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Világnapja van a bókolásnak és az udvarlásnak,
a radírnak, a párnacsatának, a különböző színű cipőknek,
a sárnak és a lustálkodásnak, hogy csak a legbolondosabb napok közül szemezgessünk.
Április negyedike szintén világnap, de nem a fenti
kategóriába tartozik. Komolyabb és hasznosabb a célja.
Ez a nap a C-vitamin, vagyis aszkorbinsav világnapja.

Szegeden bizonyította be a magyar származású amerikai
Joseph Svirbely kémikussal, hogy ez az anyag a C-vitaminnal azonos, amelyet addig kémiailag nem ismertek,
csak skorbutellenes hatásáról tudtak. Szent-Györgyiék
1932. április 15-én közölték felfedezésüket a rangos
Nature szaklapban, ám az amerikai Charles Glen King már
két héttel korábban tett hasonló bejelentést a Science-ben.
Kié az elsőbbség, kié a világhír? Több évig tartó vita után
kiderült, hogy Szent-Györgyi már március 18-án, a budapesti Orvosegyletben kijelentette, hogy a hexuronsav
és a C-vitamin ugyanaz az anyag, így övé lett az elsőbbség.
Az 1937-es élettani-orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi Albertnek ítélték „a biológiai égésfolyamatok, különösképpen
a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén
tett felfedezéseiért”.
Tehát immár 85 éve annak, hogy egy itthon elért, tudományos áttörést jelentő eredményért Nobel-díjat adtak.
Erre is emlékezzünk, amikor az egészségünk megóvása
érdekében bekapunk egy C-vitamint.
Szegedi Imre
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Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczkky Zssolt

A jó felsőoktatás alapja
a kiváló kutatás
„A társadalomnak is az az érdeke,
hogy legyenek olyan emberek,
akik megkérdőjelezik a dolgokat,
akik képesek a kritikus gondolkodásra. Ezt kell megtanulni a felsőoktatásban” – nyilatkozta magazinunknak Kollár László Péter
építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, akit
Prószéky Gábor javasolt. A világ
egyik legjobb egyetemén, a Stanfordon több évig oktató és kutató
mérnök szerint a műszaki képzésben is alapvető, hogy megjelenjenek a humán tudományok, mert
azok tágítják a horizontot, a gondolkodásmódot.

Édesapja Kollár Lajos akadémikus, a tartó- és héjszerkezetek statikai vizsgálatának újító szemléletű tudósa, aki
az 1956-os forradalomig a Műszaki Egyetemen oktatott,
majd, mivel választott tagja lett az egyetemi forradalmi
bizottságnak, távoznia kellett. A rendszerváltásig tervezőmérnökként dolgozott. Hogyan élte meg a család azokat
az éveket?

– A magyar forradalomról sokat meséltek a szüleink, az akkor történtek részei voltak az életünknek. Mindennapi élményünk volt,
hogy kívülállók vagyunk, másként gondolkodunk és ennek megfelelően másként viselkedünk, mint ahogy azt elvárták a Kádárkorszakban. Édesapámnak 1956 után el kellett mennie az egyetemről. Húsz évvel később pályázott, hogy egyetemi tanárként
visszatérjen a katedrára. Azzal utasították el, hogy nem alkalmas
az ifjúság nevelésére. Nehezen viselte ezt, mégis pozitívumként
élte meg, hogy máshol, az iparban teljesíthetett. Némi vigaszt
nyújtott, hogy több külföldi egyetem is meghívta oktatónak, így
Bochumban, Calgaryben és Dortmundban is volt vendégprofesz-

szor. Egy évvel akadémikussá választása után, 1991-ben nevezték
ki a Műegyetem Magasépítési Tanszékére egyetemi tanárnak, ahol
nyugdíjazásáig oktatott, majd az egyetem professor emeritusa
lett. Mégis visszatért tehát oda, ahonnan korábban elküldték.
Pályaválasztása többé-kevésbé 14 éves korában dőlt el, amikor szülei megkérdezték, lenne-e kedve a Piarista Gimnáziumban tanulni, ahova édesapja is járt. Mondták, hogy
ennek az is lehet a következménye, hogy nyilvánvalóan lehet mérnök vagy orvos, de tanár, közgazdász vagy jogász
csak nagyon korlátozott eséllyel. Érezte hátrányát a piarista diák létnek?

– Édesapám piarista diák volt, a bátyám azonban állami iskolába
járt. Éppen a piaristák tanácsolták, hogy ő ne menjen oda, mert
édesanyánk emiatt elveszítheti a tanári állását. Én odajelentkeztem, felvettek, és anyánk is megtarthatta a katedráját. Utólag azt
mondom, semmi sem volt teljesen zárva. Volt olyan osztálytársam, akiből tanár, közgazdász vagy éppen jogász lett.
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Amikor 2001-ben, MTA-taggá választása kapcsán meg kellett fogalmaznia, hogy kik hatottak Önre, a családján kívül
nyolc nevet sorolt fel, közülük négyen a gimnáziumi tanárai voltak: Havas József (fizika), Jelenits István (hittan), László Mihály (kémia- és biológiatanár, az édesapját is tanította) és Meggyes János (osztályfőnök). Miért
volt ilyen kivételes hely a budapesti Piarista Gimnázium?

– 1948-ban államosították az egyházi iskolákat. E döntés nyomán
a korábbi több ezer egyházi oktatási intézmény mindössze tízre olvadt – nyolc katolikus, egy református és egy zsidó gimnáziumra.
A piaristáknak két gimnázium jutott. Abban a kettőben a legkiválóbbak oktathattak. Az én tanáraim hatvan év körül voltak, két ﬁatalabb volt, Havas József és Jelenits István. Idősek és középkorúak
elképesztő emberi és szellemi minőséget képviseltek.

4

musból felkészültebb vagyok, mint sok állami gimnáziumból
érkező társam.
Az egyetemi évek alatt két első díjat nyert tudományos diákköri (TDK) dolgozatot készített a teherbírás csökkenésének
egy paradox jelenségéről. Az egyik a Műszaki Tudomány,
a másik pedig a Bautechnik című folyóiratban jelent meg.
Írt egy tudományfilozófiai tárgyú díjnyertes TDK-dolgozatot is a tudomány és a művészet kapcsolatáról. Ez utóbbi
hogyan született?

Tisztesség, bátorság, emberség,
szakmai igényesség jellemezte őket.

– A tudományﬁlozóﬁai dolgozat szakmai konzulense Fehér
Márta volt, akivel alapvetően eltért a világról alkotott képünk.
Ennek ellenére nagyon jó volt a kapcsolatunk, rengeteget tanultam tőle, kölcsönösen tiszteltük egymást. Ő világított rá
arra, hogy más szemszögből is látnunk kell a magunk területét. Minden műszaki képzésben alapvető, hogy megjelenjenek
a humán tudományok, mert azok nyitják a horizontot, a gondolkodásmódot.

Máig emlékszem a mondataikra. Nem csoda, hogy a délutánokat is bent töltöttem a gimnáziumban. Negyedikes gimnazistaként Jelenits István hittant oktatott nekünk, ami lényegében
a marxizmus kritikája volt. Azt tanította, hogy miért ne fogadjuk el az erővel hirdetett tanokat. Az egyetemen azzal szembesültem, hogy a hittanórán tanultaknak köszönhetően marxiz-

Az egyetem elvégzése után egy évig az Út-, Vasúttervező Vállalat (Uvaterv) Hídirodáján dolgozott, majd 1983-tól három
évig tudományos ösztöndíjas volt a BME Vasbetonszerkezetek Tanszékén. A rendszerváltás előtt külföldi ösztöndíjat
nehéz volt kapni, ezért volt nagy jelentősége, hogy a jezsuiták fenntartottak egy szakmai ösztöndíjat a Leuveni Katoli-
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kus Egyetemen, amelyet 1988-ban három hónapra elnyert.
Leuvenben találkozott a Stanford Egyetem professzorával,
Springer Györggyel. Ennek a találkozásnak köszönhető, hogy 1990 szeptembere és 1993 júliusa között a Stanford Egyetem Repülőmérnöki Karán dolgozott?

– Véletlen volt, hogy egy időben voltunk ott. Springer György tartott egy előadást, amelyre bárki jelentkezhetett. Én is regisztráltam
magam. Az előadó megkapta a résztvevők listáját. László nevem
miatt tudta, hogy egy magyar is érdeklődik, gondolta, megkeres.
Megkérdezte, mivel foglalkozom. A hullámos héjak matematikai
modellezésén dolgoztam. Azt mondta, szép-szép ez a munka,
hiszen ezek az egyenletek tulajdonképpen a kompozitok, azaz
a réteges lemezekből álló műanyag szerkezetek egyenletei. Berkeley-be pályáztam, de azt mondta, menjek inkább Stanfordba, és
foglalkozzam kompozitokkal. Másfél év múlva megérkeztem.

tam. A professzor folyamatosan megosztotta velem a gondolatait,
miközben formálta a világról alkotott véleményemet. A kiválóságot és az átütő hatást kiváltó kutatómunkát hangsúlyozta. Meg
kell ismerni, hogy mások – a világ különböző egyetemein – hogyan oktatnak és kutatnak, és abból a legjobbat kell átvenni.
1993 júliusában jött haza, a BME Vasbetonszerkezetek Tanszékének egyetemi docense lett. A Gépészmérnöki Karon elindította és 2011-ig tanította a kompozitok mechanikája című
tárgyat, az építőmérnök hallgatók számára pedig jelenleg is
tanítja a kompozitok című tárgyat. Könnyű volt az átállás?

– Annak ellenére nehezen ment a váltás, hogy a tárgyamat úgy taníthattam, ahogy akartam. Ugyanakkor be kellett látnom, hogy bizonyos dolgok, amelyek Amerikában könnyedén működnek, nem
ültethetők át Magyarországra. Emiatt többször kellett korrigálnom magam. Ezzel mindenki szembesül, aki éveket tölt külföldön.

A Springer Györggyel kialakított munkakapcsolat miként
hatott a gondolkodására?

– Harmincegy évesen kerültem az Egyesült Államokba. A rendszerváltás idejére esett ez az ösztöndíj, akkor még nehezen lehetett utazni. Amikor beadtam a pályázatot, arról beszéltünk a feleségemmel, hogy nem tudjuk, minek örülnénk jobban, hiszen ha
megkapom az ösztöndíjat, hosszú időre elmegyek család nélkül
a világ egyik legjobb egyetemére. Ha nem, akkor itthon maradok,
és ki tudja lesz-e még ilyen lehetőségem. Nyertem, de nehéz szívvel
mentem, mert a három gyermekem és a feleségem itthon maradt.
Kiérkezve nem volt bennem különösebb várakozás. Aktívan bekapcsolódtam a kutatómunkába és az oktatásba. Fél évvel megérkezésem után Springer György helyett egyetemi előadást is tartot-

Meg kell küzdeni a hazai viszonyokkal,
ami nem mindig egyszerű.
Például azért, mert a hazatérő azt érzi, olyan tudás birtokában
van, amelyet mindenképpen hasznosítani kell. Ám ez nem megy
egyszerűen. Ehhez türelem és kitartás kell. Beérik a munka, de
addig sokszor érzi azt az ember, hogy nem hasznosul a tudása.
De nekem nincs okom panaszra, sok lehetőséget kaptam.
1997–98-ban újra a Stanford Egyetem Építőmérnöki Kara
következett, ismét Springer professzor úrral. Egyebek mel-
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lett kompozit sílécet és hódeszkát tervezett. Aktív sízőként,
vagy kizárólag mérnökként érdekelte ez a feladat?

– A hódeszkázástól mindig távol tartottam magam, de síeltem,
síelek most is. A munka mint modellezési probléma volt érdekes
számomra. Mi történik a rugalmasan deformálódó síléc és a hó
találkozásakor? Erre próbáltunk választ adni odakint és itthon.
Hazatérésem után két amerikai diákom követett, több hónapot
töltöttek Magyarországon.
2001 és 2013 között a BME Építészmérnöki Karán, a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken, 2014 januárja óta
az Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszékén egyetemi tanár. Aktívan részt vett a tanszékek oktatásának átalakításában. Sikerült az Ön által elképzelt pályára állítás?

– Egyedül nem ment volna, de voltak kollégáim, akik ebben partnerek voltak, hiszen munkatársaim jelentős része éveket töltött
külföldön. Ők is látták, hogy vállalható kompromisszumokkal

mi ültethető át a hazai viszonyokra. Ugyanakkor hiába akartam,
hogy a kontakt óraszám drasztikusan lecsökkenjen, nem értem
el átütő sikert. Csökkent, de nem az általam elvárt mértékben.
Az angolszász egyetemeken a hallgatók hetente átlagosan tizennégy órát találkoznak tanórákon az oktatóikkal. Amikor én voltam
egyetemista, heti harminc órát töltöttünk az oktatókkal előadásokon és szemináriumokon. Ezt a számot sikerült huszonegy órára
levinni. Jelentős a változás, de nem elég.
Azt vallja, hogy bár egy Duna-híd vagy egy épület megvalósításában való közreműködés felemelő, nagyszerű érzés,
de elsősorban nem a mérnöki alkotás, hanem az oda vezető
úton felmerülő kérdések izgatják. A talán leginkább használt eredménye a vékony falú kompozit rudak alkotólemezeinek horpadásával foglalkozik. Mondana példát arra,
hogy ez miért fontos?

– Bonyolultnak hangzik, pedig nagyon egyszerű dologról van szó.
Ha megnyom egy sörösdobozt, azt látja, hogy az hirtelen meghullámosodik. Nem úgy veszti el a teherbírását, hogy közben tönkremegy az anyaga, hanem hirtelen hullámos lesz. Ez a jelenség
minden szerkezetnél fontos, a kompozitokra ez fokozottan igaz.
Ez szabja meg a teherbírását. Ennek a számolására dolgoztam ki
módszert.
Erre az eredményére a legbüszkébb?

– Ezt használják legtöbben, ezt építették be szabványba, meghatározva, hogy miként kell méretezni kompozit elemeket. Amit tudományos szempontból a legfontosabbnak érzek, azt sokkal kevesebben hivatkozták. A rudak csavarásánál a nyírásdeformáció hatását – úgy tudom – én vettem először korrekt módon ﬁgyelembe.
„Meggyőződésem, hogy a kutatás az, ami megteremti
az önállóan gondolkodó, széles látókörű, innovatív értelmiség képzésének hátterét. Jó felsőoktatást csakis kiváló
kutatásra lehet építeni. Ezért kulcskérdés, hogy minden
ország kiemelten támogassa a kutatásokat: az alapkutatásokat is és az innovációt, a technológiai fejlesztéseket
is” – ezt Öntől idéztem. Hogyan állunk most ezzel?

– Ezt az üzenetet elviekben mindenki fontosnak tartja. A Műegyetemen azt gondoltam, mi elsősorban szakmát tanítunk.

Kollár László Péter 1958-ban született Budapesten.
A Piarista Gimnáziumban érettségizett 1976-ban, a Műegyetem Építőmérnöki Karán diplomázott 1982-ben. 1998 óta
a Magyar Mérnökakadémia, 2012-től az Academia Europea,
2017-től pedig a Szent István Tudományos Akadémia tagja.
A Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagja
2001-től, illetve 2007-től. Az MTA legújabb kori történelmében
ritkán fordul elő, hogy apa és ﬁa egy időben legyen a testület
tagja, Kollár Lajos és Kollár László Péter erre példa.
Kollár László Péter egyebek mellett elnyerte a Cholnoky ösztöndíjat, 1990; a Széchenyi Professzori ösztöndíjat, 1997; az Ipolyi
Arnold-díjat, 2008 és a Széchenyi-díjat, 2015. 2017 és 2020
között az MTA Műszaki Tudományok Osztályának elnöke,
2020 óta az Akadémia főtitkára.
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Amerikában azt mondták, úgy kell tanítani,
hogy a hallgató majdan képes legyen
az újonnan felmerülő problémák megoldására.
Odakint az első feladatom megijesztett. Kompozitból készült
oszlopokban – amelyek egy vége folyékony nitrogénben állt – a hőterjedést kellett vizsgálnom. Mondtam, hogy én semmit sem
tanultam hőterjedésről. Azt a választ kaptam, hogy itt vannak
a szakmai anyagok, csináljam meg: egy mérnöknek önállóan is
fel kell tudnia dolgozni egy témakört, meg kell tudnia oldani
egy újszerű problémát. A mérnököt arra kell felkészíteni, hogy
a ma még nem ismert problémák megoldására is képes legyen.
Saját példámból tudom, hogy végzésem idején a mérnökség
teljesen mást jelentett, mint napjainkban. Húsz évvel a diploma-
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szerzés után csekély töredék végzi azt a munkát, amit tanult az egyetemen. A társadalomnak is az az érdeke, hogy legyenek olyan emberek,
akik megkérdőjelezik a dolgokat, akik képesek a kritikus gondolkodásra.
Ezt kell megtanulni a felsőoktatásban. Ennek a leghatékonyabb útja
a tudományos kutatás. A kutató folyamatosan kérdéseket tesz fel, nem
hiszi el a leírtakat – ezzel a szemlélettel tanítja a diákokat is. Ez az értelmiségi képzés alapja.
Hogyan változott ezen a területen a hazai felsőoktatás?

– Nagyon nehéz átütő változást elérni. A magyar egyetemek a német
egyetemek mintájára születtek, de érdekes módon az itthon poroszosnak
mondott minta Németországban gyorsan leépült. Ott drasztikusan léptek, mi apró lépésekben haladunk. Államvizsgákon szembesülünk azzal,
hogy ha a lexikális tudáson túl gondolkodniuk kell, némely hallgató megdöbbentő módon elakad.
A tudományos kutatás egyik legfontosabb előfeltétele a nyitott,
kritikus gondolkodásmód. Az állításokat nem azért fogadjuk el,
mert egy tekintély mondja, hanem mert a „tekintély” meg tud
győzni bennünket az igazáról. Az MTA főtitkáraként kit és miről
győzne meg?

– A tudományﬁnanszírozásnál a hangsúlyokat a versenypályázatokra kell
helyezni. Ahol lehet, külföldi bírálókat vonjanak be. Az OTKA (Országos
Tudományos Kutatási Alapprogramok – a szerk.) elnökeként az én időmben értük el, hogy angol nyelvű bizottságok jöttek létre. Ez alapvető feltétele annak, hogy valódi versenyben tudjunk dönteni.

portré

Az irodalom szeretetén túl mi tölti ki az életét?

– A színház és a kultúra hangsúlyos az életünkben. Sokat
kirándulunk is, emellett szeretek kerékpározni. Az MTAra is mindennap biciklivel érkezem, amiben nincs semmi
újdonság, hiszen negyven éve, ahova csak lehet, két keréken megyek. Négy lányunk tíz unokával ajándékozott meg
bennünket. Ők is sok ﬁgyelmet érdemelnek.
Nagyjából azon a terepen mozgott, ahol az édesapja. A lányok egyikéből sem lett mérnök. Elriasztotta őket?

– Remélem, nem, nem hiszem. Mind a négyüknek próbáltuk biztosítani az érdeklődésüknek megfelelő irányt, és
csak nagyon óvatosan, inkább csak indirekt módon befolyásoltuk őket. Egyikük tanár, egyikük informatikus, ketten
pszichológusok lettek. A családra talán jellemző ez az érdeklődési irány is, nővérem is pszichológus. Vegyészmérnök végzettségű édesanyám negyvenéves kora körül úgy
döntött, elvégzi a pszichológiát, de az akkori rendszer nem
engedélyezte. Lányai, unokái beteljesítették a vágyát.
Kivel folytassuk sorozatunkat?

– Horváth Adrián barátomra gondoltam. Kiváló építőmérnök, a budapesti történeti hidak avatott ismerője, a dunai
Pentele híd felelős tervezője. E munkájáért Széchenyi-díjat
kapott ez a színes, átfogóan gondolkodó egyéniség. ¡
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Horgászok hatása
a Balatonra
A szabadidős horgászat és a halászat
milyen mértékű tápanyag-kiáramlást
eredményez a Balatonból, és az így eltávolított tápanyag mennyisége milyen
viszonyban áll a külső tápanyagterheléssel? – a kérdésre a válasz az Inland
Waters szakfolyóiratban jelent meg.

Az ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) tudományos főmunkatársa, Boros Gergely az említett szakfolyóiratban megjelent tanulmánya szerint a 2017 és 2019 közötti időszakban a nettó haleltávolítás – azaz a haltelepítés és a fogás különbsége – eredményeként évente
átlagosan 3,1 tonna foszfor és 10,2 tonna nitrogén távozott a Balatonból.
A haleltávolítás a befolyó vizekkel érkező nitrogénterhelésnek átlagosan
1,4, míg a foszforterhelés 7,5 százalékával egyenértékű mennyiséget képviselt. Azaz, a horgászat és a halászat napjainkban csak mérsékelten képes ellensúlyozni a Balatont érő külső tápanyagterhelést. ¡

R

égóta ismert tény, hogy a halállománynak jelentős hatása lehet a vízi ökoszisztémák anyagforgalmára. A halak
táplálékkeresés közben feltúrják az üledéket, így mobilizálhatják a benne lévő tápanyagokat, illetve anyagcsere-melléktermékeikkel is jelentős mennyiségű tápanyagot bocsáthatnak ki. Emellett azonban „tápanyagcsapdaként” is
működnek, mivel viszonylag sok nitrogént és foszfort kötnek meg a testükben. A horgászattal és halászattal tehát
jelentős tápanyagkivonás érhető el – a Balaton esetében
azonban eddig nem készült tudományos elemzés a horgászat és a halászat ilyen irányú hatásáról.

Új technológiával
óvnák a patakokat
A patakok gyógyszermaradvány-terhelésének csökkentésére magyar kutatók új
technológián dolgoznak, ennek részeként
szabadalmi bejelentést nyújtottak be.

a vízben összesen 11, míg az üledékekben hat gyógyszermaradvány
koncentrációját találták ökológiai szempontból kockázatosnak legalább egy mintában. A kutatási eredményeket ismertető tanulmány
a rangos Science of the Total Environment szaklapban jelent meg.
A kockázatok csökkentése érdekében a CSFK kutatói új technológiákon dolgoznak. Sikerült kifejleszteniük egy olyan új eljárást, amelynek segítségével egyes zöldhulladékok vagy felesleges mezőgazdasági
melléktermékek vízszűrőként hasznosíthatók. Az új eljárásra a kutatóközpont 2021 végén szabadalmi bejelentést nyújtott be. ¡
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z ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
(CSFK) vezette kutatócsoport két éven át vizsgálta
a budapesti agglomeráció kisebb vízfolyásainak gyógyszerszennyezettségét. A kutatók a részben urbanizált budapesti
várostérség 26 különböző vízfolyásában, összesen 75 mintavételi helyen, 141 víz- és üledékmintát vettek, és ezekben
111 gyógyszermaradvány jelenlétét keresték. A laboratóriumi elemzés a vizes fázisban 81-, míg az üledékben 62-féle
gyógyszermaradványt mutatott ki. A nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan a vízben az antidepresszáns karbamazepin
volt a leggyakrabban azonosított hatóanyag (az összes minta
91,5 százalékában volt kimutatható), míg az üledékben a fájdalomcsillapító lidokain fordult elő a legtöbbször (73,8 százalék). A kutatók az ökológiai kockázatelemzések során

Zagyva

A

Mintavételi helyszínek a budapesti várostérségben. A piros vonalak
a főváros környéki szennyvíztisztítókat, illetve befolyóikat jelölik.

inno -tér
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Szerző: Szegedi Imre

Fúziós energia
belátható időn belül
Az emberiség energiaigénye rohamosan nő, a 21. század közepére kétháromszorosa lehet a mostaninak. De milyen forrásból teremtsük elő ezt
a mennyiséget? Sokan az energiaellátás szent gráljaként tekintenek a fúziós
energiatermelésre, ami környezetbarát módon állít elő hatalmas mennyiségű elektromos áramot. A kérdés az, hogy mikor? Megannyi technológiai
problémát kell megoldani, mire hálózatra termelhet az első fúziós erőmű.

