiszünk
a teljesítményben” – érvelt a 14 szakosztályt működtető, az ország egyik legnagyobb sportklubjának a támogatása mellett.
Homlok Zsolt a cég távlati terveiről is beszélt. Elmondta,
hogy egy iparvágány-karbantartásra szakosodott céggel bővült a portfólió az év első felében, ugyanis ezt a tevékenységet
szeretnék a jövőben fejleszteni, a klasszikus karbantartási
feladataiknak a volumenét növelni, emellett pedig saját tervezői kapacitások kiépítésébe kezdtek. A vezérigazgató biztos
abban is, hogy a Homlok Építő Zrt.-nek néhány éven belül
lesznek külföldi megbízásai is, hiszen tárgyalások már jelenleg is folynak határon túli területeken. Végezetül kitért arra
is, hogy a cég 2016-os alapítása óta eltelt öt év alatt a nulláról
építették fel azt a Homlok Zrt.-t, amely mára egy erős, szakmailag elismert középvállalat lett. ¡
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S. I. K.

Egyre több projektnél
terveznek Budapesttel
A Knorr-Bremse 25 éves évfordulóját ünneplő budapesti vasúti telephelye idén
ősszel nyitotta meg új, kibővített szervizközpontját. A 2,5 milliárd forint értékű
fejlesztéssel egy olyan szolgáltató központ jött létre, amely döntően Európából
fogad felújítandó fékrendszereket és biztosít a vevői számára pótalkatrészeket.
A szervizközpont jelentőségéről az átadás után Kovács Józseﬀel, a Szerviz Központ Budapest igazgatójával és Kiss Zoltán osztályvezetővel beszélgettünk.
4500 négyzetméteren nyílt meg a kibővített Szerviz Központ Budapest a Helsinki úton, a vállalat korábbi telephelyén. Közel 150 munkavállaló dolgozik
itt, és több mint száz európai vasútijármű-üzemeltetőt, járműjavítót és forgóváz-felújító központot szolgál ki. Egyenes volt az ide vezető út?
K. Z.: 1997-ben garanciális szervizzel indultunk, külföldről érkező hibás,
reklamált, elsősorban forgóvázszerelvényeket javítottunk. 2003-ban már mi
végeztük a fékmechanika és a vezérlőszelepek, elsősorban kormányszelepek
felújítását is. Ekkor még lényegesen kisebb volumenben végeztünk felújítási
munkákat, még ha a gyártási kompetenciáink bővüléséhez hasonlóan az is fejlődött. 2018-ban született döntés Münchenben a szervizközpontok felújításáról és bővítéséről, Európán belül Buda-

SL20 kompresszor felkészítése próbapadi mérésre

KE0 - EPZ kormányszelep próbapadi mérése
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pesten a levegős, Krakkóban pedig a
hidraulikus fékek számára, ahol a fékkomponensek tervezett felújítását és
eseti javítását tudjuk elvégezni. 2018
végén indult el a tervezés, majd kétéves
kivitelezési szakasz után 2021-re zártuk
le a beruházást.
Üzleti partnereink döntő többsége
Európában van, ahol a járművek átlagéletkora növekszik, az új készülékek piaca zsugorodik, cserébe az üzemben lévők
fenntartása – mint üzleti potenciál – nő.
A Szerviz Központ Budapest feladatai ma
a pótalkatrészgyártás és logisztika, gyári
felújítókészletek biztosítása az üzemeltetők által elvégzett felújításokhoz, valamint szervizszolgáltatás.
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K. J.: Minden országban megmaradtak a helyi szervizkapacitások is,
ami elsődleges kapcsolat a helyi vevőink
számára. A kisebb feladatokat megoldják helyben, a nagy óraszámú, jobban
tervezhető felújítási munkákat azonban
továbbküldik nekünk. A kedvező ár mellé itt Budapesten rövid átfutási idő és
maximális rugalmasság társul. Utóbbi
a legnagyobb érték a hálózaton belül, és
az átfutási idő is kulcsfontosságú tényező, hiszen az álló szerelvény veszteséget
termel az üzemeltetőnek.

Vagyis egyre nagyobb szerepet kap
a felújítás, a berendezések élettartamának meghosszabbítása?
K. J.: Napjaink egyik legnagyobb kihívása a klímaváltozás. A közel 200 éves
múltra visszatekintő vasút fejlesztése és
népszerűsítése elengedhetetlen a 2050re kitűzött európai uniós klímacélok eléréséhez. A Knorr-Bremse vállalatcsoport nem csak a termékfejlesztésben
tartja fókuszban a fenntarthatóságot.
Vasúti szervizszolgáltatásainkkal további támogatást nyújtunk ezen a téren,
amikor minden eddiginél nagyobb mértékben szélesítjük a termékeink élettartamának növelését célzó tevékenységeink körét.

Felújított UP10 fékhengerek
végszerelés előtt

Egy szerviz tevékenysége kevésbé tervezhető, mint a gyártási folyamatok.
Megfigyelhetők trendek ezen a területen?
K. Z.: Idén nagyot ugrottunk az állapotfelmérések számát illetően, ami arra
utal, hogy az üzemeltetők intenzívebben
foglalkoznak a karbantartás kérdésével. Szeretnék tudni, hogy a különböző
alrendszerek karbantartási ciklusidejét

Felújított RZSS kompakt fékegység próbapadi mérése
hogyan tudják ideálisan a jármű karbantartási ciklusrendjébe illeszteni. Állapotfelmérést rendelnek meg bizonyos egységek vonatkozásában, amit elvégzünk, és
készítünk róla egy nagyjából százoldalas
állapotfelmérési jegyzőkönyvet. Ez alapján ajánlást adunk az üzemidő meghoszszabbítására vagy a karbantartás elvégzésére, ami alapján az üzemeltető meg
tudja tervezni, hogy a berendezést mikor,
milyen ellenőrzésnek veti alá.
K. J.: Ezeknek a vizsgálatoknak van
még egy aspektusuk, és ez különösen
értékes a számunkra. Az állapotfelmérés
során megszerzett információt és tudást
a fejlesztőmérnökeinknek is átadjuk,
akik így közvetlen visszajelzést kapnak
arról, hogy egy 5-10-15 éve legyártott fék
milyen műszaki állapotban van, illetve
ezeket az információkat a következő termékek konstrukciójába is be tudják építeni. A folyamatba bevonjuk a garanciális kérdésekkel foglalkozó munkatársainkat is, akik szintén profitálnak ezekből
az adatokból. Ennek a tudásbázisnak
óriási a jelentősége. Büszkén mondhatom, hogy kevés olyan versenytársunk
van, ahol házon belül jelen van az alkatrésztermékek fejlesztése, első mintázása,
szériagyártása és szervizelése, valamint
ennek a tudásnak a visszaáramoltatása.

Milyen speciális kompetenciákkal rendelkezik a Knorr-Bremse budapesti szervizközpontja?
K. Z.: Mechanikus, pneumatikus és villamos szerelést folytatunk itt a telephelyen. Előnyünk, hogy tisztában vagyunk
vele, hogy az általunk felújított berendezés hogyan jelenik meg egy nagy rend-

szerben, milyen funkciója van, milyen
lehetséges meghibásodásai lehetnek, és
összességében látjuk a teljes életciklust.
Univerzálisak és önállóak vagyunk, mert
bontunk és felújítunk mindent, valamint
alkatrész-minősítéssel és összeszereléssel is foglalkozunk. Lényeges különbség
az új termékek gyártásához képest, hogy
nincsenek szériák, itt mindenből egy-két
darabot javítunk, újítunk fel.
K. J.: Erősségünk a szervizelés mellett a pótalkatrész-ellátás is. Van egy
nagyon rugalmas, húszfős csapatunk,
amely a fűrészgépektől a hagyományos
forgácsológépeken át a legmodernebb
öttengelyes megmunkálóközpontokon
keresztül a hegesztősarokig és szikraforgácsolóig mindenféle eszközzel képes
gyártói dokumentáció alapján alkatrészeket előállítani, ráadásul igen gyorsan. Nekik köszönhetően az ügyfélnek
nem kell megvárnia a klasszikus beszerzési folyamatokat. Ez a tevékenységünk nemrég új elemmel egészült ki:
3D additív technológia alkalmazásával,
alumíniumötvözetből szinte bármilyen
alkatrészt elő tudunk állítani, így a vevőnek adott esetben hat hónap helyett
csak hat hetet kell várnia egy termék elkészültére. Mindent megteszünk, hogy
tovább bővítsük szolgáltatásaink körét
és rövidítsük a reakcióidőnket. A viszszajelzések pozitívak, a partnercégeink
között egyre többen és egyre több projektnél terveznek Budapesttel. ¡
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acélszerkezet, alépítmény, vágányhálózat

Újabb szakaszához érkezett
a Déli összekötő vasúti Duna-híd építése
Beemelték a helyére október elején a Déli összeA
kötő vasúti Duna-híd új, középső híd acélszerke-

Forrás: NIF Zrt.

zetének zárótagját is. A tervek szerint december
közepétől már két új felszerkezeten közlekedhetnek a szerelvények a Duna felett.
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z északi, új hídszerkezeten a forgalom zavartalanul bonyolódik 2021. április 25-étől. Az azóta eltelt
időben a régi, középső felszerkezetet több nagy méretű
elemre darabolva elbontották, majd vízi úton elszállították, a helyükre pedig beemelték az új elemeket.
Az új acél felszerkezet építésével párhuzamosan
a csatlakozószakaszokon elkészült a vasúti alépítmény.
A decemberi forgalomba helyezésig még el kell készíteni a vasúti felépítményt a hídon és a hídhoz csatlakozó,
hozzávetőlegesen 250 méter hosszú szakaszon mind
a budai, mind a pesti oldalon. Az újonnan épülő síneket
ezután be kell kötni a jelenlegi vágányhálózatba annak
érdekében, hogy a decemberi próbaterhelések után a
forgalom a két új hídszerkezeten bonyolódhasson.
Mindeközben megkezdődött a déli, régi hídszerkezet bontása. Mivel a forgalom a középső hídszerkezet decemberi forgalomba helyezéséig még ezen a hídon zajlik, egyelőre csak a kezelőjárda bontását végzik, azonban még ebben az évben megindul a felszerkezet bontása is. ¡
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Kéregelem beemelése az új,
Kalocsa–Paks Duna-hídnál
Jelentős munkafázisához érkezett a Kalocsa–Paks
Duna-híd építése. A kéregelemek beemelése zajlik,
melyek biztosítják a pillérek vízmentes munkaterületen történő alapozását a Duna medrében.

T

avasz óta a munkák során elkészült a bal (foktői) oldali hullámtéri híd
szerelőtere, és megkezdődött az acél hídszerkezeti elemek helyszínre szállítása, összeillesztése. Ez a hídszakasz szakaszos előretolással, segédjármokra
történő feltámasztással kerül majd a végső helyére. Az ideiglenes jármok síkalapozása megkezdődött a hullámtérben. A hullámtérben lévő végleges támaszok közül a 2. és 3. jelű cölöpözése elkészült, itt a cölöpösszefogó munkaterének szádlemezes lehatárolása folyik. A 4. támasznál a cölöpözési lavírsík
kialakítását végzik.
A mederhíd két, vízbe tervezett támaszának, az 5. és a 6. pillér alapozásának
előkészítéséhez folyamatos a mederkotrás. A munkatér vízmentes lehatárolásához üzemben gyártott, majd hajón leszállított acélszerkezetű kéregelemek
közül az első október közepén, az 5. pillérnél került elhelyezésre a mederben.
A 6. pillérnél november elején várható a beemelés.

A jobb (paksi) oldali hullámtérben az építési
munkák elvégzéséhez ideiglenes hídszerkezetet kellett építeni, mely szeptemberben elkészült, a Dunában lévő sziget, a tervezett 7. támasz helye így megközelíthető. Jelenleg itt az organizációs út kiépítése
folyik. Az új Duna-híd előtt és után építendő két
kisebb, a főpálya alatti kezelőutak átvezetését biztosító műtárgy építése csak a kétoldali hullámtéri
hidak elkészülte és a szerelőterek elbontása után
kezdődhet meg. ¡
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Fotó: Nagy Balázs

Jelentős projekt
a Colas Magyarország
történetében
A Colas Magyarország 1991 óta, tehát éppen harminc éve részese a magyarországi infrastruktúra-építésnek. Ez idő alatt a cégcsoport több száz különböző projekt kivitelezésében vett részt, amelyek között állami és magánmegrendelések, kisebb és nagyobb munkák is voltak. Idén fejeződött be az M30-as autópálya építése, ezzel megvalósult a Colas
és a magyarországi autópálya-építés egy igazán jelentős és nagy volumenű munkája.

