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Az önvezető autóktól az idegen civilizációkig – adjon egy estét

rendezvénye, előadása egyértelműen jelzi, hogy a hazai kutatók mit tartanak fontosnak, előremutatónak, nemzetközinek.
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Interjú Frei Zsolt fizikussal

Szerző: Szegedi Im
mre • Fotó: Reviczky
y Zsolt

Mindennap
elbűvöl ez a világ

Az alapkutatással foglalkozók eredményeiből nem lesznek feltétlenül piacon eladható termékek. De ránk is szükség van, mert nélkülünk nincs alkalmazott kutatás és nekünk kell
kinevelnünk a jövő fizikusait, mérnökeit, tanárait – nyilatkozta magazinunknak Frei Zsolt,
az ELTE Fizikai Intézet igazgatója, akit Békés Balázs adójogász ajánlott figyelmünkbe.
Az egyetemi professzor szerint az különbözteti meg az embert az állatvilágtól, hogy például
az univerzum megértésére vonatkozó kérdéseket tesz fel. Szerencsére az emberiség kíváncsi.
Milyen inspirációkat kapott a családjától?

– Édesapám gépészmérnök, ma is jó egészségnek örvend. Édesanyámmal közösen nem befolyásoltak engem. Arra mentem,
amerre akartam. Apró gyerekként fúrtam, faragtam, aminek egyik
következményeként a szüleim háromévesen szemészhez vittek,
mert a rozsdás kalapáccsal püfölt rozsdás üllőről egy rozsdadarab
a szemembe pattant. Meghatározó élményem volt a keletnémet
gyártmányú fémépítő – a legnagyobb szettet kaptam –, amiből
különféle járgányokat, darukat és más eszközöket csavarozhattam
össze. A többi között ott jöttem rá, hogyan működik az autó kormányszerkezete. Az általános iskolában a matematika és a ﬁzika
érdekelt. Az iskola matekszakkörében, a kis matematikusok baráti
körében engem is felkészítettek a Kalmár László-emlékversenyek-

re. Jól szerepeltem, ezért még többet készültem – a matematika
mellett ﬁzikából is. Nyolcadikos koromban ﬁzikatanárnőm azt
mondta, hogy nem tud újat mondani, menjek a férjéhez, aki a pécsi főiskolán oktatja ezt a tudományt. Én voltam az első növendéke Kotek Lászlónak, a Kalmár László-díjas neves szakembernek,
kiváló tehetséggondozónak. Havonta egyszer a lakásán feladatokat oldottunk meg. Az általános iskolának sokat köszönhetek.
És mit köszönhet a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumnak, ahol
érettségizett?

– Ez a középiskola a régió egyik jó hírű intézménye, ahova a DélDunántúl legjobb, legtehetségesebb gyerekei próbáltak bekerülni.
Ugyanakkor a tanári kar nagyon vegyes volt. Kiváló pedagógusok
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mellett a hetvenes és nyolcvanas években nyilván egyéb okokból
odatett tanárok is színesítették a képet. Középiskolásként is Kotek
Lászlóhoz jártam ﬁzikát tanulni.
A fővárosban lett fizikus. Más pálya fel sem merült?

– Folyamatosan villamosmérnöknek készültem, ennek ellenére negyedikes gimnazistaként a Műegyetem és az ELTE nyílt napját is
végigültem. Az utóbbi helyszín megfogott. Az ELTE ﬁzikus szakát
nagyobb kihívásnak éreztem. Komolyabb feladatnak tűnt bejutni
az ELTE húszfős ﬁzikus közösségébe, mint bekerülni a Műegyetem
négyszáz főnyi villamosmérnök hallgatója közé. Úgy gondoltam,
hogy ﬁzikus végzettséggel könnyebben lehetek villamosmérnök, mint fordítva. Az is motivált akkoriban, hogy aki kutatóként kiemelkedő teljesítményre volt képes, az kiszabadulhatott
a szocialista rendszer nyújtotta keretek közül. Akkoriban ugyanis
sportolók, művészek és kutatók mehettek külföldre. Én is menni
akartam, világot látni. Ezt a célt elérhetőbbnek láttam kutatóként,
mint mérnökként.
Az egyetemi felvételi nem jelenthetett igazi nehézséget,
hiszen az országos középiskolai tanulmányi versenyen második volt fizikából, az 1983-ban először meghirdetett számítástechnika-versenyen szintén ezüstérmet nyert, illetve
a nemzetközi fizikai diákolimpiára is eljutott. Könnyen jöttek az eredmények?

– Megdolgoztam a tanulmányi sikerekért. Lehet, hogy valaki a zsenijének köszönhetően különösebb felkészülés nélkül is hozta az
első helyeket, nekem ez szorgalommal sikerült. Budapestre jártam
az olimpiai felkészítő szakkörre, részt vettem a Középiskolai Matematikai Lapok megoldóversenyén – holtversenyben első lettem –,

4

innotéka
inn

2018. november

ami szintén érdemi felkészítés volt. Nagyon sokat gyakoroltam a
típusfeladatokat, a legtrükkösebbeket is.
Az elsők között kapta meg a Pro Scientia Aranyérmet. 1990
és 1994 között az Egyesült Államokban, a Princetoni Egyetem doktorandusza volt. Miért jön haza minden egyes alkalommal abból az országból, ahol eddig több mint tíz évet
eltöltött?

– Itthon akartam segíteni a külföldi tapasztalataimmal. Nem
akartam idegen lenni több mint 300 millió ember között, akkor
sem, ha az amerikai társadalom döntően idegenekből áll. Fontos
szempont volt, hogy professzoraim támogatták a hazajövetelemet, mint ahogy az is fontos volt, hogy nem szerettem meg az
amerikai kultúrát. Én Magyarországon szocializálódtam, ahol kevésbé mobilisak az emberek. Nem szeretném, hogy a gyerekem,
az unokáim több ezer kilométerre éljenek tőlem.
Fontos, hogy nyerjen, hogy mindig a legjobbak között
legyen?

– Olyan szempontból fontos, ezt egy korábbi interjúban is elmondtam, hogy csak a legjobb kutatóknak, oktatóknak adatik
meg az alkotói szabadság kiváltsága. Ezt a szabadságot ki kell
érdemelni. Ha nem jutottál az országos középiskolai tanulmányi
versenyen a legjobb tíz közé, nem volt esélyed arra, hogy bejuss
az ELTE ﬁzikus szakára. Fizikushallgatóként az elsők között kellett
lenned, hogy jó eséllyel ﬁzikus állást kapj. Én benn akartam maradni az egyetemen, ezért jónak kellett lennem. Az évfolyamunkból
öten maradtunk a pályán, de a többiek sem kallódtak el. Az egyik
évfolyamtársam a linzi operaház magánénekese lett… A folyamatos versengést szükséges rosszként éltem és élem meg. Nem úgy
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ébredek reggelenként, hogy ma kit győzzek le. Ha kell, odaállok,
de nem feltétlenül kezdeményezek. A versenyszféra mindenütt
így működik, az egyetemi, kutatói világ ebbe a körbe tartozik, ami
nem tetszik, de mivel ezt a pályát választottam, csinálom. Kicsit
nyugodtabb élettel örömmel kiegyeznék.
2010-től vezeti az ELTE Atomfizikai Tanszékét. 2008 és
2014 között az ELTE Fizikai Intézetének igazgatóhelyet tese,
jelenleg igazgatója. 2014 és 2015 között az ELTE tudományos rektorhelyettese volt. Most az ELTE Természettudományi Kar dékánjaként számítanak sokan Önre. Ha megválasztják, mit szeretne elérni?

– Annak ellenére, hogy sok időt vesz el a tudományos kutatástól,
és csak sok vita eredményeképpen lehet előrelépni, és simán elő-

fordulhat, hogy nem választanak meg, bele kell vágni, mert meggyőződésem, hogy az igazi rendszerváltás a fejekben nem zajlott
le a karon. Több, döntően idősebb kollégának meg kell értenie,
hogy jelentősen megnőtt a hallgatók létszáma, és ennek következtében megváltozott a hallgatóság összetétele. Ők a legjobb húsz
hallgatót tekintik igazi egyetemistának és nem az alapszakra felvett 120 diák mindegyikét. Azt gondolom, a mi feladatunk, hogy
az értékes ﬁatalokat három év alatt olyan tudással vértezzük fel,
amivel megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Tarthatatlan felfogás, hogy a hallgatók hatvan-hetven százalékát megbuktatják
a kollégák az első félévben. Tarthatatlan, mert az állam a hallgatók
száma alapján ﬁnanszíroz. Nem azt mondom, hogy mindenkit át

kell engedni a vizsgákon, de hallgatóbarátabb és modernebb oktatási rendszerre van szükségünk. Rossz üzenet, ha a diákkal az
első napon azt éreztetjük, hogy „te nem tudod teljesíteni az elvárt
színvonalat”. Szalay Sándor kollégám mondta a minap, hogy a
most egyetemre kerülők többet tudnak ﬁzikából, mint amennyit
annak idején Newton tudott. A tudásanyag exponenciálisan nő,
tudomásul kell venni, hogy öt év alatt megtanulhatatlan mennyiségről van szó. Emiatt művészet annak meghatározása, hogy mi
a szükséges és elégséges tudás, amit túlterhelés nélkül egy hallgató
el tud sajátítani. Nekünk olyan diplomásokat kell kibocsátanunk,
akiknek a tudásából nem hiányzik lényeges építőelem. A középiskolásokat is nekünk kell meggyőznünk arról, hogy érdemes a természettudományokat tanulni, és erre a legjobb hely az ELTE. Nem
kell külföldre menni, mert világszínvonalú az itt folyó oktatás.

Jövő tavasszal új tagokat választ a Magyar Tudományos
Akadémia. Harcba indul a tagságért?

– Többen jelöltek a levelező tagságra, ha a ﬁzikus akadémikusok
megszavaznak, akadémikus lehetek, de ez nem tőlem függ, ezért
nem lehet harcolni. Annyit tehetek, hogy ahogy eddig, ezután is
folyamatosan teljesítek.
Sokszor hallottam, hogy hiányos tudással kerülnek be a
hallgatók az egyetemekre. Egyetért ezzel a kijelentéssel?

– Ez így van, de a gyengébb tudásúakat is meg kell tanítani a ﬁzikára. Egyetértek azzal, hogy kibővült az egyetemre járók létszáma, ami ugyanakkor azzal járt, hogy az egyetemi felvételin kisebb
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a verseny. Az igazi szelekciót az MSc és PhD-képzés jelenti. A mi
doktori iskolánkban annyian végeznek, mint amennyien egykoron
mi végeztünk ﬁzikusként. Ahhoz nagyon jónak kell lenni, hogy valaki neves helyen kapjon posztdoktori állást. Külföldön is meg kell
fordulni – folyamatosan tanulva – ahhoz, hogy adjunktus lehessen
az emberből. A docensi státusz véglegesítéséhez habilitáció kell,
az egyetemi tanári poszt feltétele az MTA doktora cím megszerzése. A verseny tehát most is erős.
Az elmúlt néhány évben a fizikusok közül Ön szerepelt a
legtöbbet a médiában, ami azzal magyarázható, hogy kutatócsoportja komoly szerepet játszott a gravitációs hullám néven ismert jelenség kimutatásában. Hogyan került
a gravitációs hullámok létét igazoló LIGO nevű berendezés
közelébe?

– 2005 körül egy sikeres pályázatnak köszönhetően jelentős támogatást kaptam az egyetemi asztroﬁzika fejlesztésére. Körbenéztem
a világban, hogy a csoportommal miként léphetnék ki a nemzetközi színtérre, mi az a kísérlet, amihez érdemes csatlakozni, mert
jelentős eredménnyel kecsegtet. Nemcsak a személyes szakmai kíváncsiság vezérelt, hanem az is, hogy a diákjainkat is bekapcsolhatjuk a szakma élvonalába. Én a LIGO-ban láttam ezt a lehetőséget.
A berendezés 2000 óta működött, de az érzékenysége nem volt
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Frei Zsolt 1965-ben Pécsen született. A Széchenyi-díjas ﬁzikus a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett diplomát. A Fizikai Intézet igazgatója,
az Atomﬁzikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. 1995ben megszervezte az ELTE Fizikai Intézetében folyó asztroﬁzika-oktatást. Az Eötvös Gravity Research Group vezetőjeként
2007-ben csatlakozott a LIGO gravitációshullám-detektor tudományos programjához. 2017-től az MTA–ELTE Extragalaktikus
asztroﬁzika kutatócsoport vezetője. Asztroﬁzikát, kozmológiát
és képfeldolgozást tanít. Kitüntetései: Pro Scientia Aranyérem,
1989; Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj, 1995; Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, 1998; Széchenyi Professzori Ösztöndíj,
1999; Széchenyi István Ösztöndíj, 2003; Lendület-program
nyertese, 2012; Széchenyi-díj, 2017; Prima-díj, 2018.

olyan szinten, hogy gravitációs hullámokat tudjon kimutatni,
ugyanakkor olyan ütemben javult az érzékenysége, ahogy azt korábban megálmodták. Kollégáim mégsem értették, hogy miért
akarok én csatlakozni, mikor nem hozza az eredményeket. Azért,
mondtam bő évtizede, mert meggyőződésem, hogy 2015-re eléri
azt a szintet, amikor alkalmas lesz arra, amire megtervezték. Ezt
a hitemet egy 2010-es OTKA-pályázatomban le is írtam – és igazam
lett. 2015 szeptemberében észlelt először gravitációs hullámot a
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LIGO. Szerencsém volt a jóslattal, amit azért az erősített, hogy hoszszú éveket töltöttem az Egyesült Államokban, ismertem és megbíztam a program irányítóiban. A 2007-es csatlakozás egyértelmű siker.
Nem epizódszerepet játszottak, hat saját fejlesztésű infrahangmikrofont építettek be a rendszerbe – ezek is segítenek a környezeti zajok kiszűrésében. Önök ajánlották, hogy
erre képesek, vagy ezt osztották a magyarokra?

– Is-is. Amikor újoncként csatlakoztunk, nem feltétlenül tudtuk,
mit kell csinálni. Mi megkérdeztük, mire lenne szükség. Tárgyalássorozat eredményeként alakult ki, hogy ők mit kérnek, mi pedig
mire vagyunk képesek. Az infrahangmikrofon megalkotását kihívásnak éreztük és megcsináltuk. Az adatfeldolgozásban szintén
részt vettünk, hasonló egyeztetések után. Az egymilliárd dolláros
program költségvetésébe egymillió dollárral szálltunk be, vagyis
a kiadás ezredrészét álltuk. A gravitációs hullámok létezéséről
szóló cikket jegyző ezer szakember között tíz magyar volt, azaz
a publikációból való részesedésünk egy század. Tehát az átlagos
beﬁzetőnél tízszer hatékonyabbak vagyunk.
Ha már adatfeldolgozás: Raﬀai Péter kollégájával olyan
algoritmust fejlesztettek, amely a zavaros jelből próbálja
elkülöníteni a gravitációs hullámra utaló nyomot. Könnyen
ment a csapatépítés?

– Nagyon szeretek csapatban dolgozni, vannak, akikkel különösen, ilyen a kérdésben említett Raﬀai Péter. Nálam a képesség és
a szorgalom nagyon fontos kritérium, illetve azt is elvárom, hogy
becsüljék meg magukat azok, akik egyetemen akarnak dolgozni.
A csoportomban az elmúlt években többen is megfordultak, van
némi ﬂuktuáció – hiszen végeznek az egyetemen, megszerzik a tudományos fokozatot és külföldön próbálnak szerencsét –, de hatalmas öröm számomra, hogy mindig találok igen kiváló embereket.

– Attól, hogy eddig csak az elektromágneses kölcsönhatás alapján ﬁgyelhettük meg az eget. Ugyanis a fény, de a rádióhullámok
vagy a röntgensugárzás is ennek különböző megnyilvánulási formái. Mostantól olyan jelenségeket is észlelünk majd, amelyeket
elektromágneses alapon nem lehetett megﬁgyelni, mint amilyen a fekete lyukak összeolvadása. Két fekete lyukat eddig nem
láttunk összeolvadni, mert a közös képződmény is fekete lyuk,
az összeolvadás nem járt elektromágneses hatással. Az összeolvadáskor keletkező gravitációs hullámokat 2015 szeptembere
óta ki tudjuk mutatni, tavaly augusztusban két neutroncsillag
összeütközéséből származó gravitációs hullámokat érzékeltünk.
Utóbbi fényfelvillanással is járt, amit távcsövekkel igazoltunk.
A gravitációs hullámokat észlelő berendezés új eszköz a csillagászatban, a következő évek eldöntik, hogy mivé forrhat ki. Egyik
kollégám mondta, gondoljuk végig, hogy mit tudtunk négyszáz
évvel ezelőtt az univerzumról és mit tudunk most, annak köszönhetően, hogy Galilei az égbolt felé fordította a távcsövét.
Jósolni sem tudom, hogy a következő évszázadokban mire lehetünk képesek.
Egyetemi karrierje a csúcson, amit a tavaly elnyert Széchenyi-díj is jelez. Idén a tudomány kategóriában Prima-díjas
lett, amiből akár Prima Primissima is lehet. Mi mozgatja?
Ugyanolyan lelkesen nézi a csillagokat, mint gyerekként
tette egykoron? Nem unja a fizikát?