E

nergiaellátásunk a fosszilis tüzelőanyagokra (szén, olaj,
földgáz) épül, melyek jelenleg az energiaszükséglet 80 százalékát fedezik. A készletek azonban lassan elfogynak.
Szerencsére más források is rendelkezésre állnak. A maghasadáson alapuló atomenergia – tetemes üzemanyagkészlettel –
nagy mennyiségű energia előállítására alkalmas, ugyanakkor évezredekig veszélyes radioaktív anyagokat termel. A megújuló
energiaforrások egy része, például a nap- és a szélenergia, környezetbarát, ám erősen függ az időjárás szeszélyétől. Olyan forrás kell
tehát, amely hosszú távon, folyamatosan és nagy mennyiségben,
de környezetbarát módon és olcsón állít elő energiát. Az egyetlen, ami mai tudásunk alapján szóba jöhet, a Napunkat is „működtető” folyamat, az atomok magjainak egyesülésekor felszabaduló magfúziós energia.

Bőséges alapanyag
A magfúzió üzemanyaga a Földön a hidrogén két izotópja, a deutérium és a trícium lehetne. A deutérium évmilliókig elegendő
mennyiségben megtalálható a vizekben, a trícium pedig előállítható a Földön szintén hatalmas mennyiségben fellelhető fémből,

a lítiumból. Az üzemanyag tehát gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll. A fúziós reaktorban nem keletkeznek több ezer évig
sugárzó kiégett radioaktív végtermékek, csupán az erőmű egyes
szerkezeti elemei lesznek néhány évtizedre gyengén radioaktívak.
Nem termel szennyező anyagokat és üvegházhatású gázokat, és
még baleset bekövetkeztekor is ártalmatlan a környezetére. Létezik, aminek csak előnye van? Igen. A fúziós energiatermelés mai
ismereteink szerint megvalósítható. Már csak meg kell építeni
egyet, de éppen az a bökkenő, hogy egy ilyen erőmű létrehozása az emberiség előtt álló egyik legnagyobb technológiai kihívás.
A világ több ezer tudósa hatvan esztendeje dolgozik ezen az ügyön.
A fő akadályokat elsősorban nem elvi, sokkal inkább a technológiai nehézségek jelentik.
A Napban lejátszódó folyamat során hidrogénatomok alakulnak
héliummá, az ütközés során létrejövő elem tömege kisebb, mint
a két ütköző elem együttes tömege, ami azt jelenti, hogy az anyag
egy része energiaként szabadul fel. Csillagunkban ez a folyamat
nagyon lassan zajlik, ezért vagyunk még itt, viszont ezért a Földön
pontosan a Nap folyamatai nem valósíthatók meg. Itt a fúziós folyamat beindításához a Nap központjánál tízszer magasabb hőmérséklet, 150 millió Celsius-fokos kell. Ezt az elképesztő hőfokot
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A fúziós reaktorban nem keletkeznek több ezer évig sugárzó kiégett radioaktív végtermékek, csupán az erőmű egyes szerkezeti elemei lesznek néhány évtizedre gyengén radioaktívak. Nem termel szennyező anyagokat és üvegházhatású gázokat, és még baleset
bekövetkeztekor is ártalmatlan a környezetére. (A látványterven az ITER
R központi berendezése, a tokamak. Forrás: ITER
R)

nagyon nehéz mesterséges, zárt környezetben megteremteni és
fenntartani. Ilyen hőmérsékletet nem igazán tud elviselni semmilyen zárt, ember alkotta rendszer hosszú távon. A kamra túlhevülne, belső fala sérülne, ami a folyamat fenntartásához szükséges
hőmérséklet elvesztésével járna. Ezen a ponton a természet segít.
Ilyen magas hőmérsékleten ugyanis az anyag – esetünkben a hidrogén két izotópja – plazma halmazállapotú, ami azt jelenti, hogy
az atomok elektronokra és atommagokra, azaz töltött részecskékre
esnek szét, amelyek kölcsönhatásba lépnek a tároló elektromágneses terével, így a tartály falával nincsenek közvetlen kapcsolatban.
(A plazma a szilárd, a folyékony és a gáz mellett a negyedik halmazállapot.) A mágneses összetartáson alapuló fúziónál a plazmát
erős mágneses térrel tartják távol a faltól. A plazmát alkotó töltött
részecskék: pozitív töltésű ionok és negatív töltésű elektronok követik a mágneses erővonalakat, a mágneses ketrecben jól összetarthatók. A plazma egy gyűrű – vagy más néven tórusz – alakú
tartályban van, melyben zárt erővonalak futnak.

10
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Égő plazma
A deutérium-trícium (D-T) fúzió során keletkező egyik részecske
a hélium atommagja. Mivel elektromos töltése van, a mágneses
mező csapdájába esik, és átadja energiáját a deutérium-trícium
üzemanyagnak. Ezzel önmagát fűti a plazma. Ha a berendezés elég
nagy, a fúzióhoz szükséges hőmérséklet csak ezzel a „saját fűtéssel” is fenntartható. Ilyenkor égő plazmáról beszélünk. A hélium
mellett minden reakcióban keletkezik egy neutron, mely az összes
fúziós energia 80 százalékával rendelkezik. Mivel nincs elektromos töltése, a mágneses mező nem hat rá, így egyenesen kirepül
a plazmából és beleütközik a tórusz falát borító köpenybe. A tervek szerint a köpenyben hűtőközeg lesz, a neutron ennek adja át
az energiáját. A felmelegített folyadék hőcserélőre vezethető, ahol
gőz keletkezik. Ezzel a gőzzel turbinákat lehet hajtani, így termelik
majd a fúziós erőművek az elektromos áramot. A hőenergiát közvetlenül hidrogén előállítására is fel lehet esetleg használni.

tudomány
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Az inerciális fúzió más módszerrel dolgozik. Néhány milliméter átmérőjű deutérium-trícium üzemanyaggal töltött kapszulákat erős lézerekkel pillanatszerűen besugároznak. A kapszula
külső borítása elpárolog, ez hatalmas erővel nyomja össze annak
belsejét. A fellépő nyomás létrehozza a fúzióhoz szükséges sűrűséget és hőmérsékletet. Az inerciális fúzió legfőbb nehézsége,
hogy olyan nagy energiájú lézerek kellenek hozzá, melyek egyszerre, minden oldalról egyenletesen és megfelelő gyakorisággal
működnek: energiatermeléshez másodpercenként 20-30 kapszulát kell felhevíteni. Ilyet fejlesztenek a kaliforniai Lawrence
Livermore Nemzeti Laboratóriumban.
Idén januárban az ottani amerikai tudósok arról számoltak
be, hogy kísérleteik során magfúzióval pótolni tudták a plazmaállapotú anyag sugárzási és hővezetési veszteségét. A kutatók
192 lézersugarat irányítottak a körülbelül két milliméter átmérőjű kapszulára, amely a hidrogén két izotópjából, deutériumból és
tríciumból álló üzemanyaggal volt megtöltve. A lézerek az anyagot olyan forró plazmaállapotba vitték, amikor a deutérium és
a trícium héliummá egyesül, egy neutron létrejötte és energia
felszabadulása mellett. Az égő fúziós plazma azt az állapotot jelzi,
amikor a fúzióval létrejött héliumatommagok keletkezésekor felszabaduló energia már gyorsabban hevíti az üzemanyagot, mint
ahogy a veszteségi mechanizmusok hűtenék.
Miért fontos ez az eredmény? Azért, mert bár évtizedek óta
képesek vagyunk fúziós reakciókat előidézni, ám ott még nem
tartunk, hogy a fúziónak köszönhetően több energia keletkezzen, mint amennyit a reakció beindulásához befektettünk.
Az amerikai kísérlet során most először az üzemanyagban fellépő fúziós reakciók biztosították a fűtés nagy részét – így a fúzió kezdett dominálni. Ez egy alapvetően új helyzet.

Aktív magyar részvétel
A mágneses fúziós kutatásokban az utóbbi ötven évben egyre fejlettebb kísérleti berendezések születtek. Legutóbb az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Energiatudományi Kutatóközpont
(EK) részvételével zajló EUROfusion konzorcium kutatóinak és
mérnökeinek fenntartható fúziós körülményekkel öt másodperc
alatt 59 megajoule energiát sikerült felszabadítaniuk a világ egyik
vezető kísérleti fúziós berendezésében, az oxfordi Joint European
Torusban (JET) végzett kísérleteik során. A februárban bejelentett
rekord kiemelkedő, látványos példája a biztonságos, fenntartható
és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fúziós energiatermelésben rejlő lehetőségeknek. A JET a világ legnagyobb tokamak berendezése. Az eredmény és a hozzá kapcsolódó kísérleti adatok
és technológiák alapvetőek a Dél-Franciaországban épülő ITER
szempontjából is.
A fúziós energia kiaknázásához vezető út következő lépése
az ITER nevű kísérleti fúziós berendezés. A projektben részt vevő
partnerek: az EU (Svájccal), Kína, Japán, India, Oroszország, DélKorea és az Egyesült Államok. A világ legnagyobb ilyen jellegű
projektje 22 milliárd dollárba kerülő vállalkozás. A tudósok szerint – bár az eredeti tervekhez képest jelentős késéssel – a projekt jó úton halad, hogy 2025 végére létrehozzák a túlhevített
plazmát. Az ITER a fúziós plazma mellett olyan körülményeket
teremt, melyek nagyon hasonlóak a majdani energiatermelő
reaktorokéhoz. Várhatóan 500 megawatt fúziós teljesítményt
állít majd elő, mely a betáplált teljesítmény legalább tízszerese.
A berendezés további fontos feladata a tríciumtermelő technológia demonstrálása, ami a mai kis teljesítményű berendezéseken nem lehetséges.
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fúzió
hélium
deutérium

energia

trícium
neutron
A deutérium-trícium fúzió során keletkező egyik részecske a hélium atommagja. A hélium mellett minden reakcióban keletkezik
egy neutron, mely az összes fúziós energia 80 százalékával rendelkezik. Mivel nincs elektromos töltése, a mágneses mező nem
hat rá, így egyenesen kirepül a plazmából, és beleütközik a tórusz falát borító köpenybe. A neutron ennek adja át az energiáját.

Tavaly szeptemberben jelentették be, hogy
megérkezett az ITER gigantikus mágnesének
első része a franciaországi Cadarache központba. A kaliforniai General Atomics által
megalkotott 66 tonnás mágnesrész a tengeren át érkezett az Egyesült Államokból, majd
a marseille-i kikötőből közúton szállították
a helyszínre. A mágnes további öt része legkésőbb 2024-re egyesül. Amikor összeállítják,
a Central Solenoid közel ezer tonnát nyom és
18 méter magas lesz. A világ legnagyobb erejű mágnesének belsejében 13 tesla mágneses
tér lesz, amely a Föld mágneses mezejének
300 ezerszerese. Ez gerjeszti a plazmában folyó
15 megaamper áramot, körülötte helyezkednek el azok a szupravezető mágnesek, amelyek a plazmát összetartó mágneses teret állítják elő, és amelyekből az első példányok már
szintén az ITER telephelyén vannak. Az ITERben az első plazmát (ionizált hidrogéngázt)
2025 decemberére hozzák létre, a teljes körű
működést pedig 2035-re várják. A szükséges
további berendezések felépítési idejét és a kísérleteket ﬁgyelembe véve ma úgy tűnik, hogy
a 2050-es években indulhat be az első olyan
fúziós erőmű, amely nagy mennyiségű energiát ad a hálózatba.
Az ITER jelenleg az egyik legnagyobb
nemzetközi mágneses-fúziós kutatás-fejlesztési projekt a világon. A nemzetközi programban 35 ország, köztük Magyarország is
részt vesz. Hazánkból az ELKH-hoz tartozó
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Magánfúzió
Az elmúlt néhány év izgalmas fejleménye, hogy rengeteg magántőke áramlott a fúziós kutatásokba. Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb az amerikai Massachusetts
Institute of Technology (MIT) korábbi kutatóinak vállalkozása, amely egymagában
1,8 milliárd dollárt gyűjtött össze. A massachusettsi székhelyű vállalat nagynevű
befektetői közé tartozik Bill Gates és Soros György. A világ egyik legjobb egyeteméről, az MIT-ról 2018-ban levált Commonwealth Fusion néhány versenytársa,
köztük a Helion Energy Inc., szintén hatalmas ﬁnanszírozáshoz jutott a közelmúltban.
A befektetők még úgy is rengeteg pénzt fektetnek a technológiába, hogy a több évtizedes kutatás ellenére a mai napig senki sem tudott több energiát előállítani, mint
amennyi a kísérleti fúzió létrehozásához szükséges. A magáncégek azért versengenek, hogy az elsők között legyenek, akik olyan működő fúziós erőművet hoznak
létre, amely kereskedelmi hálózatra is előállít elektromos áramot. „Minden sci-ﬁ,
amíg valaki meg nem csinálja, aztán hirtelen a lehetetlen nélkülözhetetlenné válik”
– idézte a világ egyik legbefolyásosabb gazdasági lapja, a The Wall Street Journal
Bob Mumgaardot, a Commonwealth Fusion vezérigazgatóját.
A Fusion Industry Association és az Egyesült Királyság Atomenergia Hatósága adatai
szerint a fúziós startupokba befolyó pénz jóval túlszárnyalja a korábban bejelentett
1,9 milliárd dollárt. A Helion Energy például 500 millió dollárt gyűjtött össze, és további 1,7 milliárd dollárt lekötött. (Tavaly nyáron a Helion volt az első magáncég,
amely 100 millió Celsius-fokra hevítette fel a fúziós plazmát.) A kanadai General
Fusion 130 millió dollárt szedett össze. A vállalkozások különböző fúziós reaktorokat terveznek, de legtöbbjük a plazmatechnológián alapuló módszerre támaszkodik.
Tavaly szeptemberben a Commonwealth Fusion sikeresen tesztelte a Föld legerősebb ilyen típusú fúziós mágnesét, amely megtartja a plazmát. Bob Mumgaard szerint a sikeres mágnesteszt és a ﬁnanszírozási kör belátható közelségbe hozza a fejlődés következő nagy lépését: a befektetettnél több energiát termelő fúziós reaktor
megépítését, amelyet 2025-ig akarnak megvalósítani. A technológia támogatói nem
csupán klímavédelmi céllal áldozzák pénzüket fúziós kutatásokra. Azt remélik, hogy
befektetésük busásan megtérül. Legfeljebb a pénzüket veszíthetik el, de ha beigazolódnak a remények, annak százszorosát kereshetik meg. Sokan azonban szkeptikusan tekintenek a fúzióra, mint rövid távon elérhető villamosenergia-forrásra. Daniel
Jassby, a Princeton Egyetem nyugalmazott kutatóﬁzikusa „fúziós őrületnek” nevezi
a közelmúlt magánbefektetési trendjét, hiszen fúzióból még senki sem termelt áramot.

tudomány

mágneses fúzió, inerciális fúzió, deutérium, trícium, plazma, tórusz

A világ legnagyobb tokamak berendezése a JETT, melyben fenntartható fúziós körülményekkel öt másodperc alatt
59 megajoule energiát sikerült felszabadítani. Az eredmények meghatározóak a Dél-Franciaországban épülő ITER
szempontjából is, melyben a tervek szerint 2025 végére létrehozzák a túlhevített plazmát. (Forrás: ITER
R)

Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós Plazmaﬁzika Laboratóriumának és Fúziós Technológia Laboratóriumának a szakemberei dolgoznak a projektben. A magyar mérnökök tervezték meg
az ITER teljes belső részének bekábelezését oly módon, hogy azok
húsz évig karbantartás nélkül is működhessenek, emellett egyes
komponenseket is terveztek és teszteltek Budapesten, a többi között ipari cégek bevonásával. Az EK szakemberei jelenleg is dolgoznak az ITER biztonságvédelmi technológiájának fejlesztésén,
melyben szükség esetén mínusz 270 Celsius-fok hőmérsékleten,
fagyasztott hidrogénjéggel tervezik lehűteni a plazmát.
Az EK laboratóriumai a világ más fúziós kutatási projektjeiben,
így egyebek között Németországban, Csehországban, Japánban,
Kínában és Dél-Koreában is együttműködéseket alakítottak ki.
A JET plazma szélén a sűrűséget például egy magyar–angol kutatócsoport lítiumatomok belövésével méri. Ebben a mérési módszerben az EK Fúziós Plazmaﬁzikai Laboratóriumának kutatói elismerten a legjobb szakértők a világon.
Az EK kutatói – még korábban, mint a Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) munkatársai – videodiagnosztikai rendszert
építettek magfúziós kísérleti berendezésekhez. 2015 végén indult
el a világ legnagyobb sztellarátor típusú fúziós kísérlete, a német
fúziós kísérleti berendezés, a Wendelstein 7-X. Az eszköz egyik cél-

ja az egyre hosszabb plazmakisülések megvalósítása volt. Ehhez
a magyar kutató- és mérnök csapat tíz kamerából álló intelligens
megﬁgyelőrendszert fejlesztett. Pár hónappal később Angela
Merkel akkori német kancellár is a magyar kamerákon keresztül
látta az első hidrogénplazma-kisülést. Ezt követte 2017-ben egy
nátrium atomnyaláb szonda mérőrendszer felszerelése a plazmasűrűség és ingadozásai mérésére. 2018 novemberében újabb sikeres kísérleti időszakot tudhatott maga mögött a német fúziós
kísérleti berendezés: a minden eddiginél hosszabb plazmakisüléseket a magyar videodiagnosztikai rendszer és nyalábemissziós
spektroszkópia is rögzítette. A Wendelstein 7-X kísérletre kifejlesztett kamerarendszer felkeltette az EU–Japán JT-60SA kísérletben
dolgozók ﬁgyelmét is, ez lett az első európai mérőrendszer ezen
a JET-méretű szupravezető mágneses fúziós berendezésen.
„A fúziós energiatermelés a kutatók sok évtizedes álma, amelyet a magyar származású Teller Ede az elsők között javasolt. Már
a kezdeteknél világos volt, hogy a feladat bonyolult, de a technológiai és elméleti fejlődés töretlen maradt. Az 1970-es évekre kiderült,
hogy nagy és bonyolult berendezésekre lesz szükség, amelyeket csak
széles nemzetközi együttműködésben lehet megalkotni” – erősítette meg magazinunknak korábbi véleményét Zoletnik Sándor,
az EK Fúziós Plazmaﬁzika Laboratóriumának vezetője. ¡
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Átadták a Jedlik Ányos-díjat
A díj megalapítása óta eltelt több mint negyedszázad alatt összesen 128 szellemitulajdonvédelemmel foglalkozó magyar szakember részesült ebben a rangos kitüntetésben. Honoris
causa díjat pedig 25 személynek adományoztak eddig, akik közéleti tevékenységükkel, életművükkel nagyban hozzájárultak a hazai szellemitulajdon-védelmi kultúra fejlődéséhez.

I

Fotók: Mohai Balázs

dén osztották ki 26. alkalommal a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) kezdeményezésére létrehozott Jedlik
Ányos-díjat, mely a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység,
valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja. Ezúttal az egészségiparban és a szellemitulajdon-védelem területén tevékenykedő szakemberek kapták az SZTNH centenáriuma alkalmából 1996-ban
alapított szakmai díjat.

Dékány Gyula okleveles vegyészmérnök, kutató, a Glycom és
CarboCode vállalatok alapítója, aki kutatásai során az anyatejcukrok szintetikus előállításának kidolgozására és az ebből készült tápszer nagy tételben történő gyártására fókuszált. Fogassy Elemér
egyetemi tanár, kutató főmérnök, a kémiai tudomány doktora,
aki a Chinoin Gyógyszergyárban, majd az EGYT (Egis) Gyógyszergyárban végzett fejlesztőmérnöki munkáján kívül oktatott is, és
a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tanszékének volt a vezetője. Szakterülete a gyógyszerkémiai technológiák és királis vegyületek technológiájának vizsgálata. Gonda Imre
iparjogvédelmi szakjogász, a Richter Gedeon Nyrt. Iparjogvédelmi Főosztályának vezetője, aki munkájával hozzájárult a magyar
védjegyhatósági tevékenység modernizálásához, közreműködött
továbbá hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán
egyes uniós oltalmi formák kiterjesztéséből fakadó feladatok ellátásában, valamint az Európai Szabadalmi Egyezményhez csatlakozás előkészítésében is. A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)
Védjegy, Design és Földrajzi Árujelző Állandó Bizottságának elnökhelyettese, majd elnöke volt. Jelenleg a Magyar Védjegy Egyesület elnökhelyettesi posztját is betölti. Gyetvainé Virág Dóra

okleveles gépészmérnök, az SZTNH műszaki elnökhelyettese,
aki jelentős szerepet játszott az iparjogvédelmi oltalomszerzésre
irányuló pályázati rendszer megújításában, a használatimintaoltalmi törvény 2018-as átdolgozásában és az ehhez kapcsolódó
módszertan kidolgozásában. Ma is aktívan részt vesz az iparjogvédelmi jogszabályi háttér alakítására irányuló munkákban. 2017
óta Magyarország helyettes képviselője a Visegrádi Szabadalmi
Intézet Igazgatótanácsában, valamint az Európai Szabadalmi Szervezet Adminisztratív Tanácsában. Rózsa J. Balázs orvos, ﬁzikus,
a Femtonics Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója. Kutatási területe
a neuronhálózatok aktivitásának és az idegsejtek nyúlványaiban
zajló jelösszegződés mechanizmusának vizsgálata saját fejlesztésű,
valós idejű háromdimenziós lézerszkennelő mikroszkópiai eljárásokkal. Kutatói munkássága 2021 novemberében újabb mérföldkőhöz érkezett a világ egyik legjelentősebb humán transzlációs
központja, a BrainVision Center megvalósulásával. A kutatóközpontban az új molekuláris biológiai módszertani megoldások és
a háromdimenziós lézermikroszkópos technológia segítségével
folyó munka eredményeként lehetőség nyílik a látás-helyreállító
terápiák hatékonyságának vizsgálatára.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Jedlik Ányos-díj mellett alkalmanként Honoris Causa díjat is adományoz, amelyet
idén Racsek Zsóka mérlegképes könyvelő, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület titkára és könyvelője kapott meg,
aki pályafutása során több iparjogvédelemmel, szerzői joggal és
versenyjoggal foglalkozó szakmai társegyesület könyvelői, illetve
rendezvényszervezői feladatait látta el. ¡
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Magyar Innovációs Nagydíj

Segédanyag kapta
az innovációs nagydíjat
A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar
Innovációs Alapítvány által 30. alkalommal
meghirdetett Magyar Innovációs Nagydíj pályázatra 35 pályamű érkezett, a bírálóbizottság
a formai és a tartalmi szempontokat mérlegelve 33 pályázatot minősített 2021-ben megvalósult, eredményes és sikeres innovációnak. A 2021. évi Magyar Innovációs Nagydíjat
a CycloLab Kft. érdemelte ki egy koronavírus
elleni gyógyszerkészítmény segédanyagáért.