A

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésével a Colas Út Zrt. és
a Colas Hungária Zrt. alkotta konzorcium kivitelezésében valósult meg az
M30-as autópálya utolsó, hiányzó szakaszának kivitelezése. A Szikszó és Encs
közötti 24,2 kilométer hosszúságú részre 2017 decemberében írták alá
a szerződést, 44 hónapos átfutási idővel. A teljes szerződéses összeg 75,4 milliárd forint,
melyből konzorciumvezetőként a Colas Út Zrt. 55,4 milliárd forint értékben végezte
a tervezési, út-, víz-, közmű- és magasépítési, illetve környezetvédelmi munkák jelentős
részét. A szerződés fő eleme – a kétszer két sávos klasszikus autópálya – mellett egyéb
feladataik is voltak. Külön szintű csomópontokat építettek Halmaj és Encs városoknál,
elvégezték a főpályát érintő 3. számú főút korrekcióját négy helyszínen, átépítették a főpályát keresztező országos utakat (2622-es, 2624-es, 3703-as, 39-es), 48 önkormányzati
kezelésű keresztező vagy párhuzamos földutat építettek, továbbá kétoldali komplex
pihenőhelyet létesítettek Csobád térségében. Mérnökségi telephelyet és rendőrségi
épületet létesítettek Encsen, valamint 45 önálló építményszámon közműkiváltásokat is
végeztek. Fentieken túl 21 hídműtárgy építése szintén a konzorcium feladatát képezte.
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A munkaterületet 2019 júliusában vették át, ezután az útépítési
földmunkákat több helyszínen egyszerre indították el. 2020-ban
a pályaszerkezet-építési munkákat is elkezdték, és jelentős mértékben el is készültek azokkal. Ebben az időszakban több ideiglenes
forgalomba helyezést is végzett a cég, ami a keresztező utak átvezetésével a főpálya zavartalan megépítése miatt volt fontos lépés.
A múlt évi erőfeszítéseknek köszönhetően 2021-re jellemzően a főpálya aszfalt kopórétegének komplettírozása és a befejező munkák
látványos részei (burkolati jelek, vezetőkorlátok, vadvédő kerítések,
növénytelepítés) maradtak. A magasépítési munkarészek (mérnökségi telep, rendőrség és a pihenő WC-épületei), valamint az autópálya-projektek elmaradhatatlan kellékeinek számító üzemi hírközlő berendezések telepítése és beüzemelése is idén fejeződött be,
és augusztusban sor került a szakasz műszaki átadására.
A 2021-ben végzett befejező
munkák néhány számadata
Burkolati jelek készítése
29 637 m²
Vezetőkorlát kiépítése
98 769 m
Változó méretű táblák elhelyezése
568 m²
Faültetés
3389 db
Cserjeültetés
415 518 db
Zajvédő fal
3069 m²
Mérnökségi telep magasépítési beépített alapterület 6278 m²

A hídépítési feladatokat a teljes szakaszon a Colas Hungária Zrt. Nagy Létesítmények Főigazgatósága és a Colas Közlekedésépítő Zrt. végezte. A szakaszon 21 hídműtárgy található, ebből
11 aluljáró, 10 felüljáró. 19 híd cölöpalapozással készült, két monolit vasbeton keret műtárgy pedig sík alappal. Összesen 12 800 m²
felületnyi híd épült mintegy 18 000 m³ szerkezeti beton felhasználásával, ehhez a próbacölöpökkel együtt 10 000 folyóméter cölöp
készült, és 13 400 folyóméter előregyártott, feszített hídgerenda
került a helyére. Részben az előregyártott, feszített hídgerendákkal
együtt dolgozó monolit vasbeton felszerkezeteknek köszönhető,
hogy a hidak számához és méretéhez képest viszonylag alacsony
helyszíni szerkezeti beton felhasználására volt szükség. Másrészt
annak, hogy az eredetileg tervezett, 80 centiméter átmérőjű fúrt
vasbeton cölöpök jelentős része 50 centiméter átmérőjű, pörgetett, előregyártott vasbeton cölöpre került áttervezésre azoknál
a hidaknál, ahol a talajviszonyok alapján ez az alapozási mód ked-

vezőbb volt. Erre azért nyílt lehetőség, mert a megrendelő engedélyes terveket biztosított a projekthez, a kiviteli tervek elkészítése
pedig vállalkozói feladat volt, amire a projekt 44 hónapos átfutási
ideje elegendő időt biztosított.
Magyarország legnagyobb, hídgerendákat gyártó cége, a Ferrobeton Zrt. – részben a kedvező földrajzi elhelyezkedés okán – ezen
a projekten vonta be először a hídgerendák gyártásába az egyik
szlovákiai Colas testvércéget, az ISK kysaki üzemét. Így az FCI–90
típusú tartókat, melyek a projekten felhasznált hídgerendák teljes
mennyiségének kétharmadát teszik ki, közvetlenül az üzemből,
közúti szállítással, rugalmasan, rövid idő alatt tudták a munkaterületre juttatni.
Az első hídépítési munkaterület átadására 2018 nyarán került
sor, a régészeti feladatok és az egyéb, megközelítést nehezítő tényezők miatt a próbacölöpözési munkák 19 helyszínen egészen
2019 nyaráig tartottak. A szerkezeti cölöpözési munkák 2020 közepén fejeződtek be, míg a hídgerendák beemelése 2019 nyarán
kezdődött, és 2020 októberében ért véget. 2020 második fél évétől
kezdve – organizációs okokból – négy ütemben 12 műtárgyat helyeztek forgalomba koronaélen belül a csatlakozó útszakaszokkal,
csomópontokkal együtt. A szakasz hossza és a műtárgyak száma
miatt az organizációs feladatok és a felmerülő műszaki problémák
megoldása mellett a legnagyobb kihívás az volt, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan lehessen felhasználni, hogy
közben az előrehaladás végig összhangban legyen a projektben
részt vevő más szakággal, különösen az útépítéssel, a projekt határidőre történő megvalósításához.
Az M30-as gyorsforgalmi út hálózati szerepe kettős. Egyrészt
bekapcsolja Miskolcot, az ország harmadik legnépesebb városát,
valamint a Sajó-völgyi iparvidéket a magyar gyorsforgalmi úthálózatba, másrészt jelentős szerepet játszik az európai úthálózatban
is, teljes hosszában a „Via Carpathia” néven Klaipeda–Thessaloniki
közötti, Kelet-európai Gyorsforgalmi úti folyosó része. Az M30-as
gyorsforgalmi út részét képezi a transzeurópai közlekedési hálózatnak, azaz a TEN-T-nek. A Tornyosnémetinél található határátkelőhely mellett csatlakozik a Szlovák Köztársaság által épített
R4 Kassa–Miglécnémeti (Košice–Milhosť) gyorsforgalmi úthoz.
A fentiekben részletezett feladatok ismeretében méltán nagy
büszkeséggel tölti el a projekt minden dolgozóját, hogy az M30-as
beruházásán dolgozhatott, ami nem csupán a Colas cégcsoport
számára a legnagyobb projekt, hanem Magyarország jelenlegi legnagyobb útépítési beruházása is! ¡
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Szerző: László Tibor ügyvezető igazgató

Rézsűvédelem háromdimenziós gyapjúhálóval
A fél évszázados múltra visszatekintő, nemszőtt kelmék előállításával
foglalkozó Temaforg Kunszentmiklós Kft. termelése ötezer tonna
évente. A cég a piac igényeinek kielégítése érdekében folyamatos, korszerű beruházásokat valósít meg. Legújabb termékük, a környezetbarát alapanyagokból készült gyapjúháló akár a rézsűvédelemben,
akár egy terület rekultiválásában nyújthat hasznos segítséget.

Hááló rög
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A

társaság a nemszőtt textíliákat 40–1500 g/m² területi
sűrűségben állítja elő, a reguler alapanyagok mellett
pedig jelentős a másodnyersanyagok feldolgozása is.
A gyár termelésének mintegy 50 százalékát exportpiacokon értékesítik.
Egyik fő termékcsaládjuk a geotextíliák (CE minősítéssel), melyek polipropilén vagy poliészter szálasanyagból, tűnemezeléshőkezelés eljárással gyártott műszaki textíliák. Alkalmazhatók
az építőiparban, a mélyépítés, a tetőszigetelés, a hulladéktárolók,
az út- és vasútépítés területén.
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Hagyományos termékeik mellé olyan terméket fejlesztettek ki,
amely alkalmas sziklás, agyagos, termőföldet nem tartalmazó sík,
illetve rézsűs felületek takarására, rekultiválására is.
Az innovatív technológiák alkalmazására nyitott társaság megvizsgálta a lehetőségeit, hogy milyen alapanyagbázisra, milyen
technológiai lehetőségekre, illetve gépi háttérre építhet, és ennek
ismeretében eldöntötte egy új projekt indítását, melynek során
olyan innovatív terméket fejleszt, amely természetes-lebomló
szálakból és egyéb, szintén lebomló komponensekből készül, és
a fenntartható környezet érdekében biztosítja az erózió elleni
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védelmet, elősegíti a vegetáció kialakulását, környezeti behatások
következtében teljesen lebomlik, a területen pedig semmilyen,
a környezetbe nem illő anyagmaradvány nem marad.
A fejlesztést a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00386 számú, a „Lebomló, háromdimenziójú nemszőtt textília gyártástechnológiájának kifejlesztése a Temaforg Kft.-nél” elnevezésű projekt keretében
valósították meg.
Az első szakaszban megvásároltak egy fonatoló gépsort, amely
egy bontógépből és egy fonatológépből áll, valamint egy lengőkaros kivágógépet.
Ezután választották ki a későbbi gyártási próbákhoz szükséges alap- és segédanyagokat. Az előzetesen meghatározott szempontok alapján olyan természetbarát anyagokat kerestek, melyek
más iparágakban már nem, vagy korlátozottan felhasználhatók, és
a használatuk, illetve a lebomlásuk után ökológiai kár nem keletkezik. Továbbá nagy mennyiségben beszerezhetők mind a hazai,
mind a nemzetközi piacokon, és áruk kedvező az új termék kialakításához. Megfelelő ﬁzikai és mechanikai jellemzőkkel rendelkeznek, és iparszerűen, a beszerzett gyártástechnológiával gazdaságosan feldolgozhatók. Kézi mintákkal modellezték, majd elemezték
ezeket, és az így kialakult alapanyagskálát használták a további
vizsgálatokhoz.
Az elkészült technológiai gépsoron elvégezték a kiválasztott
anyagok tesztelését, és az első próbagyártásokat, valamint ezzel párhuzamosan történtek meg a gépbeállítások és a gyártástechnológia kialakítása. A termékek körét tovább szűkítették,
hogy a próbagyártások során már csak a célnak megfelelő anyagokat használják.
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A második szakaszban a gépi, iparszerű gyártást vizsgálták,
előállítottak különböző típusú és számú (1-4 vezérszálú) terméket
valamennyi rendelkezésre álló alapanyagból.
A mintaterméknél vizsgálták a termék lineáris tömegét (mk),
a fajlagos lineáris tömegszázalékát (mkf), meghatározták az egyenátmérőt (degyen), az egyenletességi mutatót (Te), valamint meghatározták a térfogati indexet (Tindex), továbbá szakítógéppel
meghatározták a mintatermékek szakítószilárdságát (δm) és a szakadási nyúlását (Lo). A kapott eredmények összehasonlításával
rangsort állítottak fel a lehetséges alapanyagok között, és ekkor
már ﬁgyelembe vették a beszerzési árat és a beszerzés biztonságának szempontjait is.