– Nem, mindennap elbűvöl ez a világ.
Mit tudhatunk meg a családjáról?

– A feleségem az egyik fővárosi gimnáziumban tanít. Annak ellenére, hogy a középiskolákban túlterheltek az oktatók, elhivatott
tanárként dolgozik. A ﬁam egyetemista.
Jut ideje másra is?

A gravitációs hullám észleléséről 2016 elején hallhatott a
nagyközönség. Erre mondják a laikusok, hogy na és akkor
mi van. De mit mond erre egy fizikus?

– Nehéz a dolgunk, amikor ennek a jelentőségét el akarjuk magyarázni. Többen megkérdezik, hogy a felfedezésnek milyen gazdasági
haszna lehet? Nem tudjuk, de amikor az elektront 1897-ben a későbbi Nobel-díjas brit ﬁzikus, Joseph Thomson felfedezte, akkor
tőle is ugyanezt kérdezték, és akkor sem lehetett tudni azt, amit
ma tudunk. Ma kapcsoljuk ki az elektromos áramot és nézzük
meg, mi történik velünk! Összeomlik az élet. A nyáron az egyik nap
bejöttem az egyetemre, éppen áramszünet volt. Nem tudtam dolgozni, mert nem működtek a számítógépek. A lényeg, fogalmunk
sincs, hogy mikor lehet gazdasági haszna ennek a felfedezésnek.
De szükség van ilyen felfedezésekre. Az különböztet meg bennünket az állatvilágtól, hogy például az univerzum megértésére vonatkozó kérdéseket felteszünk. Szerencsére az emberiség kíváncsi.
Az alapkutatással foglalkozók eredményeiből nem feltétlenül lesznek azonnal piacon eladható termékek. De ránk is szükség van,
mert nélkülünk nincs alkalmazott kutatás és nekünk kell kinevelnünk a jövő ﬁzikusait, mérnökeit, tanárait.
Tavaly júniusban a harmadik gravitációshullám-észleléssel
új korszak kezdődött a csillagászatban – mondta. Mitől más
ez a korszak?

– Túl sok a hobbim, ezért egyikben sem haladok az általam remélt
ütemben. Egyik kitartó elfoglaltságom az asztalosság, azt mondják, búvárként is meglehetősen ügyes vagyok. Mostanában a vitorlázórepülés köt le. Izgalmas megélni, ahogy két gomolyfelhő
között süllyed a gép, de tudod, hogy a felhő alatt felszálló meleg
légáramlat, azaz a termik újra a magasba emel. Nem a legjobb
a gépem, ezért korlátozottak a lehetőségeim. Már az is előfordult,
hogy a repülőtér helyett szántóföldön landoltam, amivel némi
bosszúságot okoztam a dunaújvárosi reptér munkatársainak, hiszen ilyenkor értem kell jönni, szét kell szedni a gépet, majd visszafuvarozni a bázisra. Azzal mentegetem magam, hogy az amerikai
szakirodalom szerint ott sokkal többször előfordul terepre történő leszállás. Ha jó az időjárás, az ország fantasztikus pontjait nézhetem meg a magasból. Azt tervezem, hogy a szükséges vizsgák
megszerzése után folytatom a hosszú távú repülést. Van még mit
tanulni.
Elégedett az eddigi eredményeivel?

– Ha az lennék, nem én lennék. Mindig hajt valami, folyamatosan
jobbá akarom tenni a világot körülöttem.
Ki legyen a következő megszólaló?

– Karátson Dávid vulkanológus, aki nagyon érdekes dolgokkal
foglalkozik. ¡
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Kihirdették az idei
Nobel-díjakat
Fehérjekutatók, lézerfizikusok és a rák elleni küzdelemben élenjáró tudósok kapták az idei természettudományos Nobel-díjakat. A fizikai Nobel-díj történetében
szenzációnak számít, hogy ötvenöt év után újabb kutatónőt ismertek el – a kémiában közel egy évtized után szintén képviselteti magát a gyengébbik nem.

A

fehérjék kutatásában elért eredményeiért az amerikai Frances H. Arnold és George P. Smith, valamint
a brit Sir Gregory P. Winter kapja az idei kémiai Nobel-díjat. A díjazottak az evolúcióban előnyösnek bizonyult módszereket alkalmazták azért, hogy az emberiség számára hasznos fehérjéket alkossanak. Az amerikai Frances H. Arnold
– ő az ötödik nő, aki megkapta a kémiai Nobel-díjat – az enzimek
irányított evolúciójának kutatásáért érdemelte ki az elismerést.
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néven ismert projektet Gérard Mourou és társai 2005-ben azért
kezdeményezték, hogy létrehozzák a világ első ultrarövid és nagy
csúcsintenzitású lézereken alapuló kutatóintézetét. Mourou az elmúlt években többször járt Szegeden, legutóbb július végén, legközelebb november közepén érkezik a Tisza-parti lézerközpontba.
A rákkutatás területén elért eredményeiért az amerikai James
P. Allison és a japán Taszuku Hondzso kapja az idei orvosi Nobeldíjat. Az indoklás szerint a két kutató a rák elleni modern immunterápia kifejlesztésével érdemelte ki a legrangosabb tudományos
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Az amerikai kutató először 1993-ban hozott létre ilyen eljárással
enzimeket, kémiai folyamatokat katalizáló fehérjéket. Az amerikai
George P. Smitht és a brit Sir Gregory P. Wintert a legkorábban
kifejlesztett és máig a legszélesebb körben alkalmazott irányított
evolúciós eljárásért, az úgynevezett fág-bemutatással kapcsolatos
eredményekért díjazták. Munkájuknak köszönhetően a reumatoid
artritisz, a pikkelysömör és bélgyulladásos betegségek kezelésére
alkalmas gyógyszert fejlesztettek ki.
A lézerﬁzika területén elért úttörő eredményeiért Arthur
Ashkin amerikai, Gérard Mourou francia és Donna Strickland
kanadai tudós kapja a ﬁzikai Nobel-díjat. Ashkin a legidősebb, aki
átveheti ezt az elismerést, Strickland pedig a harmadik nő, akinek
odaítélték ezt a díjat. Az amerikai Arthur Ashkin 1970-ben feltalált
optikai csipeszével részecskéket, vírusokat és más élő sejteket képes megragadni lézernyaláb segítségével. Gérard Mourou és Donna
Strickland 1985-ben közzétett forradalmi jelentőségű tanulmánya
– a fázismodulált impulzuserősítés – a lézerek teljesítményének és
intenzitásának hihetetlen növekedéséhez vezetett. A francia ﬁzikusnak jelentős szerepe volt abban, hogy Szegedre került a szuperlézerként emlegetett berendezés. Az Extreme Light Infrastructure (ELI)
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elismerést. Az amerikai és a japán kutató az immunrendszer ösztönzésével intézett támadást a tumorsejtek ellen. A rákterápiát új
útra terelő két kutató orvosi Nobel-díja nem okozott meglepetést,
hiszen a két szakember az elmúlt évek számos tudományos elismerését kiérdemelte.
A díjátadó ünnepségre – a hagyományoknak megfelelően – december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján kerül sor. ¡
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Szerrző: Paulik Katalin

Tudományos
módszerek
a régészetben
Légi fotósként az egykori táj változásainak dokumentálását tűzte ki célul Czajlik Zoltán georégész, tájrégész, az ELTE BTK Régészettudományi
Intézet Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszékének vezetője, akit arról kérdeztünk, mennyire írta át a korábbi értelmezéseket
a természettudományos mérési eljárások megjelenése a régészetben.
Milyen volt a régészet száz éve, és milyen ma? Milyen változásokat hoztak a leletek feltárásában segítséget nyújtó
új tudományos módszerek, például a régészeti kutatások
során alkalmazott olyan földtudományi módszerek, mint
a légi fotózás vagy a geofizika?

seregben szolgáló katonák fényképeztek régi romvárosokat a közel-keleti térségben és Afrikában. Az a technológiai fejlődés, amely
a lelőhelyek felfedezésében új lehetőségekkel bővítette a régészet
eszköztárát, a második világháború előtti időkre vezethető vissza.

− Pont száz éve kezdődött a régészeti légi fényképezés. Az első
világháborúban több hatalom is folytatott légi fényképes felderítést, köztük az Osztrák–Magyar Monarchia. Itt Neogrády Sándor
nevét érdemes megemlíteni, aki 1917-től kezdett el légi felvételeket készíteni az olasz fronton, a háború végét követően pedig
részt vett az első hazai térképészeti célú légi fényképező intézet
létrehozásában. Ő volt az, aki az 1920-as években a régészeti lelőhelyek fényképezését felvetette, s bár az általa javasolt program
aztán mégsem indult el, de az első hazai régészeti célú légi felvételek − hasonlóan Európa számos országához – ezekben az években
készültek el Magyarországon. A második világháborúban a légi
felderítések során mind az angol és a francia, mind a német had-

Az új technológiák megjelenése után jóval gyorsabban juthattak sokkal több információhoz a régészek. Az igazi kihívást attól fogva már az adatok feldolgozása jelentette?

− Régebben a régésznek jó esetben egy térkép, rosszabb esetben
csak a helyismerete állt rendelkezésre egy terület megismerésében, azonban a légi fényképezés megjelenésével a terepi kutatás új dimenziót kapott. Az 1950-es években pedig M. J. Aitken
angol ﬁzikus a geoﬁzikai eljárások régészeti célú adaptációjával
kezdett el foglalkozni, ezt követően viszonylag gyorsan fejlődött
jóformán önálló területté a régészeti geoﬁzika. Az új technológiák közül a legfontosabbnak egyértelműen a számítástechnikát, informatikát tartom. Angliában már a második világháború
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ezek az adatok. A digitális forradalom sokat segít, és egyben változtat is a szakmánkon.
A lézer alkalmazása a régészetben szintén érdekes technológiai kérdés.

− Igen, például az Airborne Laser Scanning (ALS), egy repülő eszközre telepített lézer, amelynek elsődleges alkalmazási területe
a digitális terepmodell készítés. Ennek a technológiának köszönhetően láthatóvá válnak a máig megmaradt régészeti jelenségek
− például az általunk az Interreg DTP Iron-Age-Danube projekt
keretében kutatott vaskori sírhalmok − akkor is, ha egy erdő lombsátra takarja el azokat a szemünk elől, és amit légi fényképről nem,
vagy csak nagyon nehezen lehetne látni (2. kép).
1. kép. Árokkeretes temetkezések és épületek nyoma az őszi
búzában Veszkénynél (Fotó: Czajlik Zoltán, 2003. június 22.)

Mikor fedezte fel a régészet a maga számára ezt a módszert?

előtt komoly régészeti légifelvétel-gyűjtemények jöttek létre,
más európai országokban pedig az 1950-es évektől kezdődően,
viszont ezeknek az adatoknak az integrálása és együttes felhasználása, térképek és más egyéb − akár a beruházásokat, akár a
tudományt segítő − alkalmazások összeállítása hatalmas munka
volt mindaddig, amíg nem állt rendelkezésre a számítógépes térinformatikai háttér és nem lehetett az adatokat digitalizálni. Ma
már digitális alapokon dolgozunk, így elég gyorsan hozzájutunk
a terepi munkát követően a közvetlen kutatási eredményekhez
(1. kép). Az 1970-es években például még nem voltak olyan számítógépes monitorok, amelyeken térképszerűen meg lehetett
volna jeleníteni az adatokat, ezért nagyon nehéz volt a geoﬁzikai
eredmények ábrázolása. Napjainkban viszont létezik már olyan
műszer, amellyel akár a terepi munka során is láthatóvá tehetők

− Tulajdonképpen nem sokkal az ALS megjelenését követően. Ez
jelentős mérföldkő lett a régészet történetében, ahol a tudomány
igényei találkoztak a technológia nyújtotta lehetőségekkel, és nagyon jól működtek együtt. Több esetben régészeti intézmények
lettek a rendszer tesztelői; a technológiának kellett a jó tesztpálya,
a régészetnek pedig a jó térkép. Az első kísérleteket az amerikaiak
végezték az 1990-es évek közepén. Napjainkban a legnagyobb
fejlesztések azonban már európai vállalatok nevéhez fűződnek,
régészeti területen pedig főleg osztrák cégekéhez. Magyarországon az első repülést szintén egy osztrák vállalkozás végezte 2007ben egy régészetileg érdekes területen annak demonstrálására,
hogy milyen ﬁnomságú domborzati modellt lehet az így kapott
adatokból fejleszteni. A régi nagy térképezők közül elsőként
Szádeczky-Kardoss Gyula – 1928–2015, geoﬁzikus, a jelenlegi
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és
Geoﬁzikai Intézet egykori kutatója – Sopron-Várhely vaskori te-
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lepüléséről és halomsírmezőjéről az 1970-es évek végén készített
térképének helyességét erősítették meg ALS-szel. Egyébként ez a
technológia az erdészetben is jól hasznosítható, hiszen a lézersugarak a lombkoronaszintről és a terepről is visszaverődnek, az így
keletkezett adatokból pedig a korábbi módszereknél gyorsabban
és pontosabban kiszámolható a kitermelhető faanyag mennyisége. Évek óta együttműködünk a régészet területén az ebben a
technológiában élenjáró Soproni Egyetemmel, ahol nagyon nagy
pontsűrűségű méréseket dolgoznak fel a Király Géza vezetésével
működő (erdészeti távérzékelés, lézeres letapogatások, erdészeti és
természetvédelmi geoinformatika, GPS telemetria – a szerk.) munkacsoportban.
Az új mérési módszerek, a specifikus technikák alkalmazása
régészeti anyagokra milyen nagy tévedésekre derített fényt?

− Egy olyan híres eset jut eszembe, ami inkább volt meglepetés és
öröm, mintsem tévedés. Ez a Birminghami Egyetem és a bécsi Ludwig Boltzmann Intézet Stonehenge Hidden Landscape Project kutatása, amelynek során a legújabb távérzékelési és geoﬁzikai eljárásokat alkalmazva fedezték fel – amit már korábban is sejtettek −,
hogy Stonehenge közelében számos, hasonló elrendezésű konstrukció is volt. Ezek azonban kisebbek voltak és fából készültek, viszont jóval több volt belőlük annál, mint azt korábban gondolták.
Egy másik, hazai példa Százhalombatta, ahol 2012-ben kezdtünk
kísérleti geoﬁzikai méréseket végezni Puszta Sándor geoﬁzikus és
a százhalombattai Matrica Múzeum segítségével. Először a halomsírok környezetének felmérésével kezdtük tesztelni
a módszert. Az egyébként közel harminc éve
használt magnetométeres geoﬁzikai eljárásban a nagy, de tagolt és eltérő
növényzeti borítású, mozaikosan hozzáférhető
területen végzett

hatékony alkalmazás számított újdonságnak. Miután a már említett uniós projekt révén feltérképeztük jóformán az egész területet, 365 halomsírmaradványra derült fény a korábban ismert
123 helyett. A GPS-nek is köszönhető, hogy ma már sokkal gyorsabban tudunk ilyen méréseket végezni (ábra). Ugyancsak fontos
szerep jut ennek a 21. századi globális helymeghatározó eszköznek a modern régészeti célú légi fényképezésben, és természetesen
a légi lézerszkennelésnél is nélkülözhetetlen. Új dimenziót nyitott
a régészetben, hogy ma már – az alkalmazott berendezéstől függően – kettőtől akár tizenkét hektárig terjedő területet is fel lehet
mérni egy nap alatt geoﬁzikai módszerekkel. Az utóbbi tíz évben
a GPS és az egyéb műszaki fejlesztések jóvoltából kitolódtak
a határok. A terepi mérésekhez rendelkezésre álló lehetőségek folyamatosan bővülnek, elég csak a kamerás drónok vagy a 3D technológia megjelenésére gondolnunk.
Az archeometria a régészetben a leletek anyagának, származási helyének, lehetséges nyersanyagforrásainak, illetve készítési technológiájának vizsgálatát jelenti. Az anyag
jobb megismerése elősegíti az esetleges állagmegóvási,
konzerválási technikákat is. Ez a definíció vonatkozik az
úgynevezett kisleletekre is?