A

bírálóbizottság, a kutatási és fejlesztési eredmények alkalmazása révén, elsősorban a gazdasági mutatók – 2021-ben
elért többleteredmény vagy többletárbevétel –, valamint
az egyéb műszaki, gazdasági előnyök alapján választotta ki
a 2021. évben legnagyobb jelentőségű és már az üzleti életben is sikeres
innovációkat. A díjakat március 24-én adták át Budapesten.
A . évi Magyar Innovációs Nagydíjat elnyert CycloLab
Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft. az elmúlt harminc évben számos
alap- és alkalmazott kutatás-fejlesztési projektben vett részt. Érdemben
járult hozzá több, már piacon levő humán gyógyszer kifejlesztéséhez.
Nagydíjas innovációjuk új szintézismódszer és tisztítási eljárás kidolgozása a szulfobutiléter-béta-ciklodextrin ipari méretű gyártására. Szintetikus kémiai eljárásuk hatékony, környezetbarát, és jelentős költséget
kímélő tisztítási lépésekből áll. Ily módon mind kémiai, mind mikrobiológiai értelemben nagy tisztaságú, nagy dózisban is biztonsággal alkalmazható segédanyagot nyernek. Ezzel az amerikai CyDex cég után
a CycloLab ennek a ciklodextrin-származéknak a második legnagyobb
gyártóhelye a világon. A saját védjeggyel ellátott terméküket az Egyesült Államokban, Kanadában, Dél-Koreában és Kínában regisztrálták;
a termék gyártására korszerű üzemet építettek, ahol ma 10-15 tonna/év
mennyiségben folyik a termék előállítása. Ez a ciklodextrin-származék
ma már több mint tíz, forgalomban levő humán gyógyszer segédanyaga. Az amerikai Gilead Sciences gyógyszergyár által fejlesztett COVIDelleni Remdesivir molekula terápiás használhatóságát ez a segédanyag
tette lehetővé, hiszen hatékonyan fokozza annak oldódását, felszívódását és antivirális hatását.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium . évi Ipari
Innovációs Díjában a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. részesült
a Favipiravir Meditop 200 mg ﬁlmtabletta kifejlesztéséért és gyártásáért.
A koronavírussal újonnan fertőzött enyhe vagy középsúlyos tüneteket
mutató betegek kezelésére alkalmazható ﬁlmtabletta szedése jó eséllyel
megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását és a betegek kórház-
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Bódis József, az ITM
M államtitkára és dr. Szente Lajos,
a 2021. évi Magyar Innovációs Nagydíjas CycloLab Kft.
ügyvezető igazgatója

Magyar Innovációs Nagydíj

ba kerülését, vagy kórházi kezelés esetén az intenzív terápia szükségességét. A készítmény gyártására olyan technológiát dolgoztak
ki, amely nem sérti az eredeti gyártó 2030-ig érvényes szabadalmi
jogait. A kidolgozott független, új és innovatív eljárás szabadalmi
függetlenségét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szabadalomtisztasági vizsgálata igazolta.
Az Agrárminisztérium támogatásával kiírt . évi
Agrár Innovációs Díjban a Martonvásári Bázismag Vetőmagszaporító, Termeltető és Forgalmazó Kft. részesült a szántóföldi
növénytermesztés eredményességének megalapozásáért és növeléséért, amit ökológiai innovációval, a vetőmagok biológiailag aktív
anyagokkal történő kezelésével ért el. Az általuk forgalomba hozott
csávázott vetőmagok a magyar termelők számára lehetővé teszik
a nagyobb és biztonságosan elérhető terméshozamokat, és így jelentősen hozzájárul a magyar agrárágazat fejlődéséhez.
Az Agrárminisztérium . évi Környezetvédelmi
Innovációs Díját a Controlsoft-Automatika Szolgáltató Kft.nek ítélték a webSCADA6 folyamatirányító rendszerért, amely
a mesterséges intelligenciával támogatva emeli új szintre az ember-gép kapcsolatot a folyamatirányításban. Legkiemelkedőbb
eredményük, hogy Magyarország minden második lakosának vízellátásában részt vesznek. A webSCADA6 alkalmazásával az üzemeltetési költségekben bizonyítottan jelentős megtakarítást érnek el a szolgáltatók, továbbá termelékenységet javító egységes
irányítási és ellenőrzési eszközt biztosít számukra. 2021-ben a
Zalavíz Zrt. a webSCADA6 alkalmazásával hatezer köbméter ivóvizet takarított meg, és hatezer óra munkaóra-csökkenést ért el.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala . évi Innovációs Díját a Műszer Automatika Kft. kapta a MANTI hővédő
anyagcsaládért. A 40 éve alapított cég 100 százalékban magyar,
családi tulajdonú vállalkozás. A MANTI nanokerámiás, ultravékony
hővédő bevonóanyag-család alkalmas ipari épületek, lakóházak,
műemlékek, garázsok, hangárok, hűtőházak, közlekedési eszközök, csővezetékek, ipari és mezőgazdasági célú létesítmények szigetelésére. Az anyagcsalád – a hazai felhasználások mellett – külföldön is számottevő sikereket tudhat magáénak.
A Magyar Innovációs Szövetség . évi Startup Innovációs Díjában a Péntech Solutions Kft. részesült a digitális
cégﬁnanszírozásért. A Péntech digitalizálja és ezáltal megkönnyíti
a magyar kis- és középvállalati szektor pénzügyi menedzsmentjét
és ﬁnanszírozási folyamatait. Digitális faktoring, hitel, követeléskezelés, lízing és beszállítói ﬁnanszírozás szolgáltatásaikkal a stabil
pénzügyi működésben támogatnak több mint 800 céget Magyarországon.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat keretében három innovációs teljesítményt részesített kiemelt elismerésben. A PLATIO napelemes térkő – megvalósítója az Innovatív
Térburkolatfejlesztő Kft. – olyan innovatív építőipari termék,
amely nemcsak tiszta energiát termel, de környezetkímélő is.
A 600 kilogramm maximális felszállósúllyal rendelkező Magnus
Fusion Sentinel – megvalósítója a Magnus Aircraft Zrt. – olyan
szénszál-erősítésű kompozit repülőgép, amelybe megﬁgyelő ka-

merarendszert építettek. A szénszál-erősítésű kompozit anyagból
készült, „normál” benzinnel üzemelő repülőgép átlagfogyasztása
8 liter/100 km. A Losonczi Innovation Kft. AXIS PRO mérőkészüléke tengelyjellegű alkatrészek gyártásközi mérésére alkalmas számítógépes vezérlésű és kiértékelésű eszköz. Az AXIS PRO mérőgép
teljesen automatizált, egyaránt alkalmas kézi vagy robotos kiszolgálásra. A fejlesztés tavaly februárban fejeződött be – a kutatásfejlesztési projekt kevesebb mint egy év alatt megtérült.
A pályázati adatok szerint a 33 megvalósult innovációs teljesítmény révén a vállalkozások összesen több mint tízmilliárd forint többletárbevételt értek el (ennek jelentős hányada exportból
származik). A megtakarítások, az árcsökkentő hatás, a környezeti
terhelés csökkentése nyomán további több mint húszmilliárd forint társadalmi haszon keletkezett. ¡
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Körforgásos Gazdaság Technológiai Platform • levegőtisztító

Irány a körkörös
gazdaság
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
kezdeményezésére, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezésében megalakult Veszprémben a Körforgásos Gazdaság Technológiai Platform.

E

z egy új, szakmai, konzultációs és érdekképviseleti fórum, melynek elnökségében helyet kapnak a tanácsadói, kis- és középvállalkozói, a mezőgazdasági, ipari, építőipari, digitalizációs nagyvállalati, továbbá a kamarai, önkormányzati és pénzpiaci szervezetek
képviselői is. Az együttműködés célja, hogy – összhangban az Európai Zöld Megállapodás, valamint Magyarország nemzeti stratégiai
törekvéseivel – felgyorsítsa az átállást a körforgásos gazdaságra.
Egyre inkább látszik, hogy a gazdaságoknak mennyire biztos alapot
nyújthat a körforgásos gazdaság. Ahogy a hulladék újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi szempontból fontos feladat, hiszen
az abban rejlő értékes erőforrásokkal is foglalkozni kell, úgy minden
olyan megoldásra szükség van, amely napjaink energiaproblémáján javítani tud. Ma az energiaforrások több mint nyolcvan szá-

zaléka kötődik a fosszilis energiahordozókhoz, amelyeket előbbutóbb ki kell tudni váltani. Ez adja a jelentőségét a naperőművi
kapacitások bővítésének, a hidrogén energiahordozóként és -tárolóként való felhasználásának, valamint a közlekedés zöldítésének is. Az akkumulátorfejlesztési, -gyártási és -újrahasznosítási
képesség kialakítása szintén stratégiai előnnyel jár majd a jövőben.
És az átmenet egyik kulcsa a körkörös gazdaság lehet – jelentették
ki a platform márciusi alakuló ülésén felszólaló szakemberek. ¡

Az egészségesebb
környezetért
Ózon és vegyi anyag kibocsátása nélkül tisztítja a levegőt és szünteti meg
a kellemetlen szagokat egy száz százalékban magyar fejlesztésű készülék.

L

evegő tisztítására alkalmas eszközök ugyan már korábban is rendelkezésre álltak, de a pandémia alatt
felmerült az igény egy minden korábbinál hatékonyabb,
biztonságosabb és környezetbarátabb légtisztítóra, amely
veszélyes hulladék termelése nélkül képes fertőtleníteni
a levegőt úgy, hogy eközben nem káros senkire, nem veszít
a hatásából sem. A szegedi mérnökök ennek szellemében
alkották meg egy fotokatalitikus légtisztító prototípusát
2020 nyarán, majd felkérték a Szegedi Tudományegyetem
Mikrobiológiai Tanszékének szakembereit, hogy vizsgálják
be a készüléket. Az eredmények ígéretesek voltak, mert
a berendezés igen hatékonyan pusztította el a baktériumokat a levegőben. Az innováció és a gyártási folyamatok
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tekintetében is száz százalékban magyar termék a próbamérések szerint
két-három óra alatt teljesen megtisztítja egy 20-30 négyzetméteres helyiség levegőjét, ahol ezt követően sem kémiai, sem biológiai szennyezést nem lehetett kimutatni.
A SolvElectric Technologies Kft. által kifejlesztett fotokatalitikus
légtisztító elemei valamilyen korábbi innovációban már megjelentek,
de a szegedi mérnökök összességében olyan technológiát valósítottak
meg, amely eddig nem létezett. A készülék a levegő tisztítása mellett
megszünteti a kellemetlen szagokat és semlegesíti az allergéneket.
A 2021 novemberében Dél-alföldi Innovációs Díjjal kitüntetett légtisztító használható orvosi rendelőkben, kórtermekben, iskolákban, valamint háztartásokban, és a jövőben a tömegközlekedésben szeretnék
alkalmazni az eszköz továbbfejlesztett változatát. ¡

inno -tér

úttervezés, útépítés, útüzemeltetés, útfenntartás, utak, viaduktok, alagutak

Szerrz
ző: Horrvá
váth Dániel

Az úthálózat-fejlesztés
és az útépítés kihívásai
A közúthálózat talán az infrastruktúra-fejlesztés legtöbb vitát kiváltó területe, hiszen ennek
hiányosságaival nap mint nap találkoznak a közlekedők, és gyakran nem ideális körülmények között. A folytonosan jelen lévő problémák megoldásában kompromisszumot kell találni a gazdaságfejlesztési, a fenntarthatósági és az emberek számára élhetőbb környezetet biztosító szempontok között. E kompromisszum esélyeiről kérdeztük Orosz Csabát, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Út- és Vasútépítési Tanszékének docensét.
Az útépítés mennyire kiforrott tudomány? Mennyi lehetőség maradt az úttervezési, útépítési technológiák fejlesztésére?

– Az úttervezés, az útépítés, az útüzemeltetés és az útfenntartás
egy nemzetközi szakma. Ennek egy kis halmaza tudomány, és nagyon határozott az igény a folyamatos fejlesztésre. Minden tonna
elterített aszfalt vagyonokba kerül, vagyis minden olyan újítás,
amely akár csak minimálisan is csökkenti a költségeket, jelentős
megtakarítást eredményezhet az építtetőnek. Az útépítés és az
úttervezés jövedelmezőségében jelentős különbségeket fedezhetünk fel. Míg a tervezés során a beruházók hajlamosak a lehető legolcsóbb megoldást választani, addig az útépítés sokszor rendkívül
jelentős befektetést igényel.

Ha az e területen dolgozó mérnöknek
sikerül akár egy százaléknyi bitument
megspórolni az építés során, az több
százmillió forintos megtakarítást
eredményezhet a nagyobb projekteknél.

Ennek köszönhetően az innováció is könnyen kiﬁzetődővé válhat.
Minthogy az utak, viaduktok, alagutak az ország közlekedési infrastruktúráját gazdagítják, ha tudatos tervezéssel sikerül csökkentenünk az alagutak és a hidak hosszúságát, akkor az adott költségvetésből több jót cselekedhetünk.
Az önök tanszékén út- és vasútépítést egyaránt oktatnak.
Ez azt jelenti, hogy e két közlekedési pálya építése azonos
elveket követ?

– Az útépítés vonalvezetési alapelvei valószínűleg nem sokat változtak a középkor óta. A vasutak építése azonban sokkal érzékenyebb
a helyi terepviszonyokra. Főképpen a szintkülönbségekre. A régebbi építésű vasúti pályáknál a hat-nyolc ezrelékes lejtés már sok volt,
pedig az kevesebb, mint egy százalék. Az utak esetében sokkal nagyobb meredekség is megengedhető, mert a közúti gépjárművek
jóval meredekebb emelkedőt is le tudnak győzni, mint a vonatok.
Az M7-es autópályán lévő érdi emelkedő 3,9 százalékos emelkedésű. Ez a vonatok esetében elképzelhetetlen, viszont a teherautók fogyasztását is jelentősen mérsékelhetjük azzal, ha az utak emelkedését csökkentjük. A vasút szintkülönbségre való érzékenysége tetten
érhető a párhuzamos magyar út- és vasúthálózat tervezésében is.
A legalacsonyabb hágópont minden domborzati kiemelkedés területén kitüntetetten a vasút számára van fenntartva. A közút csak
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A vasutak építése érzékenyebb
a terepviszonyokra, a szintkülönbségekre. Az utaknál sokkal nagyobb
meredekség is megengedhető, mert
a közúti gépjárművek jóval meredekebb emelkedőt is le tudnak győzni,
mint a vonatok. Ám szempont lehet,
hogy a teherautók fogyasztását jelentősen mérsékelhetjük azzal, ha
az utak emelkedését csökkentjük.

kevésbé ideális nyomvonalat követhet. Ezeket az alapelveket már
a régi mérnökök is jól ismerték, és követték.
Melyek a jelenlegi magyarországi útfejlesztési trendek fő
kihívásai?

– Az út tervezése összehasonlíthatatlanul olcsóbb az út megépítésénél. Ezért nem érdemes spórolni az újabb és újabb tervváltozatok elkészítésével, mert ha ezáltal előáll egy olyan változat,
amelyet aztán olcsóbb lesz megépíteni, akkor ez sokszorosan be
fogja hozni az árát. Ahogy Amerikában is rácsos gyorsforgalmi úthálózat alakult ki, Magyarországon is arányosabb úthálózatra lenne szükség. E hálózat segítségével el lehetne kerülni Budapestet, el
lehetne kerülni egyes túlterhelt nagyvárosokat, megyeszékhelyeket. Idősebb Vásárhelyi Boldizsár, napjainkban pedig Berg Tamás
főmérnök munkája, illetve előadásai jól rámutatnak ezekre a dilemmákra. A koncepciók sokszor szorgalmazzák a rácsos hálózat
fejlesztését. A konkrét politikai döntések viszont előbbre hozzák
a sugárirányú fejlesztéseket. Ezt jól példázzák a 4-es, a 6-os és a 85ös számú utak. Ezek a fejlesztési irányok késleltetik a harántoló elemek elkészültét, emiatt késik például az S8-as, S9-es gyorsforgalmi
utak, illetve a 31-es, 405-ös, 86-os utak fejlesztése.
Milyen szakmai elvek a legmeghatározóbbak az úthálózatfejlesztésben? A forgalmat mennyire lehet pontosan előrebecsülni az építkezés megkezdése előtt?

– Minden útépítési projekt megkezdése előtt meg kell becsülni,
hogy az adott úton mekkora forgalom várható majd. Hazánkban
mostanában gyakori, hogy a várható forgalmat túlbecsüljük. Amikor az én hallgatóim utat terveznek, mindig megkövetelem tőlük,
hogy ne csak a korábbi előzetes becslések eredményeit vegyék
alapul, hanem közöljenek és ábrázoljanak idősorokat a legfrissebb
tényekről, forgalmi adatokról. Ezek összehasonlításakor gyakran
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kiderül, hogy az előrejelzés nem jól fedi a későbbi valóságot. Ennek
részben az az oka, hogy történhetnek olyan események, amelyeket az úttervezők nem láthatnak előre. A 2008-as válság, amelynek
hatásai 2013-14-ig tartottak, a magyar vidéki utak forgalmában
nagyon jelentős visszaesést okozott. Több térségben azóta sem
fejlődött jelentősen a közúti forgalom. Eközben azonban a nagyvárosokban, főleg Budapesten, a forgalom már-már káros mértékben megnövekedett. A teherforgalom annak ellenére nő, hogy
2013-ban bevezették a teherautók kilométer- és összsúlyarányos
díjﬁzetését. Ez szakmailag egyértelműen jó döntés volt. A díjﬁzetési rendszer ugyanis a forgalom intenzitását szabályozni képes
eszközként is működik. A díjemeléssel és -csökkentéssel korlátozni
vagy bővíteni lehet a forgalmat. Ezáltal pár év múlva a teherforgalmat akár a csúcsórákon (tehát a forgalmas és balesetveszélyes időszakon) kívülre terelhetjük. A fuvarozók viselkedése, időbeosztása
ilyen kicsinek tűnő beavatkozásokkal is jelentősen befolyásolható.
A forgalom befolyásolása hogyan hat az út kapacitására?

– Eldöntött cél például, hogy az M1-es autópályán Budapesttől
Győrig végig kétszer három sáv legyen, hogy a növekvő forgalom
ne okozhasson annyi torlódást. Ezt azonban más eszközökkel is
irányítani lehet. Ha megemelnék például a csúcsórák díjtételét a teherfuvarozók számára, akkor a teherautók inkább a csúcsidőszakon
kívül közlekednének. Ez igaz lehet később a személygépkocsikra is.
Az út amortizációja inkább a tervezési hiányosságokra,
vagy a megnövekedett használatra vezethető vissza?

– Bár előfordulnak tervezési hibák, de az út elhasználódása alapvetően attól függ, hogy mennyi úgynevezett egységtengely halad
át az adott útpályafelületen. Az elhasználódás sebessége a tengelysúly negyedik vagy ötödik hatványával arányos. Vagyis, ha 10 tonnáról felemeljük 11,5 tonnára az áthaladó tengelysúlyt (ami csupán
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A koncepciók sokszor szorgalmazzák a rácsos hálózat fejlesztését, ám konkrét döntések előbbre hozzák a sugárirányú fejlesztéseket. Ahogy Amerikában rácsos gyorsforgalmi úthálózat alakult ki, Magyarországon is arányosabb úthálózatra lenne szükség.
E hálózat segítségével el lehetne kerülni Budapestet, egyes túlterhelt nagyvárosokat és megyeszékhelyeket. (Az ábrán a HU - GO
útdíjköteles úthálózat térképe a 3,5 tonna feletti össztömegű gépjárművek részére. Forrás: nemzetiutdij.hu)

15 százalékos emelkedés), akkor az elhasználódás mértéke már
75 százalékkal nő, hiszen a különbség negyedik hatványával kell számolni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az utak elhasználódása szinte
kizárólag a tömegtől, vagyis gyakorlatban a teherforgalomtól függ.

A személygépkocsik tengelysúlya
500-700 kilogramm, tehát eltörpül a teherautókhoz és a kamionokhoz képest. Ezért
a személygépkocsik szinte nem is vesznek
részt az aszfalt elhasználódásában.
A felületet persze koptatják, ettől csúszósabbá válik, ám ettől nem
képződik például nyomvályú, és az út szerkezete nem változik meg
alapvetően.
A közlekedők egyaránt átkozzák az amortizálódó utakat
és az útjavítás miatt bevezetett részleges útlezárás okozta
torlódásokat. Mikor észszerű megkezdeni az útfenntartási
munkálatokat?

– Nem akkor, amikor már használhatatlanná válik az út. Ausztriában, Németországban az útfenntartó modellszámításokat végez,
és ezek eredményeként rendszeresen az jön ki, hogy az útfenntartási munkákat időben, tehát még akkor, amikor az út nem vált
láthatóan leromlott állapotúvá, el kell végezni, mert ha hosszan
halogatják, akkor végeredményben sokkal nagyobb költséggel jár.
De ehhez előre kell tervezni. Finnországban már most lehet tudni, hogy 2023-ban milyen fenntartási munkákat fognak végezni.