Az összehasonlító vizsgálatok eredményeként alapanyagként
a gyapjút és a pamutot választották ki, mely egy 4 vezérszálas
szizál, pamut, kender, len köré lett fonatolva. A fonatolásra pamut, kender vagy len alapanyagú cérnát választottak. Ennek megfelelően a fenti anyagokból egy 100–120 g/m lineáris tömegű,
30–35 milliméter átmérőjű kötelet állítottak elő.
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A következő fázisban ezeknek a termékeknek a végleges gyártástechnológiája, a gépi technológia véglegesítése és a kötélből
kialakított háromdimenziós késztermék elkészítése volt a cél.
Az utolsó szakaszban a 100–120 g/m lineáris tömegű kötélből kialakított, eltérő méretű háromdimenziós hálószerkezetet
a kötél harmonikaszerű spirál felépítésével gyártották le. A spirálágak rögzítésére szizál, juta és kender alapanyagból készült
kötözőanyagokat használtak. Ezeknél a különböző méretű hálószerkezeteknél vizsgálták a gazdaságos és technológiai előállítás
feltételeit, lehetőségeit.
Tényleges telepítéseket végeztek, ennek során a felhasználók
oldaláról megközelítve is igyekeztek meghatározni a legkedvezőbb
gyártási méreteket. Vizsgálták, hogy az elkészített termékek méretei esetleges gépi telepítésre megfelelőek-e. Kézi telepítés esetére
a súlykorlátok ﬁgyelembevétele mellett a mozgathatósági szempontok is előtérbe kerültek.
Megvizsgálták a sík, illetve a rézsűfelületen történő felhasználás
lehetőségét, esetleges korlátait, valamint meghatározták a felhasználás során szükséges kisegítő technikai feltételeket.
A számtalan, különböző méretű termék telepítési eredményeit
kiértékelve, illetve a próbatelepítéseknél bevont partnerek észrevételeit ﬁgyelembe véve az 1 × 3 és az 1 × 4 méteres, háromdimenziós hálószerkezetre esett a választás. A kötélgyártáshoz alapanyagként elsődlegesen a gyapjút, vezérfonalként a szizált, fonatoláshoz
a pamutfonalat választották, a háromdimenziós hálószerkezet kialakítására pedig kenderkötözőt használtak. A hálószerkezet megvalósításához speciális kiegészítő eszközök készültek, melyek a folyamatos minőség mellett a gazdaságos termék-előállítást is biztosítják.
A próbatelepítéseknél bebizonyosodott, hogy a háromdimenziós termék mind hossz-, mind keresztirányba a háló összekapcsolásával végteleníthető. Ez különösen előnyös a nagy felületű területek, rézsűk gazdaságos és biztonságos rekultivációjánál.
Ezzel a fejlesztéssel a társaságnak sikerült a termékpalettáját egy új, környezetbarát, háromdimenziós, lebomló termékkel
bővítenie. ¡

IV. Magyar Közlekedési Konferencia
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Zöld egyetem Egerben
A csaknem 250 éves múlttal rendelkező Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
olyan innovatív, szolgáltató intézmény, amely kielégíti a regionális gazdaság
és munkaerőpiac igényeit, és nemzetközi szinten is megállja a helyét az oktatás
és kutatás területén egyaránt.
tékonyan szolgálják a fenntartható gazdálkodást a teljes Kárpát-medencében. Egyetemünk erre az innovációs tevékenységre építve kínál sokrétű szolgáltatást partnereinek.
Kutatóink vizsgálják a talaj mikrobiom-összetételét, a
hosszú élettartamú és biztonságosan termő ültetvény létrehozását meghatározó paramétereket. A jelentős Kárpát-medencei szőlőfajták, valamint az aszúbogyó vizsgálata során
elért eredményeink segítségével tudatosabb, fenntartható
szőlészeti technológiák kidolgozására van lehetőség.

A

z Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási, kutatási és harmadik missziós tevékenységét egyaránt
a fenntartható fejlődés és gazdálkodás szemléletmódja jellemzi. Talán kevesen tudják, hogy az egri
egyetem C épülete Magyarország első, felújított és közfunkciót
ellátó aktív háza, azaz több energiát termel, mint amennyit fogyaszt. Különleges érték az a 10 ezer négyzetméteres Botanikus
kert, amely több mint 50 éve az intézmény része.
Az egyetem – hagyományaira alapozva – vezető szerepet
tölt be a pedagógusképzés és -továbbképzés fejlesztésében,
a 21. század iskolájának kialakításában. Az általános és középiskola számára készített és ott kipróbált módszertani
anyagokban, továbbá az alap- és mesterképzésben, valamint
a Neveléstudományi Doktori Iskola tantárgyaiban nagy
hangsúlyt kap egyebek mellett a klímaváltozás okainak vizsgálata, de a köznevelés módszertani megújítását megvalósító
Komplex Alapprogram is kiemelten foglalkozik a fenntarthatóság kérdésével.
Büszkék vagyunk rá, hogy az egri egyetem jelentős szerepet vállal a Szénrégió Bizottság, hazánk első, a szénkivezetés
területi megvalósítását segítő, állandó egyeztető fórumának
munkájában. A projektben egyedüli felsőoktatási intézményként vesz részt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, az
intézményben működik a koordinációért is felelős Szénrégió
Bizottság Titkárság.
Az egyetem Kutatási és Fejlesztési Központja a vállalkozó
felsőoktatás szemléletében működik. A szőlészet-borászat
tématerületét átfogó, nemzetközileg elismert kutatásaink ha-
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Kutatás-fejlesztési központunk fontos szolgáltatása a mezőgazdasági területek, valamint a helyi épített örökséghez tartozó pincerendszerek és műemléki épületek pontfelhős felmérése. Az ehhez használt korszerű egyetemi távérzékelési
eszközpark hozzájárul az épített és a természeti környezet
megőrzéséhez.
Küldetésünk, hogy a gyakorlatban is hasznosítható tudásunk, eredményeink partnereinket is szolgálják, ehhez biztosít méltó alkalmat a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági
Expó és Világtalálkozó november 29. és december 5. között.
Az eseményen való részvételünket a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatja. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

A távfűtésben nagy
a zöld energiára való
átállás lehetősége
A fűtési szezon kezdetével eszünkbe juthat a fűtésre fordított hatalmas mennyiségű energia
– ha másért nem is, de az ára miatt mindenképpen. A háztartások energiafogyasztásának
nagy része a meleg levegő és a meleg víz előállítására megy el, így a környezetvédelmi szempontok érvényesülését illetően kiemelt jelentősége van ennek a szektornak. Márpedig e tekintetben egyértelműen a távfűtés a legjobb megoldás, ahol elérhető, hiszen már most is
több zöldenergia-forrást használ, mint az egyedi fűtési megoldások, és komoly növekedési
potenciál van benne. Ehhez azonban tudatos támogatási politikára van szükség, mondja
Orbán Tibor, a Budapesti Közművek (BKM) Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A

magyar háztartások a 2019-es adatok szerint összesen
239 petajoule (PJ) energiát használtak fel, és ez az ország teljes végső energiafogyasztásának nagyjából harmadát tette ki (a fennmaradó rész az ipari, közületi és
egyéb felhasználás). A háztartások energiafogyasztásának messze
legnagyobb része (71 százaléka) a fűtésre megy el, amit 13 százalékkal a használati meleg víz előállításának energiaszükséglete
követ. Az elektromos berendezések működtetésére 11 százalék
megy el, a maradékot pedig jellemzően főzésre fordítják a lakosok.
Az energiaforrásokat tekintve a felhasznált energia 49 százaléka
földgázból származott, 23 százaléka megújuló energiaforrásokból (például fából), 18 százaléka hálózati villamos energiából, míg
nyolc százalékot tett ki a távhő. A szén- és olajfelhasználás már
csak egy százalékot jelent a háztartásokban.
Amint látható, a felhasznált energia 84 százalékát fűtésre és
melegvíz-előállításra fordítják, ami távhőszolgáltatás esetén általá-

ban együttesen adott. Vagyis nem lehet túlbecsülni a távhő jelentőségét, ha az energiahatékonyságról, illetve az energetikai döntések környezeti hatásairól van szó. Nem csoda, hogy világszerte
kutatják a távhőszolgáltatás fenntarthatóságának és környezeti
szempontú fejlesztésének lehetőségeit, hiszen ezzel számottevő
hatást lehetne elérni a teljes társadalom energiafelhasználásában.
Alapvetően igaz ugyanakkor, hogy a távfűtés mindenképpen környezetkímélőbb fűtési mód, mint az egyéni fűtés és vízmelegítés.

Ellenőrzött körülmények
„A jól tervezett, korszerű távfűtés biztosan sokkal kevésbé terheli
meg a környezetet, mint az azonos jellegű egyedi fűtési megoldások
– állítja Orbán Tibor, a Budapesti Közművek Nonproﬁt Zrt. távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettese, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense, aki a Magyar
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A háztartások energiafogyasztásának
71 százaléka fűtésre, 13 százaléka
használati meleg víz előállítására megy
el. Ezekből nyolc százalékot a távhőszolgáltatás biztosít. A távfűtés a zöld
energiaforrások széles spektrumát képes
alkalmazni, a biomasszától a geotermális
energián keresztül a kapcsolt energiatermelésig. Napjainkban a hazai távhőszolgáltatás mintegy húsz százaléka már
megújuló energiaforrásokból származik,
jobb az arány, mint az egyedi fűtési
megoldásoknál.

Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MATÁSZSZ) az elnöke
is. – Az nem is kérdés, hogy fűtésre, melegvíz-előállításra szükség
van, és szerte a világon azért térnek át egyre többen a távfűtésre, mert energetikailag hatékonyabb, és ennek megfelelően kisebb
a környezeti terhelése.”
A távhőszolgáltatás keretei között előállított hő termelését és
felhasználását sokkal ellenőrzöttebb körülmények között lehet,
sőt kell tartani, legyen szó akár fosszilis energiahordozóról, akár
megújuló energiaforrásról. Emellett a távhőszolgáltatók egyszerre
különféle energiaforrásokból is tudnak hőt előállítani, az aktuális
feltételeknek megfelelően. A zöld energiaforrások széles spektrumát képesek alkalmazni a biomasszától a geotermális energiáig,
a kapcsolt energiatermelésig. A lehetőség tehát immár adott arra,
hogy a távfűtés ellátására megújuló energiaforrásokat használjunk, az azonban kérdés, hogy ez a potenciál mennyire jelenik meg
a mindennapi gyakorlatban.
Orbán Tibor elmondta, hogy meglepő lehet, de a megújulók már ma is jelentős szerepet játszanak számos hazai település
távhőellátásában. Több mint egy tucat város távhőrendszereiben
használnak geotermikus energiát, és jelenleg is megvalósítás alatt
áll egy nagy geotermikus beruházás Szegeden. Húsz településen
biomasszából állítják elő a távhőt, Budapesten a helyben keletkező települési szilárd hulladék környezetkímélő elégetéséből is
nyernek kapcsolt energiatermelés keretében hőt. Ezek mellett van
néhány település, ahol biogázból, depóniagázból (vagyis a hulladéklerakókban termelődő gázból) vagy napenergia segítségével állítják elő a hő egy részét. Összességében a hazai távhőszolgáltatás
mintegy húsz százaléka megújuló energiaforrásokból származik.
E megújuló források közel felét teszi ki a biomassza, a fennmaradó hányad nagy része a geotermiából származik. Néhány százalékkal veszi ki a részét a települési szilárd hulladék, a többi forrás aránya
pedig egyelőre kisebb. Ez az összességében húsz százalék mindenképpen magasabb arány, mint amennyi megújuló forrást ma Magyarországon az egyedi hőellátási megoldások révén felhasználnak.
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A MATÁSZSZ elnöke arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a környezetbarát, zöld vagy megújuló energia nem feltétlenül a legolcsóbb
energia is egyben. Ez a fő oka annak, hogy az egyedi fűtési rendszerek tulajdonosai, noha érdekükben állna, hogy modernizált technológiát használjanak, gyakran ezt nem tehetik meg. Egyszerűen
nincsenek meg a pénzügyi eszközeik az ehhez szükséges beruházásokhoz. Ellenben a távhőszolgáltatók üzemeiben megvannak
az adottságok és a lehetőségek a legmodernebb (és leghatékonyabb) technikai megoldások alkalmazására. A legtöbb háztartási
méretű kazán nem alkalmas például a gyengébb minőségű, biomassza-eredetű fűtőanyagok eltüzelésére, az erre alkalmas típusok pedig lényegesen drágábbak.
„A környezetvédelem és az energiahatékonyság a beruházási
oldalon önmagában általában nem tekinthető olcsónak – hangsúlyozza Orbán Tibor. – Az egy más kérdés, hogy ezek a fejlesztések
a társadalmi hasznot is bekalkulálva megtérülnek, de az energiatudatosságot és a fenntarthatóságot szem előtt tartó projektek
akkor valósulhatnak meg piaci alapon, ha valaki képes és kész vállalni, átvállalni a többletköltségeket.”