− Idáig a nagy területekről és a nagy összefüggésekről esett szó,
azonban komoly fejlődés előtt áll a részletekkel foglalkozó régészet is. A klasszikus archeometriában a mikroszkóp az egyik
alapműszer. A mikroszkópia fejlődésében pedig szintén a digitális képalkotás hozott nagy előrelépést, nevezetesen az, hogy egy
képernyőn egyidejűleg látható és egy kattintással elmenthető az
információ. Korábban elég körülményes volt a mikroszkópi fotó
elkészítése. Ez is tehát egy nagyon dinamikusan fejlődő terület,
ami számos különböző archeometriai irányzat szakembereinek
munkájához elengedhetetlen, ilyen a például az archeozoológia
vagy a biorégészet, ez utóbbi önmagában is egy óriási szakterület.
A tudományos programok keretében végzett ásatások ma már
az előbb felsorolt módszerek eredményeinek kiértékelésére épülnek. Ugyanakkor Süttőn, egy nemrég lezárt ásatáson, a szokásosnál lényegesen több mintát gyűjtöttünk. Korábban volt
a régészetnek egy olyan időszaka, amikor minden,
ami nem számított leletnek, a meddőre
került, majd visszatemették. Ma ez
már egy jóval összetettebb
stratégiával működik, minél

Ábra. Süttő – sánncföldek, magnetom
méteres geoﬁzikai felm
mérés.
Kora vaskori halom
m és
környezetének 3D
D-s feldolgozása (Kiértékkelés:
Puszta Sándor, 20
017.)
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több összefüggésre, minél részletesebb, precízebb válaszokat igyekszünk adni. Például a 19. században is gyűjtöttek archeobotanikai
maradványokat, csak nem olyan szisztematikus módszerrel, mint
ahogy mi tettük ezen az ásatáson. Már a mintavétel is – ismét a
fenti projektre kell hivatkoznom, ami lehetővé tette, hogy Mária
Hajnalová, a Nyitrai Egyetem nemzetközileg elismert specialistája
vezetésével – természettudományos logikával történt. Próbáltuk
a lehetséges irányokat nyitva tartani a jövőbeni archeobotanikai,
izotóp-, radiokarbon, geomorfológiai vizsgálatokhoz, miközben folyamatosan kontrollmintát vettünk az úgynevezett steril anyagból
is. Az archeobotanikai kutatásokkal a többi között rekonstruálni
lehet az egykori környezetet, sőt szerencsés esetben azt is, hogy mit
ettek és ittak a korabeli emberek. Ennek kézzelfogható eredményeként a százhalombattai Régészeti Parkban már húsz éve kínálnak
kóstolásra vaskori „receptek” szerint készült ételeket, és az ehhez
felhasznált alapanyagokat helyben termesztik. Összefoglalva az eddigieket: ha az új technológia adta lehetőségeket használni akarjuk,
akkor a régészet módszertanát is ehhez kell igazítanunk.
Mi történik az ásatásokon feltárt leletekkel, amíg egy múzeum raktárába nem kerülnek?

− A leletek tisztítása alatt, illetve után derül ki, melyek kerülnek
laboratóriumi vizsgálatra, restaurátorhoz vagy egyszerűen csak
megőrzésre. Természetesen mindent nem lehet teljeskörűen megőrizni, ahhoz gyakorlatilag a már említett egész meddőt el kellene
szállítani abból a megfontolásból, hogy hátha van benne valami
fontos. Ehelyett mintát veszünk, aminek százszázalékosan részét
képezi a primer régészeti leletanyag, de legalább ilyen fontos az
információ összefüggéseinek a dokumentálása és megőrzése.
Idén elkészül az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, ahol három múzeum – a Néprajzi, a Szépművészeti és a Magyar Nemzeti Galéria – gyűjteményét
őrzik majd. A raktárak mellett lesznek műhelyek és kutató-
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szobák, ezek hivatottak biztosítani a műtárgyak megőrzéséhez és tudományos feldolgozásához szükséges feltételeket és technikai hátteret. Mit jelent ez a régésznek?

− Az információvédelmi folyamatban kiemelt szerepet játszik a
gondos leletmegőrzés, a nyilvántartás és a kutatás. Ezen túlmenően nagyon fontosnak tartom a leletekből kivett minták – amenynyiben ez technikailag lehetséges – megőrzését is. Ha roncsolásos vizsgálatot végzünk, mindig törekszünk rá, hogy megtartsuk
a mintát, amit azután többször is meg lehet vizsgálni. Egy kerámiatárgyból vett vékonycsiszolatot például korlátlan ideig (3. kép).
Várható-e a hagyományos régészeti időfelfogást forradalmasító radiokarbon-keltezéshez hasonló változás az új
technológiáknak köszönhetően?

− Az Európai Régészek Szövetsége (EAA) éves konferenciáinak
résztvevői régóta beszélnek arról, hogy egy hasonló forradalmi átalakulás előtt állunk, mint a múlt század közepén a radiokarbonkeltezés megjelenésekor. Az archeogenetika, az izotópvizsgálatok,
a tájrekonstrukció és az ezzel kapcsolatos technológia fejlődése
azt eredményezte, hogy ma már nem egyszerűen régészeti lelőhelyeket vizsgálunk, mint egy-egy település vagy temető nyoma,
hanem az egész táj – és benne az emberi hatások – történetét és
összefüggéseit próbáljuk rekonstruálni. A táj változásai érthetővé, lapozhatóvá válnak, és azt is meg tudjuk mondani, hogy mi az
a mai tájban, ami a középkortól kezdve keveset változott, és mi
őrződött meg, mondjuk, a vaskorból. Valóban forradalmi változás az, hogy ki tudjuk következtetni a fent említett technológiák,
eszközök − lézer, légi fotó, a geoﬁzikában főleg a mágneses módszerek, a talajradar és más eljárások − segítségével, hogy melyik
korban hogy nézhetett ki a vizsgált táj. Szerencsés esetben azt is
meg tudjuk állapítani, milyen lehetett az adott táj vegetációs borítottsága egykor, és azt is, hogy melyik volt az a pillanat, amikor az
ember annyira beavatkozott a táj történetébe, hogy a természetes növényzet többé már nem tudott önmagától regenerálódni.
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A közelmúltban egy tájrégészettel foglalkozó tudományos intézet
meghívására Portugáliában voltam egy konferencián, ahol éppen
arról volt szó, hogy hol haladtak a térségben a régi római utak, hol
voltak az aranybányák, a vaskori erődítésrendszerek, hogy nézhetett ki az egész táj a vaskor végén, a római foglalás bekövetkeztekor és mi az, ami mindebből mindmáig meghatározza Boticas
környékének tájképét.
A napjainkban zajló változások hasonlóak ahhoz, mint amikor
az 1990-es években a nagy területű feltárások révén egy olyan új
dimenzió nyílt meg az előttem járó régészgeneráció számára, ami
számos esetben újraírta az összes régészeti korszak tudásanyagát.
Azokról a tudományos módszerekről, amelyekről most beszéltünk,
szintén úgy érzem, hogy új dimenziót fognak nyitni a régészetben,
de még nem tartunk ott. Már látjuk ugyanakkor, hogy az új technológiáknak köszönhetően nagyságrendekkel több információhoz
jutunk. Hogy ennek mi lesz a következménye? Azt ma még nehéz
lenne megmondani, de abban biztos vagyok, hogy ugrásszerűen
nőni fog a tudásunk. Olyan mennyiségű adatunk lesz, aminek a feldolgozásához információs technológiára van szükség. Elsősorban
arra a problémára gondolok, amit a big data jelent: a nagy méretű
és komplex adatállományok feldolgozására, arra, hogy miként lehet
integráltan, megfelelően szűrten és még számos szempontot ﬁgyelembe véve hasznosítani ezeket az adatokat (4. kép).
Vajon a jövőben megvalósulhat-e az az elképzelés, mely szerint a régészet egy új, döntéshozatalt elősegítő információbázissá válik?

− A fagyott múmiákból vett DNS azt sugallja, hogy a régészet
nem halott tudomány, sokkal inkább a mának szóló üzenetek

tárháza. A régi korok emberei is tudnak minket tanítani, ahhoz
kellenek az új tudományos módszerek, hogy megértsük, mit
üzennek nekünk. Az 1300-as évektől a grönlandiaknak például
hozzánk hasonlóan alkalmazkodniuk kellett az éghajlatváltozáshoz, csak nekik a lehűléssel és nem a felmelegedéssel kellett szembenézniük, ami különösen megnehezítette az állattartó vikingek
életkörülményeit. Iared Diamond – 2007-ben Összeomlás címen
magyarul is megjelent – könyvében olvashatjuk, hogy legalább
öt tényező vezetett ahhoz, hogy végül az 1300-tól 1850-ig tartó
kis jégkorszak idején eltűntek Grönlandról a vikingek, miközben
az eszkimók túlélték a kritikus környezeti változást. Amellett,
hogy a 10. század végén Vörös Erik vezetésével betelepedtek, és
utódaik gazdálkodása, életmódja nagy valószínűséggel okolható
a környezeti tartalékok eltűnéséért, Diamond következtetései közül szeretném kiemelni az alkalmazkodás kérdését. Az eszkimók
túlélését ez segítette, a vikingek viszont egy ponton túl nem tudtak reagálni, hiszen amikor az állatállományuk táplálékát az extrém rövid nyarakon már nem voltak képesek megtermelni, akkor
– a régészeti és történeti adatok alapján a 14. század közepén –
úgy tűnik, hogy éhen haltak vagy elmenekültek. Az eszkimók viszont a tengernek – és a vikingeknél jóval hosszabb idő alatt kialakított grönlandi életmódjuknak – köszönhetően életben maradtak. A tapasztalatokon alapuló alkalmazkodás képessége nagyon
fontos, a környezet megóvása mellett segítheti a helyes stratégia
kialakítását a változásokra.
Nekünk, régészeknek − a természetvédőkhöz hasonlóan, akikkel számos programban közösen veszünk részt – az a feladatunk,
hogy a legkülönfélébb információkat próbáljuk rendezni, értelmezni, illetve elmenteni a jövő számára. ¡
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Szerző: Dr. Bokor Dóra

Az SZBK felfedezései
az életminőség javítását
szolgálják
Az élet alapvető tudományos kérdéseinek a megválaszolására hivatott, sejt- és molekuláris szintű kísérletekkel foglalkozó intézménynek álmodták alapítói az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontját,
amely alapítása óta élen jár a biológiai felfedező kutatásokban. Rangját ma olyan nevek fémjelzik, mint az Európai Kutatási Tanács élettudományi alelnökének megválasztott Kondorosi Éva, a Bolyai János
Alkotói Díjjal kitüntetett Pál Csaba vagy a Szent-Györgyi Talentum
díjas Papp Balázs és Haracska Lajos.

A

Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb kutatóműhelyének számító Szegedi Biológiai Kutatóközpontban (SZBK) folyó
felfedező kutatás – amely nélkülözhetetlen a gyakorlati alkalmazások fejlődéséhez – a modern molekuláris és sejtbiológia
teljes területét lefedi, és az élvonalbeli kutatásokban elért eredmények elkötelezett kutatók sorát tették nemzetközileg elismertté. Az SZBK alapító főigazgatója, Straub F. Brunó egykori elképzelése a különféle tudományterületek egymást támogató műveléséről nemcsak hogy kiállta az idő próbáját, de mára minden korábbi elképzelést felülmúlt. A Nagy Ferenc vezetése alatt álló
intézmény olyan interdiszciplináris kutatásoknak ad otthont, ahol a biológusoktól a ﬁzikusokon, a kémikusokon vagy az orvosokon át
az informatikusokig az élettudományok legkiválóbb képviselőit megtaláljuk.

A Biofizikai Intézet kutatói a fény kettős hatására épülő
optikai mikromanipulációs technika úttörői: fotopolimerizációs
eljárás segítségével mikroméretű „gépeket” alkotnak, és ezek fénycsipesszel való mozgatásával az élő sejtek vizsgálatában nyitnak új
távlatokat. Mesterséges és biológiai eredetű anyagok ötvözésével
érzékeny szenzorokat és „csiplaboratóriumi” rendszereket állítanak elő, amelyek például a mikroszkopikus életközösségek modelljeiként hatékonyan alkalmazhatók összetett mikrobapopulációk
viselkedésének jellemzésére. A mikroﬂuidikai technikával előállított modelleken valósághűen tanulmányozható a biológiai gátrendszerek működése is. A szervezet „különlegesen őrzött” kompartmentjeit védő gátfunkciók sérülése magyarázatot adhat egyes
idegrendszeri betegségek kialakulására, és a mechanizmus jobb
megismerése segítheti a központi idegrendszer célzott gyógyszeres befolyásolását, ami máig kihívást jelent az orvostudományban.
A Biokémiai Intézet a rendszerbiológia és a számítógéppel
támogatott biológiai kutatás irányvonalát követi, amely a genomikától a proteomikán át a bioinformatikáig számos tudományterületet ötvöz. Mesterséges intelligenciával segített mikroszkópos elemzéssel sejtszintű eltérések is felfedezhetők, így módszerük kulcsszerepet játszhat a tumordiagnosztikában vagy az
idegrendszeri betegségek megértésében. A genetikai rendszerek
és a biológiai hálózatok evolúciójának elemzése segíti a baktériu-

14

innotéka
inn

2018. november

F mttos
Fe
o ze
zeku
kund
ku
ndum
umos
um
oss bio
iosp
spek
sp
ektr
ek
ktrros
oszk
zkóp
zk
óópppia
iiaai
mérő
mé
rőhe
h lyy a Bio
i ﬁzi
z ka
kaii In
Inté
tééze
zetb
tbbenn

mok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciájának tisztázását és
leküzdését. A számítógépes génkölcsönhatás-vizsgálatok a molekuláris útvonalak fejlődésére, új anyagcsereutak feltérképezésére
fókuszálnak. A biokémiai folyamatok hálózata által irányított sejtosztódás vizsgálatai a sejtosztódási hibákból eredő betegségek kialakulásának megértését célozzák. Az úgynevezett stresszfehérjék
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célzott befolyásolását, a „lipidterápiára” alkalmas kismolekulák
farmakológiai hasznosítását célzó lipidomikai kutatások terén világviszonylatban élen járnak a szegedi kutatók.
A Genetikai Intézet egyik legjelentősebb fejlesztése a mesterséges emlőskromoszóma-technika, amellyel biológiai gyógyszereket, diagnosztikus molekulákat lehet termelni. A genominstabilitás
és a karcinogenezis hátterének jobb megismerésével új hibajavító
géneket és mechanizmusokat tártak fel, amelyek a daganatterápiás
gyógyszerfejlesztések új kiindulópontjai lehetnek. Az őssejtkutatás
területén azt vizsgálják, miként lehet indukált őssejteket különböző irányokba diﬀerenciáltatni. A megszerzett tudás sejtes betegségmodellek kifejlesztése során, illetve az úgynevezett regeneratív
medicina területén kamatoztatható. Klasszikus genetikai, genommérnöki eszközöket használva Drosophila modellszervezetben új
kísérleti módszereket dolgoznak ki, amelyek alkalmasak gyógyszerjelölt molekulák tesztelésére. Az autofágiaként ismert lebontó sejtfolyamatok jobb megismerése hozzásegíthet a fertőzések, a gyulladásos bélbetegség, valamint a degeneratív idegrendszeri betegségek megelőzéséhez és gyógyításához.
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Genomszerkesztett Drosophila petekezdemények zöld ﬂuoreszcens
fehérjével jelzett Vasa proteint expresszálnak (Genetikai Intézet)

A Növénybiológiai Intézet kutatói a fotoszintetikus fényenergia-átalakítás mechanizmusaira, a megújuló energiatermelésre összpontosítanak. A fény energiaforrás, és egyben információ is
a növény számára: a szegedi kutatók nemzetközi hírnevet szereztek a növényi fotoreceptorok, a cirkadián óra és a fotoszintézis elsődleges fényátalakító folyamatait meghatározó mechanizmusok
feltárásával. A növényi sejtciklus-szabályozás és a biotechnológia,
a zöldalgák hidrogéntermelésének optimalizálása, a növényfenomika és a növények globális klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának lehetőségei jól példázzák az élvonalba tartozó kutatási
témákat. Az adaptáció meghatározó az élelmiszer-termelés biztonsága szempontjából – az e területen zajló szárazságstressz-vizsgálatok napjaink egyik fontos társadalmi problémájára kívánnak
megoldást adni. A pillangósvirágú növényekkel szimbiózisban élő
Rhizobium baktériumok nitrogénkötő bakteroidokká való átalakulásának vizsgálatai új, növényi peptid típusú antibiotikumok
fejlesztésére is ráirányították a kutatók ﬁgyelmét.