Ahogy azt is lehet tudni, hogy melyek azok az ötvenéves hidak,
amelyeket lecserélnek. Ott nem várják meg, amíg elkezd a beton
hullani és kilógnak a hídból a betonvasak, hanem a szükséges
munkálatokat az élettartam lejárta előtt elvégzik. Bár ez nekünk,
magyaroknak talán szükségtelen fényűzésnek, pazarlásnak tűnik,
összességében és hosszú távon mégis olcsóbb, mint hagyni végletesen leromlani az infrastruktúrát. Friss negatív példa erre a fővárosban az Üllői úton a Népliget melletti felüljáró.
Az útépítés az egyik olyan infrastrukturális fejlesztési terület, amelyben kiengesztelhetetlennek látszanak az ellentétek a gazdasági és a környezetvédelmi szempontok
között. A környezetvédők mérsékelnék a forgalmat, a gazdasági növekedést elsődleges fontosságúnak tartók pedig
növelnék a közlekedés, és ezen belül az áruszállítás kapacitását. Összeegyeztethetők a természetvédelmi szempontok a hatékonysági szempontokkal az útépítésben? És mi
lenne igazán jó, például a városokban közlekedőknek?

– Ha megnézzük a húsz éve készült budapesti fotókat, és összehasonlítjuk őket a mai állapotokkal, azt látjuk, hogy elképesztő módon
humanizálódott a forgalom. Megjelentek az aluljárókkal párhuzamos felszíni zebrák. Én ezt 1986-ban láttam a helsinki főpályaudvar
mellett: ha rossz idő volt, az emberek az aluljárón keresztül hagyták
el a főpályaudvart, míg ha jó idő volt – legalábbis helsinki mércével –, az emberek a felszínen közlekedtek. Az elmúlt két évtizedben Budapesten is újra terjedni kezdtek a felszíni zebrák, például
a Blaha Lujza téren, a Baross téren vagy a Március 15. téren. Sok
járda szélesebb lett, egyre több helyen tiltják meg a járdán parkolást. Vannak olyanok is, akik lebontanák a felüljárókat is, hogy ezzel
mérsékeljék a nagy csomópontokon áthaladó forgalmat. Bár ezek
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sok esetben még drasztikus lépéseknek tűnnek, de mindez manapság már jogos vitának számít. Én személy szerint nem értek egyet
azzal, hogy drasztikusan csökkentsük a csomópontok forgalmi
kapacitását, hogy ezzel kényszerítsük az embereket, hogy ne autóval közlekedjenek, hanem biciklivel vagy közösségi közlekedéssel.
Nem tartja reálisnak azt az elvet, miszerint a forgalom
„kényelmetlenné tételével” formálni lehet az emberek
közlekedési választásait?

– Ha az ember munkahelye szolgálati kocsit és még parkolóhelyet
is biztosít az irodaház mélygarázsában, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy a forgalomtól függetlenül sokan átülnének a tömegközlekedésre. Az autó Magyarországon még mindig státuszszimbólum. A munkahelyi hierarchiában betöltött pozíciót is jelzi, hogy
ki kap autót, és milyet kap. Erről igen nehéz lemondani. Még a nagyon zöld gondolkodású francia közlekedésmérnökök és közgazdászok is azt mondják, hogy a perdöntő tényező, amely alapvetően
befolyásolja az emberek döntéseit, az az általánosított költség. Tehát, ha ki kell ﬁzetni a munkahelyi parkolást, vagy béren kívüli juttatásként adóztatják, akkor az hatni fog, és a munkavállaló komolyan el fog gondolkodni az alternatív közlekedési megoldásokon.
Ugyanígy felvethető, hogy Budapesten belül is úthasználati díjakat
kellene kiróni az autósokra. Ki lehet számítani, hogy az utak, hidak
használata mennyiben járul hozzá az amortizációjukhoz, és lehet
érvelni amellett, hogy ezt a költséget áthárítsuk az autóval közlekedőkre. Sokan már elfelejtették, hogy 1918-ig a budapesti hidak
használatáért is hídvámot kellett ﬁzetni (a gyalogosoknak is), ami
nem is volt kis összeg. Alapvetően azért szüntették meg a hídvámokat Európa-szerte, mert nagyon drága volt beszedni őket, és
nagy torlódást okozott a forgalomban a díjﬁzetés folyamata.
Nem csoda, hogy az úthálózat bizonyos elemei már nem
illeszkednek a mai igényekhez, hiszen sok évtizeddel ezelőtt tervezték őket. Feloldható ez a probléma?

– Az úthálózat tervezésében valóban nem néhány évre, hanem
sokszor évtizedekre vagy akár száz év időtávra is előre kell gondolkodnunk. A Lágymányosi (Rákóczi Ferenc) híd nyomvonalát,
szabályozási szélességét az 1870-es években tervezték meg, és
1995-re készült el. 125 év után! Tehát a városfejlesztésben és az útépítésben meglehetősen hosszú távú folyamatokra kell felkészülnünk. A magyar autópálya-hálózatot Vásárhelyi Pál vízrendező
egy távoli rokona, idősebb Vásárhelyi Boldizsár 1941-ben tervezte
meg a doktori disszertációjában. Ő akkor amellett érvelt, hogy
kell M1, M3, M5, M7 és M0, tehát Budapest körül egy körgyűrű.
Tehát szerinte nem volt szükség a páros számú autópályákra,
az M2-esre, M4-esre, M6-osra.
A közlekedők az utakon a hibákat hajlamosak meglátni.
Sokan meg vannak győződve arról, hogy nálunk sokkal
gyorsabban elromlanak az utak, mint Nyugaton. Ausztriában, Németországban kevesebb a kátyú, egyenletesebb
az aszfalt, vagyis alig vannak úthibák. Ez valóban létező
különbség, és ha igen, mi okozza?

– Ez attól függ, hogy mely országokat értjük „Nyugat” alatt. A magyar utak nem rosszabbak, mint például a portugál vagy a szicíliai
utak. Viszont rosszabbak, mint Észak-Olaszországban, amelyet úttervezési és -fenntartási szempontból alig lehet összehasonlítani
a déli országrésszel. Ennek megfelelően sokkal kevesebb ott a baleset. A forgalombiztonság Európa déli részén általában rosszabb,
mint északon, Portugália és Görögország ebből a szempontból
negatív példának számít, míg Svédország és Norvégia nagyon jó.
Ilyen értelemben Magyarország is egy tiszteletbeli mediterrán ország, nálunk is ugyanolyan elvek szerint osztják el az erőforrásokat.
Ahogy Portugáliában vagy Görögországban, úgy nálunk is jelentősen csökken az útfenntartásra költött összegek nagysága a választások utáni évben. Ellenben a választásokat megelőző évben
és a választások évében megemelkedik az erre fordított erőforrások mennyisége. Ez valahogy a zsigereinkben van. Viszont sajnos

Az útfenntartási munkákat időben, tehát
még akkor, amikor az út nem vált láthatóan leromlott állapotúvá, el kell végezni,
mert ha hosszan halogatják, akkor végeredményben sokkal nagyobb költséggel
jár. Bár ez szükségtelen fényűzésnek,
pazarlásnak tűnhet, összességében és
hosszú távon mégis olcsóbb, mint hagyni
végletesen leromlani az infrastruktúrát.
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úttervezés, útépítés, útüzemeltetés, útfenntartás, utak, viaduktok, alagutak

A városfejlesztésben, az úthálózat
tervezésében évtizedekre vagy akár
száz év időtávra is előre kell gondolkodnunk. A Lágymányosi (Rákóczi
Ferenc) híd nyomvonalát, szabályozási
szélességét az 1870-es években tervezték meg, és 1995-re készült el.

hiányzik a zsigereinkből a svájci, a német és a norvég logika,
miszerint, ha hagyjuk leromlani az utakat, akkor sokkal többe
kerül majd a közút helyreállítása.
Gazdasági szempontból az autópályák állapota talán
a leglényegesebb kérdés. Ezen a területen Ön szerint
melyek a legfőbb kihívások?

– Korábban az M7-es autópályát betontáblák borították (a második világháború előtti német autópálya-építési megoldásokat
követve), és az út a szemünk láttára ment tönkre 1992 és 1999
között. Az M7-es betonpálya-szerkezete a kilencvenes évek elején még menthető lett volna. Például acéltüskés kapcsolatokkal
egymáshoz lehetett volna rögzíteni a betontáblákat, majd aszfaltréteget lehetett volna ráfektetni, és akkor a pályaszerkezet
megmaradt volna. De nem ez történt, hanem vártak 2000-ig,
és végül annyira tönkrement az út, hogy a korábbi betont már
szinte porrá kellett morzsolni. Emiatt az eredeti pályaszerkezetnek csak kis részét lehetett felhasználni az új út alapjaként.
Helyette egy vadonatúj pályaszerkezetet kellett építeni. Lehet,
hogy ez hosszú távon meg fogja érni, hiszen így az út nem „cipeli” magával a régi hibákat, de ha korábban ﬁgyelmet és pénzügyi erőforrásokat szenteltek volna az M7-es karbantartására,
valószínűleg sokkal kisebb költséggel biztosítani lehetett volna
az eredeti pályaszerkezet továbbélését.
Az M7-es betontáblái mennyire számítottak egyedinek a 20. század végén?

– A volt NDK területén is hasonló betontáblás autópályák voltak,
és ezek fenntartására sem jutott elegendő pénz. Emiatt idővel

a táblák elkezdtek egymástól függetlenül mozogni, az illesztéseiknél egyre nagyobbá váltak a szintkülönbségek, ami sok kárt okozott
a járművekben, és jelentősen növelte a balesetveszélyt. Azt azonban
nem szabad elhallgatni, hogy

a magyar forgalombiztonság jelentősen
fejlődött az elmúlt három évtizedben.
1990 körül évi kétezer halálos áldozatot követeltek a közlekedési
balesetek, ez a szám mára évente nagyjából hatszáz körül van. Ám
az utóbbi években megtorpant a javulás, amely részben összefügg
azzal, hogy Budapest lakossága háromszázezer fővel csökkent; sokan kiköltöztek a városból. Ez a közúti forgalom erősödését okozza a bevezetőutakon, és ezzel párhuzamosan erősödik az emberek
autótól való függése is. Az agglomerációból naponta autóval Budapestre közlekedő emberek által okozott autópálya-amortizáció reális költségeit nem lehet velük megﬁzettetni. A napi egyre hosszabb
és tömegesebb ingázás olyan mértékű kilométerfutásmennyiségnövekedést idéz elő, amelynek nagyon súlyos környezeti és gazdasági
hatásai vannak. Vizet prédikálunk, és bort iszunk. A szavak szintjén
egyre fontosabbá válnak a fenntarthatósági szempontok, ugyanakkor a munkahelyek és a lakóhely távolságának növekedésével, illetve a közszolgáltatások, például az egészségügyi ellátás egyre erőteljesebb centralizációjával a közlekedés útfenntartásban is megjelenő
költségei, illetve a környezeti terhelés egyre nagyobbá válik. Azért
el kell ismernünk: hasonló gondokat Ausztria és Németország is
átélt korábban. ¡
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turizmus, kerékpárút

Új szakasz készült el M
a Balatoni Bringakörön

Forrás: NIF

A belföldi turizmusban hazánk fő turisztikai vonzerejét a Balaton jelenti, amelynek közlekedésiinfrastrukturális fejlesztése kulcsfontosságú,
és ahol a kerékpározók az idei szezonban látványos előrehaladást tapasztalhatnak.

agyarország egyik legszebb biciklis túraútvonala, a Balaton körüli kerékpárút hoszsza 205 kilométer. A Balatoni Bringakör útvonala
2019 tavasza óta eddig 108 kilométeren újult meg.
Jelenleg 6,2 kilométeren zajlanak a kivitelezések,
további 86,8 kilométeren tervezési és előkészítési
munkák folynak.
A Tihanyi-félsziget a Balaton egyik legnépszerűbb
turisztikai régiója, emiatt kiemelt jelentősége van
a Tihany és Örvényes közötti mintegy 3,3 kilométeres szakasz felújításának, melyet idén márciusban adtak át. Itt a kerékpárút önálló kerékpárúti szakaszait
elbontották, majd helyére 3,3 méter széles új kerékpárút, illetve gyalog- és kerékpárút épült, ahol a kerékpárosok immár korlátozások nélkül, és a környező
főút forgalmától biztonságosan elkülönítve haladhatnak. A fejlesztés megvalósítása során 5827 köbméter
földműanyagot, 801 köbméter aszfaltot, 6501 köbméter szegélyt építettek be, és 18 fát ültettek el.
„2017 óta az ország számos pontján épülnek kerékpárutak. A NIF a projektek értékét és mennyiségét
tekintve az ország legnagyobb kerékpárút-fejlesztőjévé vált” – mondta Gréz Tibor, a NIF Zrt. projektiroda-vezetője, aki kiemelte, hogy a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a körtúra lényegesen
komfortosabbá és biztonságosabbá válik. ¡

Tíz elektromos autóbusz érkezik Miskolcra
A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. terve – illeszkedve
a „Miskolc 2030” városfejlesztési stratégiához – az, hogy az évtized
végére az összes régi, dízelmotoros autóbuszt lecseréli korszerű,
környezetkímélő, kényelmes és megbízható járműre.
Az MVK Zrt. autóbuszflottája jelenleg mintegy 140 darabból áll,
ennek fele dízelautóbusz. A flotta modernizálásának első lépéseként
2016 tavaszától 75 darab CNG üzemű autóbusz állt forgalomba
Miskolcon, ezek nitrogén-dioxid-kibocsátása 98 százalékkal
alacsonyabb, mint a dízelmotoros autóbuszoké.
Az MVK Zrt. autóbusz-állománya második lépésben tovább zöldül és fiatalodik a Zöld Busz Program keretében idén érkező tíz akkumulátoros
elektromos busz révén, ezek a legidősebb dízeljárműveket váltják majd ki.
Az új, szóló kivitelű autóbuszok alacsonypadlósak, kizárólag elektromos
hajtásúak, klímával, egységes külső és belső vizuális, valamint belső
hangos utastájékoztató berendezéssel, oldalanként két-két nyitható
ablakkal, ajtónként kamerás utasszámláló berendezéssel, tolatókamerával, biztonsági kamerarendszerrel, továbbá wifivel és USB-töltőpontokkal
felszereltek. A projekt része a töltőinfrastruktúra kialakítása is, amely
alkalmas lesz mind a tíz jármű akár egyidejű töltésére.
Miskolc az ötödik olyan magyarországi nagyváros a sorban
Salgótarján, Pécs, Tatabánya és Komárom után, ahol
a BYD zéró emissziós busztípusát szerzik be.
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NAGÉV Csoport • nagev.hu

Szerzők: Dr. Lévai Gábor fejlesztési igazgató, Dr. Bartus Tamás ügyvezető

Innováció és tradíció
a korrózióvédelemben
A tűzihorganyzás kimondottan tradicionális korrózióvédelmi módszer, hiszen a technológia
közel 300 éves múltra tekint vissza, és azóta is töretlenül alkalmazzuk. Hazánk első tűzihorganyzóját 1881-ben, a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság nyitotta meg Borsodnádasdon, az eljárás terjedése és használata napjainkban is folyamatos. A NAGÉV Csoport
két horganyzót is üzemeltet: az északkelet-magyarországi Tiszacsegén, valamint a Pest megyei
Ócsán. Ez utóbbi üzem nemcsak azért emelkedik ki a többi közül, mert az ország legnagyobb,
hanem azért is, mert a leginnovatívabb technológiával működő tűzihorganyzója.

Miért tűzihorganyozzunk?
Ha egy szót kell kiemelnünk, ami meghatározó az acél alapanyagokat felhasználó iparágakban, akkor az a tartósság. A korróziómentes hosszú élettartam minden, minket körülvevő acélszerkezetnél
lényeges tulajdonság. Legyen az egy üzemcsarnok, egy villanyvezetéket tartó oszlop vagy csak egy egyszerű kerékpártároló az utcán,
a felhasználók számára lényeges, hogy a megfelelő korrózióvédelem segítségével időtállóak legyenek.
A tűzihorganyzás során, a 450 °C-os horganyfürdőbe mártott
acéltermékeken lejátszódó termodiﬀúziós folyamat eredményeként olyan tartós bevonat képződik a kezelendő felületen, amely
nem adhéziós, hanem kohéziós kötéssel kapcsolódik az alapfémhez. Ennek köszönhetően a horganybevonat, hacsak nem éri
jelentős mechanikai sérülés, a korróziós környezeti terheléstől
függően akár 30–100 évig is képes megőrizni az acéltermékek
korróziómentességét. Teszi mindezt környezetkímélően, hiszen a
horganybevonat természetes: a horgany (cink) a természetben is
előforduló anyag, a bevonat ezért nem tartalmaz vegyi anyagokat,
mint például a festékek esetében. Ebből adódóan a horganyzott
acélhulladékok újrahasznosítása sem jelent veszélyt a környezetre.

Innováció a tűzihorganyzásban
De hogyan lehet ez a tradicionális felületvédelmi eljárást alkalmazó üzem mégis innovatív? A NAGÉV Csoport kiemelt ﬁgyelmet fordít a környezetvédelemre. Ennek jegyében ócsai üzemünk
Acél tartóoszlopok tűzihorganyzása
a NAGÉV CINK Kft. ócsai üzemében.

A NAGÉV CINK Kft.
ócsai tűzihorganyzó
üzeme – tradíció és
innováció együtt.

amellett, hogy a legnagyobb térfogatú horganyzókáddal rendelkezik Magyarországon, úgynevezett zéró hulladék és zéró környezetszennyezés technológiával működik. A legfontosabb, hogy
a vegyi előkezelés folyamata nem nyitott, hanem zárt rendszerű,
így a vegyi anyagok kipárolgása nem terheli sem az ott dolgozók
szervezetét, sem a környezetet. Többlépcsős elszívó-szűrő rendszerének köszönhetően még a horganyzás során keletkező füstgázok sem jutnak ki a környezetbe. Mindezek mellett elmondhatjuk,
hogy üzemünk javarészt automatizált: a technológiai folyamatokon belül a horganyzásra kerülő termékek mozgatása – kiemelten
a vegyi előkezelő térben – automatizált darurendszerrel történik,
ami szintén egyedülálló az országban. Ezenkívül szinte nincs olyan
keletkező hulladék az üzemünkben, amelyet ne tudnánk újrahasznosítás céljából értékesíteni, legyen az akár keményhorgany, horganysalak, cinktartalmú szállópor vagy a horganyzási technológiában alkalmazott dróthulladék.
A fentiekből is látható, hogy miként valósítjuk meg a NAGÉV
Csoportnál, hogy egy tradicionális eljárást az innovációk révén
21. századi technológiai szintre emeljünk. Célunk a működésünk
és technológiánk folyamatos fejlesztése, hogy minél több esetben döntsenek az acélból készült termékeket felhasználók a tűzihorganyzás és a NAGÉV Csoport mellett. ¡
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Homlok Építő Zrt. • homlokzrt.hu

Szerző: B. Á.

Fókuszban NyugatMagyarország
Több beruházásban is érdekelt Nyugat-Magyarországon a 100 százalékban magyar
tulajdonban lévő Homlok Építő Zrt., mely nemrég ünnepelte ötéves születésnapját. A hazai vasútépítés és pályafelújítás egyik legﬁatalabb szereplője új technológia
bevezetésével vesz részt a Szombathely–Kőszeg vonal felújításában, és ugyancsak
meghatározó szerepet vállal több magasépítési munkában is.
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Homlok Építő Zrt. 2016-ban
alakult, és már az első teljes
üzleti évben közel 650 millió
forintos forgalmat bonyolított, azóta pedig megtöbbszörözte éves
árbevételét, amely mára meghaladta
a tízmilliárd forintot. A cég stratégiai
gondolkodásmódjára jellemző a tudatos technológiai fejlesztés, az innovatív
gondolkodás, ezért cégcsoportszinten
több mint négymilliárd forintot fordított eddig gépparkja bővítésére, fejlesztésére. Egyebek között ennek a tudatos
építkezésnek köszönhetően növekedett
a hatékonyság, ami több projektben is
megmutatkozott az elmúlt időszakban.
A társaság a GYSEV Zrt. megbízásából generálkivitelezőkét valósítja meg
idén tavaszra a Szombathely–Kőszeg
vonal felújítását, melynek keretében
nemcsak Kőszeg vasútállomása és a vonalhoz tartozó hét megállóhely újul meg,
hanem mintegy 10 kilométer hosszban
nyílt vonali vágány átépítésére, ágyazatrostálásra is sor került. Itt mutatkozott
be Közép-Európában elsőként az a francia Geismar S2PV technológia, amely
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a vágánymezők és kitérők fektetésének
újszerű és hatékony módszere. A technológiát alkotó három speciális egység
irányított együttműködése eredményeként akár nyolcszor rövidebb idő alatt
elkészülhet a vágányfektetési munka
a hagyományos technológiához képest.

Az új bükfürdői városközpont
– folyamatban lévő beruházás
Nem ez az egyedüli megbízás a régióból: a vállalat tavaly ősszel fejezte be ötéves történetének eddigi legnagyobb volumenű projektjét, a Szabadbattyán–
Balatonfüred vonalszakasz villamosításához kapcsolódó pályarekonstrukciós
munkákat. A fejlesztés tartalmazta Pol-

innováció

gárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs vasútállomások akadálymentesítését és átépítését, megtörtént a teljes vágányhálózat és a kitérők cseréje, valamint
Balatonakarattyán a Csittényhegyi alagút pályahálózatának és csatlakozó szakaszainak átépítése, a pálya lesüllyesztése. Ám nem csak pályaépítési munkákkal van jelen a cég a térségben, a Homlok Zrt. nevéhez fűződik a Szombathelyi
Képtár rekonstrukciója, valamint a szintén a városban található Brenner parki
víztorony korszerűsítése is.
A vállalat számára komoly referenciát jelenthet a jövőben, hogy részt vett a
zalaegerszegi járműipari tesztpálya működtetéséhez kapcsolódó 650 négyzetméter nettó alapterületű irányító központ kivitelezésében. A Homlok Zrt. jelenleg az ország legnagyobb tájépítészeti
fejlesztésének számító új bükfürdői városközpont megvalósítására fókuszál.
A 2,4 milliárd forint költségvetésű, két
hektárt érintő beruházás az év végén,
a fürdő 60 éves fennállására fejeződhet be. A projekt során teljesen megújul
Bük város központja: 1500 négyzetméter
alapterületű látogatóközpont épül, a hozzá tartozó parkolóval, kerékpárúttal, valamint egy olajfúró tornyot szimbolizáló
kilátóval. Mindezek mellett szűkebb
pátriájukban, Nagysimonyiban is folyik
kivitelezés, melyet örömmel végeznek.
A társaság a jövőben is szerepet vállal
Nyugat-Magyarország infrastrukturális
fejlesztésében: idén januárban az M80as autóút Körmend–Rábafüzes országhatár közötti kétszer egy sávos szakaszához kapcsolódó Körmendi Mérnökségi
telep építését nyerték el. ¡

Normálnyomtáv Kft. • normalnyomtav.hu

Szerzők: Matusek Tamás és Ale Tamás ügyvezetők

Vágányépítés a Déli
összekötő vasúti hídon
A Normálnyomtáv Kft. 1991-ben alakult. Cégünk fő profilja a vasúti pálya- és mélyépítés.
A hagyományos vasúti felépítmények építése mellett foglalkozunk a különleges vasúti felépítmények kivitelezésével (sínkörülöntéses, RAFS, CDM-rendszerű vágányok); füves, paneles,
szerelőaknás vágányok, valamint darupályák építésével és fenntartásával.