Elengedhetetlen beruházási támogatás
A szakember arra számít, hogy a jövőben a környezetvédelmi
szempontok olyan fontosak lesznek, és ezzel párhuzamosan a zöld
technológiák beruházási költsége olyannyira lecsökken, hogy ezek
a fejlesztések válnak dominánssá. Napjainkban azonban még nem
ez a helyzet, viszont a pénzügyi kényszerektől függetlenül e célok
társadalmi hasznossága megkérdőjelezhetetlen. Orbán Tibor szerint ezért az érintett közösségnek kell döntenie a fontos célokról,
majd azok megvalósulását támogatási konstrukciókkal, illetve
egyéb ösztönzők révén segíteni kell.
Bár a távhőszolgáltatási rendszerekben jóval nagyobb lehetőség van a zöldenergia-fogyasztásra való átállásra, mint az egyedi
fűtésnél, különösen a sűrűn lakott városokban, a fenti pénzügyi
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okok miatt támogatás nélkül még a megújuló energiával működő távhőszolgáltatók sem képesek manapság pusztán a piacról
megélni. Az iparági vezető szerint ebben komoly szerepet játszik
az, hogy a távhő túlnyomó része hatósági áras szolgáltatás, ami
a lakosság és a külön kezelt intézmények körében 2014 óta a rezsicsökkentés hatálya alá is tartozik. Így a bevételek és a jövedelmezőség erősen korlátos, és részben emiatt is nehezebbé válik az új
beruházások ﬁnanszírozása és megtérülése is. Európai uniós, illetve magyar kormányzati támogatás nélkül a beruházások gyakran
megvalósíthatatlanná válhatnak.
„Beruházási támogatás nélkül, illetve a jelenlegi árszabályozás
szabta keretek között az új megoldás semmiképpen sem lehet drágább, mint az a rendszer, amelyet helyettesít – érvel Orbán Tibor. –
Ezért a távhőszolgáltatásban sem egyszerű lecserélni az elavult
technológiákat és teljesen átállni a megújuló energiaforrásokra.
Ma Magyarországon a távhőszolgáltatás hetven százaléka földgázeredetű, a hő nem csekély hányadát akár negyvenéves forró vizes
gázkazánokban állítják elő. Ezt a hőforrást kell helyettesíteni. Noha
a földgáz ára jelenleg rendkívül magasra, mondhatnánk az egekbe
ugrott, egy évvel ezelőttig a gáz még igen olcsó volt. Vagyis a gázkazánok működtetése helyett új technológiát telepíteni az árszabályozási rendszer fent említett alapelvéből következően nagyon
nehéz lett volna.”
Az elmúlt 15 hónapban 5 €/MWh (euró megawattóránként –
a szerk.) körüli értékről 90 €/MWh fölé emelkedett, azaz csaknem
meghússzorozódott a földgáz szabadpiaci ára, és a távhőszolgáltatók is innen szerzik be a fűtőanyagot. Napjainkban is folyamatos és
ugrásszerű a drágulás, bár ez a folyamat nyilvánvalóan nem tarthat
örökké. A megújuló energiaforrások versenyképességét márpedig
alapvetően a fosszilis energiahordozók aktuális ára határozza meg.
A távhőszolgáltatók számára lényeges költséget jelent emellett
a szén-dioxid-kvóta ára is. A kiotói protokollban határozták meg
a világ országai, hogy a klímaváltozás ellensúlyozása érdekében
csökkenteni kell világszerte az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Minden országra meghatározták a kibocsátásra vonatkozó kvótát,
és ezt a jogot akár értékesíteni is lehet.
Minthogy bizonyos iparágak több szén-dioxidot bocsátanának
ki, mint az az adott ország számára megengedett, kvótát vásárolhatnak másoktól, és erre a célra nemzetközi kereskedelmi rendszer
jött létre. A kvóta árfolyama a részvényekhez vagy az ipari nyersanyagokhoz hasonlóan folyamatosan változik, ami természetesen
hatással van az előállított termék (esetünkben a hő) árára is. A széndioxid-kvóta a fosszilis energiahordozók felhasználása ellen hat, hiszen ezek elégetésekor keletkezik nettó szén-dioxid. Az utóbbi időben a szén-dioxid-kvóta ára is az egekbe szökött, és Orbán Tibor
szerint egyrészt éppen a földgáz, másrészt a szén-dioxid-kvóta árának drasztikus emelkedése teremthet olyan helyzetet, ami a beruházókat az olyan technológiák (például a megújuló energiaforrások)
felé tereli inkább, amelyek nem függenek ezektől a kényszerektől.

Számszerűsített klímavédelmi előnyök
A megújuló energiaforrásokra való áttéréshez szükséges beruházások ára sem állandó, hiszen az is számos tényezőtől, például az alapanyagok és az építési szolgáltatások, valamint a munkabér árától
függ, amelyek az utóbbi időben ugyancsak jelentősen drágultak.
„A Nemzeti Energiastratégia részeként olyan valós távhőfejlesztési
programot kellene bevezetni, amely hosszú távon, lépésről lépésre
felépíti azt a sokelemű rendszert, amely majd fenntartható és ﬁnanszírozható pályára állítja a szektort” – magyarázza Orbán Tibor.
Ma nagyjából 660 ezer lakást fűtenek itthon távhővel, és ehhez
jön még számos nem lakáscélú, de a távfűtésbe bekapcsolt ingatlan, például közületek, irodaházak, iskolák, kórházak, sportlétesítmények. A 660 ezer lakás nem nevezhető magas aránynak, hiszen
ez csupán a teljes magyar lakásállomány körülbelül 16 százalékát
teszi ki. A szakember úgy véli, hogy ebben van bizonyos mértékű bővítési potenciál, elsősorban a nagyobb településeken, ahol
a lakássűrűség nagyobb, és így kisebb távolságokra kell eljuttatni

A környezetvédelem és az energiahatékonyság a beruházási oldalról nem
tekinthető olcsónak, de a fejlesztések a társadalmi hasznot is bekalkulálva
megtérülnek. Ugyanakkor az energiatudatosságot és a fenntarthatóságot
szem előtt tartó projektek akkor valósulhatnak meg piaci alapon, ha valaki
képes és kész vállalni, átvállalni a többletköltségeket. A földgáz és a széndioxid-kvóta árának drasztikus emelkedése teremthet olyan helyzetet, ami
a beruházókat a megújuló energiaforrások felé tereli.

zöldkörnyezet

2021. november

innotéka
inn

41

energiahatékonyság, környezeti hatás, társadalmi haszon, beruházási támogatás

a forró vizet, hogy eközben számos lakást lehessen vele fűteni.
Vannak európai országok, ahol ennél jóval magasabb a távhővel
fűtött lakások aránya, Orbán Tibor szerint mégis inkább a közintézmények, a központi államigazgatási épületek rekonstrukciójával, és ezzel párhuzamosan a távhőszolgáltatásba való bekapcsolásával lehetne érdemben bővíteni a távfűtési rendszert.
Erre a váltásra – a földgáz magas ára miatt – most lenne itt
a jó alkalom. Ugyanakkor az ilyen jelentős fejlesztéseket nem lehet pusztán a földgáz árának ingadozására alapozni, ezért a Budapesti Közművek vezérigazgató-helyettese szerint mindenképpen
hosszú távú stratégiára lenne szükség, amely mellett a jövőben is
következetesen kitartanának. A stratégia részévé kell tenni a megújuló energiaforrások klímavédelmi és levegőtisztaság-védelmi céloknak megfelelő számszerűsített előnyeit is.
Hazánkban még mindig sokan a panelházakból álló lakótelepekkel kapcsolják össze a távfűtést. Ez nem is alaptalan, hiszen
a távfűtés a házgyári lakótelepek építésekor terjedt el igazán. És innen erednek a távfűtéssel szembeni fenntartások is. „A lakótelepeket tömegesen és olcsón a távhő révén lehetett fűtési szolgáltatással
ellátni. Csakhogy az olcsóság és a gyorsaság mindent felülíró szempontjai miatt ennek kiépítése sok helyen még a kor színvonalához
képest is igénytelen műszaki megoldásokkal valósult meg – összegez Orbán Tibor. – De a távhő ennél sokkal többre képes, hiszen
egy olyan közösségi szolgáltatásról van szó, amely a lakótelepeken
kívül élő fogyasztóknak, akár falvak családi házas övezeteiben is
tudna reális ellátást biztosítani (ahogy erre Ausztriában és Dániában vannak is példák). Ehhez azonban számos feltételnek kellene
teljesülnie. Szisztematikus településfejlesztésre, illetve a klímavédelmi és a levegőtisztasági előnyök elismerésére lenne szükség.”
Bár a falusi életet szokás a tiszta levegővel azonosítani, telente
ez sok helyen nem is állhatna távolabb a valóságtól, ugyanis a fal-

vakban számos helyen sokan mindent elégetnek, amihez csak hozzáférnek – a szeméttől a műanyagig. A kritikusan rossz minőségű
levegő megannyi súlyos betegséget okoz, és ez rendkívül magas
szociális költségeket ró a költségvetésre. Vagyis a különböző fűtési
megoldások költségeit komplex módon kell értékelni, mert így sok
esetben már a látszólag nagyobb beruházási költségű megoldások
(például a távfűtés) sem tűnnének versenyképtelennek. A szakember arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy érdemes lenne e problémák
megoldása érdekében komplex falufűtési programot indítani, és
például geotermikus vagy biomassza-alapú távfűtéssel, energiaközösségben ellátni egy egész települést.
A szisztematikus távhőfejlesztési programban akár hatékony
biomassza-égető kazánokat vagy egyéb berendezéseket lehetne
fejleszteni, amelyekre beruházási támogatást kellene elérhetővé
tenni. Egy ilyen komplex fűtési ökoszisztéma sok munkahelyet
teremthetne, kezdve a biomassza (vagyis a fa és egyéb növényi
részek) termesztéséhez és összegyűjtéséhez szükséges munkaerővel a távfűtés üzemeltetéséig. E szempontok alapján Orbán Tibor
érvelése szerint több program költségvetéséből is lehetne fedezni a költségeket. „Ha integráltan nézzük mindezeket a tényezőket,
már nem is tűnik olyan lehetetlennek a távfűtés jelentős bővítése sem. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ﬁzetőképes kereslet, illetve
a környezetvédelmi előnyök ﬁgyelembevétele nélkül ez a jövőben is
megvalósíthatatlan marad.”

Fenntartható biomassza
A napjainkban alkalmazott megújuló energiaforrások közül, miként Európában, úgy nálunk is a biomassza túlsúlya számottevő.
Ezt az energiaforrást nem mindenki tartja előremutató megoldásnak, hiszen itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a fát és más növé-

Hazánkban még mindig sokan a panelházakból álló lakótelepekkel kapcsolják
össze a távfűtést, pedig akár falvak
családi házas övezeteiben is tudna reális
ellátást biztosítani (ahogy erre a többi
között Ausztriában és Dániában vannak is
példák). Jelenleg leginkább a közintézmények, a központi államigazgatási épületek
rekonstrukciójával, és az ezzel párhuzamosan végrehajtott távhőszolgáltatásba
való bekapcsolásával lehetne érdemben
bővíteni a távfűtési rendszert.
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A távhőszolgáltatás bővítésére olyan szisztematikus tervre van szükség, amely objektíven tárja fel, hogy hol melyik megújuló energiafajtát lehetne bevezetni. De legalább ilyen fontos a hővédelem javítása, aminek első lépése a szabályozható és mérhető fűtés teljes körű
kiépítése, hogy a fogyasztók az igényeiknek megfelelően tudjanak
hőt fogyasztani, aminek hatására már fontossá válhat a szigetelés
és a nyílászárók modernizálása is.

nyi anyagokat elégetjük – ahogy tettük ezt évezredekkel ezelőtt is.
Viszont az Európai Unió értékelése szerint, ha a biomasszát fenntartható módon termelik (vagyis a kivágott, learatott mennyiséget ültetéssel pótolják a természetben), akkor a biomassza-tüzelés klímasemlegesnek tekinthető. A fa növekedése során fotoszintetizál, és
szén-dioxidot köt meg a levegőből. Elégetésekor ez a szén-dioxid szabadul fel újra, vagyis elméletben a nettó szén-dioxid-termelés nulla
lesz. Ugyanez igaz a mezőgazdasági melléktermékekre is.
A biomasszának van egy nagy előnye a többi megújuló energiaforráshoz képest. Minthogy a hőt ebben az esetben tüzeléssel állítják elő,
a faanyagot, illetve a mezőgazdasági hulladékot pedig könnyen lehet
tárolni és akkor felhasználni, amikor szükség van a hőenergiára, ezért
a távhőszolgáltatásban elengedhetetlen rendszerszintű stabilitás, illetve az állandó rendelkezésre állás biztosítható. A szél- és a napenergiával, sőt a geotermikával szemben gyakran azt a kritikát fogalmazzák meg, hogy azok kínálata nem befolyásolható, emiatt néha túl sok
van belőle, máskor meg hiány alakul ki.
Értelemszerűen az eﬀéle instabilitás a távhőszolgáltatásban nem
megengedhető, hiszen ha hideg van, akkor is biztosítani kell a fűtést
a fogyasztók számára. A biomassza tehát képes kielégíteni a teljesítménytartás feltételeit is. Orbán Tibor hangsúlyozza, hogy kisebb
léptékben akár tisztán geotermikus forrásból is megoldható a távfűtési szolgáltatás, de a nagyobb rendszereknél ez már ellátásbiztonsági
problémát okozhat. A nagyobb magyar távfűtési rendszereket az épületállomány igényeihez igazodóan forró víz használatára tervezték, és
jelentős, főként ügyféloldali költséget jelentene úgy átalakítani őket,
hogy alacsonyabb hőmérsékletű vízzel is jól tudjanak működni. Ez is
erősen korlátozza például a geotermikus rendszerek elterjedési lehetőségeit. A távfűtési rendszerek helyszínei adottak, ahogy a geotermikus hőforrások is. Amennyiben ezek távol esnek egymástól, akkor
a hőhordozó közeg nagy távolságokba való eljuttatását szolgáló csővezetékek építése nagymértékben megdrágítja a beruházást.
„Nincsenek általánosan használható csodafegyverek a rendszerben. Valahol az egyik energiaforrás a jobb, máshol a másik. Ezért kell
olyan szisztematikus tervet készíteni, amely objektív módon, a nehézségekkel is szembenézve feltárja, hogy hol melyik megújuló energiafajtát lenne indokolt bevezetni – mondja Orbán Tibor. – Bár eddig
is készült sok részfelmérés, a teljes fűtési rendszert átfogóan vizsgáló