Génműködést jelző bioolum
umineszcencia
csííranöövéényekb
kben (Nö
Növéénybiológiai Intézet)

Az Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóinak kiemelkedő tudományos tevékenységét számos szabadalom és nyertes pályázat
– köztük Lendület- és ERC-pályázatok –, továbbá évi mintegy 200 tudományos publikáció fémjelzi. Nagy Ferenc főigazgató célja, hogy
az SZBK – világszínvonalú műszerparkját is kihasználva – akadémiai intézményekkel, a Szegedi Tudományegyetemmel, a szegedi
központú Molekuláris Medicina Kiválósági Központtal, az ELI-ALPS lézeres kutatóközponttal, valamint a külföldi partnerekkel való
széles körű együttműködéseknek köszönhetően tovább növelje sikereit. ¡
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Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont • ttk.mta.hu • eu-openscreen.eu

Szerző: Paulik Katalin

Új lehetőségek
a kémiai biológiában
Hosszú előkészítést követően megalakult a kémiai biológiai kutatásokat elősegítő infrastrukturális konzorcium, az EU-OPENSCREEN
ERIC. Reményi Attila biológus, a Magyar Tudományos Akadémia
Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) tudományos
tanácsadója, az EU- OPENSCREEN magyarországi koordinátoraként vett részt a tárgyalásokban.
Egy szeptember végi berlini esemény, az EU- OPENSCREEN
ERIC megalakulása adja az apropóját beszélgetésünknek. Mi
hívta életre ezt a szervezetet?

− Az Európai Unióban a tudományhoz kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések központosítva történnek. Több állam összefogásával valósult meg például a ﬁzikusok által használt híres CERN is. Az ilyen nagy
infrastruktúrák köré szerveződő kutatói közösségek olyan sikeresek
lettek az utóbbi pár évtizedben, hogy azóta egyre több tudományterületen próbálnak összehangolt működést megvalósítani közös
infrastruktúrák létrehozásával. A kémiai biológia területén az EUOPENSCREEN nevű European Research Infrastructure Consortium
(ERIC) az, amely támogatja az európai kutatók munkáját. Az ERIC
igazából egy új tudományﬁnanszírozási modell: a konzorcium önálló
jogi személyként tud pályázni, s olyan Horizon 2020 forrásokhoz fér
hozzá, ami csak egy-egy nagy infrastruktúra használatában érdekelt
kutatói közösség számára lehetséges. Az ERIC meghatározott belső
szabályrendszer szerint működik, amihez a jogosítványát az Európai
Bizottságtól közvetlenül kapja.
Ugyanakkor az EU- OPENSCREEN már tíz éve kiemelt projektként szerepel az európai útitervben, de csak most alakult
meg. Mi volt a késlekedés oka?

− Meg kellett egyezniük az országoknak abban, hogyan képzelik el
ennek a struktúrának a létrehozását, majd ehhez hangolniuk a nemzeti aktivitásokat. Ha a kémiai biológiát nagyon szűken úgy deﬁniáljuk, mint hatóanyag-keresés és -azonosítás, akkor ez a konzorcium
azt a szerepet vállalta, hogy az akadémiai közösségeket összefogva
hoz létre olyan projekteket, amelyeknek a végterméke egy hatóanyag lesz, amelyet aztán tovább lehet fejleszteni a versenyszférában. Ebből pedig születhet akár gyógyszer, antibiotikum, növényvédelmi vagy állategészségügyi készítmény is.
Hogyan működik a konzorcium? Adatokat, protokollokat
vagy eredményeket tesz elérhetővé a kutatók számára?

− Az egyszerű válasz az, hogy ﬁzikailag megfogható vegyületeket.
Az MTA TTK épületében is ezrével vannak a vegyészek által a kuta-
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Dr. Wolfgang Feckee (EU -OPENSCREEN ERIC
C), dr. Georg
Schüttee (BBFF, államtitkár) és Jean-Eric Paquett (Tudomány
és Innováció, Európai Bizottság) a konzorcium alapító okiratának átadásakor.

tásaikhoz előállított molekulák, viszont ezeknek a biológiai hatása nem ismert. Igazi kémiai informatikai kihívás egy nemzetközi adatbázis elkészítése arról, hogy a tagországok vegyészeinél
lévő vegyületek mennyire különböznek vagy sem egymástól.
A konzorcium vezetősége, illetve a tudományos közösség dönti
el, hogy melyeket érdemes ezek közül behelyezni egy központi
könyvtárba, és ennek alapján létrehoznak egy százezer vegyületet tartalmazó molekulatárat. A koncepció lényege, hogy két
kutatói közösséget, a biológiát és a kémiát összehozza egymást
erősítő, szinergikus módon. A vegyészek és a biológusok együttműködnek az ERIC-en keresztül a partnerintézmények segítségével, melyek felajánlják a kapacitásukat a közösség számára, így
lehet, hogy egy magyar biológus által előállított kísérleti tesztrendszer egy cseh vegyész molekulájával kerül össze, és ha ígé-
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zis; meg kellett győzniük a döntéshozókat, hogy érdemes a nemzeti
tudománypolitikai útiterv részévé tenni az EU-OPENSCREEN projektet, és ez végül a magyar útitervbe is bekerült.
Az MTA TTK is részese egy hét hazai egyetemet és akadémiai
intézményt tömörítő konzorciumi megállapodásnak. Mi a projekt célja?

− 2014-ben létrejött egy konzorciumi megállapodás azzal a céllal, hogy
elősegítse Magyarország ERIC-hez való csatlakozását. Ennek konkrét
tartalmat csak azok a tematikus programok adhatnának, amelyeket
nemzeti szinten elindított projektekből lehet ﬁnanszírozni. Európai
uniós szinten pedig az ERIC-en keresztül valósul meg a tudományﬁnanszírozás, ha infrastrukturális fejlesztésről van szó. A magyar hálózatot azért hoztuk létre, hogy megteremtsük azt a kritikus tömeget,
amely bizonyítja a hazai kutatóközösség érdeklődését. Azonban a
tudománypolitikai szakemberek feladata eldönteni, hogy segítik-e
ezt a közösséget. A tagság feljogosítaná a kutatókat az infrastruktúra
használatára bizonyos ismert ﬁnanszírozási keretek között, valamint
arra is, hogy befolyásunk legyen az ERIC további fejlődésének kimenetelére.
Hogyan fordulhat az ERIC-hez egy kutató?

Dr. Marit Ackermann
n (BBFF, EU -OPENSCREEN
N referens)
és dr. Reményi Attilaa (MTA TTK
K , tudományos tanácsadó)
a berlini EU -OPENSCREEN ERIC
C avató ünnepségen.

− Alapvetően két módon: például a vegyész beadhat egy rendelkezésére álló vegyületet, a biológus pedig egy az érdeklődési területéhez
tartozó kísérletes tesztet. A másik lehetőség az, amikor egy partnerintézmény – például az MTA TTK – különböző szolgáltatásokat ajánlj
fel a közösségnek (például végrehajtja a nagy elemszámú kísérletes
teszteket, vagy bekapcsolódik egy ígéretes vezérmolekula gyógyszerkémiai fejlesztésébe).

Molekulatár

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP) pályázaton műszerfejlesztésre fordítható összeget
nyertek. Mire költötték ezt a pénzt?
EU- OPENSCREEN partnerintézmények

− A VEKOP-2.3.3-15-20016-00011, Molekulatárak és farmakológiai célfehérjék kölcsönhatásainak vizsgálata pályázat célja nemzeti hálózatunk fejlesztése az ERIC-hez való csatlakozás érdekében. Vásároltunk
egy olyan készüléket, amely a kismolekula és a fehérje közötti kölcsönhatást tudja detektálni. Vettünk egy tömegspektrométert is, amely
a kismolekulák mint potenciális hatóanyagok kezeléséhez szükséges.
A pályázatunk lényege egy nemzeti molekulatár létrehozása. Egységes
struktúrába rendszerezzük a meglévő vegyületeket, ami kereshető és
szűrhető lesz – azt tesszük kicsiben, amit az ERIC nemzetközi szinten.

Az európai biológus és kémikus közösség összefogása révén
létrejön egy molekulatár, amely az akadémiai partnerintézmények kémiai biológiai kutatásait segíti, de a végső cél az
akadémiában azonosított hatóanyagok gyógyszerré fejlesztése
a versenyszférában. A képen alul: egy ígéretes gátló molekula
illeszkedése egy fehérje felszínéhez.

retes eredmény születik, akkor közösen fejlesztenek tovább, a
megfelelő szellemi tulajdonjogokat védő keretrendszeren belül.
Az alapító országok régen elkötelezték magukat a téma
fontossága iránt, és részt vettek az egész folyamat létrehozásában. A felkészülést követően volt egy tudománypolitikai fá-

Egy H2020 INFRADEV pályázat révén 2019-től az ország kutatóinak az EU- OPENSCREEN ERIC-kel közösen workshopok és
tanulmányutak keretében nyílik majd lehetőségük tapasztalatszerzésre a molekulatár-kezelés, szűrés és biológiai esszé
beállítás területén, nyilatkozta korábban…

− A következő öt évben többmilliónyi euró áll az EU-OPENSCREEN
ERIC rendelkezésére a közös programok ﬁnanszírozásához. Sikerült
elérnünk, hogy az MTA TTK-n – mint koordináló intézményen – keresztül mi is csatlakozzunk egy ilyen konzorciumi pályázathoz. Jó pár
éves nemzetközi kapcsolatépítés után szerencsére a konzorcium látja
közösségünk érdeklődését, valamint csatlakozási szándékát, ezért lehetőségünk lesz a további kapcsolatépítésre tanulmányutak, konferencia vagy workshopok révén. Remélem, hogy sikerül majd élni ezzel
a lehetőséggel. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

A jövő nukleáris
szakemberei
Az országban megvalósuló fejlesztések, amelyek révén növekszik hazánk atomenergián
alapuló energiatermelő kapacitása, számos új szakember munkáját igénylik – kérdés, hogy
biztosítható-e a szükséges szakembergárda. Itthon kizárólag a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében képeznek atomenergetikai szakembereket. Az intézet igazgatójával, Czifrus Szabolccsal beszélgettünk az utánpótlásról.
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Változott a szakma népszerűsége a szakirányt választó hallgatók körében azután, hogy elfogadták a Paks 2 beruházás
terveit?
– Változott, de nem egészen úgy, ahogyan azt sokan gondolnák. Amikor a Paks 2 beruházás híre először napvilágra
került, valóban emelkedett, a korábbi évek átlagának duplájára ugrott a nukleáris specializáció, illetve az MSc szak iránt
érdeklődő hallgatók száma. Csakhogy ez az emelkedés nem
stabilizálódott, hanem az utóbbi másfél-két évben jelentősen
visszaesett. Nem egyszerű megválaszolni azt a kérdést, hogy
mi okozza ezt az érdeklődéscsökkenést. A hallgatókkal folytatott beszélgetésekből az azonban kiderült, hogy nem arról
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van szó, hogy ne éreznék vonzónak a nukleáris szakmát. Inkább az lehet a magyarázat, hogy emellett választhatnak sok
más, adott esetben vonzóbb szakirányt is. Az energetikán
belül a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kutatásfejlesztés rendkívül érdekes a számukra, és talán divatosabb
is, mint az atomenergia. A hallgatók úgy gondolják, hogy ez
a jövő ágazata, így biztosan el tudnak majd helyezkedni az itt
szerzett tudással. A nukleáris terület iránt érdeklődők közül
többen külföldre mennek mesterszakon továbbtanulni. Pedig
atomenergiát az elkövetkezendő évtizedekben biztosan fog
az ország alkalmazni, így a nukleáris szakemberek nagyon
stabil és biztos állásokra számíthatnak.

tudomány
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Milyen hátterű hallgatók jelentkeznek nukleáris képzésre?
– Egyrészt fizikushallgatók jönnek, akik már a BSc képzés
utolsó évében is a nukleáris technika specializációt választják. A BSc dolgozat elkészítése után van lehetőségük a fizikus
MSc-n belül a nukleáris technika, illetve az orvosi fizika szakirányokat választani, amelyeket ugyancsak intézetünk oktat.
Előbbi főként az energetikai célú atomenergia-felhasználással foglalkozik, míg utóbbi a diagnosztikai és terápiás célú
sugárzások alkalmazásához kapcsolódik. A hallgatói létszám
inkább az atomenergetikai szakirányon ingadozik jelentősen,
az orvosi fizika iránti érdeklődés stabilabbnak mondható.
A hallgatóink másik forrása az energetikai mérnöki BSc képzés, ahol a hét féléves tanulmányok utolsó három féléve már
specializációval telik.
Érzelmileg hogyan viszonyulnak a hallgatók az atomenergiához? Volt idő, amikor ezt az energiaforrást kifejezetten rossznak tartotta a társadalom jelentős része, különösen a fiatalok.
Változott az egyetemisták hozzáállása?
– Tagadhatatlan, hogy ahogy a társadalomban, a hallgatók
körében is vannak, akik idegenkednek az atomenergiától,
a vélt kockázatok, veszélyek miatt. Intézetünk éppen ezért
arra törekszik, hogy már az alapképzésben részesüljenek a
hallgatók olyan alapozó oktatásban (ilyen például az energetikai mérnököknek kötelező atomenergetikai alapismeretek
tárgy), amely megalapozott, tényszerű tudással ruházza fel
őket. Így amikor eljutnak oda, hogy szakirányt kell választaniuk, érzelmeik mellett már az objektív tudás birtokában
dönthetnek a nukleáris technika választása mellett. Megpróbálunk átfogó képet adni a hallgatóknak arról, hogy milyen
kihívások, kutatási irányok merülnek fel a nukleáris technikával kapcsolatban, és milyen tudományterületek ismereteinek elsajátítása szükséges ahhoz, hogy valaki nukleáris szakemberré váljon. Azt sem szabad ugyanakkor elhallgatnunk,
hogy a társadalomban és az egyetemisták körében is vannak
kifejezetten atomenergia-párti csoportok is. Ők fontosnak
tartják azt, hogy Pakson az atomerőmű immár harminc éve
megbízhatóan és biztonságosan termeli az áramot, és szolgáltatja hazánk elektromosenergia-termelésének felét. A hallgatók körében tehát nem negatív az atomenergia megítélése.
Sokkal jellemzőbb, hogy nem mindegyikük tartja izgalmasnak – különösen, ha például a nanotechnológiával vagy a
kvantuminformatikával hasonlítjuk össze.
Talán az csökkentheti a tudományterület érdekességét sok
hallgató szemében, hogy vélekedésük szerint az itt megszerzett tudással a Paksi Atomerőműben lehet dolgozni, és sehol
máshol. Valóban kizárólag az atomerőmű személyzetét képzik az intézetben?
– Vannak szerződéses együttműködéseink a Paksi Atomerőművel, újabban a Paks 2 beruházással kapcsolatban is, illetve
az Országos Atomenergia Hivatallal közösen. A hallgatók már
a második-harmadik évben bekapcsolódhatnak ezekbe a projektekbe, és megtapasztalhatják, hogy a tudásuk, a munkájuk
azonnal hasznosul a gyakorlatban is. Ez már önmagában vonzó lehet sokaknak, de intézetünk kutatásai jóval túlmutatnak
a jelenleg Magyarországon működő atomerőműblokkok üze-

meltetésén, sőt a világban bárhol üzemelő jelenlegi atomerőműveken is. Most zárul le egy nagy pályázati kutatásunk az
úgynevezett 4. generációs atomerőművek terén. Ebben a kutatási projektben, amelybe legalább húsz hallgatónk kapcsolódhatott be, a tudományterület jövőjét vizsgáltuk. Ezen túlmenően többen foglalkoznak nálunk a fúziós energiatermelés
problémakörével is, amely szintén intézetünk egyik fontos kutatási területe. Ha a hallgatók eltöltenek nálunk néhány évet
e témák kutatásával, nagyban megkönnyítik későbbi ipari elhelyezkedésüket akár itthon, akár külföldön.