A

cég megalakulása óta eltelt több mint harminc évben az ország egész területén részt vettünk a városi
villamosvonalak építésében, korszerűsítésében, a főváros mellett Szegeden, Debrecenben, Miskolcon és
Hódmezővásárhelyen is.
Több egyéb munkánk mellett jelenleg az M3-as metró vágányfelújításában is szerepet vállalunk, és nagy büszkeséggel tölt el
minket, hogy részt vehetünk a Déli összekötő vasúti híd vágányépítésében. Az elmúlt évben az elkészült két új hídszerkezeten
cégünk kivitelezésében valósultak meg a körülöntött vágányok.
Az első híd vágányai tavaly áprilisban, a második hídszerkezeté pedig novemberben készültek el. A második híd esetében a 494 méter hosszú körülöntött vágányt téli körülmények között, 16 nap
alatt kellett elkészítenünk. Az alkalmazott Edilon körülöntő anyag
rendkívül szigorú beépítési technológiai fegyelmet és klimatikus
körülményeket követelt meg.

Sínek körülöntése a Déli összekötő vasúti hídon.

A kivitelezés során ezért a vágányépítés idejére ideiglenes sátrat
építettünk. A sátorváz 15 milliméter OSB lap, valamint 10 centiméter homlokzati hőszigetelő réteg borítást kapott. Az ideiglenes
sátor hossza 140 méter volt, így a vágányépítést négy fogásban el
tudtuk készíteni. Az Edilon által megkövetelt beépítési hőmérsékletek biztosíthatósága érdekében energetikailag méreteztettük
a sátrat, a szükséges fűtési kapacitás meghatározása érdekében.
A sátor fűtését két darab 220 kilowatt teljesítményű gázolajos

Munkavégzés sátorban, téli körülmények között.

mobil hőlégfúvó berendezés biztosította. A sátor fűtésére 2 köbméter gázolajat használtunk el.
A kivitelezés során a mérnökkel, a megrendelővel és az üzemeltetővel kialakult gördülékeny együttműködésnek köszönhetően
a 494 méter hosszú vágány építését négy nappal a határidő előtt
be tudtuk fejezni. Egy hídszerkezeten több mint 26 tonna Edilon
körülöntő anyagot építettünk be. Az első hídszerkezet esetében
a Rákóczi híd külső sávjának lezárása mellett még megoldható
volt a körülöntő anyag bedaruzása a közúti hídról a vasúti hídra.
A második hídszerkezetnél erre már nem volt lehetőségünk. A körülöntő anyagot kézzel kellett behordanunk az építés helyszínére
a hídfőkből. A Déli összekötő vasúti Duna-híd harmadik körülöntött vágányát ez év júliusában fogjuk kivitelezni.
Társaságunk nyitott az új technológiák alkalmazására és a speciális vágányépítésből eredő kihívásokra. Munkáink során törekszünk
a megrendelőink elégedettségének folyamatos fenntartására, növelésére, továbbá hosszú távú vevői kapcsolatok kiépítésére. Megrendelőink igényeit korszerű technológiákkal, felkészült személyzettel, gyors és pontos munkavégzéssel igyekszünk kielégíteni. ¡
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Tartós, környezetbarát, esztétikus zajárnyékoló fal
A Leier Durisolból készült zajárnyékoló falai a csúcstechnológiát képviselik, hiszen
alapanyaguk nemcsak tartós és könnyen karbantartható, hanem környezetbarát
megoldást is jelent, ezenfelül esztétikus, változatos falazat felépítését teszi lehetővé.

Durisol zajárnyékoló fal – termékelőnyök
hő- és hangszigetelő képessége kiváló • jó légáteresztő
• nem penészesedik • nehezen éghető • környezetbarát alapanyagokból készül • egyszerű, gyors beépítés az előregyártott technológiának köszönhetően •
ellenáll az időjárás és a környezet egyéb káros hatásainak • vegyileg semleges, nem korrodálódik • vandálbiztos, 13 cm vastag vasalt magbeton • kis térfogatsúly
• változatos felület-,, mintázat- és színvariációk

Javasolt felhasználási területek
családi házas övezetek, lakónegyedek,
lakóparkok • közintézmények (bölcsődék,
óvodák, oktatási intézmények, önkormányzati épületek) • irodaházak • közterek, parkok, játszóterek • szórakozóhelyek • autópályák, egyéb közutak, vasúti pályák, pályaudvarok, repülőterek • ipari parkok

www.leier.hu

Rendszeres karbantartás

Jármű- és kitérődiagnosztika

Oktatás
és képzés

Mérnöki
szolgáltatás
Első
karbantartás

Diagnosztikai
rendszerek

RCF

eltávolítás

„ JIT”
szállítás

Telepítéstámogatás
Előszerelt
kitérő

Sürgősségi
sínkészlet
Rendszeres
karbantartás
Kiterjesztett
termékgarancia

Igény szerinti
tervezés

Önellenőrző csúcssínekkel szerelt kitérő

Oktatás és képzés

VAMAV Kft.
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Alstom Transport Hungária Zrt. • alstom.com

Az Alstom korszerű
fejlesztéseket kínál
Az Alstom-csoport vasúti járművek, biztosítóberendezések, vasútautomatizálási megoldások és karbantartási szolgáltatások teljes portfólióját biztosítja, beleértve az olyan zöld mobilitási innovációkat, mint
például az akkumulátoros motorvonatok vagy a világ első hidrogénmeghajtású üzemanyagcellás motorvonata, a Coradia iLint.

M

agyarország az Alstom 7100 főt foglalkoztató Közép- és Kelet-európai (CEE) klaszterének része,
amelyben kilenc országban gyártó-, további nyolc
országban pedig kereskedelmi képviselettel van
jelen a vállalat. A cég Budapesten kereskedelmi irodát tart fenn,
mátranováki forgóvázkeretgyárában pedig, amely Nógrád megye
egyik legnagyobb munkaadója, több mint 660 főt foglalkoztat, és
jelenleg is bővíti munkavállalóinak számát. Az Alstom mindemellett a BKV beszállítója is: a budapesti metróﬂotta 50 százalékát
az Alstom által gyártott Metropolis metrószerelvények teszik ki.
A vállalat szállította a budapesti 4-es metróvonal, Kelet-KözépEurópa első teljesen automatizált metróvonalának vezető nélküli
járműveit is. Mindemellett a MÁV ﬂottájában üzemelő 25 darab
TRAXX mozdony is jól ismert jármű a magyar vasúton.

Forgóvázkeret a mátranováki gyár festőüzemében.

A vezérigazgató azt is kiemelte, hogy céljaik eléréséhez kulcsfontosságú lesz a szoros együttműködés a hazai oktatási intézményekkel, valamint az, hogy hozzáférést biztosítsanak partnereik
számára az Alstom globális innovációs és kutatás-fejlesztési hálózatához. Ennek érdekében már megkezdték az együttműködést
a Miskolci Egyetemmel és a helyi képzési központokkal. A gyárban saját hegesztőiskola működik, amelynek képzési központtá
bővítését tervezik.
Az Alstom célja, hogy a legújabb fejlesztéseit kínálja Magyarországon mind a járművek, mind a biztosítóberendezések és a vasút-automatizálási digitális megoldások területén. A vállalat biztosítóberendezési termékcsaládja, a Smartlock 400 és az Ebi
Lock 950, több mint 3000 referenciával rendelkezik 35 országban.
Mindkét megoldás magas rendelkezésre állású platformra épül, és
biztonsági integritási szint (SIL) 4 tanúsítvánnyal rendelkezik, továbbá megfelel az európai és a magyar előírásoknak is. A berendezés előnye a digitális, redundáns kialakítás, amely csökkenő infrastruktúra-oldali telepítéseket, illetve a relés interfészberendezések
kiiktatását teszi lehetővé, és a telepítés során kevesebb kábelezést
igényel. A hálózatalapú architektúrának köszönhetően az Alstom
biztosítóberendezései könnyen integrálhatók fővonali ERTMS-,
valamint városi CBTC-rendszerekhez. ¡

™

Coradia iLint üzemanyagcellás motorvonat Ausztriában.

A forgóvázkeretek gyártására szakosodott, nagy múltú mátranováki gyár lefedi a járműtípusok valamennyi szegmensét, személyvonatokhoz és nagysebességű vonatokhoz, metrókhoz és villamosokhoz gyárt kiváló minőségű acél forgóvázkereteket.
Balázs Gáspár, az Alstom Transport Hungária Zrt. vezérigazgatója a következőt mondta ezzel kapcsolatban: „Célunk az, hogy
a jövőben fejlesszük és bővítsük mátranováki gyárunk kapacitásait,
ennek érdekében jelenleg vizsgáljuk a következő három évre vonatkozó beruházási tervünket, amely jelentős növekedési lehetőségeket
tartalmaz mind a volumen, mind a tevékenységi kör tekintetében.”
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Knorr-Bremse Budapest • knorr-bremse.hu

Fenntarthatóságban is
az élen
A Knorr-Bremse tavaly átadott új, kibővített Szerviz Központja immár több mint
száz európai vasútijármű-üzemeltetőt és
járműjavítót szolgál ki. A 2,5 milliárd forintos beruházás nyomán működésében,
az innováció és a mobilitás fenntarthatósága mellett, a környezetbarát üzemelés
a fő vezérlőelv.

A

z egyre komplexebb gazdasági kihívások napjainkban már egyre komplexebb válaszokat igényelnek. Ipar 4.0, autonóm közlekedési formák,
IoT, mesterséges intelligencia, a minőségi munkaerő megszerzése és megtartása ma már egyszerre jelentkező kihívás minden vezető vállalat számára. A közelmúltban
átadott felújítási központ mindemellett a fenntartható megoldások alkalmazásában is élen jár.

Kormányszelep próbapadi mérése
A fékrendszerek szervizelésével foglalkozó Knorr-Bremse
Szerviz Központ Budapest a fenntarthatóság felé is jelentős
lépést tett: tevékenységével, a megfelelő és precíz szervizeléssel, valamint a pótalkatrészgyártással jelentősen hozzájárul
a termékek életciklusának meghosszabbításához. Mindezzel
egy alapvetően zöld iparágat tesz folyamatosan még zöldebbé.
A karbantartásra 5-15 évente beérkező, akár 40-50 éve futó
termékek állapotfelmérése során megszerzett információt
és tudást a vállalat fejlesztőmérnökei a következő termékek
konstrukciójába is be tudják építeni. Az adatokból a garanciális kérdésekkel foglalkozó munkatársak szintén tanulnak.
Ennek a tudásbázisnak óriási jelentősége van.

32

innotéka
inn

2022. április

Veres László
A jelenleg közel 1900 főt – köztük 400 mérnököt – foglalkoztató Knorr-Bremse Budapest legjelentősebb beruházása tavaly
a 2,5 milliárd forintból épült új Szerviz Központ volt, amely
több mint 100 partnert szolgál ki komplex felújítási projektekkel világszerte.
„Minden területen egyszerre kell jelen lenni és fejleszteni,
hogy a piac vezető szereplői maradjunk az új technológiai
kihívások közepette is. Szervizszolgáltatásaink fejlesztésekor minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyezünk arra,
hogy termékeink élettartama folyamatosan növekedjen,
környezeti hatásuk pedig minél kisebb legyen. Vasútipari
innovátorként szüntelenül a hatékonyságnövelésre, a költségcsökkentésre és a fenntartható működésre törekszünk”
– emeli ki Veres László, a Knorr-Bremse Budapest ügyvezető igazgatója.
A központ felújításával a vállalat a termelési folyamatok
technológiai fejlesztésével is újabb lépéseket tett a környezetbarát működés felé. Jó példa erre a beérkező alkatrészek
tisztításakor alkalmazott robotos mosóberendezés, valamint a szárazjeges technológiával működő tisztítógép alkalmazása, amivel jelentős mennyiségű vizet takarít meg
a vállalat. Nem utolsósorban ez a jelenleg legkorszerűbb és
fenntarthatóbb tisztítási technológia, amelynek használatában úttörő a Knorr-Bremse Budapest a vasútipari gyártóvállalatok körében.
A Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
tavaly ünnepelte megalakulása 25. évfordulóját, és ma már
olyan termelő és szolgáltató, amely gyors és világszínvonalú válaszokat ad az egyre fokozódó digitális kihívásokra is.
Az innovatív vállalat egy pillanatra sem veszíti szem elől környezetvédelmi fókuszát; vonzó munkahely a legjobb mérnökök és vasúttechnikai szakemberek számára, emellett innovatív zászlóshajója a teljes cégcsoportnak. ¡
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Thales Rail Signalling Solutions Kft. • thalesgroup.com

ARAMIS forgalom-

irányítási rendszer

A Thales központi vasúti forgalomirányítási rendszerét évtizedek óta használják világszerte. Az ARAMIS (Advanced Railway Automation, Management and Information System)
rendszer kulcsfontosságú technológia a teljeskörűen digitalizált vasútirányításban.

A

z ARAMIS több modulra oszlik, amelyek mindegyike az
irányítástechnikai feladatok
egy-egy részéért felel. A funkciók az éves menetrend konﬂiktusmentes
tervezésétől (ARAMIS-P) az infrastruktúraadatok adminisztrálásán (ARAMIS-I) és
a parancskimeneteken át (ARAMIS - O)
az adaptív vonatvezérlésig terjednek
(ARAMIS -D). E modulok közül sokat az
évek során ügyfeleinkkel szoros együttműködésben fejlesztettünk ki. Az egyes
modulok intelligens interakciója és öszszeköttetésük az automatikusan működő forgalomirányítási központokkal egy
automatizált és digitalizált folyamatláncot
eredményez.
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MIS optimalizálja a vontatójárművek és
a személyzet vezénylését, ezáltal energiát
és költséget takarít meg. A rutintevékenységek magas fokú automatizálása és a folyamatok egyre fokozódó digitalizálása
lehetővé teszi, hogy az ARAMIS révén ma-

ARAMIS

architektúra
és modulok

Magyarországon 2008 óta a H5 HÉV
vonalán, Békásmegyeren működik az
ARAMIS - D rendszer. Püspökladányban
2021-ben telepítettük a megújult ARAMIS-D rendszert, melyen jelenleg az online
menetrendi információk beviteli interfészének kialakítása zajlik.
Az ARAMIS segítségével pontosabb információkat tudunk nyújtani, és lehetővé
tesszük a diszpécserek számára, hogy a vonatforgalom nagyobb területét felügyeljék
és irányítsák. Ez egyszerűbbé, gyorsabbá és
hatékonyabbá teszi a menetrendek végrehajtását és módosítását. Ezenkívül az ARA-

ximalizáljuk a vasúti hálózat kapacitását,
ezzel egyidejűleg vonzó mobilitási megoldást kínáljunk. A rendszer előnyös a fuvarozóknak is; a vonat-összeállítás, a menetrendszerkesztés, a szállítmány követése
saját terminálon valósulhat meg.
A rendszer konﬂiktusfelismerés és -feloldás funkciójával optimalizált vágányutakat
javasol, amelyek közül a diszpécser választ.
Ausztriában az országot lefedő öt regionális forgalomirányítási központ kialakítása
georedundáns. Egy központ meghibásodása esetén mind az öt regionális központ
és a hozzájuk tartozó mintegy 600 állomás

innováció

továbbra is kapcsolatban marad az ARAMIS rendszerrel, illetve az alábbiakban felsorolt új funkciók teszik még hatékonyabbá a forgalomszervezést.
Radio Speed Advice: szükség esetén
csökkenti egy szakaszon az összes vonat
maximális sebességét, így a célmenetrend
minden vonatra rövid időn belül módosul a rendszerben, a kapcsolódó utastájékoztatási rendszer is megkapja a megváltozott adatokat.
Follow behind: az útvonal kapacitása
akkor is maximálisan kihasználható, ha átmenetileg csökken a sebesség. Lehetővé
teszi, hogy a vonatok optimalizált távolságban közlekedjenek.
Kattints és tárcsázz: lehetővé teszi, hogy
vészhelyzetben a forgalomirányító azonnal, egy gombnyomással felvegye a kapcsolatot a mozdonyvezetővel. Az ARAMIS
felhasználói felületén a vonatszámra kattintva automatikusan létrejön a kapcsolat,
ami vészhelyzetben különösen fontos időnyereséghez vezet.
A Thales célja, hogy hazai partnerei
a rendszerben rejlő fenti lehetőségeket a
magyar vasút digitalizációja során minél
szélesebb körben ki tudják használni. ¡
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Colas Hungária Zrt. • colas.hu

S. I. K.

Társadalmi felelősségvállalás a Colasnál
Bellaagh Mátyás 2013 óta erősíti a Colas csapatát. Jelenleg az integrált irányítási
rendszerigazgató pozíciót tölti be. Nyiri Szabolcs 2004-ben csatlakozott a cégcsoporthoz. 2018 óta vezeti a technológiai igazgatóságot, tavaly év végén pedig
közép-európai regionális technológiai igazgatóvá nevezték ki. A szakemberekkel
a vállalati társadalmi felelősségvállalásról és annak a Colas Magyarországnál
betöltött szerepéről beszélgettünk.
Miért fontos a vállalatoknak a CSR (Corporate Social Responsibility, azaz a vállalati társadalmi felelősségvállalás)
területtel foglalkozni?

Bellaagh Mátyás: A CSR-t gyakran azonosítják a vállalati társadalmi felelősségvállalás fogalmával, azonban, ha ezt jól csináljuk,
ez lehet egy kicsit több is. Magában foglalhatja azt is, hogy a vállalatok a működésüket egy fenntartható formába transzformálják
mind környezeti, mind szociális, mind pedig gazdasági szinten.
Mind a három területen lehet úgy fejlődni, hogy az a vállalatok
számára előnyöket jelentsen. A cél hosszú távon fenntartható és
hatékony folyamatok kialakítása az említett három területre gyakorolt negatív hatások csökkentésével és pozitív szinergiák növelésével. Azt gondolom, hogy a fenntarthatósági szempontokat is
ﬁgyelembe vevő megközelítések rövidesen az üzleti intelligencia
szerves részévé fognak válni.
Nyiri Szabolcs: A fenntarthatóságot sokkal komplexebben
értelmezzük, mint a hagyományos értelemben vett zöld gondolatokat. A CSR-ban a felelősségvállalás szó komoly jelzés minden
vállalatnak. Mégpedig, hogy próbálja meg a proﬁtját úgy optimalizálni, hogy az széles társadalmi rétegek számára fenntartható
maradjon. Ahhoz, hogy hosszú távon működjünk, nem elegendő
a rövid távú proﬁt maximalizálása. Ez a stratégia lesz gazdaságilag
is nyerő hosszú távon!
B. M.: Kimondtad a kulcsszót, ami szerintem az optimalizálás.
Ez egy olyan lehetőség, amellyel el tudunk jutni oda, hogy az egyes
termelési vagy kivitelezési folyamataink úgy lehetnek társadalmi
és környezeti szempontból is elfogadhatóak, hogy közben gazdasági szempontból is eredményt biztosítanak a vállalok számára.
Milyen irányelvek mérvadóak hazai és nemzetközi szinten
CSR területen a Colasnál?

B. M.: 2020-ban adta ki a Colas a nemzetközi CSR irányelveit. Ettől
kezdve a cég nemzetközi szinten is az üzleti tervezés részévé tette
a vállalati fenntarthatóságot. Ennek egyik gyakorlati lépése az ACT
(Act & Commit Together) program elindulása volt, ami nem más,
mint a cégcsoport nemzetközi szinten értelmezett fenntarthatósági programja. Ez a program számos irányelvet és elérendő célt
fogalmaz meg – ezek értelmezhetők a vállalat belső iránytűjének.
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Bellaagh Mátyás

Ezenkívül számos további irányelv van és jelenik meg a jövőben
akár EU-s, akár később hazai szinten, amelyekhez igazodnunk kell.
Egy jól megtervezett vállalati fenntarthatósági program segítségével könnyebben tudunk alkalmazkodni a változó és egyre szaporodó kihívásokhoz is a jövőben.
Ny. Sz.: Markánsan látszik, hogy ezekhez a nemzetközi irányelvekhez való leghatékonyabb igazodást keressük a hazai szabályozási környezetben is. Azt gondolom, hogy a hozzánk hasonló multinacionális vállalatok lehetnek ennek a transzfernek a támogatói,
segítve azt, hogy a hazai szabályozási rend a legoptimálisabb legyen.

innováció

Colas Hungária Zrt. • colas.hu

Mik az eddigi tapasztalatok?

B. M.: Vannak olyan célok, amelyeket már a kihirdetés pillanatában teljesítettünk. És természetesen vannak olyanok, amelyek még jelentős idő- és
energiabefektetést igényelnek, de az alap fejlesztési, illetve energiahatékonysági programjainkkal jól értelmezhetően összhangban állnak. Vannak még
olyan technikák, technológiák, amelyeket még gyakorolnunk és fejlesztenünk kell, vagy azok megfelelő piaci pozicionálására kell energiát fordítanunk. Itt elsősorban az ipari gyártáshoz kapcsolódó célszámok elérésére
gondolok. Ezek gyakran szemléletformálást is igényelnek nemcsak belső,
hanem külső oldalon is, ezek a fejlesztéseink valószínűleg hosszabb idő alatt
fognak beérni. Nagyon érdekes ugyanakkor látni azt is, hogy a ﬁatalabb mérnökgenerációknak a fenntarthatósági témakör már-már magától értetődő,
vagy beleszülettek ebbe és érzik a téma fontosságát, vagy már az oktatásuk
részévé vált, aminek kifejezetten örülök.
Ny. Sz.: Ami számomra nagyon pozitív tapasztalat, hogy a külső visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy a Colasnál jó úton haladunk. Ez jó érzés.
Milyen lépéseket lehetne még tenni?

Nyiri Szabolcs
Ny
Mi a véleményük az ACT-kampányról és az abban
foglalt nyolc kötelezettségvállalásról?