tanulmány, illetve integrált rendszertervek eddig még nem készültek. Ugyanakkor a Nemzeti Energiastratégiában és az ennek
részét képező Zöld Távhő Programban szerepelnek erre vonatkozó célkitűzések.”
A távfűtés energiahatékonyságát nemcsak a termelési oldalon lehet növelni, hanem legalább ilyen fontos a lakásokban
leadott hő elvesztésének megakadályozása, magyarul a hővédelem javítása. A szigetelés sokkal inkább benne van a köztudatban, de vajon a fűtés korszerűsítése vagy a szigetelés fejlesztése a célravezetőbb megoldás? Orbán Tibor szerint a kettő
elválaszthatatlan egymástól. Sorrendet kell felállítani az energiahatékonysági fejlesztések között. Az első lépés a szabályozható és mérhető fűtés teljes körű kiépítése, hogy a fogyasztók,
az ügyfelek az igényeiknek megfelelően tudjanak hőt fogyasztani. Minthogy az elfogyasztott hőmennyiség meghatározza
a fűtési költségeket is, a fogyasztó érdekelt lesz abban, hogy ne
pazarolja a meleget, és ha úgy akarja, korlátozza a saját fogyasztását. Hiszen az a legkevésbé környezetterhelő energia, amit
nem fogyasztanak el, és így nem is kell megtermelni.
A hőfogyasztást akkor lehet csökkenteni, ha a korábban
leadott energia nem távozott a környezetbe, hanem sokáig
melegen tartja a lakást. Itt válik fontossá a szigetelés és a nyílászárók modernizálása. Az új építésű ingatlanok komplex tervezésével, és legfőképpen a kiváló szigeteléssel fel lehet készíteni
az ingatlant a geotermikus és más megújuló energiaforrások
kiaknázására is. „Az épületek energiahatékonyságának javítását
és a hőtermelés energiaforrás-portfóliójának zöldítését egyszerre kell megvalósítani. De nem szabad elhallgatni, hogy ennek is
rendkívül magasak a beruházási költségei, és valakinek ezt meg
kell ﬁzetnie – hangsúlyozza Orbán Tibor. – Erre használhatók
uniós és hazai pályázati források. Reálisan szemlélve, ez mindenképpen hosszú távú folyamat lesz, hiszen ha megnézzük a magyarországi épületállományt, akkor azt kell tapasztalnunk, hogy
magas azoknak az épületeknek a száma, amelyek nemhogy
a mai, de még a tíz-tizenöt évvel ezelőtti elvárásoknak sem felelnek meg. A környezetvédelem – ahogy minden más is – pénzkérdés is, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne indokolt, szükséges,
sőt elengedhetetlen vele foglalkozni.” ¡
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Távhő megújuló energiaforrással
Szombathely meghatározó energiaszolgáltatójaként a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
célja: modern, környezetbarát, biztonságos szolgáltatás nyújtása.
A modern technológia alkalmazása mellett a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt fektet a cég „Zöldülj velünk!” elnevezésű programjával, amely a környezettudatosságra hívja
fel a ﬁgyelmet. Az óvodások számára meseelőadást, az iskolásoknak interaktív előadást biztosít a cég ingyenesen. A program sikerét és egyediségét jelzi, hogy CSR Hungary-díjat nyert
a Junior kategóriában. ¡

A

távhőszolgáltatás lokálisan nem szennyezi a lakókörnyezetet,
az égéstermék magas kéményen, nagy hígulás mellett távozik
a légkörbe. A Távhőszolgáltató 2003 óta faaprítékos biofűtőművet
használ, két helyszínen napkollektoros rendszert, valamint egy hőszivattyút is üzemeltet. A megújuló energiaforrással ellátott terület
expanziójával jelentős támogatást nyújthat a belváros levegőminőségének javításához, a „kéménymentes belváros” kialakításához, valamint az egészségesebb környezet megteremtéséhez. A Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft. fenntartható jövő iránti elköteleződését mutatja az elnyert Távhő Ökocímke. Ezt azok a távhőszolgáltatók kapják meg, amelyek elkötelezték magukat a környezetkímélő szolgáltatás biztosítása mellett. A távhő versenyképességét bizonyítja, hogy
egyre több társasház és intézmény választja, iskolák mellett színház
és sportkomplexum számára is biztosít szolgáltatást.

44

innotéka
inn

2021. november

zöldkörnyezet

Wilo Magyarország Kft. • wilo.com/hu

Szerző: Mózer Gábor főmérnök

Nagy hatásfokú okosszivattyú-családok
a Wilótól
Napjainkban egyre fontosabb kérdés az energiatakarékosság, amely egyfelől a meglévő erőforrásaink
jobb kihasználására, másfelől a kisebb környezetszennyezésre irányul, és egyben az üzemeltetési
költségek csökkentése is megvalósul.

A

világ energiafelhasználásának igen jelentős része szivattyúk működtetésére fordítódik, tehát nem mellékes
kérdés az alkalmazott szivattyúk fajlagos energiafelhasználása, amelynek a teljes hatékonysága a hidraulikai rendszerek megfelelő kialakításával tovább növelhető.
A változó tömegáramú rendszerekhez illeszthető frekvenciaváltós szivattyúk eddig is léteztek, azonban az elmúlt időben egy új
motortechnológia bevezetésével (állandó mágneses forgórészű
motor) és teljesen újratervezett elektronikai modulok kifejlesztésével olyan szivattyúcsaládok jelentek meg a piacon, amelyek egyrészt túlteljesítik az Európai Unióban érvényes hatásfokindexeket, másrészről olyan szabályozási módokat kínálnak, amelyekkel
tovább csökkenthető a szivattyúk villamosenergia-fogyasztása.
A programozható, intelligens elektronikák egyszerű beállítást
tesznek lehetővé, és rugalmasságuknak köszönhetően olyan szabályozási módokat lehet velük megvalósítani, ami további lehetőséget ad a tervezők, üzemeltetők kezébe. A szivattyúfejlesztések
manapság inkább elektronikai fejlesztések, hiszen a hidraulika
hatásfokának további javítása már elméleti akadályokba ütközik;
az alkalmazott motortechnológia és ezzel harmonizáló elektronika az, ami még további lehetőségeket rejt a szivattyú összhatásfokának javítására. Ebben a szellemben fejlesztette ki a Wilo a
fűtési-hűtési körökben alkalmazható, a legmagasabb műszaki
követelményeknek megfelelő Stratos MAXO nedvestengelyű és
Stratos GIGA2.0 száraztengelyű keringtető szivattyúcsaládokat,
amelyek a kezelhetőségüket és fogyasztási adataikat tekintve is
a csúcskategóriát képviselik.
A Stratos MAXO és a Stratos GIGA2.0 szivattyúk a mai kor legmagasabb műszaki követelményeinek megfelelő, innovatív technológiákat alkalmazó gépek, amelyek beépítésével és használatával az üzemeltetési költségek minimalizálhatók, illetve az üzemi
paraméterek folyamatos figyelésével a hidraulikai rendszerhez
illeszthetők, optimalizálhatók.
A szivattyúk gyártása Dortmundban, egy teljesen új, karbonsemleges gyárban történik, ahol a gyártáshoz szükséges villamos
energiát napelemek állítják elő, ezzel is hozzájárulva a természet
védelméhez a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével. ¡

Wilo-Stratos
GIGA2.0
Az egységes elektronika mindkét szivattyúcsaládnál az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
• Bluetooth-kapcsolat – a Wilo Assistant ingyenesen letölthető mobil applikációval rá lehet kapcsolódni a szivattyúra,
és a főbb beállításokat el lehet végezni, valamint kiolvashatók
a szivattyú főbb üzemi paraméterei.
• Wilo-Net kapcsolat – Wilo-szabványos adatkommunikációs
csatorna, amelynek segítségével a szivattyúk összeköthetők,
és a csoportvezérléssel a primer és szekunder szivattyúk működése összehangolható, valamint az adatok elküldése a Wilogateway-en keresztül a Wilo-felhőbe.
• Analóg és digitális bemenetek, amelyekkel például a hőmérsékletkülönbség-szabályozás is beállítható.
• Beállításvarázsló – könnyen kezelhető varázsló, segítségével
a szivattyú beállítása gyerekjáték.
• Áttekinthető, színes kijelző – a menürendszerben a „Zöld gomb”
technológiával lehet gyorsan és egyszerűen mozogni.
• Az üzemi adatok megjelenítése – a kijelzőn minden esetben
a fontos üzemi paraméterek láthatók: szállított térfogatáram,
szállítómagasság, energiafogyasztás stb.
• Összevont üzem- és zavarjelzés relékimeneteken keresztül.
• Kapcsolódás a szabványos épületfelügyeleti rendszerekhez
opcionális dugaszolható modul segítségével (Modbus, BACnet,
LON, CANopen, PLR).
• Szabályozási módok – Δp–c, Δp–v, n = állandó, T = állandó, ΔT =
állandó, Q = állandó, Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation.
• Új funkciók – fűtési-hűtési hőmennyiségmérés, termikus fertőtlenítés, légtelenítés, Q-limit max és Q-limit min, fűtési-hűtési
üzemmódváltás, No-Flow Stop.
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globális lehűlés • atlasz, monitorozás, gyűrűzés

Az Antarktisz eljegesedésével járó ősi
globális lehűlés dinamikáját modellezték
újszerű módon, laboratóriumi kísérletek és
számítógépes szimulációk együttes alkalmazásával magyar fizikusok és geológusok.

A

Scientiﬁc Reportsban megjelent eredményeik új megvilágításba helyezhetik a 34 millió évvel ezelőtti ősi klimatikus esemény ok-okozati összefüggéseit, és ezzel hozzájárulhatnak a napjainkban zajló gyors klímaváltozás dinamikájának megértéséhez is.
A kutatók az ELTE Fizikai Intézetének Kármán-laboratóriumában
és a Brandenburgi Műszaki Egyetemen folytatott kísérleteikben
a Déli-óceán leegyszerűsített modelljét tanulmányozták. Azt vizsgálták, hogy mennyiben kielégítő az úgynevezett eocén-oligocén
átmenet széles körben elterjedt magyarázata, mely szerint a DélAmerikát az Antarktiszi-félszigettel összekötő földhíd szétválásával (Drake-átjáró) létrejött az Antarktiszt körbefutó cirkumpoláris áramlás. A hagyományos értelmezés szerint e vízkörzés
megindulásával a Déli-sarkvidék elszigetelődött a trópusok melegét szállító óceáni áramlatoktól, ezáltal a Déli-óceán és az An-

A kísérletből (balra) és a szimulációból (jobbra) kapott felszíni
hőmérséklet-eloszlások „zárt” Drake-átjáró esetén. A pirosas
színek az átlagosnál magasabb, a kékes színek alacsonyabb
hőmérsékletet jelölnek.

Madarak feltérképezése
Elkészült Magyarország madáratlasza, mely az alkotói
szerint élővilágunk sokszínűségének és tájaink változatosságának megőrzéséhez nyújthat segítséget.