A Paksi Atomerőműben dolgozó mérnökök első generációja
mostanában megy nyugdíjba. Ez mintegy száz szakembert
jelent, akiket pótolni kell, hiszen a meglévő négyes blokk
az üzemidő-hosszabbításnak köszönhetően még húsz évig
biztosan működni fog.

Meg lehet-e határozni, hogy hány nukleáris szakemberre van
nálunk szükség? Néhány éve, amikor döntés született a Paks 2
beruházás megvalósulásáról, a szükséges mérnökök számát illetően olykor egészen túlzó vélekedések terjedtek el a sajtóban.
– A Paksi Atomerőmű meglévő négyes blokkja nemrég kapott
engedélyt az üzemidő húszéves meghosszabbítására, így még
két évtizedig biztosan működni fog. Az ott dolgozó mérnökök
első generációja, akik a hetvenes évek végén, a nyolcvanas
évek elején álltak munkába, mostanában megy nyugdíjba.
Ez ismereteim szerint mintegy száz szakembert jelent, akiket
pótolni kell. Emellett épül Paks 2, ahova 2023-ig nagyjából
200-250 mérnökre lesz szükség (természetesen itt nemcsak
nukleáris mérnökökre, de például gépészekre, villamosmérnökökre is gondolni kell). A Magyar Tudományos Akadémia
kutatóintézetei, illetve az Országos Atomenergia Hivatal is
rendszeresen vesznek fel szakembereket, hiszen az új atomerőműblokkok hatalmas engedélyezési feladatait csak megnövelt létszámmal tudják elvégezni. Működik továbbá több
olyan cég is, amelyek már ma is beszállítói az atomerőműnek.
Jelentős kereslet van tehát nukleáris szakemberekre, miközben intézetünkben évente összesen csupán tízen-tizenöten
végeznek. A szakmában hatalmas potenciál rejlik. ¡
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Szerzők: Baranyai Rózsa, Fábián Margit

A BKR tudományos
és ipari nukleáris
kutatóbázis

A Budapesti Kutatóreaktor (BKR) közel 60 éve üzemel biztonságosan Budapest központjától 10 kilométerre, a csillebérci
campuson. Az eltelt hat évtizedben komoly szaktudás alakult
ki az üzemeltetésben, valamint a neutronfizika, a magkémia,
a reaktorfizika, a szilárdtestfizika és a sugárvédelem területén.

A

kutatóreaktor teljesítménye az
1959-es indulásakor 2 megawatt volt, ezt 1967-ben, az első
rekonstrukció után 5 megawattra növelték. 1992-ben, a második rekonstrukció során megtörtént a reaktor
teljes körű felújítása, teljesítményét 10 megawattra növelték; valamennyi szerkezeti
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elemét kicserélték, biztonságnövelő beruházást hajtottak végre. A megújult reaktor
1993-ban kapta meg a működési engedélyét, azóta folyamatosan és biztonságosan
üzemel.
A tudományos hasznosítás mellett a
kutatóreaktor társadalmi beágyazódása
nálunk is megvalósult, izotópokat állítunk

tudomány

elő ipari és gyógyászati alkalmazásra (daganatos megbetegedések diagnosztizálására
és kezelésére). A kutatóreaktor egyedi tulajdonságokkal rendelkező részecskét állít
elő, a neutronokat (nagy áthatolóképesség,
nincs töltése, van mágneses momentuma),
amelyek kiválóan alkalmasak kutatási célokra. A kutatóreaktor vízszintes csatornái-

MTA Energiatudományi Kutatóközpont • energia.mta.hu

séget biztosítanak kulturális örökségünk
tárgyainak vizsgálatára, vagy az egyik legégetőbb energetikai kérdés megoldására is,
de alkalmasak mind a biológiai rendszerek
jobb megértéséhez, mind az autóipari kérdések megválaszolására.
A Szépművészeti Múzeum egyik leghíresebb alkotását, a Leonardo da Vincinek tulajdonított Lovas kisbronzot először
2009-ben a washingtoni National Gallery
of Art szakemberi vizsgálták, és arra a megállapításra jutottak, hogy a szobor üreges
öntvény, amely a 16. század elején készülhetett. 2017–2018-ban a kutatóreaktornál
roncsolásmentes vizsgálatokra került sor.
A neutrontomográﬁás mérés lehetővé tette a 3D kép elkészítését a lóról és lovasról,
így a kisbronz belsejéről és a bronz falának
vastagságáról is pontos információt kaptunk. A szobor belső, hozzá nem férhető
részein meghatározott pontokon lokális
elemösszetétel-analízist végeztünk, amely
az öntési mag összetételét vizsgálta. Elvégeztük a bronz összetétel-vizsgálatát a lovason, a lovon és a ló farkán is azzal a céllal,
hogy a láthatóan külön öntött részek esetleges összetételbeli eltérését kimutassuk.
A nukleáris energiatermelés során, az
üzemanyagciklus végén kiégett fűtőelem
keletkezik, amelynek végső, biztonságos
elhelyezése a jelen nemzedék felelőssége.
A kiégett fűtőelemek kémiai feldolgozása
során a visszamaradó nagy aktivitású radioaktív hulladékok stabilizálása a legelső és
legfontosabb lépés a biztonságos tárolás
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hoz közvetlenül vagy neutronvezetőkön
keresztül 15 mérőberendezés kapcsolódik,
amelyek anyagtudományi, mérnöki, biotechnológiai és szilárdtestﬁzikai kutatásokat tesznek lehetővé.
A Budapest Kutatóreaktor folyamatosan megújuló és bővülő műszerparkja hazánk legnagyobb, nemzetközileg is elismert
kutatási infrastruktúrája. A nagyberendezések kihasználtságát a Budapest Neutron
Centrum (BNC) – nemzetközi bírálók által
felügyelt felhasználói rendszeren keresztül – koordinálja. A program keretében a
világ minden részéről pályáznak kutatók
mérési időre.
A BNC kutatói közössége nyitott az új
tudományos és ipari kapcsolatokra. A teljesség igénye nélkül néhány tematikus
munkát mutatunk be, szemléltetve, hogy
a neutronos módszerek egyedülálló lehető-
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folyamatában. A kutatóreaktor épületében
működő radiokémiai laboratóriumban végezzük a nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolására alkalmas amorf mátrixanyag
fejlesztését, optimalizálását. Az előállított
anyagokon neutrondiﬀrakciós mérést végezve meghatározzuk az anyag atomi szerkezetét. Az atomi távolságok, az atomi koordinációs környezetek meghatározásával

zárnak egy másik vizes fázisú kompartmentet. Magasabb rendű növények (spenót,
dohány) intakt leveleiben, kisszögű neutronszórással (SANS), neminvazív módon, mezoszkópikus léptékben (1–100 nm) vizsgáltuk
a multilamelláris membránrendszert (például a gránumos tilakoid membránokat),
azok legfontosabb szerkezeti paramétereit,
és ezáltal meghatároztuk azok dinamikai

Urántartalmú amorf anyagok és az atomi szerkeezet 3D modellezése.

választ adunk az amorf anyagban történő
radionuklidok beépülésére. Ezzel egy új
technológiát tudunk biztosítani a nagy aktivitású radioaktív hulladékok stabilizálására. (Fábián M. et al. Mat Science Forum 885
[2017] 48)
A szárazföldi növények fotoszintézise
során a napfény elnyelése a tilakoid membránokban található kloroﬁll-fehérje komplexekben megy végbe. A tilakoid membránok
egymással összefüggő hálózatot alkotnak
a kloroplasztisz alapállományában, és közre-

jellegzetességeit is. A kisszögű neutronszórás módszer segítségével nyomon követhetők a fény hatására végbemenő kloroplasztiszok szerkezetváltozásai, ami segít a
multilamelláris membránok változásainak
jobb megértésében. (Ünnep R. et al. Biochim
Biophys Acta 1837 [2014] 1572)
Hazánkban az autóipar kiemelt iparág,
ahol egyedülálló vizsgálati lehetőséget tudunk biztosítani új és használt alkatrészek
tesztelésére, hitelesítésére. Neutronos képalkotás segítségével egy új és egy körülbelül

3000 üzemórán át használt autóalkatrészcsapágyat hasonlítottunk össze. A használt
csapágyon mechanikai károsodást azonosítottunk, amelyet kimutathatóan a kenés
elégtelensége okozott. A neutronos képalkotással – a roncsolásmentes ipari anyagvizsgálatban elterjedt röntgentomográﬁával szemben – a fémek mellett a szerves
anyagok is kiválóan megjeleníthetők. Fontos volt a roncsolásmentes vizsgálat, mivel
a csapágy több darabból áll, némelyike repedt és töredezett volt, emiatt szétszerelés
után az eredeti állapot már nem állítható
vissza. A neutronos képalkotás kiválóan alkalmas a belső alkatrészek 3D megjelenítésére, valamint a további vizsgálatok pozícióinak kijelölésére. Eredményeink segítségével
a gyártási-hőkezelési folyamat javítható, a
kenés felvitele optimalizálható, így a termék
élettartalma jelentősen megnövelhető.
A Budapesti Kutatóreaktor teljes kihasználtsággal működik, a bemutatott néhány példa mellett számos élvonalbeli
kutatási területen végzünk tudományos
munkát. Biztonságos üzemeltetéséről és
üzemanyag-ellátásáról az MTA Energiatudományi Kutatóközpont gondoskodik.
Terveink szerint, a szükséges felújítások
elvégzése után, a BKR még sokáig szolgálhatja a tudományos közösséget.
Ezúton szeretnénk megköszönni Szőcs
Miriam (Szépművészeti Múzeum) és Szentmiklósi László (MTA Energiatudományi
Kutatóközpont) hozzájárulását a cikkhez. ¡

A neutrontomográﬁás felvételek függőleges és vízszintes metszetei, valamint 3D ábrázolása.
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SzigmaSzervíz Üzleti Kockázatelemző Kft. • szigmaszerviz.hu

Szerző: B. Á.

Kockáztass okosan!
Állami intézményeknek és a nagyvállalati szektor tagjainak kínálja szolgáltatásait a kockázatok integrált szemléletmódú elemzésével foglalkozó SzigmaSzervíz Üzleti
Kockázatelemző Kft. A vállalkozás szabadalmaztatott
módszertanáról és az elmúlt évek legnagyobb kihívásairól Fekete István ügyvezető főtulajdonos beszélt.

A Palisade Corporation vezető munkatársának előadása az angol nyelvű konferencián.

A

kockázatmenedzsmentre fókuszáló SzigmaSzer víz 12 évvel ezelőtt lépett piacra, és
2008-ban Magyarországon
egyedülálló módon, saját maga alkotott,
szabadalmaztatott módszertanával és
erre alapozott célszoftverrel egészítette
ki portfólióját, mely a stratégiai tervezés
támogatásától a multi- és egyedi projektek megvalósításának kockázatmenedzsmentjén keresztül a folyamatalapú
működési kockázatfelmérésig terjed.
„A pénzügyivel szemben léteznek olyan
területek – stratégiai, működési kockázat területei –, ahol nem rendelkezünk
múltbeli adatokkal, melyek segítségével
következtetni lehetne a jövőbeli történésekre” – magyarázta a módszertan
elvi hátterét Fekete István, kiemelve: az
üzleti döntések meghozatala során érdemes a pozitív kockázatokra is figyelni.

A Szigma IntegRisk® dogmája szerint
ugyanis a kockázat nem feltétlenül jelent negatív dolgot a projektek esetében.
A vállalat integrált személetmódú elemzései segítették a többi között az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt., a Richter Gedeon
Nyrt., a Szerencsejáték Zrt., a BKV Zrt.
és a Pick Szeged Zrt. fejlődését az elmúlt
évtizedben.
Az ügyvezető fontos pillanatnak nevezte, amikor 2013 márciusában stratégiai megállapodást kötöttek az Óbuda
Grouppal, melynek köszönhetően olyan
nagy volumenű projektekben vettek
részt, mint a Groupama Aréna, a Duna
Aréna és a most épülő, közel 70 ezer
néző befogadására alkalmas Puskás
Stadion. „A ferencvárosi »szentély« esetében szcenárióelemzéssel előállított input adatok megadásával Monte-Carlo
szimulációt futtattunk, és ezek alap-

tudomány

ján fogalmaztuk meg javaslatainkat
az egyes projekttevékenységeknél kritikus kockázatok kezelésére” – elevenítette fel a munka szakmai részleteit az ügyvezető. Azt is elmondta, hogy egyebek
között ez is közrejátszott abban, hogy
az aréna saját kategóriájában a világ
leggyorsabban felépített stadionja lett.
Az úszóarénával kapcsolatosan a kockázatfelmérés hozadékaként a határidő
mellett a minőségi elvárások teljesülését
nevezte komolyabb kihívásnak. Mint ismert, Julio Maglione, a vizes sportokat
tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA
elnöke minden idők legjobb világbajnokságának nevezte a 2017-es magyarországi rendezvényt. Fekete kitért egy
atomerőművi pilotprojektre is, melyben
tíz alap- és támogató folyamat végrehajtásában rejlő kockázatok felmérését
végezték – a megrendelő visszajelzése
alapján sikerrel. A tervek szerint a jövőben ez a munka tovább folytatódhat.
„A folyamatalapú kockázatfelmérési
rendszer kiépítésében más nagyvállalatoknál is közreműködünk” – tette
hozzá.
Az ügyvezető külön kiemelte, hogy
2015-ben a kockázatmenedzsment-szoftverek piacán vezető, amerikai székhelyű
Palisade Corporationnel közösen nagy
érdeklődést kiváltó, angol nyelvű konferenciát rendeztek Budapesten. A SzigmaSzervíz szellemi tőkéjét az is jelzi, hogy
számos publikáció köthető itthon és
külföldön egyaránt a vállalat munkatársaihoz. Fekete István – Magyarországot képviselve – jelenleg is részt vesz
a nemzetközi szabványosítási folyamatban, a kockázatfelmérési módszertanokra koncentráló ISO -IEC 31010:2018
szabvány kidolgozásában, amely várhatóan jövő elején jelenik meg. ¡
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kártevő rovarok, környezetbarát gyérítési módszer

Poloskák ellen csapdák
A Magyar Tudományos Akadémia növényvédelmi
kutatói olyan poloskacsapda kifejlesztésén dolgoznak, amellyel reményeik szerint jelentősen
csökkenthetik a kártevő rovarok egyedszámát.

A

zöld színű vándorpoloska és a barna ázsiai márványospoloska csupán néhány éve jelent meg az országban, de egyedeik hihetetlen
mértékben elszaporodtak. A vándorpoloska trópusi eredetű, vélhetően
Etiópia környékéről származik, míg a márványospoloska Kelet-Ázsiából
érkezett. A márványospoloska Európában a 2000-es évek elején kezdett terjeszkedni. Első példánya Zürichből, 2004-ből ismert. Hazánkban
2013 őszén kerültek elő egyedei Budapestről és a fővárostól délre fekvő
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nyezetbarát gyérítési módszer kidolgozásával is foglalkoznak.
A csapdákkal nem tudják kiirtani ezeket a kártevőket, de az
egyedszámuk remélhetőleg jelentősen visszaszorítható.
Hogy mikor lesznek a csapdás kutatásnak felhasználható
eredményei és mikorra jutnak el a szakemberek egy prototípus kifejlesztéséhez? Kontschán Jenő, az MTA ATK növényvédelmi igazgatója az mta.hu portált arról tájékoztatta,
hogy mivel a csapda prototípusait a természetben kell tesztelniük, a kutatás erősen ki van téve a környezeti tényezőknek.
Ha elhúzódik a meleg ősz, vagy enyhén alakul a téli időjárás,
az megbolygathatja a poloskák telelését. Az igazgató tervei
szerint 2020 végére egy prototípussal elkészülhetnek.
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Ócsáról. Vándorpoloskát 2000-ben találtak először Magyarországon.
Az utóbbi években már annyira elszaporodtak, hogy az ország több
pontján jelentős kárt okoztak egyebek között a zöldségfélékben és
a dísznövényekben. Jelenleg csak kémiai eszközöket, vagyis rovarirtó
szereket tudnak alkalmazni ellenük. (A két poloskafaj hazai természetes
ellenségei még nem ismertek.)
Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének kutatói a két poloska külső és belső parazitáit próbálják feltárni
abban a reményben, hogy ezek az élősködők segíthetnek a populációk
egyedszámának csökkentésében. A vizsgálat azért fontos, mert a paraziták hatékonyan ronthatják a poloskák túlélési esélyeit. A kutatók kör-

Szzinté
S
inntén
téén ide
iddegen
eeggeennho
hono
ono
nos,
s, inv
s,
nvázzió
i s fa
f j a nyyug
ugat
ai
at
levé
le
v lllláb
vé
ábbú po
polo
loosskka (L
(Lep
epto
t ggllos
to
los
ossu
sssuus oc
o ci
cide
iddeent
n alis
allis
is))

Az elmúlt évek megﬁgyelései szerint a következő években is nagy poloskaegyedszámokra kell számítani, mert a jelentősebb lehűlések sem vetik vissza az áttelelő egyedek
számát. És könnyen elképzelhető, hogy újabbak is megjelennek, hiszen az idegenhonos fajok terjedése folyamatos,
évente újabb és újabb fajok jelennek meg Magyarországon is.
A klímaváltozás, a nyitott határok, a közlekedés kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy egyes, jól és gyorsan alkalmazkodó
fajok könnyen új élőhelyeket hódítsanak meg. ¡

Atomerőművi berendezések
öregedéskezelése
VEIKI Energia+ Energetikai Kutató Fejlesztő és Kivitelező Kft.

www.veikihed.hu
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Szerző: Szegedi Imre

Világot hódítana a hazai
orvostechnológia

A magyar kórház- és orvostechnikai ipar hazánk egyik kiemelkedően sikeres
ágazata. Ezen a téren egy évszázada erőteljes és hatékony innováció folyik,
jelentős szakmai-műszaki értékek jöttek létre, széles körű piaci kapcsolatok
alakultak ki, és számottevő az export minden kontinensre. A további fejlődés,
a gyors növekedés feltételeiről az októberben megrendezett Hungaromed 2018
kiállítás szakmai panelbeszélgetésén is szó esett.