B. M.: Nemzetközileg az ACT-kampány minden eleme
beilleszthető és alkalmazható valamelyik „Colas-országba”. Nagyon fontos látni, hogy a nemzetközi szinten
megfogalmazott nyolc célprogramban és azok számtalan alcéljában vannak olyan kötelezettségvállalások,
amelyek a hazai viszonyok között rendkívül egyszerűen
és könnyen adaptálhatók, gyors eredményeket tudunk
azokban elérni. Vannak azonban olyanok is, amelyek
nehezen vagy egyáltalán nem illeszthetők a hazai alaptevékenységhez, piaci körülményekhez, megrendelői
elvárásokhoz vagy műszaki lehetőségekhez. Ez az ACTprogram a Colas-országok számára egyfajta keretrendszert biztosít, amelyben minden egyes felelősen gondolkodó Colas-leányvállalatnak meg kell találnia azokat
a célokat, mutatókat, amelyekhez a legjobban és leghatékonyabban tud kapcsolódni. Itt is fontos a priorizálás,
azokhoz a célokhoz tudunk eredményesen hozzájárulni,
amelyek az alap üzleti tevékenységhez is erősen kapcsolódnak, a hazai megrendelői és műszaki elvásárok alapján lehetségesek és üzletileg is értelmezhetők.
Ny. Sz.: Meg kell találnunk azt, ami valóban úgy illeszkedik a saját programjainkhoz, hogy nem okoz anyagi oldalról a cégvezetés számára vállalhatatlanul nagy terhet.
Illetve, magukkal a célokkal ismerkedni is nagyon hasznos lehet. A gyakorlati alkalmazások érdekében persze
jelentős műszaki feladataink is vannak, részben a szellemi kapacitásainkat „megdolgoztatva”, és természetesen
rengeteg fejlesztést, technológiai próbát is készítve kell
új módszereket találnunk.

B. M.: Szerintem mindig van mit tenni. Az első feladataink most azok lehetnek, amelyek közvetlenül a termeléshez kapcsolódnak és anyag-, illetve
energiamegtakarítással járhatnak. Jelen piaci körülmények között úgy látom, hogy ezen a téren vannak a legjobb lehetőségeink. Munkavállalói oldalról a vállalati fenntarthatósági programhoz tartozik természetesen a felelős humánerőforrás-gazdálkodás, a szellemi tőke folyamatos fejlesztése
és az egészségmegőrzés is. Ez is értelmezhető egyfajta felelős vállalati vezetői
lépésként.
Ny. Sz.: A legfontosabb feladatunk az, hogy a cégnél dolgozó minden
egyes munkavállaló gondolkodását megváltoztassuk a témával kapcsolatban. Azzal is szembe kell néznünk, hogy ha nem változtatunk markánsan
a szokásainkon, nem fog változni a tevékenységünk eredménye sem. Ez még
egy előttünk álló lépcső.
B. M.: Kétségtelen a tudatformálás jelentősége, mert akkor tudunk valóban fenntartható megoldásokat bevezetni, ha hosszú távon gondolkodunk.
És ez nem megy egyedül, együttműködésre, meggyőzésre, tudatformálásra
van szükség, akár cégen belül, akár a partnercégek között. Eltanulni egymástól a jó megoldásokat, vagy buzdítani a változásra a másikat.
Miért tartják fontosnak a CSR-t?

Ny. Sz.: Nekem azért fontos, mert döntéshozó családapaként nem tehetem
meg sem a jelenkorral, sem az utókorral, hogy én a körülöttünk lévő világból
irreálisan többet használjak.
B. M.: Nagyon sok mindent kapunk a körülöttünk lévő természetes környezettől, amit úgy gondolom, hogy nem értékelünk eléggé. Ha majd ezek
– mint például a tiszta levegő, víz, elfogadható időjárás – nem lesznek, akkor
fogunk rájönni, hogy mindez mekkora érték. Lehet, hogy mi akkor már igen
öregek leszünk, viszont a gyerekeink és unokáink előtt még ott lesz a hoszszú élet lehetősége. És hogy milyen környezetben élhetnek majd, az jelentős
részben a mi jelenlegi felelősségünk. ¡
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állatvédelem, szociológia, antropológia • terepkísérlet, csapadékhiány

Állatorvosok és jogászok A
az állat védelemért
Első ízben, tervezetten idén ősszel indulnak
itthon diplomás állatorvosokat, illetve jogászokat célzó állatvédelmi szakállatorvos és állatvédelmi szakjogász képzések.

szakjogászképzés meghirdetéséről is szóló együttműködési megállapodást Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora és Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora írta alá Budapesten.
A megállapodás az állam- és jogtudományok, valamint
az állatorvos-tudomány érintkezési területein célozza
az interdiszciplináris közös kutatásokat és képzéseket,
különös tekintettel az állatvédelem területére, segítve
egymást szakmai, oktatási és tudományos-kutatási programokban, közös pályázati tevékenységekben, a hallgatói,
oktatói és kutatói szakmai kompetenciák bővítésében, kutatások elősegítésében. A megállapodás kiterjed szakmai
továbbképzések, tudományos konferenciák közös szervezésére, lebonyolítására, közös új képzések indítására, továbbá tananyagfejlesztésre is.
A meghirdetendő állatvédelmi szakjogászképzés végzett jogászoknak szól. Döntő részben az állatvédelmi joganyag magas szintű és részletes oktatására kerül majd sor,
ezenfelül az Állatorvostudományi Egyetem hozzáadott
értékeként az állatvédelem állatorvosi, pszichológiai, kommunikációs, gazdasági, szociológiai és antropológiai vonatkozásaival is megismerkedhetnek majd a jelentkezők.
Az Állatorvostudományi Egyetem idén januárban első
ízben meghirdette állatvédelmi szakállatorvosképzését is,
melyre azok a végzett állatorvosok jelentkezhetnek, akik
legalább hároméves általános állatorvosi szakmai gyakorlattal rendelkeznek. ¡

Aszályok ökológiai B
következményei
Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) kutatói a szárazságok következményeit vizsgáló terepkísérletek
eredményeit vetették össze a tényleges aszályok
megfigyelésekor szerzett adatokkal egy globális szintézis keretében a Nature Ecology & Evolution szaklapban megjelent legújabb tanulmányukban.
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ár már a kísérletek is súlyos következményeket
jeleznek előre, a kutatók azt találták, hogy a megﬁgyelések adatai azokat lényegesen felülmúlják.
A tanulmányban az aszály hatásait szimuláló terepkísérletek megbízhatóságát vizsgálták. Arra jutottak,
hogy a kísérletek jelentősen alulbecsülik az aszályok
hatásait, emiatt kedvezőbbnek tűnő jövőképet mutathatnak. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a terepkísérletek mérete kicsi, valamint hogy a kísérletek
csak a csapadék hiányát szimulálják, míg a valódi
aszályok során melegebb is van, több a napsütés,
és a levegő is szárazabb. A kutatók érvelése szerint
a természetes aszályok hatása mutatja jobban a jövőbeni szárazságok várható következményeit.
„Az előrejelzések szerint hazánk területén a csapadék összmennyisége várhatóan nem csökken, de
a nyarak szárazabbak lesznek, és a csapadék egyenetlenebbül fog eloszlani az év folyamán. Vagyis
ugyanannyi csapadék kevesebb, de intenzívebb esőzések formájában esik le” – mondta Kröel-Dulay
György, az ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet Kísérletes vegetációökológiai kutatócsoportjának vezetője, a tanulmány első szerzője. Hozzátette: „DélEurópa szárazabbá, Észak-Európa pedig nedvesebbé válik. Magyarország a két térség határán
helyezkedik el, így az itteni éghajlat jövőjét illetően
nagyobb a bizonytalanság.” ¡

mikroklíma, vízmegkötés, szénelnyelés, biomassza, biodiverzitás, klímamérséklő hatás

Szerrző: Horvváth
h Dánie
el

A gyepek fontosak
a klímaváltozás elleni
küzdelemben
Szerte a világon a klímaváltozás elleni küzdelem egyik kedvelt eszköze az erdőtelepítés.
Az ok magától értetődőnek tűnik: a fák árnyat adnak, hűsítik a helyi mikroklímát, növelik
a talaj vízmegkötő képességét. Emellett a fák fotoszintézisük révén szén-dioxidot kötnek
meg a levegőből. Eközben a gyepekre sokkal kisebb figyelem irányul, mert mint interjúalanyunk, Török Péter, az MTA–Debreceni Egyetem Lendület Funkcionális és Restaurációs
Ökológiai Kutatócsoport vezetője megjegyezte, az emberek szerint a gyepeken „nincs
semmi”, vagyis nagy, impozáns fák nincsenek. Ugyanakkor a gyepek talajában hihetetlen
mennyiségű szén raktározódhat el, és bizonyos élőhelyeken jobban megtartják a vizet,
mint a helyükre telepített facsoportok.
Amikor a klímaváltozás elleni küzdelemről, illetve az atmoszféra szén-dioxid-tartalmának csökkentéséről van
szó, legtöbbször az erdők szerepét hangsúlyozzák, hiszen
a fák a fotoszintézis révén rengeteg szén-dioxidot képesek
megkötni, és a széntartalmat saját anyagaikká alakítva elraktározzák. Ilyen kontextusban ritkán jutnak eszünkbe
a gyepek, hiszen bárki láthatja, hogy a föld felett közel sem
nőnek olyan nagy növények, mint az akár több tíz méter
magas fák az erdőkben. Miért érdekesek egyáltalán a gyepek a szénmegkötésben?

dők impozánsabbak, jobb rájuk nézni, vagyis a laikusok számára
az erdő esztétikailag is értékesebb. A látványos különbséget
az okozza, hogy a gyepek biomasszájának jelentős része a föld alatt
van, a gyökérzetben. Emiatt a szénmegkötés nagy része is a föld
alatt történik, ezért a gyepek talaja rendkívül nagy termőképességgel rendelkezhet. Nem csoda, hogy a legjobb gabonatermő vidékeink, ahol az úgynevezett csernozjom talaj a jellemző, a valaha
volt gyepek helyén létesültek. Itt a fekete föld termőrétege akár
az egyméteres mélységet is elérheti. A fekete föld feketeségét gyakorlatilag a talajban megkötött szén adja.

– Ez az általános hozzáállás nemcsak a szénmegkötő képesség
szempontjából valós, hanem sok embernek általánosságban az
a véleménye a gyepekről, hogy „ott nincs semmi”. Nyilván az er-

Hogyan aránylik egymáshoz a gyepek és az erdők szénmegkötő képessége?

zöldkörnyezet
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– Nagyjából összemérhető a kettő, sőt száraz élőhelyeken akár
még nagyobb is lehet a gyepeké. Vagyis bizonyos körülmények
között, ha a talajban lévő szénraktárakat is ﬁgyelembe vesszük,
akkor valóban

nagyobb lehet a gyepek szénmegkötő
képessége, mint például a faültetvényeké.
Arról, hogy a gyepek és az erdők globálisan milyen szerepet
játszanak a gyakorlati szénmegkötésben, viták vannak, hiszen
a gyepek és az erdők sem mindig különíthetők el egymástól
élesen. Vannak átmeneti zónák, erdős-füves területek, amelyeket egyik kutató ide, a másik odasorol, így nehéz egyáltalán
megmondani, hogy pontosan mennyi erdő és mennyi gyep van
a világon. Ám azt el lehet mondani, hogy a szárazföldi területek
30-40 százalékát valamiféle gyepterület fedi. Vagyis a gyepek
a földterületek nagyon jelentős részét fedik, ökológiai jelentőségükön túl a gazdasági fontosságuk is felmérhetetlen. A világon közel kétmilliárd ember megélhetésének alapja a legeltető
állattartás (ez nagyságrendileg egymilliárd legelő állatot jelent).
A legeltetés pedig a gyepek használata.
Tehát a gyepek nemcsak növényi biomasszát, de állati
biomasszát, zoomasszát is fenntartanak.

– Igen, de nemcsak a gyepeken élő vad- és háziállatok tömegessége a fontos, hanem az általuk megteremtett biodiverzitás
is. Eurázsiában nagyjából tízmillió négyzetkilométernyi gyep
van, ez több mint 107-szerese Magyarország területének, és ez
számolatlanul ad otthont a legkülönfélébb állat- és növényfajoknak. Az európai egyenesszárnyú-fauna (tücskök, szöcskék,
sáskák – a szerk.) közel hatvan százaléka a gyepeken él, a lepkefajok legalább fele is a gyepekhez kötődik, legalábbis bizonyos
életszakaszaikban. És akkor természetesen ott vannak az endemikus, bennszülött növényfajok, amelyek a gyepek kiemelt
ökológiai és természetvédelmi jelentőségét adják.
Az erdők nemritkán azért kerülnek be a hírekbe, mert
az ember elpusztítja őket. Gyakran láthatunk kivágott
esőerdőkről, immár évente ismétlődő, hatalmas kiterjedésű tüzekben elpusztult erdőkről készült képeket.
A gyepek jobb állapotban vannak világszerte?

– Sajnos nem. A gyepek általános állapota gyeptípusonként
eltérő. Magyarországon is végeztek olyan vizsgálatot, amelyben történeti adatok alapján igyekeztek rekonstruálni az egyes
gyeptípusok kiterjedésének időbeli változását. Az eredmények azt mutatták, hogy a legtöbb gyepterület legalább fele
eltűnt; nyilván főként azokat a gyepeket fenyegette az eltűnés, amelyek talaja kiválóan alkalmas volt szántóföldi művelésre. Ilyenek elsősorban a hazai löszgyepek is, amelyek több
mint 90 százaléka eltűnt mára. Ezekből a gyepekből csupán
apró, szigetszerű, elszórt foltok maradtak meg. Magyarországon nagyjából egymillió hektárnyi gyepterület van jelenleg, és
ezeknek csak kis része, optimista becsléssel talán 20-25 százalék van jó állapotban. Csupán ezekre mondhatjuk azt, hogy
az állapotuk természetközeli.
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A gyepek biomasszájának jelentős része a gyökérzetben van,
így a szénmegkötés nagy része a föld alatt történik. A legjobb
gabonatermő vidékeink a valaha volt gyepek helyén létesültek,
ahol a fekete föld termőrétege akár az egyméteres mélységet is
elérheti, feketeségét pedig a megkötött szén adja.
Milyen gyepterületek maradtak meg napjainkra a leginkább
hazánkban?

– A megmaradt gyepek jelentős része szikes, mivel a szikesek mezőgazdasági hasznosítása elég problematikus. Az ötvenes években
sokat próbálkoztak a szikesek hasznosításával. Próbáltak ott a gumipitypangtól a gyapotig sok mindent termeszteni, de nem tudtak vele
nagyon mit kezdeni. Emiatt a szikes gyepeknek mintegy harmada
pusztult csak el. A síkvidéki gyepjeink jelentős része azonban mára
eltűnt, tipikusan szántóvá és egyéb mezőgazdasági területté vagy
faültetvénnyé alakították át. Ez jelentősen csökkentette a megkötött szén mennyiségét is. Viszont a legeltetéssel történő hasznosítás,
ha az intenzitása mérsékelt marad, akár növelheti is az elraktározott
szén mennyiségét. A legeltetés jelentette mérsékelt zavarás úgymond „mobilizálja” az ott lévő gyepi fajokat, és arra kényszeríti őket,
hogy a föld alatti biomasszájukat növeljék. Ha a föld feletti hajtásokat gyakran lelegelik az állatok, akkor a növények ez ellen megpróbálnak védekezni, és a föld alatti hajtásaik növelésével kompenzálják
a veszteségeket.

zöldkörnyezet
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A legeltetés szerepe a légköri szén-dioxid- és metánkoncentráció alakításában meglehetősen ellentmondásos. A tehenek emésztésük során igen sok metánt állítanak elő,
amit a levegőbe eregetnek.

– Könnyű hibáztatni a tehenek metántermelését a klímaváltozásért, de közben az ipar és az emberi közlekedés üvegházgáz-kibocsátása ezzel össze sem hasonlíthatóan magasabb. A légi közlekedést szokták negatív példaként felemlegetni; a statisztikák szerint
16 ezer repülőgép közlekedik rendszeresen üresen, teljesen szükségtelenül a repterek között, pusztán azért, mert a légitársaságnak
meghatározott számú járatot kell üzemeltetnie egy-egy reptérre,
hogy megtarthassa az ottani engedélyeit, idősávjait. Vagyis

az emberi tevékenység közvetlen üvegházhatást
okozó gázkibocsátása sokkal súlyosabb
probléma a legelésző teheneknél.
Azt gondolom, hogy ha a legeltetés nem túl intenzív, ﬁgyelembe veszik a gyep eltartóképességét, és ennek megfelelően
próbálják a gyakorlatot optimalizálni, ﬁgyelembe véve, hogy ezzel
élénkülhet a gyep szénmegkötő képessége, szerintem egy közel
egyensúlyi helyzet állhat elő a gyepeken legeltetett állatok kibocsátása és a gyep szénelnyelése között, megtartva egy jelentős

szénraktárat a talajban. Ám ehhez fenntartható szemléletű gazdálkodásra van szükség.
Magyarország az eurázsiai sztyeppék kiterjedésének nyugati határán fekszik, és az általános felfogás szerint nálunk
jóval több füves puszta, gyep található, mint Nyugat-Európában. Valóban így van ez?

– Néhány évvel ezelőtt végeztünk egy egészen átfogó vizsgálatot az eurázsiai gyepterületekről, és ebben arra is kitértünk, hogy
a nyugat-európai és a kelet-európai gyepterületek hogyan aránylanak egymáshoz. A gyepek összterületét tekintve közel azonos
a helyzet Európa nyugati és keleti részén, viszont a kelet-európai
gyepek kevésbé intenzíven műveltek, emiatt pedig a biodiverzitásuk sokkal magasabb. A keleti gyepek 30-40 százalékát művelik
intenzíven, míg Nyugat-Európában ez a hányad inkább 70 százalék.
Ebben van a jelentős különbség a „javunkra”. Az intenzív művelés
sokféle beavatkozást jelenthet. Például lehet nagyon erős a legelési nyomás vagy gyakori a gépi kaszálás. A gyepek biomassza-produkciója (az állati takarmány termelése) a legfontosabb gazdasági
haszna. Ha túlzott ennek a „kitermelése”, akkor egy idő után ez
a zavarás a gyepközösség jelentős mértékű átalakulásához vezethet. Az évelő fajok visszaszorulnak, és az őshonos gyomfajok vagy
rosszabb esetben invazív tájidegen fajok terjedhetnek el a gyepben. Ilyenkor tápanyag-utánpótlást szoktak alkalmazni, trágyáznak-műtrágyáznak. Az is gyakori, hogy felülvetik a gyepeket nagyobb produkciójú fajokkal, növényvédő szereket alkalmazhatnak

A gyepeken élő vad- és háziállatok mellett fontos az általuk megteremtett biodiverzitás is, hiszen a gyepek
a legkülönfélébb állat- és növényfajoknak adnak otthont. Az európai tücskök, szöcskék, sáskák közel hatvan
százaléka a gyepeken él, a lepkefajok legalább fele is a gyepekhez kötődik bizonyos életszakaszaiban.
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vagy változtathatnak a vízállapoton. Hollandiában olyan hatékony
a legelők és egyéb gyepterületek csatornázása, hogy akár centiméterre be tudják állítani a talajvízszintet. Ezeknek a beavatkozásoknak a kombinációja jelenti az intenzív használatot.
Mit okoz ez az intenzív művelés a gyep struktúrájában, élővilágában, szénmegkötő képességében?

– A nagyobb produkciójú fajok (melyek gyorsabban képesek nagyobb biomasszát produkálni) dominálni fogják a gyepeket, míg
azok a fajok, amelyek kevésbé kedvelik a magas tápanyagtartalmat és a rendszeres bolygatást, vissza fognak szorulni. Vagyis alapvetően csökken a gyepek fajgazdagsága. Ilyen értelemben meglepő, hogy a gyepterületeket általában még viszonylag kevésbé
veszélyeztetik az inváziós fajok. Bár ez nem minden típusra igaz,
hiszen például a homoki gyepek jobban kitettek az inváziónak, és
jól terjed bennük a selyemkóró, a parlagfű vagy az akác. Néhány
évvel ezelőtt találtunk egy észak-amerikai eredetű inváziós fűfajt,
a homoki prérifüvet. Ez a növény az úgynevezett C4-es fotoszintézissel köti meg a szén-dioxidot, amelynek révén száraz és meleg
körülmények között sokkal hatékonyabban működhet, mint a hagyományos, nálunk is elterjedt C3-as fűfajok. A homoki prérifű
már az ország számos pontján elkezdett terjedni. A klímaváltozás
előrehaladtával az Alföld feltételezhetően szárazabbá és melegebbé fog válni, és ezzel a környezeti szélsőségek is erősödni fognak.
A prérifű az időjárási szélsőségekhez kiválóan alkalmazkodott, ez
talán az amerikai préri legstressztűrőbb növénye, ezért a melegedés
és a szárazodás miatt, sajnos, további terjedésére lehet számítani.

A növényi invázió minden esetben negatív hatású jelenség?

– Nem minden idegenhonos faj jelent feltétlenül problémát a hazai ökoszisztémában, de egy idegenhonos faj attól válhat igazán
veszélyessé, hogy átalakítja a termőhelyet, és ez már negatív hatást gyakorol a biodiverzitásra, magyarul leromlanak a közösségek.
Egyfajos állományokat alakíthatnak ki, mellette csupán néhány
rövid életű gyom maradhat meg. Nagy kérdés, hogy mit tudunk
tenni a jelenlegi helyzetben. Vannak kutatók, akik szerint bele kell
törődni az idegenhonos fajok megjelenésébe, elterjedésébe, mert
ezek nem feltétlenül jelentenek problémát. Ausztráliában például
idegenhonos fák telepítésével mentették meg a galériaerdők őshonos aljnövényzetét, mert az ott élő növények számára csak
az volt fontos, hogy valamilyen fa árnyékot vessen rájuk. Azt gondolom, hogy ahol még csak egy-két pontban jelentek meg az inváziós fajok, ott van értelme a radikális beavatkozásnak, és az állományaik kiirtásának. De más inváziós fajok esetén, amelyek már
kiirthatatlanul elterjedtek, vagy gazdasági hasznot is hoznak (például az akác), azt kell megoldani, hogy megvédjük az értékesebb
fajokat, élőhelyeket mellettük akár azon az áron, hogy a gazdasági
haszon egy részét a védekezésre fordítjuk. A homoki prérifű sikeres kezeléséhez meg kell először tudnunk, hogy például a legelő állatok fogyasztják-e, mert akkor megfelelően tervezett legeltetéssel
vélhetően kezelhetővé válik a probléma.
Mivel a gyepterületek gyakran rendkívül jó termőképességűek, a gyepek hasznosítása kapcsán nemritkán konflik-

A nem túl intenzív legeltetés arra kényszeríti az ott lévő gyepi fajokat, hogy a föld alatti biomasszájukat növeljék. Ezzel élénkül a gyep szénmegkötő képessége, és közel egyensúlyi helyzet állhat elő a gyepeken legeltetett
állatok kibocsátása és a gyep szénelnyelése között, megtartva egy jelentős szénraktárat a talajban.

40

innotéka
inn

2022. április

zöldkörnyezet

mikroklíma, vízmegkötés, szénelnyelés, biomassza, biodiverzitás, klímamérséklő hatás

Ökológiai viszonyainak megfelelően, optimális közösség telepítésével, helyreállításával óvhatjuk meg egy terület vízkészletét.
Ha ez erdővel valósítható meg, akkor azt, ha gyeppel vagy cserjékkel, akkor azt telepítsünk. Jóllehet a fák árnyékot adnak,
ez nem feltétlenül jelent klímamérséklő hatást. Nagy léptékben mérhető: az erdők fűtik, a gyepek hűtik a bolygót.
tusba kerül egymással a természetvédelem és a mezőgazdaság. Hogyan lehet feloldani ezt az ellentétet?