A

nyolcszáz oldalas atlasz bemutatja a hazánkban megﬁgyelt 420 madárfaj előfordulási adatait. A munka során harminc szakember 635 mintaterület felmérését végezte el, ami jelentősen hozzájárult a nálunk fészkelő madárfajok orszá-
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gos elterjedésének feltérképezéséhez. Az atlasz
30 millió adatrekordot dolgoz fel, és tartalmazza
valamennyi madárfajt, amelyet 2019-ig akár csak
egyszer is észleltek hazánkban.
Az Agrárminisztérium 2016-ban indította el
az összesen egymilliárd forintból megvalósuló
programot, amelynek célja a természeti értékek
hosszú távú megőrzése és fejlesztése mellett
az Európai Unió Biológiai Sokféleség Stratégiájának hazai megvalósítása volt. Ennek egyik eleme
Magyarország madáratlaszának elkészítése, de
ebbe a sorba tartozik még az ország első ökoszisztéma-alaptérképe, amely a madártani adatok elemzésében is fontos szerepet játszott, vagy
a zöld infrastruktúra-alaptérkép is.
Az országos madármonitorozási programok
és adatbázisok működtetése, valamint a hazai
madárgyűrűzés szintén a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület és az Agrárminisztérium együttműködésében valósul meg. Emellett a nemzeti park igazgatóságokkal közösen
sikerült stabilizálni olyan veszélyeztetett fajok
állományát, mint a túzok, a parlagi sas vagy
a kerecsensólyom. Magyarország madáratlasza
online, lapozható formában is elérhető a https://
www.mme.hu/madaratlasz oldalon. ¡

Forrás: MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport

Megérteni
a múltat és a jelent

tarktisz hőmérséklete csökkenni kezdett, míg végül megjelent
az állandó jég takaró. A kutatócsoport egy, az óceáni vízkörzést
is magába foglaló globális számítógépes klímamodellt használt.
A PlaSim (Planet Simulator) programcsomag lehetővé tette, hogy
kiiktassák a modellből a tengeri jég képződését leíró egyenleteket.
Az eredmények azt mutatták, hogy amennyiben a szimulációban
megengedik az óceáni jég kialakulását, akkor a Drake-átjáró kinyílása valóban globális hőmérséklet-csökkenéshez vezet. Ám ha
a programban blokkolják a jég keletkezését, akkor a jégmentes
laboratóriumi kísérlettel megegyező módon enyhe hőmérsékletnövekedés tapasztalható. Földünk összekapcsolt óceáni és légköri folyamatainak múltbeli megértése pedig napjaink éghajlatváltozásának előrejelzésében is hasznosulhat. ¡

digitális piac, online platform, kapuőr, piaci erőfölény, versenyjog

Szerző: Dr. Éder Róbert ügyvédjelölt, versenyjogi szakjogász

A digitális platformok
versenyjogi szabályozása
az Európai Unióban
Az amerikai technológiai óriás, az Apple Inc. és a felhasználók körében népszerű
Fortnite mobiltelefonos játékszoftver gyártója, a szintén amerikai Epic Games között
2020-ban kipattant jogvitában számos, versenyjogi szempontból izgalmas kérdés
merült fel. Ilyen kérdés egyebek között az, hogy miként kell meghatározni az érintett
piacot, vagy hogy az Apple visszaélt-e a piaci erőfölényével.

A

jogvita hátterében az áll, hogy az Apple a mobileszközeire kizárólag az App Store alkalmazáspiacon
keresztül engedi a felhasználóknak a szoftverek telepítését, és a telepített szoftvereken belüli vásárlások lebonyolítását. Kihasználva ezt a „megkerülhetetlen platform” pozícióját, az Apple 30 százalékos jutalékot számít fel
az alkalmazáspiacán történő tranzakciók után. A rendkívül
jövedelmező Fortnite játék tranzakciói utáni jutalékot megelégelte az Epic Games, és létrehozta a játékon belül a saját fizetési felületét, megkerülve ezzel az Apple rendszerét. Az Apple
szerint ezzel az Epic Games megsértette a Fejlesztői Szerződési Feltételeket, ezért kitiltotta a Fortnite játékot az App Storeból, amire válaszul az Epic Games keresetet adott be az Apple
ellen. Amíg az Epic Games az említett tranzakciós jutalékot
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az Apple „monopolista adójának” tekinti, addig az Apple szerint az az App Store működési költségeinek fedezését szolgálja.
Az elsőfokú döntést 2021 szeptemberében hozta meg a bíróság, amely megállapította, hogy az Apple „sikere nem illegális”, és nem nyert bizonyítást, hogy az Apple erőfölényes
helyzetével visszaélve irányította volna az App Store-t.
Bár a döntés szerint az Apple jogszerűen távolította el
a Fortnite játékot az alkalmazáspiacáról az Epic Games szerződésszegése miatt, a bíró arról is határozott, hogy az Apple
a továbbiakban nem tilthatja el a fejlesztőket attól, hogy alternatív fizetési mechanizmusokat használjanak a fizetési tranzakciókra az alkalmazásaikban. A felhasználók így nyilvánvalóan sokkal olcsóbban vásárolhatnak majd, hiszen az Apple
jutaléka nem jelenik meg az árakban.

paragrafus
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A jogvita kimenetele az Európai Unió versenyjoga szempontjából is érdekes lesz, hiszen jogalkotó szerve előtt éppen
a digitális platformok szabályozására irányuló jogalkotási törekvések vannak folyamatban, amelyek a fenti bírói döntéshez rendkívül hasonló, kodifikálni javasolt rendelkezéseket is
tartalmaznak.
Jogalkotói szemszögből alapvető kérdésként merül fel
mind nemzeti, mind uniós szinten, hogy vajon szükséges-e
a versenyjogi fellépés a dinamikusan fejlődő, platformok
uralta piacokon? A platformoktól eredő innováció és technológiai fejlődésből következő társadalmi jólét ugyanis bizonyos esetekben szemben áll a versenyellenes gyakorlatuk
okozta társadalmi veszteséggel.
A digitalizált piacokon jellemzően csak korlátozott számú platform működhet, ennek pedig a versenyjog számára
az a következménye, hogy egyrészt biztosítania kell a versenyt
a piac számára az áruk és szolgáltatások megfelelő színvonalon és áron történő szolgáltatására az ezek fejlesztését biztosító kezdeményezésekkel, másrészt védenie kell a versenyt,
akár a domináns platformon belül is.
Az EU digitális gazdaságában a megtermelt összérték legnagyobb része csupán néhány nagy online platformnál összpontosul, amelyek kihasználják az ágazat jellemzőiből adódó
előnyöket, például az erőteljes hálózati hatást, gyakran saját
platform-ökoszisztémájukba ágyazódnak, és ők képviselik
a mai digitális gazdaság legfontosabb építőelemeit, továbbá
a végfelhasználók és az üzleti felhasználók közötti ügyletek
többségét is ők közvetítik. Néhány nagy platform pedig egyre
inkább kapuként vagy kapuőrként funkcionál az üzleti felhasználók és a végfelhasználók között.
A fenti körülmények vezettek el a nagy platformok uralta
digitális piacokon méltányos versenyfeltételeket biztosító és
az online platformok versenyjogi keretrendszerét megteremtő, az Európai Unióban egységes hatállyal bíró jogszabály javaslatának kidolgozásához, amelynek első rendelettervezetét
a Bizottság 2020. december 15-én „A digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról (digitális
piacokról szóló jogszabály)” címmel tette közzé (angolul: Digital Markets Act; a továbbiakban: DMA).
A DMA céljának tekinti annak biztosítását, hogy a kapuőri
minőséget, illetve méretet elérő alapvető platformok tisztességesen járjanak el online, továbbá, hogy az innovátoroknak
és a technológiai startupoknak új lehetőségei nyíljanak az online platform környezetben a versenyre és innovációra, miközben nem kell a fejlődésüket gátló tisztességtelen feltételekhez igazodniuk. A DMA biztosítani kívánja ezenfelül azt is,
hogy a fogyasztóknak szélesebb körű és jobb minőségű választási lehetőségük legyen, több lehetőségük legyen szolgáltatóváltásra, közvetlen hozzáférésük lehessen a szolgáltatásokhoz, és tisztességesebb árakkal szembesüljenek.
Az alapvető platformszolgáltatást nyújtó vállalkozások ún.
kapuőrként való minősítéséhez szükséges kvantitatív és kvalitatív tényezők kialakítása során a Bizottság figyelembe vette
a digitális piaci környezet sajátosságait az érintett piac meghatározása és a piaci erő mérése vonatkozásában.
A DMA szerint a kapuőrök olyan méretű alapvető platformszolgáltatók, amelyek i) hatással vannak a belső piacra,

ezáltal jelentős hatást gyakorolnak a digitális piacokra történő belépésre; ii) az üzleti felhasználók számára fontos átjárót tartanak ellenőrzésük alatt a végső fogyasztók felé; és
iii) beágyazódottak és tartós pozíciót élveznek, megerősítve
a meglévő piacra lépési korlátokat. Ezek révén számos üzleti
felhasználó nagymértékben függ ezektől a kapuőröktől, ez
pedig az üzleti felhasználók irányába tanúsított tisztességtelen magatartáshoz vezethet.
A Bizottság a DMA révén számos kötelezettséget és tilalmat irányozott elő a kapuőrnek minősülő fő platformszolgáltatásokkal szemben.
Alapvetően elmondható a DMA-tervezetről, hogy összhangban áll az Európai Unió fogyasztói jólétet, valamint a kisés középvállalkozói szektort erősítő politikájával, ugyanis
a javaslat alapján a kapuőrök nagyobb szabadságot kötelesek
biztosítani a szolgáltatásaikat igénybe vevőknek.
Ennek megfelelően a kapuőr köteles lehetővé tenni az üzleti felhasználók számára, hogy eltérő árakon és feltételek
mellett kínálják ugyanazon termékeket vagy szolgáltatásokat
egy harmadik fél online közvetítő szolgáltatásain keresztül,
ahogy azt is, hogy ajánlatokat reklámozzanak és szerződést
kössenek vásárlóikkal a kapuőr platformszolgáltatásának
használata nélkül.
A kapuőr a végfelhasználók számára köteles lehetővé tenni, hogy a platformjáról eltávolíthassanak bármilyen előre
telepített szoftveralkalmazást. Ezen túlmenően köteles lehetővé tenni olyan, harmadik fél által biztosított szoftveralkalmazások vagy szoftveralkalmazás-áruházak telepítését
és tényleges használatát, amelyek a kapuőr operációs rendszereit használják vagy azzal együttműködnek, és lehetővé teszi
e szoftveralkalmazások vagy szoftveralkalmazás-áruházak
számára, hogy azokhoz a kapuőr alapvető platformszolgáltatásától eltérő eszközökkel is hozzá lehessen férni.
A kapuőrökkel szemben előírt kötelezettségek listája egyszersmind a jogbiztonságot szolgálja, ugyanis a kiszámíthatóbb versenyjogi fellépés előmozdítása érdekében rögzíti azokat az alapvető jogi követelményeket, amelyeket a jelenleg is
kapuőrnek minősülő vállalkozásoknak a jogszerű, versenykonform működéshez teljesíteniük kell, továbbá amelyek
egy úttal a jövőben jelentősebb piaci pozíciót, adott esetben
kapuőri státuszt elérő szolgáltatók számára is előzetes viszonyítási alapként szolgálhatnak a globális piaci folyamatoknak
megfelelő üzleti modellek alakításához.
Ha pedig feltételezzük, hogy a DMA-javaslat által előírt
kötelezettségeket az uniós jogalkotás rendeletbe foglalja, akkor az EU-ban a cikk elején ismertetett jogeset fel sem merülhetne, mert az Apple – egyebek között – köteles lenne lehetővé tenni az üzleti felhasználók számára, hogy ajánlatokat
reklámozhassanak és szerződést köthessenek vásárlóikkal
a kapuőr platformszolgáltatásának használata nélkül is. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Elektroszmog
– a láthatatlan
szennyeződés
Érzékszerveink számára észlelhetetlen az elektroszmog,
amely a nap 24 órájában mégis jelen van életünkben, és egyre
több jel utal arra, hogy komoly egészségügyi kockázatokkal
is jár. Környezetünk elektromos szennyeződéséhez szinte
minden körülöttünk működő elektromos berendezés hozzájárul. Hogy mennyire? A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) egyik kutatási projektjének köszönhetően tavaly készült el a Föld első elektroszmogtérképe.

A

z emberi szervezet rendkívül érzékeny az elektromágneses tér változásaira, sokunk életét keserítik meg
a fronthatások és időjárás-változások, melyek magyarázata a légköri elektromosság változásaira vezethető
vissza. Nem véletlenül: még sejtjeink vezérlését is bioelektromos
jelek szabályozzák, azaz minden mozdulatunkért és gondolatunkért az elektromosság felel. Ezért is különösen fontos, milyen lakókörnyezetet alakítunk ki magunk körül. Ez egyáltalán nem könnyű
feladat, hiszen a mai modern világban rengeteg elektromos berendezés vesz minket körbe, a televíziótól a mobiltelefonon át a különböző jeladókig, magasfeszültségű vezetékekig. A technológiai
vívmányok ugyan jelentősen megkönnyítik életünket, ám minden
egyes készülék elektromágneses sugárzást bocsát ki magából, és
ezek károsíthatják az emberi szervezetet.

fonok, a hívásokhoz szükséges antennarendszerek, a GSM bázisállomások és az internethálózatot működtető routerek már szerves részét képezik mindennapjainknak.
Az itthon érvényben lévő, lakosságra vonatkozó egészségügyi
határértékek évek óta változatlanok. Az elektromos erőtereknél
50 hertz hálózati frekvencia esetében 5000 V/m, a mágneses erőNémet orvosok még az 1980-as években kezdték el vizsgálni
az egyre gyakoribb civilizációs betegségek kiváltó okait. Kutatásaik során a hasonló tünetekkel orvoshoz forduló betegek
lakókörnyezetében mérhető elektromos és mágneses erőterek,
valamint elektromágneses sugárzások jelenlétét vizsgálták
meg, és egyértelmű összefüggéseket állapítottak meg. Az okok
a második világháború utáni építkezésekig nyúlnak vissza,
amikor a bombázások miatt megsemmisült városok gyors ütemű újjáépítésénél az építőanyagokból olyan illékony szerves
vegyületek párologtak ki, amelyek ártalmasak voltak. Az épületbiológia elsősorban az építőanyagok, építészeti megoldások
belső terekre gyakorolt egészségügyi hatását, azaz az épület
emberi szervezetre gyakorolt következményeit tanulmányozza.
Különböző szempontrendszerek alapján osztályozzák, elemzik
a környezetbarát, egészséges építőanyagokat, segítenek kiküszöbölni az ártalmas következményeket. Egy épületbiológus
szakvéleményt és tanácsot ad egyebek között azzal kapcsolatban, hol érdemes vezetni az elektromos kábeleket, hogy
azok ne zavarják az embert alvás közben, és alternatívát kínál
arra is, hogy az elektromos hálózat egy-egy részét éjszakára
áramtalanítani tudjuk – akár automatikusan is.