A

leggyorsabban növekvő ágazatok egyike az orvostechnológiai ipar, a legtöbb fejlett országban ma a nemzeti össztermék több mint 10 százalékát ez az iparág
adja. Sajátosságainál fogva az ágazat kevéssé érzékeny
a gazdasági visszaesésekre – beteg emberek mindig voltak és
lesznek. Az orvosi eszközök világpiaca 2015-re 425,7 milliárd dollárra nőtt, ami dinamikus fejlődés a 2010-es 300 milliárd dollárhoz viszonyítva, és a bővülés azóta is töretlen, évi 4-6 százalékos.
A piacot az Egyesült Államok uralja 37,4 százalékos részesedéssel.
Nekünk, magyaroknak is fontos ez a terület, hiszen az orvostechnológiai ipar szinte az utolsó, döntően hazai tulajdonú gyártóágazat. Amellett, hogy az itthon fejlesztett és gyártott eszközök,
berendezések (és eljárások) révén jelentősen hozzájárul a magyar
lakosság életkilátásának és általános egészségi állapotának javulásához, a kereskedelem évi növekedési üteme is kivételes. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 12 300 főt közvetlenül, további
30 ezer főt közvetetten foglalkoztat. Érthető tehát, hogy az ágazat
kiemelt jelentőségű a kormányzat kutatatás-fejlesztési és innovációs célkitűzéseiben. És ezt a tradíciók is erősítik.

A magyar orvostechnikai ipar indulása az 1917 végén megalakított, majd 1918. február 23-án bejegyzett, röntgenberendezéseket gyártó és javító Odelga Magyar Gyógytechnikai Részvénytársaság létrejöttéhez köthető. Az 1930–40-es években sok hasonló
proﬁlú hazai cég jött létre, az orvosképzés is megerősödött,
és a mai napig működő szakmai egyesületek alakultak. 1963-tól
– miután összevontak több nagy műszergyárat: a Budapesti Orvosi Műszergyárat, a Fogorvosi Műszergyárat, a Kórházi Berendezések Gyárát, a Debreceni Orvosi Műszergyárat és a Kontakta
Vállalatot – a magyar orvostechnika ipart a Medicor Művek képviselte. Magyarország lett a közép- és kelet-európai országok orvostechnikára szakosított vezetője. A világ harmadik legnagyobb orvostechnikai gyártójaként a Medicor fénykorában, az 1970–80-as
években több gyáregységgel, sok telephellyel rendelkezett, több
mint 10 ezer főt foglalkoztatott, a világ 35 országában volt leányvállalata, irodája, képviselete! A vállalat által fejlesztett és gyártott
készülékek minden földrészre, sőt még a világűrbe (a Balaton műszer 1980-ban, Farkas Bertalan űrrepülésekor járt a magasban) is
eljutottak.
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üledék-analizátor termékcsaládja nyerte el a 2016-os Magyar Innovációs Nagydíjat. A teljesen új kategóriát teremtő termékcsalád
világszerte több tízezer olyan kis- és közepes humán és állatorvosi
laboratórium számára teszi lehetővé a korszerű, gyors, pontos, egyszerű mikroszkópos vizeletüledék-analízis elvégzését, melyek nem
engedhetik meg maguknak a költséges, nagyautomata készülékek
használatát. (A készüléket 2016 első negyedévében kezdték forgalmazni Európában, az Egyesült Államokban és egyes ázsiai országokban. Az első évben 2484 félautomata vizeletüledék-analizátor értékesítésével közel 4,9 milliárd forint árbevételt ért el a cég.) Az orvosi
műszereket és orvostechnikai eszközöket gyártó, százszázalékosan
magyar tulajdonú kft. itthon elsősorban Dcont vércukormérő termékcsaládjáról ismert, amely 2000-ben nyert Innovációs Nagydíjat.
Az elmúlt ötéves fejlődési pályát és a globális trendeket ﬁgyelembe véve nem irreális várakozás, hogy az orvostechnológia
a következő öt évben megduplázza árbevételét. Hazánkban az
ágazat 2015-ös nettó árbevétele 253,8 milliárd forint volt, melyből
37,9 milliárd forint a belföldi, míg 215,9 milliárd forint az export.
Szakértők szerint a hazai vállalatok részesedése a magyar piacon
18 százalék, így a teljes hazai kereslet 210,8 milliárd forintra tehető a 2015-ös adatok alapján. A bővülés valóban dinamikus, hiszen
2017-ben az orvostechnológiai iparág 304 milliárd forintnyi terméket állított elő, ebből 40,3 milliárd forintnyi terméket belföldön
értékesítettek. Nem légből kapott elképzelés, hogy az eddig még
kiaknázatlan potenciálok ösztönzése hozzásegíti hazánkat ahhoz,
hogy a térség legversenyképesebb országa legyen az orvostechnológia területén. Szakértők úgy vélekednek, hogy megfelelő támogatási rendszerrel az orvosi berendezés- és eszközgyártás ismét
hazánk vezető iparágává válhat.
A magyar orvostechnika ipart képviselő Medicor fénykorában,
az 1970–80-as években a világ harmadik legnagyobb orvostechnikai gyártója volt, ennek köszönhetően Magyarország
a közép- és kelet-európai országok orvostechnikára szakosított vezetője volt. A képen a Budapest magazin 1967. 1.
számában megjelent cikk is a Medicor sikereiről számol be.

A rendszerváltás után ugrásszerűen megnőtt a kórház- és orvostechnikai vállalkozások száma, meglehetősen sok új cég jött
létre, illetve telepedett meg nálunk. A világcégek zöldmezős beruházásként telephelyet és fejlesztési központokat hoztak hazánkba.
Ma közel 2000 cég tevékenysége kapcsolódik az orvostechnikához,
és közülük 150-200 kiemelkedik a termékfejlesztésben és exportban. A kutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalatok ezer szállal
kötődnek, erős kapcsolatokat ápolnak a magyar egészségüggyel,
aminek következtében – minden nehézség ellenére – egyes területeken a magyar egészségügy műszaki színvonala eléri vagy meghaladja az uniós átlagot. Ugyanakkor azt sem szabad elhallgatni,
hogy miközben az Európai Unióban elvárás, hogy a gyógyításban
alkalmazott eszközök, műszerek átlagéletkora lehetőleg ne haladja
meg az öt évet, nálunk ezt nem sikerül tartani. Van olyan Medicorkészülék, amely 25-30 éve került ki a gyárból. Ez dicséri a készülék
előállítóját, de sem a betegeknek, sem az orvosoknak nem jó, ha
nem a legmodernebb technológiát használják a gyógyításban.
Az utóbbi évek egyik sikeres vállalkozása a 77 Elektronika Kft.,
amelynek világviszonylatban is egyedülálló félautomata vizelet-
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A Dcont vércukormérő
2000-ben
nyert Innovációs Nagydíjat.

Ennyi adat birtokában érthető, hogy miért született tavaly
december utolsó napjaiban kormányhatározat a hazai orvostechnológiai ipar fejlesztéséről. A Magyarországon 100 éve jelen lévő,
2018-ban centenáriumát ünneplő, jelentős hazai innovációs potenciállal bíró ágazat fejlesztése érdekében a kormány határozata
alapján össze kell írni a hazai közﬁnanszírozott egészségügyi ellátórendszer orvostechnológiai eszközszükségletét. Fel kell mérni
azokat az innovatív, hazai fejlesztés alatt álló vagy már előállított
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hető a kormány álláspontjának, 2030-ig próbál megoldást találni
a magyar gazdaság helyzetére. Ebben négy, fejlesztésre érdemes
területet emeltek ki – az építőipart, a kreatívipart, az élelmiszergazdaságot és az egészségipart. A miniszteri biztos a tavaly decemberi kormányhatározat egyik pontjával kapcsolatban – mely
szerint fel kell mérni, milyen innovációs folyamatok láthatók az
egészségiparban, milyen termékek készülnek – elmondta: 2016ban 616 magyar szabadalmat jegyeztek be, ebből 86 az orvostechnológiai iparághoz tartozott. Vagyis hatalmas hozzáadott érték
jelenik meg az ágazatban. Ezt a folyamatot a kormánynak minden
eszközzel támogatnia kell.
„Nekünk öt-tíz évre előre kell tervezni. A 140 fős külgazdasági
attaséi hálózat feladata a világban zajló folyamatok, a globális tendenciák követése. Tapasztalataink szerint azokban az országokban
és azokon a területeken, ahol a magyar gyártók hagyományosan
sikeresek, szintén hatalmas a verseny. Egy adott állam piacvédelmi
intézkedésekkel olyan alacsonyra viheti le az árakat, hogy a magyar gyártók versenyképtelenek lesznek az adott ország belföldi termelőivel szemben. A szakminisztérium a hazai gyártók érdekében
próbál fellépni” – mondta el Szép-Tüske Rita, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium Exportfejlesztési Koordinációs Főosztályának
vezetője. A hazai cégek munkáját segíti az a New Yorkban létrehozott központ, amely a kisvállalkozások külföldi megjelenését
támogatja. Idén néhány céget kivisznek, hogy – gazdaságdiplomáciai eszközökkel – segítsék ezek bejutását az amerikai piacra.
Forrás: MTI

orvostechnológiai termékeket, amelyek piacra vihetők itthon és
külföldön. Meg kellett vizsgálni azokat az ágazatspeciﬁkus eszközöket, amelyek segítségével a hazai versenyképes termékek külföldi piacra juttatása elősegíthető. Az ágazat várható munkaerőszükségletét ﬁgyelembe véve a kormányzat szerint cselekvési terv
is kell a mérnökképzés és szakképzés hiányterületeinek fejlesztésére, különösen a duális képzésre. (A kormányhatározat végrehajtása
késésben van, nem sikerült minden határidőt tartani.)
„Az egészségipar fejlesztése meghatározó jelentőségű a versenyképesség és a nemzetgazdaság teljesítménye szempontjából, a lakosság egészségi állapotának javulása 30-40 százalékkal is hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez” – hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkára egy 2018.
márciusi budapesti konferencián. Hornung Ágnes, aki anyai örömök elé nézve szeptember közepén távozott posztjáról, azt emelte ki, hogy a kormány 2016-ban fogadta el a hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi-tervet, amelyben hét stratégiai ágazatot jelölt ki,
ezek egyike az egészséggazdaság.
Az októberi orvostechnikai konferencia egyik szakmai panelbeszélgetésén a hazai orvostechnikai ipar innovációjáról, bel- és
külföldi versenyképességéről, gyors növelésének feltételeiről, lehetőségeiről, feladatairól volt szó. Lengyel Györgyi, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri
biztosa arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy készül az ország új gazdaságfejlesztési stratégiája. A munkaanyag, amely még nem tekint-

2017-ben az orvostechnológiai iparág 304 milliárd forintnyi terméket állított elő, ebből 40,3 milliárd forintnyi terméket belföldön
értékesítettek. Az iparág bővülése dinamikus, megfelelő támogatási rendszerrel az orvosi berendezés- és eszközgyártás ismét
hazánk vezető iparágává válhat. (A képen orvosdiagnosztikai berendezések fejlesztése a 77 Elektronoka Kft.-nél.)
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A Medicor Zrt. termékeinek 90 százaléka külföldön talál gazdára,
azaz minden tizedik kerül hazai kórházba, egészségügyi intézménybe.
(Az itthon eladott termékek jelentős része alapítványokon keresztül
jut el a megfelelő helyekre.) Steiner András vezérigazgató-helyettes
szerint azonban nem az a fontos, hogy hány százalék a hazai forgalom, hanem az, hogy amikor meghív egy külföldi partnert, működés
közben tudja bemutatni az általa gyártott készüléket – hiszen a partnerek teljes joggal referenciákat szeretnének látni. Az elkövetkező
két évben közel kétmillió eurót fektetnek a termékek fejlesztésébe,
megújításába. A termékeket valamilyen módon forgalomképessé
kell tenni, és ahhoz klinikai vizsgálatokra van szükség. Ha azt itthon
nem tudják elvégezni, mert az adott műszer itthon nem kellett, értelemszerűen nem jutnak hazai szakvéleményekhez, akkor valahol
másutt kell a vizsgálatra sort keríteni. Magyar gyártó esetében nonszensz, hogy határon túl kell referenciákat keresni. Nem várható el,
hogy egy magyar vállalkozás lenyomja a világcégeket, de az igenis
elvárható, hogy a hazai gyártók termékei (ha megfelelő minőségűek) itthon is részesei legyenek a gyógyításnak. A hazai gyártók
számára rendkívül fontos a belföldi piac, amikor árat adnak a hazai
kórházaknak, gyári árral dolgoznak. Nem ezen a piacon akarnak
meggazdagodni, nekik az a fontos, hogy az referenciahely legyen.
Sződy Róbert, a Péterfy Sándor utcai kórház ortopéd sebésze konkrét példát említett. A főorvos szerint az orvosnak sem,
a betegnek meg pláne nem mindegy, hogy milyen minőségű például a beültetésre kerülő implantátum. A közreműködésével kifejlesztett, egyedileg gyártott implantátumok beültetését engedélyezték a hatóságok, ám ahhoz, hogy továbblépjenek, például
az úgynevezett fárasztásos vizsgálatot el kellene végezni, amire
hazánkban – megfelelő berendezés híján – nincs lehetőség. Külföldön horribilis áron végeznék el a teszteket, ami megakasztaná
a projektet. Szó sincs egyedi problémáról, az összes hazai implantátumgyártó hasonló helyzetben van.
Belföldi értékesítésnél megkerülhetetlen, hogy a kórházak ﬁzetési lehetőségei sokszor limitáltak. Az egészségügyi intézmények-

től a gyártók gyakran kapják azt a választ, hogy hatvan, esetleg
kilencven nap múlva ﬁzetnének a készülékekért. A cégek a magyar egészségágazat támogatása érdekében ebbe is belemennek,
ha valóban megérkezik a pénz, de ilyen biztosítékot nem kaptak
a partnereiktől. A kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) esetében
elvárás lenne, hogy ne kelljen hosszú távú ﬁnanszírozást felvállalni,
mert erre egyszerűen nincs forrásuk, nem tudnak bankot játszani.
Az államnak kell a gyártók megfelelő likviditását biztosítania.
Blaskovics Gábor, a MetriMed Kft. ügyvezető igazgatója 2009ben Gábor Dénes-díjat kapott az életfogytig tartó, a ﬁzikai, kémiai
és élettani követelményeknek megfelelő „törhetetlen” protézisfémalapanyagok kutatás-fejlesztéséért, hazai előállításáért, speciális implantátumok kutatás-fejlesztéséért. „Azt szoktuk mondani,
hogy van innováció pénz nélkül is, de a piacra történő bevezetéshez pénz kell” – üzente a hódmezővásárhelyi vállalkozás vezetője,
aki szerint az innováció egy ötletből indul ki, a megvalósításához
azonban sok-sok pénz kell. Ami olykor nem vezet eredményre. Évtizedekkel ezelőtt részt vettek egy alapkutatásban, egyetemekkel
közösen elvégezték a vállalt vizsgálatokat, majd nem jutottak semmilyen eredményre. A következtetés az volt: nem baj, mert akkor
ebbe az irányba nem érdemes menni. Most azt tapasztalják, hogy
sokkal nyitottabbak az egyetemek és a kutatóintézetek a cég által
kezdeményezett pályázati programokra, ráadásul az intézmények
jelentős összegekkel szállnak be. Annak ellenére egyre szorosabb
az együttműködés, hogy a kisebb vállalkozások az alkalmazott kutatásban érdekeltek, míg az egyetemek az alapkutatásokban.
A pályázatokkal az a gond, hogy a kiíró sok esetben nem határoz meg konkrét igényeket, hanem csak adatokat ad meg. De hogy
mit miért kérnek, nincs megfogalmazva. Megadják, hogy miből
készüljön az implantátum, de hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezzen, az már nem jelenik meg, tehát nem lehet tudni, hogy
milyen célra kell kifejleszteni azt. Ha viszont ismert lenne a cél, és
a fejlesztő jobb minőségű eszközt tudna készíteni más anyagból,
nem indulhatna a tenderen, mert a pályázati kiírás csak az adott