– Még egy harmadik szereplő is jelen szokott lenni ezekben a vitákban: a mezőgazdászok és a természetvédők, konzervációbiológusok mellett ott vannak még az erdészek is. A felek között
van párbeszéd, ám ez sok esetben nem elégséges. A különböző
érdekek egymásnak feszülését jól szemlélteti az akác helyzete. Magyarországon mintegy 450 ezer hektáron vannak akácosok, tehát
a kiirtásukra semmi esély. Ez azonban nem is lenne előnyös, hiszen
az akác gyorsan nő, jó faanyagot biztosít, és jó mézelő faj. Másrészt
viszont erőteljesen inváziós, ahol például a homoki területeken
megjelenik, ott teljesen átalakítja az élőhelyet, gyökérről sarjadzik,
megköti a nitrogént a talajban, és így az értéktelen gyomfajok
elterjedését segíti. Ahol kiirtjuk az akácot, még hosszú ideig látszik a területen, hogy ott korábban akác nőtt. Az akácnál tehát
meg kell találni az egyensúlyt a gazdasági és a természetvédelmi
szempontok között. Ahol intenzív művelésben termesztik az akácot, ott folytassák a termelést, de ahol nagy ökológiai értékű területeket fenyeget, ott szorítsák vissza, irtsák ki.
Az önök kutatócsoportja nemrégiben azzal váltott ki szakmai vitát, hogy fölvetették: a fatelepítés nem feltétlenül hatékony módja a természetvédelmi célok, így a talajnedvesség megtartása elérésének, és nagyobb hangsúlyt kellene
fektetni a gyepekre. Pontosan mire alapozzák ezt?

– Valóban, főképpen az erdészeti szakma fejezte ki ellenvéleményét az eredményeinkkel szemben. Nekünk nem volt célunk a vita
generálása, mindössze egyensúlyt akartunk teremteni a faültetési
kampányok és a biodiverzitási célok megvalósítása között. Az EU
biodiverzitási stratégiájának is része a faültetés, amivel önmagában nincs is gond. Mi is több cikkünkben rámutattunk arra, hogy
bizonyos helyeken – például az ártereken – előnyös lehet a fatelepítés. A gond azzal van, hogy ha mindenhová fát akarunk ültetni,

válogatás nélkül. A városokban és ahol a vízviszonyok lehetővé teszik (az ország erdősültebb, hegyvidéki területein), ott támogatjuk
a faültetést. De Magyarország alföldi területein korábban, amikor
magasabban volt a talajvíz, akkor is csupán az erdőssztyepp volt
a jellemző. A talajvízszint csökkenése és a szárazodás alapvetően
nem a faültetés miatt van. Viszont mi rámutattunk arra, hogy ezen
a fák ültetése nem segít, sőt, sok esetben ronthat is a helyzeten.
Tehát bizonyos esetekben a telepített fák szárítják ki
a talajt?

– Munkánk során alapvető célunk az volt, hogy rámutassunk:
az adott élőhely ökológiai viszonyainak megfelelően, az optimális
közösség telepítésével, helyreállításával óvjuk meg a terület vízkészletét. Ha ez erdővel valósítható meg, akkor telepítsünk oda
erdőt, ha viszont gyeppel vagy cserjékkel, akkor ne ragaszkodjunk
az erdőkhöz. A mi konkrét eredményeink szerint

a faültetvények alatti talaj bizonyos rétegei,
a fák intenzív párologtatása miatt, kiszáradnak.
A talaj víztartalmának csökkentésében nincs számottevő különbség az inváziós és az őshonos faállományok között. Tehát bár
úgy tűnhet elsőre, hogy a fák árnyékot adnak, és ettől a nyár közepén kedvezőbb környezeti feltételek uralkodnak a telepített faállományokban, ám ez esetenként csak érzékcsalódás, és nem feltétlenül jelent klímamérséklő hatást. Ebben a fák erős párologtatása
mellett szerepet játszhat az is, hogy az erdők albedója, napfényvisszaverő képessége kisebb, mint a gyepeké. Magyarul, a gyepek
kevesebb napsugárzást nyelnek el, emiatt hűvösebb mikroklímát
teremthetnek. Ez szinte hihetetlennek hangzik, de nagy léptékben
kimérhető, hogy az erdők fűtik, a gyepek pedig hűtik a bolygót. ¡
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Génektől az ökostabil
növényfajtákon át
a szaktanácsadásig
Az Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet
kutatásainak fókuszában a Kárpát-medence változatos agroökológiai és szélsőségekbe hajló meteorológiai feltételrendszerében eredményesen termeszthető új növényfajták és hibridek előállítása áll.
Veisz Ottóval, az Intézet igazgatójával a többi között a közelmúltban támogatást nyert Tématerületi Kiválósági Programjuk részleteiről, a kutatáshoz szükséges infrastrukturális háttérről és a növénynemesítéssel kapcsolatos kihívásokról beszélgettünk.
A februárban kirobbant orosz–ukrán háború
tör ténelmi csúcsok közelébe emelte a búza és
a kukorica árát a nemzetközi piacokon. Mennyire értékelődik fel a jövőben az agrárium szerepe
a világban?
– A háborútól függetlenül hatalmas szükség van
a mezőgazdaság fejlesztésére, hiszen az előrejelzések szerint a Föld népessége 2050-re elérheti
a kilencmilliárd főt. A növekvő populáció élelmezéséhez – a fogyasztási és táplálkozási szokások
változása, az egészséges élelmiszerek iránti igény
és a bioüzemanyagok iránti kereslet növekedése
miatt – az előrejelzések alapján 2050-re duplájára kell emelni az agrárium kibocsátását. Ez kizárólag akkor valósítható meg, ha a molekuláris
genetikai, genomikai kutatási módszerek beépítésével gyorsabbá és hatékonyabbá tudjuk tenni
a növénynemesítés folyamatát.
Az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) Mezőgazdasági Intézete milyen eredményeket tudott
felmutatni az elmúlt években e tekintetben?
– A nemesítési programunkból származó búzafajták hosszú ideje piacvezetőnek számítanak Magyarországon, vetésterületük pedig évente meghaladja a 350 ezer hektárt. Kalászos fajtáinkkal a hazánkban és külföldön előállított érték
éves szinten már a 100 milliárd forintos határt is
átlépte. Ennek elismeréseként a Magyar Innovációs Szövetség 2018-ban Intézetünknek ítélte oda
az Agrár Innovációs Díjat. A kalászosgabona- és
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A martonvásári kalászosgabona-nemesítés kísérleti területéről DJI Matrice
210 V2 kamerával készült RGB (λ = 400–700 nm látható tartományú)
drónfelvétel. A berepült területről elkészült térképek elemzésével a levélszövet fényelnyelő és fényvisszaverő képességéből számított spektrális
reﬂexiós indexeket lehet meghatározni. Ezekkel az indexekkel a nemesítési
törzsek közötti különbséget lehet kimutatni a betegség-ellenállóság, rovarfertőzöttség, szárazságtűrés, tápanyag-hasznosító képesség és növényi
szövetek öregedése mértékében.
kukoricanemesítési program eredményeként az elmúlt öt évben 26 új
kukorica hibrid, hét őszi búza, négy őszi durumbúza, három őszi és két
tavaszi zab, valamint egy-egy tönköly, alakor és őszi árpafajta kapott
állami elismerést. A martonvásári kukoricanemesítés eredménye az elmúlt hét évtizedben: több mint 400 fajtaoltalom, állami minősítés vagy
szabadalomban részesített szellemi termék.
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tárása, génváltozataik innovatív markerekkel történő átvitelével pedig új búza-Aegilops introgressziók előállítása. Olyan új,
genomszerkesztett növényvonalak fejlesztése a célunk, melyek
utat nyitnak – a korábban elérhetetlen kromoszómarégiók rekombinációban való részvételének indukálásával – az utódpopuláció genetikai variabilitásának fokozására. A termés
minőségi paramétereinek javítására irányuló vizsgálataink
célja nagy rostanyagtartalmú és megfelelő terméspotenciállal
rendelkező fejlett törzsek és fajtajelöltek előállítása. Célunk továbbá humán táplálkozásra alkalmas nagy β-glükán-tartalmú
árpa és zab genotípusok előállítása.

A Metabolomikai platform műszerei

Milyen infrastrukturális háttér és fejlesztések biztosítják
az ATK Mezőgazdasági Intézet sikerességét?
– Az Európában egyedülálló fitotron (növénynevelő kamrák
együttese, amelyben növényeket termesztenek pontosan
megszabott körülmények között – a szerk.) megléte, másrészt
az alap- és alkalmazott kutatások összhang ját megteremtő laboratóriumi és szántóföldi infrastruktúrára alapozható kísérletek a jövőben is széles hazai és nemzetközi együttműködést
eredményezhetnek. Ehhez hozzájárulnak a közelmúltban lezajlott fejlesztések, mint például a Metabolomikai platform
kialakítása, a szántóföldi liziméter és FACE rendszerek kiépítése. Jelenleg beszerzés alatt van egy nagy áteresztőképességű, zárt HTP fenotipizáló platform, mely multispektrális kamerák segítségével új szintre emeli a vizuálisan kevésbé vagy
csak szubjektíven detektálható, a növények fejlődését befolyásoló abiotikus és biotikus stresszfolyamatok meghatározását. A több évtizede működtetett tartamkísérleti rendszer és
a tanúsított ökológiai tenyészkert lehetőséget biztosít a jelenleginél kedvezőbb víz- és tápanyag-hasznosító képességű
genotípusok azonosítására, valamint ökológiai gazdálkodásban is eredményesen termeszthető fajták szelekciójára.
A Tématerületi Kiválósági Programjukban milyen alapvető
célokat tűztek ki maguk elé?
– A projekt alapkutatási moduljának célja a kalászos gabonák környezeti adaptációját befolyásoló fiziológiai és genetikai komponensek vizsgálata SNP chip alapú markerekkel és
bioinformatikai módszerekkel. Kutatásaink fókuszában szerepel a régi búzatájfajtákban rejlő genetikai változékonyság,
az abiotikus stressztolerancia genetikai alapjainak feltárása,
és indukált mutációval új típusú génvariánsok előállítása is.
A metabolomikai kutatások fő célja a növények stressztűrése
és metabolomikai mintázata közötti kapcsolatok feltárása.
A génbanki Aegilops tételek élettani, biokémiai, strukturális
és funkcionális genomikai vizsgálatával a levélrozsda-rezisztenciát, hő- és szárazságtűrést meghatározó genomi régiók fel-

Szántóföldi kísérleti rendszer a klímaváltozás hatásainak
kutatására (FACE, liziméterek, esősátor)

Milyen szempontokat vesznek figyelembe a növénynemesítéskor?
– Egyrészt jó alkalmazkodóképességű, a rendelkezésre álló
erőforrásokat hatékonyan felhasználni képes genotípusok
előállítására, másrészt ökológiai gazdálkodásban és lowinput rendszerekben is eredményesen termeszthető kalászos
fajták és kukorica hibridek piacra juttatására törekszünk.
Kutatásaink során vizsgáljuk a többi között a beltenyésztett
vonalak hideggel, valamint szárazsággal szembeni toleranciáját szántóföldön és mesterséges körülmények között. A növénynemesítés hatékonyabbá és gyorsabbá tétele érdekében
a molekuláris genetikai, genomikai módszereket beépítjük
a nemesítés folyamatába. Egyes emésztőrendszeri megbetegedések és túlérzékenységi reakciók miatt a búza és egyéb
gabonafajok bioaktív komponenstartalmának és összetételének vizsgálatára is sor kerül. A szelekció hatékonyabbá tétele
érdekében modern fenotipizáló rendszerek és távérzékelés
útján szerzett információk (dróntechnológia) felhasználását
is tervezzük. ¡
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videómegosztó, tartalomgyártó, influenszer, vlogger, feltöltési ütemterv, link, címke, komment

Szerző
ő: Bencze
e Áron

Youtuberek: az internet
vélemény vezérei
A YouTube videók készítése kezdetben egyszerű szórakozásnak számított, az elmúlt
években azonban egyre többen építettek karriert a videómegosztóra készített tartalmakkal. A Z generáció – a 2000 és 2010 között születettek – számára már ez az álomszakma, gyakorlatilag minden negyedik tinédzser influenszer szeretne lenni. Vajon miért ennyire népszerű ez a szakma? És hogyan lehet valaki sikeres benne? Kérdéseinkkel Bodrogi Bozán András minősített YouTube-szakértőt kerestük meg.

T

izenhét éve, 2005 áprilisában készült el az a mindössze
18 másodperces videó, amely alapjaiban írta át az internetezési szokásainkat. Maga a tartalom nem nevezhető
forradalminak, Jawed Karim, a YouTube egyik alapítója
a San Diegó-i állatkertben tartott kiselőadást az elefántokról. Ám
a mai szemmel a rövid hírek kategóriájába is alig tartozó akció egy
teljesen új iparágat indított útjára; 2006 közepére már százmillió videómegtekintést jegyzett naponta. A Google pedig – látva
a platformban rejlő potenciált – másfél évvel az alapítás után meg
is vásárolta a YouTube-ot. Méghozzá nem aprópénzért, több mint
másfél milliárd dollárért. Az üzlet azóta sokszorosan megtérült:
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a videómegosztó portálnak a világ száz országában mintegy kétmilliárd felhasználója van, ami azt jelenti, hogy a Földön minden
negyedik ember már találkozott az oldalon található tartalmak
valamelyikével.

Az új tartalomgyártók
„Míg korábban kizárólag a televíziós társaságok és reklámügynökségek kiváltsága volt a tartalomgyártás, a YouTube megjelenésével megnyílt a kapu azok előtt is, akiknek kapcsolatrendszere nem
volt a médiában, azonban kitartása és szenvedélye volt ahhoz,

it
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hogy megmutassa magát mások előtt” – érzékeltette a platform
forradalmiságát Bodrogi Bozán András, aki szerint elképesztően
izgalmas időszakot jelentett a youtuberek megjelenése az online
térben, mert a platform lehetőséget biztosított a kreativitás megnyilvánulásának. Az első években még kevésbé számítottak a szakmai szempontok, az új tartalomgyártók elsősorban mobiltelefonjaikkal készítették a videókat. Ám azok, akik a minőséget akarták
képviselni, már komolyabb technikai eszközökkel: kamerával,
fény- és hangtechnikával meg vágóprogramokkal erősítették meg
az infrastrukturális hátterüket.
Kezdetben az úgynevezett tag videók számítottak a legnézettebb tartalomnak, melyekben a videósok néhány sablonkérdésre
válaszoltak, de ugyancsak népszerűek voltak az önmagukról hat,
nyolc vagy éppen tíz érdekességet eláruló egypercesek is. Idővel
aztán egyfajta szakosodás volt megﬁgyelhető közöttük. Az egyik
legnagyobb közösséget a gamer videósok alkotják, akik saját tapasztalataikat osztják meg egy-egy számítógépes játékkal kapcsolatosan. Hatalmas a követői táboruk, a felmérések szerint a játékosok 95 százaléka keres rá a YouTube-on található játéktesztekre
és bemutatókra. A tech videósok különböző műszaki cikkeket
mutatnak be és véleményeznek felhasználhatósági szempontok
alapján. A vloggerek, azaz a videóbloggerek meg személyes tartalmakat gyártanak saját életükről és gondolataikról. Rengeteg tematikus vloggert különböztetnek meg, van, aki az utazásairól, van, aki
a kulturális élményeiről mondja el a véleményét, de akadnak olyanok is, akik szépségápolással, öltözködéssel kapcsolatos tippeket

osztanak meg a követőikkel, míg mások sporttartalmakat gyártanak, torna-, alakformáló- vagy jógagyakorlatokat mutatnak be.

Hogy lesz ebből üzlet?
„Magyarországon az előző évtized első éveiben jelentek meg az első
youtuberek” – idézte fel a kezdeteket Bodrogi Bozán András. Szirmai Gergő első videója 2011 tavaszán került fel a Hollywood News
Agency csatornára, a legismertebb szépséginﬂuenszer, Viszkok
Zsuzsi egy évvel később kezdett el videózni, míg a hazai online
térben egyik legnagyobb karriert befutó Dancsó Péter 2013-ban
jelentkezett először ﬁlmkritikáival. A minősített YouTube-szakértő
egyúttal arra is emlékeztetett, hogy ezekben az időkben még nem
volt pénz a tartalomgyártásban, még nem értékesített a Google
akkoriban reklámokat Magyarországra, ráadásul senki sem értette
ennek a szakmának a komplexitását, valamint azt, hogyan lehet
ebből pénzt keresni. Az első fecskéket elsősorban a szereplési vágy
és a hírnév motiválta. „A techóriás természetesen hamar érzékelte
az új piaci rést – folytatta a szakértő –, és olyan cégeket keresett,
amelyek Magyarországon is segíteni tudtak ebben a folyamatban.”
Az úgynevezett „multi-channel network partnerek” azok a szolgáltatók, amelyek több YouTube-csatornával társult vállalkozási
viszonyt kialakítva nyújtanak különféle szolgáltatásokat. Idetartozik egyebek között a közönségfejlesztés, a tartalomszervezés,
az alkotói együttműködések lebonyolítása, a digitális jogok kezelése, a bevételszerzés és az értékesítés is. Az üzlet beindulásához

A vloggerek személyes tartalmakat gyártanak saját életükről és gondolataikról különböző tematikák szerint. Van, aki az utazásairól, van,
aki a kulturális élményeiről mondja el a véleményét, de akadnak olyanok is, akik szépségápolással, öltözködéssel kapcsolatos tippeket
osztanak meg követőikkel, míg mások sporttartalmakat gyártanak, torna-, alakformáló vagy jógagyakorlatokat mutatnak be.

it

2022. április

innotéka
inn

45

videómegosztó, tartalomgyártó, influenszer, vlogger, feltöltési ütemterv, link, címke, komment

azonban egyre több minőségi tartalomgyártóra is szükség volt, és
az új lehetőség népszerűsítésében sokat segített az is, hogy 2014ben útjára indult Magyarország első YouTube Tehetségkutató
versenye, a Ki Mit Tube, melynek Bodrogi Bozán is a szakmai tanácsadója volt. Ezzel párhuzamosan elindult a hazai youtuberek
képzése is; a videómegosztó platform oktatásokat szervezett és
gyakorlóstúdiókat is biztosított a legtehetségesebbeknek.
És hogy mi kell a sikerhez? Bodrogi Bozán András véleménye
szerint elengedhetetlen, hogy egy videós autentikus és kitartó legyen. Mint fogalmazott, a hitelesség azért fontos, mert kizárólag
akkor lesznek kíváncsiak a véleményedre, ha annak súlya van. Ami
az elkötelezettséget illeti, egyik pillanatról a másikra még az online térben sem lesz senkiből sztár. „Ugyancsak lényeges az is,
hogy ne kizárólag pénzkereseti lehetőségként tekintsen az illető

erre a szakmára” – említett egy másik szempontot. Rengeteg időt
és energiát kell fektetni ebbe a szakmába. Egy-két videóval nem
lehet megváltatni a világot. Bodrogi Bozán tapasztalatai szerint
minimum két évre van szükség ahhoz, hogy valakit jegyezzenek
a piacon. „A rendszeres tartalomgyártás azonban ezt követően
sem maradhat el, hiszen azok, akik hetekre eltűnnek az online
térből, hamar elveszíthetik a követőiket. Ezért is fontos a hosszú
távon gondolkozás képessége. Tudni kell, mit akarsz, és hogyan
építed fel magad, ám még több év munka után sem feltétlenül érhetsz el arra a szintre, hogy kizárólag ebből tudj megélni” – jegyezte meg. Érdemes kidolgozni egy feltöltési ütemtervet is annak érdekében, hogy a követők tudják, hogy, mondjuk, minden péntek
este számíthatnak új tartalomra, mert akkor célzottan fogják felkeresni a csatornát.

A nézettség növeléséhez elengedhetetlen a közösségi keresztlinkek elhelyezése, a csatornán történő interakciók, a kommentelések és értékelések ösztönzése. Fontos szempont
a címkék, a geotagging – földrajzi
metaadatok csatolása különböző médiafájlokhoz – elhelyezése, az egyedi
bélyegképek és kreatív kommentárok
meg a feliratkozásra buzdítás.