Furcsa különbségek az egészségügyi
határértékekben
A lakókörnyezetünkben megjelenő elektroszmog több csoportra
osztható, ezek közül az egyik az extrém alacsony frekvenciaszintet
képviselő elektromos, a másik pedig a mágneses erőterek, amelyeket például a távvezetékek, a transzformátorok, az utcai elektromos elosztóhálózat vagy éppen a lakás falaiba épített elektromos
vezetékek okoznak. Egy családi ház falaiban akár több kilométernyi elektromos vezeték futhat, melyek nagy része a nap 24 órájában feszültség alatt van. A magas frekvenciát kibocsátó elektromágneses sugárzásokért a telekommunikáció tehető felelőssé.
E sugárzások hatása jószerével feltartóztathatatlan; a mobiltele-
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bek között arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a gyerekek sejtjei ﬁatalabbak, gyorsabban osztódnak és érzékenyebbek bármilyen sugárzásra, mint a felnőttek stabil sejtjei. Ez az alapvető oka annak,
hogy a gyerekek sokkal érzékenyebbek, és jobban észrevesszük
rajtuk az elektroszmog hatását.
Franciaországban 2015-ben fogadták el azt a törvényt, amely szerint azokban az intézményekben, ahol három évnél ﬁatalabb gyerekekkel foglalkoznak, nem telepíthetnek wi-ﬁ routereket. Az óvodák
és általános iskolák esetében pedig az épületeken belül láthatóvá
kell tenni azokat a helyeket, ahol routerek vannak, hogy a szülők
tisztában legyenek vele. Ráadásul ezeket a berendezéseket kizárólag akkor kapcsolják be, amikor az oktatáshoz szükséges. A franciák
emellett gátolják a telekommunikációs cégek jeladó- és antennaépítését is, a bölcsődék környékén telepítési tilalmat rendeltek el.
A franciák lépése nem egyedülálló, például Belgiumban és Izraelben
is korlátozó intézkedéseket vezettek be a kiskorúak védelmében.
A jelenségre szakosodott Elektroszmog.Info csoport egyik
esettanulmánya szerint egy kétéves kislány éjszakánként csupán
fél órákat volt képes egyhuzamban aludni, közte folyamatosan sírt,
napközben pedig szinte állandóan nyűgös és kezelhetetlen volt.
Az orvosok hiperaktivitásra gyanakodtak, ezért már nyugtatót és
éjszakára altatót javasoltak. Végül az egyik kezelőorvos tanácsára
épületbiológiai vizsgálatot kértek, amelynek révén megállapították, hogy a ház előtt erősen terhelt utcai légvezetékek szállították
az elektromosságot a ház sarkán található transzformátorállomástól a környék lakóházaihoz. A vezetékek a gyerekszoba tetőtéri
ablakától jóformán karnyújtásnyira futottak, és erős mágneses
terük akadálytalanul hatolt át a tetőszerkezeten, mindehhez a sugárzás mértékét egy közeli GSM bázisállomás jelentősen megnövelte. A vizsgálattal azt is megállapították, hogy a gyerekszoba
épületbiológiai szempontból teljesen alkalmatlan volt a pihentető

tereknél 50 hertz hálózati frekvencia esetében 100 mikrotesla a határ, miközben a német épületbiológiai javaslat hálóhelyekre vonatkozó javaslata 5 V/m és 100 nanotesla, azaz szembetűnő, hogy
a hivatalosan érvényben lévő szabályozás és a javasolt épületbiológiai határértékek között számottevő különbség van. Ennek oka,
hogy a hivatalos határértékek megállapításánál csak az egyértelműen bizonyítható egészségkárosító hatásokat lehet ﬁgyelembe
venni, míg a német épületbiológiai határértékrendszer már számol
a lehetséges, hosszú távon kialakuló egészségkárosító hatásokkal is.
Nemcsak lakókörnyezetünk, de gépkocsink is komoly veszélyforrás.
A napjainkban kapható hagyományos benzines vagy dízelautókba
rengeteg kábelt, elektromos kütyüt, szoftvert építenek bele, és
a jármű árának növekedésével ez a probléma tovább fokozódik,
ugyanis a drágább modelleket még több elektronikus kiegészítővel, luxusfunkcióval szerelik fel. És akkor még nem esett szó a szektor új irányvonalát képviselő elektromos és önvezető autókról.

Komoly egészségügyi következmények
A tudomány erősen megosztott abban a kérdésben, milyen konkrét következményekkel jár az elektroszmog hatása az emberi
szervezetre. Egyes kutatások szerint az elektromos terek szerepet
játszhatnak az alvásproblémák, allergiák, csontrendszeri problémák kialakulásában, sőt ingerlékenység, szív- és érrendszert érintő
betegségek, ismétlődő megbetegedések és akár meddőség alakulhat ki. A jelenség kiemelten érinti a csecsemőket is, mert jelentősen befolyásolhatja a fejlődésüket. Az újszülöttek a technika
fejlődésével ráadásul még inkább ki vannak téve az elektromos
teret gerjesztő kütyüknek: ilyen forrás lehet például a kiságyban
elhelyezett légzésﬁgyelő, valamint a bébiőr készülék is. Dr. Tihanyi
István orvos-természetgyógyász egy edukációs videójában egye-

Kutatások szerint az elektromos terek közrejátszhatnak alvásproblémák, allergiák, csontrendszeri problémák kialakulásában, de ingerlékenységet, szív- és érrendszert érintő
betegségeket, ismétlődő megbetegedéseket
és akár meddőséget válthatnak ki. A jelenség kiemelten érinti a csecsemőket, akik
a technika fejlődésével még inkább ki vannak
téve az elektromos teret gerjesztő eszközöknek, mint például a kiságyban elhelyezett
légzésﬁgyelő és a bébiőr készülék.
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alvásra. Megoldásként a hálóhelyet másik szobába helyezték át,
ahol az elektromágneses sugárzást speciális árnyékoló fémfólia beépítésével, a falakat pedig árnyékoló festékkel kezelték. A kislány
tünetei rövid időn belül teljesen elmúltak.
Az iPhone-osok számára Eszmog Doktor néven külön applikációt fejlesztettek ki, az alkalmazás pedig az egészséges lakókörnyezet megteremtéséhez és a biztonságos, elektroszmogmentes
mobileszköz-használathoz nyújt segítséget.

giaellátásért, valamint a belső térben lévő, a földi rádiós kapcsolatokért felelős kommunikációs egység volt.
Végül két év késéssel, 2019 decemberében, az új-zélandi Mahiafélszigetről lőtték fel az űrbe, és annak ellenére, hogy a tervezett
élettartama mindössze negyedév volt, nyolc hónappal az indítás
után is teljes kapacitással üzemelt, mígnem 2020 szeptemberében
– űrszemetet nem hagyva maga után – égett el teljesen. Megsemmisüléséig 350 kilométeres magasságból gyűjtötte az adatokat
egy négyezer kilométer átmérőjű körben, és folyamatosan küldte
mérési eredményeit a Földre. A SMOG-P pályájának közel 60 százalékát érte napfény, a 40 százaléka azonban a Föld árnyékában
húzódott. A műhold csaknem 91 perc alatt kerülte meg a bolygót,
a napfényes és sötét szakaszok periodikusan váltották egymást.
Az adatok vétele, a műholddal történő kapcsolattartás a BME E
épületének tetején lévő vezérlőállomáson keresztül valósult meg.
A műhold elsődleges célja a földfelszíni digitális műsorszóró
adók űrbe – feleslegesen – kijutó jeleinek, azaz az elektromágneses szennyezettségnek a mérése volt, ennek eredményképpen pedig létrejött a Föld teljes felszínéről alkotott elektroszmogtérkép.
A mintegy tíz hónapig tartó űrutazás idején a SMOG-P jeleit
több mint száz rádióamatőr vette szinte minden kontinensről.
Többek közt nekik is köszönhető az az adatmennyiség, amelyet
képesek voltak a fejlesztők begyűjteni. Összességében több mint
238 ezer különböző csomagot küldtek be a vevőállomások a zsebműholdról. A BME beszámolója szerint „az Európa fölött készült
spektrumképből megﬁgyelhetők voltak a 810 és 950 megahertz

Globális elektroszmogtérkép

Forrás: BME

Az elektroszmog nem csak lakókörnyezetünket, irodánkat vagy
autónkat szennyezi, hatásai még az űrben is érzékelhetők. Mindezt
a világ legkisebb műholdjának tudományos mérései alapján tudjuk. Az első magyar 1-PocketQube (5 × 5 × 5 centiméteres) méretű
műhold teljes egészében a BME-n valósult meg, és a SMOG-P nevet kapta. Az eredeti tervek szerint 2017-ben startolt volna, ám a
rakéta útra bocsátásának többszöri elhalasztása kétségessé tette
a projekt indulását. A SMOG-P tervezésekor a legnagyobb kihívást
a berendezései működéséhez megfelelő környezeti hőmérséklet
és energiaellátás, -tárolás biztosítása jelentette. Ami a hőmérsékleti kérdést illeti, a tervezőknek úgy kellett megalkotniuk a műholdat, hogy az a föld körüli pályán folyamatosan haladva ne hűljön le
nagyon, amikor földárnyékban van, és ne melegedjen túl, amikor
a nap süti. Emellett a két legnagyobb változásnak kitett alrendszer
a műhold oldalainak belső felületén elhelyezkedő elsődleges ener-

A mérési pontok egyszerűsített eloszlása a Föld első elektroszmogtérképén, a 3D-s videóváltozatról készült
kép segítségével. Készítői: Markotics Boldizsár és Takács Donát műegyetemi hallgatók. (A háromdimenziós
térkép online, interaktív módon is megtekinthető: https://gnd.bme.hu/mb/site/)
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A szkeptikusok szerint ugyan nincsenek minden kétséget kizáró bizonyítékok arra, hogy az elektromágneses tereket gerjesztő
készülékek károsítják az egészségünket, mégis a nyugodt éjszakai pihenés érdekében a lehetséges áramforrásokat teljesen
kapcsoljuk ki, és ne aludjunk működő televízió, rádió, számítógép vagy laptop mellett.

körüli, a nagy tévéadók által sugárzott (500–600 MHz) jelek mellett
olyanok, amelyek a mobil rendszerekből származnak, és amelyek
jelenlétére ebben az alacsony tartományban nem számítottunk.
Tehát a mobilszolgáltatók antennarendszerei nemcsak a tartományukban, hanem alatta is jelet bocsátanak ki, ez pedig a szükségesnél nagyobb teljesítményre utal.” Az óceánok fölött jelmentes
volt végig a műhold pályája, hiszen ezeken a területeken nincsenek
jelforrások.
A sikerek után a BME idén tavasszal öt másik kisműhold társaságában indította útjára a SMOG–1-et, melynek tervezett pályája
550-600 kilométer magasságú, 97 fokos dőlésszögű, napszinkron
elrendezésű. Magyarország negyedik műholdja még részletesebb
szmogtérkép elkészítését teszi lehetővé, miután egy szélesebb
frekvenciasávban, az 5G mobilhálózatok által használt 960 megahertz alatti tartományban fellelhető komponensek megﬁgyelésére is alkalmas. A SMOG–1 újdonsága, hogy egy mágnesesen
veszteséges anyagot alkalmaz, amely radikálisan csökkenti a mintegy 18 évre becsült élettartamot, így minimalizálva a műhold aktív
működése után az űrszemétként eltöltött időt.