Fontos, hogy a hazai gyártók termékei (ha megfelelő minőségűek) itthon is részesei legyenek a gyógyításnak, referenciát jelentve a gyártóknak. A hazai kórházak
ﬁzetési lehetőségei sokszor limitáltak, ezért a kkv-k esetében hasznos lenne, hogy
ne kelljen hosszú távú ﬁnanszírozást felvállalni, az államnak kellene a gyártók
megfelelő likviditását biztosítania. (A képen a MetriMed fejlesztette térdprotézis.)
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anyagra vonatkozik. A cél ismeretében a gyártó meg tudja határozni, hogy melyik alapanyag a megfelelő. Az érintett felek egyeztetésével akár pénzt is spórolnának. Ezeket a tanácsokat 2012 óta
mondják a cégek, ám azok eddig – a jelek szerint – nem jutottak
el az érintettekhez.
Kifogásként hangzott el, hogy a pályázatok aránylag hosszú
kifutásúak, lassú az elbírálásuk, ami piaci hátrányt jelent, hiszen
elképzelhető, hogy a konkurencia időközben megjelenik a piacon. Lengyel Györgyi szerint a minisztérium egyik fő feladata a
hatékony szabályozás kialakítása, minden erre irányuló javaslatot örömmel fogadnak. Mint mondta, olyan közbeszerzésekre
van szükség, amelyek harmonizálnak az EU-s jogszabályokkal, de
egyúttal a magyar hozzáadott értéket is támogatják. A minisztérium nemcsak a hatékony szabályozással tud segíteni, hanem az
üzleti környezet fejlesztésével is. Az utóbbi kulcskérdése, hogy
milyen támogatások érhetők el a termékek kifejlesztésére, piacra
juttatására. Az egyik nagy, most is elérhető forrás az Irinyi-terv
iparstratégiai támogatási előirányzata, amelyet a 2019-es költségvetés 2,5 milliárd forinttal támogat. (Itt más forrásból nem ﬁnanszírozható egyedi kérelmekre adnak pénzt.) Az Ipar 4.0 program
részeként a kkv-k vissza nem térítendő támogatásokat kaphatnak
minimum 20, maximum 500 millió forint erejéig. (Gyártáshoz kapcsolódó logisztikai folyamatok automatizálása, intelligens mechatronikai rendszerek kialakítása ﬁnanszírozható ebből a keretből.)
A hárommilliárd forintból gazdálkodó beszállítói fejlesztési program is segíti az ágazatot – ez esetben egy nagyvállalatnak legalább
öt mikro-, kis- és középvállalkozással kell szerződést kötnie. A hat
kiemelt terület egyike az orvostechnológia.
Fontos, hogy rendelkezésre állnak kutatás-fejlesztésre felhasználható források, de Steiner András szerint legalább ilyen jelentőségű a termék piaci megismertetése. Külföldi kiállításokon kell
igazolni, hogy mivel jobb az új termék az előzőnél vagy éppen a
konkurenciáénál. Ehhez is segítség kell, mert, ha nincs támogatás,
elakad, lelassul az innovációs folyamat. A piacszerzés, illetve meg-

A gyártók úgy érzik, hogy a pályázatok aránylag hosszú kifutásúak, lassú az elbírálásuk, ami piaci hátrányt jelent számukra. Tapasztalatuk szerint az egyetemek és a kutatóintézetek sokkal nyitottabbak a cégek által kezdeményezett pályázati programokra, melyekbe az érintett intézmények jelentős
összegekkel be is szállnak.

tartás hatékony eszköze a legfontosabb nemzetközi szakkiállításokon való jelenlét. Nem lehet kihagyni egy-két évet, akkor sem, ha
a részvétel komoly költségeket ró a kis- és középvállatokra. A cégek
ilyen irányú segítése az elmúlt időben csökkent, ami hátráltatja
a vállalkozások piacra jutását. Ha valaki saját standot szeretne egy
nemzetközi kiállításon, akár négy-öt évet is kell várnia. Ha sorra kerül, akkor 4-5 millió forintot kell ﬁzetni egy kiállítóhelyért.
Ha egy vállalkozás az évi négy-öt meghatározó kiállításon jelen
akar lenni, az anyagilag megrogyasztaná a céget. Nem pénzt kérnek, hanem lehetőséget a megjelenésre. Enélkül ugyanis a cégek
gyorsan leszállóágba kerülnek.
A konferencián jelentették be az ágazat továbbfejlesztését
szolgáló Magyar Orvostechnikai Iparért Alapítvány létrejöttét.
A cél az orvostechnikai ipar versenyképességének javítása, az
egészségipari innovációs tevékenység megerősítése szakmai hálózatépítésen keresztül. ¡

A piacszerzés, illetve megtartás hatékony eszköze a legfontosabb nemzetközi szakkiállításokon
való jelenlét. A részvétel komoly költségeket ró a kis- és középvállatokra. A cégek ilyen irányú
segítése az elmúlt időben csökkent, ami hátráltatja a vállalkozások piacra jutását.
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Vasútépítési projektek
megvalósítása
országszerte
A V-Híd Zrt. – kiemelkedő minőségű munkájával és technikai felkészültségével – megoldást kínál a kor szakmai kihívásain túl a megrendelők által megfogalmazott elvárásokra.
A társaság a magyarországi építőipar dinamikusan fejlődő vállalata, amely az ország számos
pontján valósít meg európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket.

A

V-Híd Zrt. 2015-ben kezdte meg működését 100%-os
magyar tulajdonú vasútépítési társaságként. A társaság sikerének kulcsa a munkatársak szaktudása mellett a projektszervezetek közötti csapatmunkában rejlik. A 2015-ös üzleti év stratégiai tervezéssel, valamint pályázatok
előkészítésével telt.

2016. évi munkák
Dél-Balaton II. ütem
A sikeres előkészítő munkáknak köszönhetően a társaság a nyertes Déli Part 2016 Konzorcium tagjaként vállalkozási szerződést
kötött a NIF Zrt.-vel a Szántód-Kőröshegy–Balatonszentgyörgy
vonalszakasz vasúti pálya építési és tervezési munkái, továbbá a
Fonyód–Kaposvár vonalszakasz felújítása a Kaposvár kötöttpályás
elővárosi hálózata fejlesztése tárgyában. A V-Híd Zrt. konzorciumi
tagként 3,6 Mrd Ft összegű teljesítést valósított meg. A dél-balatoni projekt kivitelezése igényelte a legtöbb előkészítő munkát,
tekintettel a megvalósítási helyszínek nagy részének üdülőövezetek melletti elhelyezkedésére. A nyári menetrendek és a vágányzárak összehangolása komoly kihívást jelentett a kivitelezés során.
A vasúti közlekedés okozta zaj és rezgés szempontjából kritikus
helyeken összesen mintegy 15 km hosszban zajárnyékoló falat,
illetve kb. 32 km hosszban rugalmas sínágyazatot telepítettünk.
A kivitelezés műszaki teljesítése 2018 szeptemberében, sikeres
műszaki átadással zárult.

Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.)
vasúti vonalszakasz felújítása
Magyarország egyik legforgalmasabb vasúti vonalszakasza a 40-es
számú, Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vasútvonal. Mind a személyszállítás, mind a teherforgalom tekintetében évente jelentős
forgalom gördül át rajta. A Budapesthez közeli vonalon kiemelkedően magas a személyforgalom a fővárosba ingázó lakosság közlekedési igényei okán. Emiatt szükségszerűvé vált a vasúti pálya
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Kelenföld–Százhalombatta vonal, 182 sz. műtárgy,
2017. szeptember

Érd–Százhalombatta nyílt vonal, 2017. szeptember

átépítése, az elavult rendszer korszerűsítése, valamint a kor elvárásainak megfelelő színvonal megteremtése. A V-Híd Zrt. a Kitérő
2016 Konzorcium vezetőjeként sikerrel pályázott a Kelenföld–
Százhalombatta vonalszakasz, vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése tárgyú projektre.

2017. évi munkák
Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.)
vasúti vonalszakasz felújítása
A Kitérő 2016 Konzorcium által korszerűsítendő 40-es számú és a
már átépített 30-as számú vasútvonal Budafok megállóhelyig pár-

innováció

V-Híd Építő Zrt. • vhid.hu

Társaságunk a nyertes Ágod-völgye Konzorcium vezető tagjaként 2017 decemberében vállalkozási szerződést kötött a NIF Zrt.vel az „Ebes–Debrecen közötti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása” tárgyában.
A MÁV 100a és folytatása, a 100-as vonal hazánk egyik forgalmas nemzetközi fővonala, mely a fővárost köti össze Debrecennel, az ország második legnépesebb városával. A hosszú évek alatt
kialakult pályahibák kijavítása, a vasúti és közúti közlekedés iránt
támasztott egyre magasabb igények miatt komplex felújítási munkára volt szükség.

2018. évi munkák
Érd–Százhalombatta nyíltvonali átépítés
és bal oldalon rostálás, 2017. szeptember

Kelenföld (kiz.)–Pusztaszabolcs (kiz.)
vasúti vonalszakasz felújítása

huzamosan halad. Tekintettel arra, hogy a teljes kizárás idején nem
lehetséges a 30-as számú vasútvonal forgalmának zavartatása,
a V-Híd Zrt. 2017-ben elvégezte a Budafok megállóhelyen szükséges vágányelhúzási munkákat annak érdekében, hogy a jelen
projektben kiszélesített középperonra tervezett perontetők létesítése, valamint a szélső peron új helyszínen történő megépítése
akadálymentesen megvalósulhasson.
2017-ben két ütemben épült át Érd állomás teljes vágányhálózata, az ehhez kapcsolódó felsővezetéki munkarészekkel és aluljáróval együtt. Folyamatos, egy vágányon zajló vonatforgalom
mellett történt a nyílt vonalon először a bal, majd a jobb vágány
átépítése is. A korábbi, elavult állomási vágányhálózat korszerűsítése lehetővé teszi az emelt szintű forgalmi feladatok ellátását, továbbá az akadály- és balesetmentes utasforgalom lebonyolítását.
Az érdi Főnök utcai útátjárótól a 219+00 szelvényig tehát új
felsővezeték alatt, új al- és felépítményen, az újonnan létesült zajvédő falak között haladnak jelenleg is a szerelvények.
Háros állomáson a raktárépületeket el kellett bontani, a helyükön új aluljáró, új vágány és P+R parkoló létesül. Szintén el kellett
bontani Budafok megállóhely végponti oldalán az egykori felvételi
épületet és zarándokházat, melyek akadályozták volna a szélső peron kialakítását.

A 40-es vonalon megkezdődött a teljes kizárásos vágányzár 2018.
február 26-án, így a Kitérő 2016 Konzorcium teljes kapacitásával
folytatja a munkák kivitelezését és a később sorra kerülő munkarészek előkészítését. A tárgyi vasúti vonalszakasz átépítése teljes
kizárásos vágányzárban igazodik a megrendelő általi tenderezés
idejében megfogalmazottakhoz.

Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.)
vasúti vonalszakasz felújítása
Az Ebes–Debrecen vonalszakasz korszerűsítési projekt kivitelezése
2018 elején elkezdődött. A konzorciumi részesedésnek megfelelően a társaság saját teljesítése 7,2 Mrd Ft értékű megrendelést jelent
a társaság számára. 2018-ban átépül a vasúti pálya és a hozzá szorosan kapcsolódó létesítmények többsége, így 2019-ben már mindkét
felújított vágány a közlekedő vonatok rendelkezésére fog állni.
A V-Híd Zrt. egyik alappillére a munkatársak szaktudása, akik
magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint szakmai
múlttal rendelkeznek a vasútépítés területén. Ennek köszönhető,
hogy cégünk számos, országszerte folyamatban lévő projekt megvalósításában vesz részt. ¡
Érd, 2017. szeptember

Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.)
vasúti vonalszakasz felújítása
A 2017. május 17-ei „Vállalkozási szerződés a Püspökladány (kiz.)–
Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás hivatalos
értesítője értelmében az RV2020 Konzorciumot hirdették ki nyertesként, melynek konzorciumvezetője a V-Híd Zrt.
2017-ben valamennyi tervezett vágányzári munka ütemterv
szerint elkészült, illetve az ideiglenes forgalombahelyezési ütemtervet is napra pontosan tartani lehetett. Emellett mind a vasúti
pálya, mind az új felsővezeték, vonali biztosítóberendezés, illetve
állomási, ideiglenesen átalakított biztosítóberendezés egy időben
került forgalomba. Az eljárásokon minden esetben a technológia
szerint indokolt 80 km/h sebességgel kerültek forgalomba a létesítmények, 48 óra időtartamra. Ezután, az üzemeltető hozzájárulásával, a pályára eredetileg engedélyezett 120 km/h sebesség
alkalmazásával folyik tovább a vasútüzem.

innováció

2018. november

innotéka
inn

31

TALÁLD FEL MAGAD!

2018/2019-ES TANÉV

• KIK INDULHATNAK?

• HOGYAN TOVÁBB?

• MIT LEHET NYERNI?

• MIT ÉRTÉKELNEK?

A legﬁatalabb díjazott megkapja a Vodafone Magyarország Alapítvány 150 000 Ft-os
egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs
Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett ﬁatalokat segítő egy-egy középiskolai tanár egyszeri,
100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1–3. helyezettjei
30 többletpontra jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárás során.

• EGYÉB TUDNIVALÓ

Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden, 1998. október 1.
és 2005. szeptember 1. között született ﬁatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási
tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar ﬁatalok is.
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a ﬁatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2019 szeptemberében Szóﬁában, az EU
Fiatal Tudósok Versenyén való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat
(3500–7000 euró) lehet nyerni.
A versenyen kiválasztott tehetséges ﬁatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

• MIVEL LEHET NEVEZNI?

Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint
matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató- vagy fejlesztő-, illetve tudományos munka eredményével. Továbbá pályázni lehet a National
Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált
mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, illetve konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is.
A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával,
illetve műszaki alkotással is részt lehet venni.

• HOGYAN KELL JELENTKEZNI?

A kidolgozandó vagy megoldandó feladat maximum 2 oldalas vázlatát
e-mailben kell eljuttatni 2018. november 28-án, 15 óráig beérkezően.
A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát,
a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mailcímét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens
vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail-címét és telefonszámát.

• KIK DÖNTENEK?