Mekkora pénz van benne?
Amennyiben legalább ezer feliratkozóval és 4000 órányi megtekintett tartalommal rendelkezik valaki az elmúlt 12 hónapban, akkor beállíthatja a platformon, hogy a YouTube reklámokat helyezzen el a videói alatt. Az ezért járó összeget a többi között az is befolyásolja, hogy
mennyi ideig nézi valaki a reklámot, és az is, hogy az illető rákattint-e a hirdetésre. Léteznek szponzorált tartalmak is, ahol egy adott márka
azért ﬁzet, hogy a youtuber bemutassa a legújabb termékét vagy szolgáltatását. A tartalomgyártókat akár saját követőik is támogathatják
anyagilag, ha előﬁzetnek a plusztartalmakra. Havidíjért így egyedi tartalmakhoz vagy extrákhoz jutnak hozzá. Emellett a youtuberek rendelkezhetnek saját termékkel, logózott pólóval, kitűzővel stb. És nem utolsósorban létezik az afﬁliate értékesítés, amelynek során jutalékot
kapnak, ha a közönségük megvásárolja az általuk ajánlott terméket vagy szolgáltatást. Hogy pontosan mennyi bevétel üti egy-egy youtuber
markát, csak becsülni lehet, hiszen egy promóciós videó gyakran többet hoz, mint többheti reklámbevétel. A reklámok utáni kiﬁzetésekről
olykor kiszivárognak információk. A Forbes 2020-ban egy tízfős listával állt elő, melyet az akkor kilencéves Ryan Kaji vezetett. Az elsősorban játékok kipróbálásával hihetetlen népszerűségre szert tevő kisﬁú csatornájának 27,6 millió követője volt akkor (ez a szám ma már
40 millió körül van), ami közel 30 millió dollár reklámbevételt eredményezett az alsó tagozatos kisﬁúnak. A lista többi szereplőjének sem
lehet oka panaszra, még a 10. helyezett is 15 millió dollárral gazdagodott egyetlen év alatt. A magyar rögvalóság ennél azért árnyaltabb
képet mutat: az autók tesztelésére specializálódott egyetemista, Draskovics Andris egy lapnak nyilatkozva elmondta: „a külföldi számokhoz mérten jóval kevesebbet, mindössze száz- és háromszázezer forint között kereshet az, aki havi egymillió megtekintéssel rendelkezik”.
Ez a szám azonban hazai viszonylatban kifejezetten csekély, nem haladja meg a tízet. A hazai népszerűségi lista élén – több mint kétmillió
feliratkozóval – jelenleg, kissé szembemenve a nemzetközi trendekkel, egy 65 éves multimédia-művész, Vámos Sándor áll, aki videóiban
lenyűgözően élethű rajzok, optikai illúziók, portrék és rajzﬁlmﬁgurák elkészítését mutatja be. Őt követi az elsősorban zenei paródiavideóikkal ismertté vált testvérek által létrehozott Pamkutya csatorna és Dancsó Péter.
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A YouTube népszerű, a Z generáció számára
ez jelenti az álommunkát. Felmérésekből
kiderült, hogy az angol és amerikai ﬁatalok
többsége youtuber vagy vlogger szeretne
lenni, megelőzve a zenészeket és a sportolókat is. A 14–18 év közötti ﬁatalok közül minden negyedik inﬂuenszer szeretne lenni.

jelent meg a videómegosztó portálon 2017-ben. Erdélyi Mónika
a csatorna indulása óta a lányával készíti videóit. Istenes Bence
nagyobb késéssel, a karantén idején vágott bele az IstenEst című
műsorába, míg a rendszerváltás utáni hazai televíziózás egyik legnagyobb csillaga, Friderikusz Sándor tavaly tette át „székhelyét”
a YouTube-ra. A show-man nem sok jó pontot szerzett a közösségben azzal, hogy nyitásként azzal büszkélkedett, mekkora öszszegből vásárolt technikát a műsorához, és megítélésének az sem
tett jót, hogy az első hetek után kiﬂitolvajokhoz hasonlította
a műsorait ingyen megtekintőket.
A YouTube népszerűsége ismeretében nem is kérdés, hogy
a Z generáció tagjai közül sokak számára ez jelenti az álommunkát. Egy felmérésből egyértelműen kiderült, hogy az angol és
amerikai ﬁatalok többsége youtuber vagy vlogger szeretne lenni.
Az arány kiugró, messze megelőzi a zenészeket és a sportolókat
is. A megkérdezett mintegy tízezer 14–18 év közötti ﬁatal közül
minden negyedik inﬂuenszer szeretne lenni. Pedig a szakmának
van árnyoldala is. A youtuberek komoly teljesítménykényszer alatt
dolgoznak. Folyamatosan tartalmakat kell előállítaniuk, és napról
napra kell megdolgozniuk a lájkokért. Egyiket sem adják ingyen.
Bodrogi Bozán András megemlítette a negatív vélemények okozta
nehézségeket is. Azt is elmondta, arra senki sem tudja felkészíteni
az embert, hogy nyilvánosan kritizálják a munkáját. „A neten bárki
bármit kimondhat. Méghozzá kamu proﬁl mögé bújva. Kutatják is,
hogy milyen mentális problémákat és frusztrációkat okozhat egyegy negatív komment” – jegyezte meg. A szakértő a szakma jövőjét illetően úgy fogalmazott: nagy potenciált lát az élő közvetítések, a live streamek területén, ezt a folyamatot elsősorban
a pandémia okozta lezárások erősítettek fel. ¡

Bodrogi Bozán András kitért arra is, hogy a valódi sikerhez
szükség van a YouTube-csatorna optimalizációjára és folyamatos
menedzsmentre. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen csatornakép, videóleírás várja a feliratkozókat. Mint mondta, a nézettség
növeléséhez elengedhetetlen a közösségi keresztlinkek elhelyezése, a csatornán történő interakciók – a kommentelések és értékelések – ösztönzése is. Emellett fontos szempont a címkék,
a geotagging – földrajzi metaadatok csatolása különböző médiafájlokhoz – elhelyezése, az egyedi bélyegképek és kreatív kommentárok megvalósítása is, és nem utolsósorban a feliratkozásra
buzdítás is. A rendszeres tartalommal rendelkezők számára sokat
hozhat a kreatív lejátszási listák szerkesztése és kialakítása is.

Átrendeződés a médiában
Nem véletlenül alakult ki az az általános nézet, mely szerint, ha
az Instagram az új divatmagazin, a podcast az új rádió, akkor
a YouTube az új tévé. Bodrogi Bozán András úgy véli, hogy
a videómegosztó megjelenése valóban egy komplett paradigmaváltást jelentett a médiában az egész világon. A szakértő véleménye szerint Észak-Amerikában és Nyugat-Európában a nagy
televíziós társaságok sokkal nyitottabban viszonyultak az új
helyzethez, és egészen hamar létre is hozták saját csatornáikat
az online térben. Magyarország ebben a kérdésben is gyerekcipőben jár még, ha léteznek is saját csatornák, ritkán kerülnek
fel kizárólag oda gyártott tartalmak. Ezzel szemben egyre több
televíziós személyiség ismeri fel, hogy ezen a platformon is lehet
keresnivalója. A lúzereken és szerencsétleneken gúnyolódó Mónika show egykori műsorvezetője például teljes proﬁlváltás után
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Közép-Európában
egyedülálló kvantumprocesszor az ELTE-n

A

kvantumtechnológia jelentette óriási előnyök a számítási kapacitást illetően és
ezzel egyidejűleg az általa teremtett biztonsági kihívások együttesen átütő erejű
társadalmi igényt támasztanak napjainkban mind
az alapkutatás, mind pedig az alkalmazási területek
tekintetében.
Magyarország már a nemzeti kvantumtechnológiai program (HunQTech) elindításával elkötelezte
magát a terület hosszú távú fejlesztése mellett. Sikeresen kapcsolódunk az európai nagy kezdeményezésekhez: hazánk tagja a Quantum Community
Network (QCN) hálózatának, részt vesz az európai
Quantum Flagship egymilliárd eurós, tízéves időtávban tervezett nagyszabású fejlesztési programjában,
a EuroQCI nyilatkozat aláírói között van (európai
kvantumkommunikációs infrastruktúra fejlesztése),
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
pedig tagja a QuantERA 31 ország 39 kutatásfinanszírozó szervezetét összefogó európai hálózatnak.
A Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium
intézményeken és diszciplínákon átívelő tevé kenysége fogja össze jelenleg a legszélesebb körben
a magyarországi kvantuminformatikai kutatásokat.
Az ELTE Informatikai Karán és Természettudományi Karán a következő területeken végeznek kutatásokat: kvantumszámítógépek programozását megkönnyítő programozási nyelvek és szoftver fej lesz tési esz kö zök (for dítóprogramok, elemző-, profilozó- és refaktorálóeszközök), klasszikus és kvantumos programelemek egyesítése, kódoptimalizálási módszerek, kvantumalgoritmusok, kvantumszámítógép-szimu látorok, posztkvantum kriptog-
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Képek forrása: quixquantum.com

Bár a kvantumos jelenségeken alapuló számítások konkrét
alkalmazásokban megmutatkozó előnyei még korlátozottak,
és nem beszélhetünk ezen a területen igazi versenyről, abban
azonban konszenzus van, hogy a kvantumszámítógépek
a jövőben jelentős, alapvető hatást gyakorolnak az informatikai trendekre, és hamarosan eljöhet az idő, amikor részben
át is írják azok szabályait.

Integrált, felhasználóbarát
felépítés

Fotonikus processzor
ráfia, valamint optikai és kvantumoptikai alapjelenségek kísérleti
úton való tanulmányozása.
Az ELTE a Laboratóriumban folyó kutatómunka infrastrukturális háttereként szerzett be egy Közép-Európában egyedülálló, a világ élvonalát képviselő fotonikus processzort, amely a továbbiakban
a versenyképes alap- és alkalmazott kutatások egyik fő eszköze lesz.
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tára, az ELTE kutatói kötelességüknek érzik, hogy a projekt
résztvevőin kívül a tudományos kutatás számára is elérhetővé tegyék azt. Fizikusok, biológusok, kémikusok részéről
már most is hatalmas érdeklődés tapasztalható, és a chip
egy tágabb kutatói körben, sokféle természettudományos feladatra való programozása felbecsülhetetlen tapasztalatokkal
szolgál majd a Laboratóriumban folyó kutatások számára is.
Az eszköz programozása egy unitér mátrix segítségével
valósul meg. A jelenleg 8 × 8-as mátrix alatt a processzor
meghatározott megbízhatósággal hajtja végre a programot.
A program megbízhatósága mérhető, és az előforduló hibák
mintázatai még gépi tanulási algoritmusok segítségével is detektálhatók. E tudás birtokában különféle hibajavítási technikákat dolgozunk ki, és a kutató egyszerű önellenőrzéssel is
átalakíthatja a mátrixát úgy, hogy a mérési eredmény az elvárthoz a lehető legközelebb legyen.
A Piquasso nevű, szabadon hozzáférhető szimulátor hatékonyságát tekintve gyakorlatilag a világ élvonalát képviseli.
A Kozsik Tamás informatikus és kutatócsoportja által fejlesztett alkalmazás bizonyos számításokban akár négyszer gyorsabb, mint a jelenleg piacvezető TheWalrus (Xanadu) szimulátor, sőt az FPGA-alapú számításgyorsító megoldásunkkal ez az előny tizenháromszorosra növelhető. A kvantumszimulátorok a kvantumalgoritmusok futtatására alkalmasak
kvantumszámítógép nélkül, így megkönnyítik az algoritmusok
tesztelését és hibakeresését. Napjainkban a szimulátorok kapacitása még jelentősen meghaladja a fizikailag megvalósított
kvantumszámítógépekét, ám ez a trend hamarosan megfordul.

Az eszköz nyolc bemeneti csatornával rendelkezik
A fotonikus processzorok kulcsfontosságúak mind a kvantumos, mind a fényt használó információfeldolgozási feladatokban. A lineáris optikai kvantuminformáció-feldolgozáshoz nagy méretű és alacsony veszteségű programozható
fotonikus processzorokra van szükség. A Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium támogatásával az ELTE választása – Vattay Gábor fizikus irányítása mellett – egy egyetemi startup, a University of Twente campusán működő QuiX
Quantum univerzális kvantumfotonikus processzorára esett.
Ez egy kis veszteségű, nyolc üzemmódú, hangolható lineáris
interferométer, azaz a nyalábokra osztott lézersugár interferenciáját mérő műszer. A hullámvezetők elrendezése tetszőleges lineáris optikai transzformációt, vagyis számítási
műveletet tesz megvalósíthatóvá. A műveleteket (fizikailag
a vezetőkön elhelyezett kapukat) egy a processzorhoz csatlakoztatott hagyományos számítógépen futó program vezérli.
Fontos felismerni, hogy az új típusú számítógép-architektúrák nem jelentenek gyakorlati megoldást minden számítási
problémára, ugyanakkor lehetőséget kínálnak hatékonyabb
algoritmusok végrehajtására számos fontos problémaosztályhoz. A kvantumszámítás-technikai kutatások egyik célja
annak tanulmányozása, hogy egy kvantumszámítógép milyen
problémákat oldhat meg gyorsabban, mint egy klasszikus számítógép. A kvantumszámítógépek rendkívül jól használhatók
olyan problémáknál, amelyekhez nagyszámú lehetséges kombináció kiszámítása szükséges. Az ilyen típusú tudományos
és gyakorlati problémák számos területen megtalálhatók,
nagy hatékonyság várható például a gépi tanulás, a kombinatorikus optimalizálás, az adatbázis-keresés és a portfólióoptimalizálás területén. A kiberbiztonság szempontjából fontos alkalmazási lehetőség a véletlenszám-generálás, valamint a nagy számok faktorizációja.
A kvantumos és fotonikus eszközök jelenleg drágák, rossz
a hibatűrésük, bizonyos fajtáik nagyok, és speciális környezetet igényelnek, ezért a felhasználóbarát architektúrák és
a felhőben való használhatóság, az infrastruktúra megosztása, hozzáférés biztosítása, továbbá a szimuláció a fejlesztési
folyamat sikerének egyik záloga.
Terveink között szerepel egy olyan webes interfész kialakítása, amely a chip távoli használatát teszi lehetővé. Tekintettel az eszköz Kelet-Közép-Európában egyedülálló mivol-

Bármilyen lineáris optikai transzformációt megvalósít
A következő évek nagy kihívása, hogy kutatás-fejlesztési
és innovációs eredményeik mennyire teszik a magyar kutatócsoportokat versenyképessé az európai zászlóshajóprogramban, kellően sikeresek leszünk-e a nagy horderejű interdiszciplináris tudományos és technológiai kihívásokat célzó
kutatási tevékenységek koncentrációjában, valamint az eredmények technológiai, üzleti becsatornázásában. Az ELTE-n
üzemelő kvantumhardver a közeli jövő egyik nagy ígéretét
jelenti ebben az irányban. ¡
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kiberbiztonság • videómarketing, mesterséges intelligencia

Milyen veszélyforrást rejt S
az e-mail-fiókunk?
A kiberbiztonsági megoldásokat fejlesztő és forgalmazó
dán HeimdalTM Security kutatása szerint a hackerek
támadásának döntő többsége, mintegy 75 százaléka
e-mailen keresztül történik, ráadásul elég hatékonyan.

Hogyan írja át A
a marketinget az MI?
Az elmúlt években rohamtempóban törtek előre
a videós tartalmak, melyek kiemelkedő eredményekkel építik az ügyfélkapcsolatokat, mutatnak be szolgáltatásokat, termékeket vagy éppen
erősítik a vállalati márkát.

50

innotéka
inn

2022. április

inno -tér

zakértők szerint a vállalatok számára elengedhetetlen lenne az alkalmazottak kiberbiztonsági képzése, ugyanis közel harmaduk kattint egy-egy gyanús csatolmányra vagy linkre.
Az állami hátterű svájci egyetem, az ETH
Zürich csaknem 15 ezer vállalati dolgozó bevonásával készült kutatásban azt mérték fel,
hogy céges környezetben kik válhatnak nagyobb eséllyel a kibertámadások áldozatává.
Ennek kiderítésére a kísérletben részt vevők
rendszeresen szimulált adathalász e-maileket
kaptak a munkahelyi ﬁókjukba. Végül az alkalmazottak egyharmada (32,1 százaléka) „bukott
el” a próbán. Az eredmények szerint a megtévesztett munkavállalók nemi eloszlásában nincsen mérhető különbség, azaz a nők és a férﬁak
közel ugyanolyan arányban kattintottak gyanús
linkre. A tanulmány azonban arra is rámutat,
hogy az életkor igen fontos tényező lehet ebben a kérdésben: a ﬁatalabbak és az idősebbek
nagyobb valószínűséggel kattintanak az adathalász e-mailekre. A vizsgálatból az is kiderült,
hogy az egyszerű felhasználók, akik az általánosan elérhető szoftvereket használták, kevésbé
dőltek be a rosszindulatú e-maileknek. Ezzel
szemben azok, akik munkájukhoz valamilyen
speciális szoftvert használtak a vállalatnál, nagyobb arányban buktak el a teszten. ¡

kutatások szerint az audovizuális tartalmak bevetése érezhetően nagyobb eséllyel vezet valós vásárláshoz, ezért a vállalkozások döntő többsége jelentős
forrásokat biztosít videómarketingre. A videók hatékonyságát már mesterséges intelligencia (MI) – ezen belül is az emberi agy működését imitáló algoritmusokkal
működő deep learning technológia – is támogatja, mely
páratlan pontossággal képes megszólítani az adott célcsoportokat, és maximalizálhatja a személyre szabott
tartalomgyártásban rejlő üzleti lehetőségeket. Az MI
elsősorban abban képes segíteni, hogy a bevitt elemeket (hangot, képet) az algoritmus tetszőleges számú
verzióba tudja rendezni (például nem, kor vagy érdeklődési kör szerint) és tesztelni a különböző fogyasztói
szegmenseken, így képes kiválasztani a leghatékonyabb
videóvariánsokat. Ezzel a technológiát alkalmazó cégek
nem kevés időt, költséget és erőforrást tudnak megtakarítani. A jelenlegi technológia szerint élő szereplők
állnak a kamerák elé és „tanítják meg” az algoritmust
a betűk és szavak kiejtésére, ám várhatóan rövid időn belül már nem csupán a felvételeken szereplők mimikáját
és szájmozgását tudják a későbbiekben a célok szerint
módosítani, de a kinézetüket is. Ez elvezethet oda, hogy
akár nagyjátékﬁlmek erőforrásigényét és költségvetését
is optimalizálhatja a minőségi szintet ugró technológia,
vagy élőben is lehetségessé válik az alkalmazása. ¡

Szerk.: Peter Frances, Rob Houston • Marx György • Jolánkai Géza

Szerk.: Peter Frances,
Rob Houston

Mindent
a technológiáról
Izgalmasan és látványosan

Bámulatos felfedezések és innovációk korát éljük, és bár a technológia
napról napra egyre nagyobb hatással
van az életünkre, működését mégsem
értjük mindannyian.
Ebben a látványos kézikönyvben
az érdekes információkban gazdag
ábrák révén feltárul előttünk a gépek,
eszközök, szerkezetek belső működése,
hogy minél többet megtudjunk a technológiáról. •

Libri Kiadó

A Mindent… sorozat e kötete ezúttal
a legkülönbözőbb, legérdekesebb
innovatív technológiákat mutatja be,
a többi között választ kapunk arra is,
honnan tudja az okostelefonunk,
merre van felfelé? Az önvezető autók
miért nem karamboloznak? Hogyan
működik a virtuális valóság?

Marx György

A marslakók érkezése

A híres marslakók egyedi életszemlélete a mai olvasók, a jövő generációi
számára is üzenetet hordoz.
A kötet amellett, hogy a magyar fizikusok példátlan észjárását mutatja be,
betekintést nyújt sorsuk alakulásába,
tudományos eredményeik hátterébe,
munkásságuk színfalak mögött játszódó
eseményeibe és a korszak tudományos
világának működésébe. Megismerhetjük
a nagy nevek mögött rejtőző embereket: ehhez nyújt segítséget Marx György
közvetlen stílusa és anekdotáin keresztül
máig ható derűje, humora és töretlen
optimizmusa. •

Magyar tudósok, akik Nyugaton
alakították a 20. század történelmét
Pallas Athéné Könyvkiadó

A magyar tudósok a 20. században a tudomány és a világpolitika
középpontjában mozogtak. Rendkívüli
tehetségük nagyrészt különleges gondolkodásmódjuknak, hírneves magyar
gimnáziumi tanáraiknak és történelmi
hátterüknek volt köszönhető. Nyugaton
azzal magyarázták a megmagyarázhatatlant, hogy ők a Marsról jöttek.

Jolánkai Géza

Vizeinkért
Egy vén vízmérnök életrajzi
elmélkedése vizeink mennyiségi,
minőségi, ökológiai állapotáról
és a lehetséges menekülési utakról
életét, mind a magyar vízügy elmúlt
fél évszázadát tekintve. Ezért a könyv
nemcsak a vízmérnök-társadalomnak,
hanem a vizeket, vizes élőhelyeket kedvelő, azok jövőjéért felelősséget érző,
a vízügyi történelemre nyitott olvasóknak is élvezetes olvasmány.
Jolánkai Géza professzor szakmai
munkássága a vízminőségi modellezést,
a vízminőség-szabályozást és az ökohidrológiát fedi le; e területek aktív
kutatója és oktatója volt. •

Typotex Kiadó

A Vízügyi Tudományos Tanács
Jövőépítés a vízgazdálkodásban című
könyvsorozatának ötödik, legújabb kötete részben rendhagyó. A szerző nem
csupán a szakmai közönségnek szánta
memoárját, ezért a szigorú értelemben
vett vízszakmai részeket rövidebben
érinti, inkább színes, történetmesélős stílusban ír a számára kedves vagy éppen
megrázó eseményekről – mind saját
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fotográfia, fénybeállítás, záridő

Szerző: Horváth Dániel

Az automata fénymérés
kezdetei
Nap mint nap tapasztaljuk, hogy ha rosszak a fényviszonyok,
akkor a telefonunk kamerája ezt automatikusan érzékeli, és
megnöveli a záridőt, hogy elég fény jusson át az objektíven a
fényérzékelő lapkára. A digitális fényképezőgépekben ezt a vezérlőelektronika végzi, és emiatt azt gondolhatnánk, hogy a számítógépek elterjedése és miniatürizálása előtt ez az automatika
elképzelhetetlen volt. Ez azonban távol áll az igazságtól, hiszen
az 1893-ban született Riszdorfer Ödön már a múlt század harmincas éveiben kifejlesztette az automata fényképezőgépet,
amelynek szabadalmát szinte mindenki megvette, aki számított
a fényképezésben. Kevés olyan feltaláló van, aki Riszdorfernél
forradalmibb változást hozott volna a fotográﬁába.
Riszdorfer a Tanácsköztársaság idején légi felderítőként szolgált, tehát rengeteg fotót kellett készítenie. A jogi végzettségű,
korábban a kereskedelemben dolgozó szakember mélyen beleásta magát a fényképezés technikai folyamatába, és azt tapasztalta, hogy a legtöbb kép a rossz fénybeállítások miatt lesz használhatatlan. Rájött, hogy lehet bármilyen jó a ﬁlm, ha alul vagy
túl van exponálva, akkor az eredményt ki lehet dobni. Csakhogy
a kézi fénybeállítás nehézkes és pontatlan volt, ezért Riszdorferben megfogant a gondolat, hogy ezt automatizálni kellene.
Persze más is rájött arra, hogy mekkora sikere lenne az automatikus fénymérésnek, ám Riszdorferen kívül senki nem volt
képes gyakorlati eredményeket is elérni. Éveken keresztül fáradhatatlanul dolgozott a megoldáson, végül 1930-ban jött rá
a megoldásra. Ekkor jelentette be az automata fényméréssel

A Kodalux fénymérő

INDEX

Riszdorfer egyik fényképezőgépe

Riszdorfer Ödön 1937-es fényképezőgép-szabadalma

kapcsolatos első szabadalmát, amelyet aztán számos további követett. Az általa megalkotott egyik rendszerben egy fényelem (vagyis
fotocella) közvetlenül kapcsolódott a fényképezőgép záridőt szabályozó mechanikájához, és automatikusan vezérelte azt, a fénymenynyiség függvényében. A másik megoldásban a fényelem nem vezérelte közvetlenül a mechanikát, csak jelezte a kezelőnek, hogy milyen
erős a fény, és mekkora záridőt állítson be – ez utóbbi megoldás
technikailag jóval egyszerűbb és robusztusabb volt.
Riszdorfer élete végéig Magyarországon maradt, és itt dolgozott. Sorban álltak nála a világ legnagyobb fotóipari cégei, például
az Eastman Kodak is, mind licencelni akarták az automatikus fénymérést lehetővé tevő találmányát. Később egy fotoelektromos fénymérőt is alkotott, és olyan megállapodást kötött a Kodakkal, hogy
az amerikai cég Magyarországon, Riszdorfer gyárában készíttette
a Kodalux, majd Superlux névre keresztelt fénymérőket.
Riszdorfer Ödön Budapest ostromakor tűnt el 1944-ben, holttestét nem találták meg. ¡
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