huzamosabb ideig senki. Amikor nem használjuk, áramtalanítsuk
az elektromos berendezéseket, mobiltelefonálás közben használjunk kihangosítót, head-setet; a mikrohullámú sütő működése közben a közvetlen közelében ne tartózkodjunk, ha nem zár megfelelően vagy sérült, ne használjuk. Tudatos vásárlásokkal is csökkenthetjük a sugárzást: jelentős különbség mutatkozik a CRT (katódsugárcsöves) és az LCD/plazma televíziók és monitorok között.
Ez utóbbiak esetében nincs olyan elektronika (eltérítő tekercs),
amely az elektronsugarak vezérléséhez szükséges lenne – lévén,
hogy más technológiáról van szó. A lapos képernyők előnye elsősorban a 15 kilohertz körüli mágneses tér hiánya. Az elektroszmog
elektromos összetevőjének sugárzásával összefüggésben is egyértelmű az LCD előnye. Érdemes olyan monitort vásárolni, melyen
a svéd TCO-tanúsítvány megtalálható.
A legnagyobb veszélynek alvás közben tesszük ki magunkat,
ezért a nyugodt éjszakai pihenés érdekében a lehetséges áramforrásokat teljesen kapcsoljuk ki, és ne aludjunk működő televízió,
rádió, számítógép vagy laptop mellett. Ne hagyjuk a kütyüket még
készenléti állapotban sem. Ágyunk közvetlen közelében se legyen
semmilyen áramforrás (konnektor, működésben lévő elosztó, mobiltelefon, laptop). Ezeket tegyük minél távolabb a fekhelyünktől,
a legjobb, ha kivisszük őket a hálószobából.
A szkeptikusok szerint nincsenek minden kétséget kizáró bizonyítékok arra, hogy az elektromágneses tereket gerjesztő készülékek károsítják az egészségünket, egyes szakemberek mégis óvatosságra intenek. Mi meg eldönthetjük, teszünk-e néhány apró lépést
az egészségünk érdekében. ¡

Hogyan védekezzünk?
Ha az űrben jelenleg nem is tudunk túl sokat tenni az elektroszmog terjedés ellen, a nemzetközi ajánlások alapján néhány rendkívül egyszerű lépéssel saját lakóhelyünkön már hatékonyan védekezhetünk ellene. Az elektromos berendezéseket (például a wi-ﬁ
routert) úgy helyezzük el, hogy ne legyen a közvetlen közelében
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Egyetemi IT-labo rok
fejlesztése
Három hallgatói informatikai labort adtak át
októberben a Debreceni Egyetemen, a fejlesztés mintegy 60 millió forintba került.
Az országos programnak köszönhetően elsőként Veszprémben, majd most a cívisvárosban
bővült a felsőoktatási intézmények infrastruktúrája, és a tervek szerint 2022 végére más
egyetemeken is befejeződnek a fejlesztések.

A

mérnök-informatikai képzést támogató Cisco hallgatói laborokban a többi között olyan tantárgyak oktatására nyílik lehetőség,
mint a hálózati alapismeretek, az informatikai biztonság, a számítógép-hálózatok tervezése, a nagyvállalati hálózati megoldások és szolgáltatások, a számítógépes hálózatok üzemeltetése, valamint a hálózati méréstechnika. Az egyetem vezetése a laboratórium átadásán

arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy hallgatóik már a tanulmányaik
alatt, a gyakorlatban is megismerhetnek olyan szoftvereket és
rendszereket – Linux és a National Instruments Labview –, amelyeket nagyvállalatok vagy kormányzati intézmények is használnak, így lényegesen jobb esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon már közvetlenül az egyetem elvégzése után, frissdiplomásként is. A laboroknak köszönhetően ráadásul nemcsak
a diákok, hanem az egyetemi oktatók továbbképzésére is lehetőség nyílik. A „Programozd a jövőd!” elnevezésű program
elsősorban az informatikai képzés megerősítését és a hallgatói
kör, illetve a munkaerőpiaci szempontból releváns végzettséggel rendelkezők számának növelését tűzte ki célul. ¡

Önvezető vonat
Németországban
Egyelőre emberi felügyelet alatt indították első útjára októberben Hamburgban az ITS nemzetközi mobilitási
kongresszus alkalmából a Siemens
és a Deutsche Bahn által közösen
fejlesztett, teljesen automatizált,
önvezető vonatot.

E

z a világ első olyan önvezető vonata, amely a hagyományos, vezetővel közlekedő vasúti járművek mellett
ugyanazokon a vasútvonalakon teljesít majd szolgálatot.
Annak ellenére, hogy a jármű mozgása teljesen automatizált, az első időszakban mozdonyvezető felügyeli
a közlekedést a 23 kilométeres szakaszon, Berliner Tor és
Bergedorf/Aumühle állomások között. A fejlesztés öszszege eléri a 60 millió eurót, de már készülnek a tervek
a teljes hamburgi városi gyorsvasút (S-Bahn) rendszernek
az évtized végéig történő digitalizálására, és folyamatban vannak vonatokkal és infrastruktúrával kapcsolatos
beruházások is. A digitális felügyeletnek köszönhetően
több szerelvény lesz képes rövidebb követési idővel mun-
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kába állni, ráadásul harmadával nő az energiahatékonyság, és csökkenhetnek a működési költségek. Az első négy szerelvényt idén decemberben állítják forgalomba. Az új technológia már megkapta a hivatalos jóváhagyást,
és mivel nyílt interfészeket tartalmaz, az üzemeltetők az egész világon bármilyen típusú vonatokhoz azonnal alkalmazhatják. Németországban a tervek szerint a technológia használatát idővel kiterjesztik az egész országra
a regionális és a fő vasútvonalakon. ¡

inno -tér

David Sulzer • Chris Napier • Mezősi Gábor

David Sulzer

tot nyújt bizonyos rejtélyekre, rávilágít
mélyebb rétegeire, és segít megérteni
azt, amit hallunk.
A szerző bőségesen ajánl meghallgatásra különböző zenéket, és megválaszolja azt is, hogy mennyi a hang
súlya; miért lesz Donald kacsa-szerű
hangunk, ha héliumot lélegzünk be egy
lufiból; vagy mi a fizikai alapja annak,
hogy egyes zajok különböző színekről
kapták a nevüket.
A zenéhez és a ritmushoz kötődő
agyi mechanizmusokat, azok idegtudományi vonatkozásait külön fejezet ismerteti, és egy fejezetben az állatvilág
hangérzékelési kérdései is előtérbe
kerülnek. •

Zene, matematika
és elme
A zene fizikája
és idegtudományi háttere
Pallas Athéné Könyvkiadó
(PABooks)

Miként hordoz a zene érzelmeket?
Mitől függ, hogy kellemesnek
vagy diszharmonikusnak ítélünk egy
hangsort? Vagy miért hangzanak
másként az emberi hangok és
a hangszerek hangjai?
A zene, a hang és az érzékelés
alapjainak megismerése magyaráza-

Chris Napier

A futás tudománya

folyamatokat. Segít megérteni, mi történik a testünkben futáskor, és azt is
megtudhatjuk, mire van szüksége szervezetünknek az optimális működéshez.
A sérülés megelőzése részből megtanulhatjuk, hogyan minimalizáljuk
a sérülések veszélyét, s mit kell tennünk,
hogy az esetleges sérülésekből gyorsan
felépüljünk.
Az erősítő gyakorlatokban olyan
feladatokat ismerhetünk meg, amelyekkel javíthatunk a testtartásunkon, és
fejleszthetjük a futásban legfontosabb
szerepet játszó izomcsoportokat. •

Kézikönyv a hatékony
és biztonságos edzésért
Libri Kiadó

Jóllehet a futás világszerte az egyik
legnépszerűbb sportág, tudományos
hátterével kevesen vannak tisztában.
Pedig ha alaposabban megismerjük
testünk felépítését és működését, az
edzéseink is hatékonyabbak lehetnek.
A futás anatómiája fejezet bemutatja
a futás alapjául szolgáló élettani

Mezősi Gábor

Természeti veszélyek
– és hatásaik csökkentése
ségeit, továbbá a globális jelenségek
mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában
és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.
Amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Digitálisan elérhető szakmai
információkat oszt meg az olvasókkal,
hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. •

Akadémiai Kiadó

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó
geofizikai, meteorológiai, hidrológiai
és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik, azok kialakulását,
valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatja be.
Szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja
a káros hatások mérséklésének lehető-
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Magyar fotós világszínvonalú gépe

Dulovits Jenő Korcsolyázókk című,
1930-ban készült felvétele.

Az 1930-as években már rangos nemzetközi díjakat nyert különleges hangulatú
felvételeivel. Stílusa szinte festői volt, tudatosan használta az ellenfényben, a kép
lágyításában és a fény-árnyék kiegyenlítésében rejlő lehetőségeket. Azt vallotta:

a fotózás művészet, amelynek szépségeket
kell a néző elé tárnia, és a fotósnak nem szabad a közízléshez igazodnia. Nagyrészt az ő
munkásságának köszönhető, hogy az általa
képviselt iskolát egy időben magyar stílusnak nevezték. Dulovitsnak mozgóﬁlmen is
volt alkalma kipróbálni különleges látásmódját, ugyanis Szőts István, az Emberek
a havason rendezője őt választotta operatőrnek Kádár Kata című rövidﬁlmjéhez.
A fényképezés mellett a fotózás technikai oldala is izgatta. 1927-ben már teljes értékű fényképezőgépet konstruált magának,
1931 és 1958 között pedig 11 fotótechnikai
találmányát szabadalmaztatta. Üzleti szempontból legsikeresebb alkotása az 1931-ben
szabadalmaztatott Duto előtétlencse volt,
amelyet Tóth Miklós mérnökkel társulva
dolgozott ki. A lencse csiszolása révén a fotózott kép körvonalai lágyabbá váltak, a
fény csillogása fokozódott, a kompozíció
hangulata nyugodtabb lett.
A háború után Dulovits már nem taníthatott; fotósként, szakíróként sem akadt
sok munkája, ezért minden energiájával a
találmányaira koncentrált. Ekkor dolgozta
ki rengeteg újítással felvértezett fényképezőgépét, amelyhez felhasználta a már
a háború alatt beadott néhány szabadalmát is. A Duﬂex nevű masina tükörreﬂexes, kisﬁlmes és beugrórekeszes objektívvel működő fényképezőgép volt – az első
ilyen a világon. A gépben Dulovits találmánya volt a szemmagasságból vízszintes
betekintést biztosító, oldalhelyes képet
adó tükrös keresőrendszer, az acélfólia
redőnyzár, az objektív optikai keresőrendszere, a világító keresős optikai sportkereső, valamint a karcmentes ﬁlmtovábbítást biztosító ﬁlmnyomó lemez.
A gép iránt a Gamma gyár érdeklődött,
1946-ban szerződést is kötöttek Dulovitscsal, és megkezdődött a prototípus elkészítése. A Duﬂex 1948-ban mutatkozott be, és
szinte a semmiből érkezve pipálta le a világ

A Duﬂex egy fennmaradt példánya
a Magyar Fotográﬁai Múzeumban.

Forrás: Mai Manó Ház blog/
Magyar Fotográﬁai Múzeum

Forrás: fotohonap.hu/Magyar Fotográﬁai Múzeum

Nem egy magyar feltaláló életében előfordult, hogy a történelmi helyzet akadályozta meg a kiteljesedését. Dulovits Jenő
esete különösen szomorú, mert a hatalom
egy világszínvonalú csúcstechnikának vetett gáncsot.
Dulovits 1903-ban született Ipolyságon.
Családja 1913-ban Budapestre költözött,
ahol a jó eszű ﬁú folytatta a tanulmányait.
1924-ben végzett a Polgári Tanárképző Főiskolán, majd évtizedekig tanított, elsősorban matematikát. Igazi szerelme azonban
a fényképezés volt. Saját bevallása szerint
már nyolcévesen komolyan foglalkoztatta
a fotózás, és – mint azt Tőry Klára írja
a Mai Manó Ház blogon – már gyerekként
készített egy kezdetleges saját gépet.

Szöllősy Kálmán
n Dulovits Jenőről
készült, 1939-es fotója.

vezető fényképezőgép-gyártóit. Több kontinensről is érdeklődtek iránta, de a kommunista diktatúra kiépülése nem tette lehetővé, hogy a gép és alkotója megkapja a megérdemelt elismerést. 1949-ben az Ipari Központ leállította a sorozatgyártást. A Gammát nehéz- és hadipari termelésre átállító
rendszer nem akart konkurenciát teremteni
a keleti blokkban elterjedt, rosszabb minőségű szovjet gépeknek. A Duﬂexből néhány
száz darab készült – ma már borsos áron
gazdára találó ritkaságok.
Dulovits az ötvenes évektől perifériára szorult, a Népművelési Intézetnél lett
technikus, majd a Bányászati Építőipari
Vállalatnál segédmunkás a fotólaboratóriumban. 1971-ben – egy esztendővel halála előtt – onnan ment nyugdíjba. ¡
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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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