A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, illetve színvonal és a kidolgozhatóság ﬁgyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó 2018.
december 22-ig értesítést kap. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Részletes felhívás: www.innovacio.hu

Az I. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok
leírását 2019. április 1-jén, 14 óráig beérkezően kell beküldeni
a verseny titkárságára.
A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, illetve tudományos értéke; az önálló, saját
munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, illetve
műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz
működőképessége; a projekt befejezettsége és jövőbeni hasznosíthatósága; az eredmények észszerű és világos értelmezése.
A pályázóknak 2019. április 15. és 26. között, kötelező jelleggel,
maximum 5 perces prezentációt kell tartaniuk. A saját készítésű
modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket
a szóbeli prezentációra kell elhozni.
Az ünnepélyes díjátadásra 2019 májusában, kétnapos kiállítás
keretében kerül sor. A legjobb pályaműveket 2019 szeptemberében a Kutatók Éjszakáján is bemutatják.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag
támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indokolt
költségek megtérítésében, maximum bruttó 50 000 Ft értékben.
A verseny fővédnökei
Palkovics László miniszter, Innovációs és Technológiai
Minisztérium
Bódis József államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.
A verseny kiemelt támogatói
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége, Audi Hungaria Zrt., Vodafone
Magyarország Alapítvány
A verseny támogatói
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, B. Braun Medical Kft.,
Karsai Holding Zrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.,
Egis Gyógyszergyár Zrt., Ericsson Magyarország Kft.,
77 Elektronika Műszeripari Kft., Sanatmetal Kft., Mediso Kft.,
Innomed Medical Zrt., NI Hungary Kft., BHE Bonn Hungary,
Elektronikai Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Médiatámogatók
Fő támogató: M5 csatorna
Támogató: Innotéka magazin

• További információ: 06-1-430-3330, innovacio@innovacio.hu

pénzügyi rendszerek, tranzakciós költségek, bérlői struktúra

Új növekedési területek
a régióban
A kelet-közép-európai régió erősségei és versenyelőnyei jól ismertek már a befektetők számára. Új
tényező, hogy egyértelmű hangsúlyeltolódás van a
költséghatékonyság irányából a minőség és a tudásalapú működés felé a régió gazdaságának összes
ágazatában. Hogyan változik a bérlői struktúra?
Mutat-e némi lassulást a szolgáltató központok növekedése? Milyenek a jogi és pénzügyi rendszerek
a nyugat-európaiakkal összehasonlítva? Ezt mérte
fel a Skanska, a CBRE, a Dentons és a PwC közös,
Kelet-közép-európai befektetési körkép 2018:
Új növekedési területek című kiadványa.
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2018 prognózis

A teljes ingatlanbefektetési volumen a fő kelet-közép-európai
helyszíneken (millió euró)

A

2004-es bővítés óta Kelet-Közép-Európa az Európai Unió leggyorsabban növekedő régiója, 2018 első fél évében az EU-átlag
duplájának megfelelő, 4,2 százalékos növekedési ütemmel. A befektetési tevékenység is igen aktív. 2018-ban közel 5,8 milliárd
eurót fektetnek majd be a kelet-közép-európai irodapiacon. A régióba a világ minden tájáról – Észak-Amerika, Nyugat-Európa, Izrael és Dél-Afrika –
érkeznek a befektetők. Kelet-Közép-Európa a kereskedelmi ingatlanszektor
számára jó néhány éve kulcsfontosságú célpont. Az ingatlanpiaccal foglalkozó szakértők előrejelzése szerint az idei év befektetéseinek teljes összege
meghaladhatja a 12 milliárd eurót.
A régió napjainkban már érett piacnak számít mind gazdasági, mind jogi
értelemben. Az adókulcsok és egyéb költségek ma már összehasonlíthatók
a nyugati előírásokkal. A jogi szabályozottsága megegyező szintű biztonságot
nyújt, és a Németországból, Hollandiából vagy más országokból érkező befektetőknek is elfogadható. A tranzakciós költségek versenyképesek vagy még
kedvezőbbek, mint az érett piacokon, és sok szempontból kínál igen előnyös
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A kelet-közép-európai régióban befektetők származási hely szerint (2018. első fél év)

feltételeket, így például az ingatlan-adásvételi vagy a társasági adók terén.
Ugyanakkor Kelet-Közép-Európa nagyon fontos üzleti átalakuláson megy keresztül: a versenyképes béreken
alapuló gazdasági növekedésből a tudásalapú növekedés irányába. Ez az előremutató folyamat jól érzékelhető
a szakképzett munkaerő iránti keresletben is. A magas
szintű szaktudást igénylő munkahelyek száma gyorsan
nő, ugyanakkor az alacsonyabb képzettséggel betölthető állások száma stagnál. A régió munkaerő-ellátó jellege
folyamatosan alakul át külföldi dolgozókat idevonzó régióvá. Végül a munkaerőpiac aszerint is változik, ahogy
a demográﬁai és társadalmi trendeknek köszönhetően
nő a modern munkahelyek iránti igény.
A munkaerőpiaci változások a magas képzettségű
dolgozók iránti megnövekedett keresletet eredményeztek. A tehetségek iránti kiélezett küzdelemben az irodai környezet minősége kiemelt versenyelőny lett. A modern irodák iránti kereslet igen erős Kelet-Közép-Európában, 2018 első fél évében a régió legfontosabb városaiban
körülbelül 700 ezer négyzetméter volt a nettó abszorpció, vagyis a piaci felszívás. Az erős kereslet egyben erős
fejlesztési tevékenységet is jelent. A következő három
évben hatmillió négyzetméter új irodaterületet adnak
át, amivel együtt a régió teljes modern irodaállománya
21,1 millió négyzetméter lesz. Ez évi 9 százalékos növekedést jelent.
Ezzel egy időben a keresleti struktúrája egyre összetettebb lesz. Közel két évtizedig a régió leggyorsabban
növekvő és fejlődő ágazata, a szolgáltató központok voltak a legnagyobb bérlők. Az ágazat növekedési üteme
továbbra is emelkedni fog a közeljövőben. Ugyanakkor
közintézmények is megkezdték székhelyeik költöztetését korszerű irodaházakba, és a helyi vállalkozások is nagyobb irodaterületeket foglalnak el. ¡
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közlekedési fejlesztések, fűtési, hőtárolási megoldások

Tizedelő szmog

Forrás: Clean Air Challenge Report

Az Európai Bizottság felmérései szerint a világon minden tizedik korai halálesetért a szmog tehető felelőssé, Európában pedig évente több mint négyszázezer
elhalálozás vezethető vissza erre az okra.

Főbb légszennyező anyagok kibocsátásának alakulása (EU -28)

A

következő hét évben az Európai
Unió polgárai 183 milliárd eurót takaríthatnak meg, ha bevezetik a piacra azokat az innovatív szmogcsökkentő fűtési, illetve közlekedési technológiákat, amelyek képesek
védelmet biztosítani a környezetszennyezéssel és annak egészségre gyakorolt hatásaival szemben – derül ki az InnoEnergy és
a Deloitte által közösen jegyzett Clean Air
Challenge kutatásból. A jelentés cselekvést
sürgetve hívja fel a ﬁgyelmet a rendkívül
súlyos helyzetre, továbbá arra, hogy haladéktalanul lépni kellene ezen a területen,
mert a számítások szerint a szmog miatti
károk kezelése 2018 és 2025 között már így
is 475 milliárd eurós kiadást jelent majd az

34

innotéka
inn

2018. november

Európai Unió számára, és ez az átlagos éves
GDP közel három százalékát teszi ki.
A jelentés rámutat arra is, mennyire eltérő
módon hat az emberekre a rossz levegőminőség. A szmog kiváltó okaiban és hatásaiban óriási regionális eltérések tapasztalhatók:
míg Nyugat-Európában a közlekedésre vezethető vissza leginkább, addig keleten a fűtésből származik a legtöbb szennyezés. A kiváltó
okoktól függetlenül mindenütt a legﬁatalabbak a leginkább érintettek, a részecskekibocsátás százegységnyi növekedése az ötévesek
esetén átlagosan 2,3 évvel rövidíti meg a várható élettartamot, áll a jelentésben.
A szmogellenes harcban elsősorban két
területre érdemes kiemelten fókuszálni a
szakemberek szerint: a szállításra, illetve ezzel együtt a közlekedési fejlesztésekre, továbbá a hagyományos technológiákat kiváltó
és előremutató fűtési, hőtárolási megoldások támogatására. A szakemberek komoly
előrelépésben bíznak a forgalomoptimalizálás terén, valamint az alternatív üzemanyagok és az azokat hasznosító járművek elterjedésében a közlekedésben, miután ezekkel
számos induló vállalkozás kiemelten foglalkozik Európa-szerte, akárcsak a hőtárolási lehetőségek kiterjesztésével, mint a hatékony
energiamenedzsment egyik kulcsszegmensével is. A fűtési rendszerek korszerűsítését
illetően pedig mindinkább az olyan fejlesz-
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tési tervek kapnak ﬁgyelmet Európában,
amelyek a megújuló energiaforrások eddigieknél nagyobb arányú alkalmazását irányozzák elő. Kétség sem férhet hozzá ugyanis,
hogy a tiszta energiákra épülő hőtermelés
radikálisan csökkenthetné belátható időn
belül a szmog mennyiségét, és ezzel együtt
annak egészségkárosító hatásait.

„Megdöbbentő látni, hogy a szmog a mai
napig mekkora veszélyt jelent közösségeink
egészségére nézve. A jelentős anyagi kiadásoktól eltekintve nincs olyan indok, amely
megmagyarázná, hogy a rendelkezésünkre
álló technológiák alkalmazásával miért ne
lélegezhetnének tiszta levegőt az emberek.
Az InnoEnergynél a problémák megoldását
azok forrásánál ragadjuk meg, és ez most
sincs másképp. Aktívan keressük annak lehetőségét, hogy anyagilag vagy szakmailag
támogathassuk a szmog megállítása mellett
elkötelezett vállalkozásokat” – jelentette ki
Diego Pavia, a cég vezérigazgatója. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

Fázik-e a Föld
a fűtéstől?

Ha eljön az ősz, minden háztartásnak szembesülnie kell a fűtés rendszerint megemelkedett költségeivel. Csakhogy a lakások, munkahelyek melegen tartásának nemcsak közvetlenül kifejezhető pénzügyi ára van, de környezeti költségekkel is jár. Az otthonokban egyértelműen a hőtermelés fogyasztja a legtöbb energiát, ám kérdés, hogy lehetne-e jobban,
olcsóbban, környezetkímélőbb módon fűteni?

A

globális felmelegedés egyetlen pozitív hozadéka, hogy
kevesebbet kell fűteni télen – hangzik a keserédes bölcsesség. Ebben lehet némi igazság, legalábbis a mi éghajlatunkon. A meleg Golf-áramlat megzavarása miatt
az éghajlatváltozás a kontinens nyugati, óceáni éghajlatú részein
viszont soha nem látott téli lehűléseket hozhat. Ám ha a fűtést
tágabban értelmezzük – és a lakások élhető hőmérsékletének
fenntartását értjük rajta –, akkor a nyári légkondicionálás költségeit és energiaigényét is bele kell vennünk a képletbe. Ekkor pedig
már nagyon más a helyzet. Mivel a légkondicionálás hatékonysága
jellemzően alacsonyabb a fűtésénél, a perzselő nyarak miatt szükségessé vált hűtés többletköltségei meghaladják az enyhébb telek
fűtésmegtakarítását.
Az éghajlatváltozás minden elfogadott felmérés és előrejelzés
szerint növeli az emberiség energiafogyasztását, ezért elsőrendű
fontosságú, hogy a komfortérzetünket, életkörülményeinket fenn-

tartó szolgáltatások hatékonyságát növeljük. Így energiát és pénzt
takaríthatunk meg, illetve a környezetre nehezedő terhelést is
csökkenthetjük. De vajon a fűtés milyen mértékben veszi ki részét
az emberiség energiahasználatából?
„A mi éghajlati viszonyaink között a lakossági és az irodai energiafelhasználás leglényegesebb eleme a fűtés. A felhasznált energia mennyisége a fűtési energiahordozóktól, illetve a megtermelt
hőenergia elosztási módjától függően változik, és jelentősen csökkenthető, de sosem lesz elhanyagolható – mondja Barótﬁ István,
a Szent István Egyetem Épületgépészet Létesítmény- és Környezettechnika Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség elnöke. – A fűtés energiaigényének és környezeti hatásainak értékelésekor mindenképpen
külön kell választani az energiatermelést és a hőelosztást. A környezeti terhelésben nagyobb szerepe van az energiahordozónak, amely független a fűtési rendszertől. A fűtés okozta komfort-
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érzetet és a fűtés energiatakarékosságát viszont maga a rendszer
befolyásolja jobban.”
Sok szakember van ugyanezen a véleményen.
„A fűtés rendkívül fontos a környezeti terheléssel járó emberi
tevékenységek között. Az általánosan elfogadott adatok szerint az
energiafelhasználás 42-45 százaléka kötődik a lakóépületekhez, és
ennek döntő hányadát a fűtés teszi ki. A fennmaradó részen főként
az ipar, illetve a közlekedés osztozik – mondja Szánthó Zoltán,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékének docense, a Fűtéstechnika című tárgy előadója. – Ehhez még hozzá kell számolni
azt is, hogy az iparban is jelentős a hőtermelés, és jelen vannak
a fűtéstechnikai megoldások. Mindebből tehát az látszik, hogy az
energiafelhasználásból igen nagy részt foglal el a hőellátás. Ez természetesen nemcsak a felhasznált energia miatt jelent környezeti terhelést, de az előállítás közben történő környezetszennyezés okán is.”

A meglévő épületek szorításában
Kérdés, hogy a fűtési célú energiafelhasználást milyen alacsonyra
lehetne leszorítani abban az ideális esetben, ha „tökéletes” hatékonysággal üzemelnének e rendszerek (miközben tudjuk, hogy
tökéletes hatékonyság csak elméletben létezik). Szánthó Zoltán
szerint erre a kérdésre azért nehéz válaszolni, mert mindenki mást
ért pazarláson és energiahatékonyságon. A fűtési rendszerek tervezésekor általában a pénzügyi hatékonyság a mérvadó. Technikailag ugyan ma már megvalósítható a nulla energiaveszteséggel

működő házak kivitelezése, csakhogy ezek beruházási költsége
igen magas, és különösen alacsony energiaárak mellett kérdéses
a beruházás megtérülése. Az ilyen épületek pénzügyi hatékonysága tehát rossz, ugyanakkor az energiahatékonysága (és ezáltal
feltételezhetően a környezeti terhelése) nagyon előnyös. Ezek a
házak mégsem jelentenek valós alternatívát ma Magyarországon.
A fűtés „tökéletes” energetikai korszerűsítésének másik gyakorlati akadályát képezik a városok meglévő és kevéssé alakítható
épületei.
„Az emberek többsége ma már városokban él, így a fűtés energiafelhasználása is a városokra koncentrálódik. A városok adott
épületállománnyal rendelkeznek, amelyek hőellátása alig változtatható adottságnak tekinthető – érvel Szánthó Zoltán. – Gondoljunk csak bele: Budapest belvárosának műemléki környezetében
nem lehetséges az épületekre olyan hőszigetelést feltenni, amely
energetikai és környezetvédelmi szempontból ideális lenne. De magát a fűtési rendszert is nehéz a meglévő épületekhez úgy illeszteni,
hogy az eleget tegyen minden hatékonysági követelménynek. Teljesen más a helyzet, ha kint a mezőn építek egy új épületet: ott sokkal
nagyobb a tervező szabadsága.”

Hoznak-e megváltást a megújulók?
A hőtermelő és a hőelosztó rendszerek sokféleképpen kombinálhatók, emiatt nem lehet egyszerű választ adni arra az egyszerűen
hangzó kérdésre, hogy vajon a biomasszán, a fosszilis tüzelőanyagokon, esetleg napenergián vagy földhőn alapuló fűtés a leghaté-

A fűtés komoly környezeti terheléssel jár, az energiafelhasznááláás 42-45 százaléka kötődik a lakóépületekhez, és ennek döntő hányadát a fűtés teszi ki. A fűtés energiafelhasználása a városokra
k ncenntr
ko
t álódik
ik. Azon
o baan a nagyváros meglévő épületeinek adottságga miatt az épületek hőellátása
alig változtatható úgy, hogy az energetikai és környezetvédelmi szempontból ideális legyen.
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A megújuló energiaforrások kisebb terhelést gyakorolnak a környezetre, de Magyarországon a fűtésben használt megújuló
energiaforrások nagy része biomassza, melynek elégetése jelentős helyi szén-dioxid-termeléssel és egyéb környezetszennyező
anyagok felszabadulásával jár. A gyantás fahasábok tüzelésének
füstje talán kellemes az osztrák falvak elszórt házikóiban, de egy
kétmilliós városban már élhetetlen állapotokat idézne elő.

konyabb-e. Mind a hő termelésének, mind a továbbításának (és
leadásának) ideális módja változik a földrajzi, éghajlati és infrastrukturális feltételekhez igazodva.
Általánosságban igaz, hogy a megújuló energiaforrások kisebb
terhelést gyakorolnak a környezetre, de fontos ezek fajtáit külön
kezelni, főként a fűtés terén. Magyarországon ugyanis a fűtésben

használt megújuló energiaforrások jelentős részét a biomassza
– legfőképpen a fa, különböző alapanyagú brikettek, illetve pelletek – adja. Márpedig ezek elégetése nemcsak jelentős helyi széndioxid-termeléssel, de egyéb környezetszennyező anyagok felszabadulásával is jár.
„A biomassza ugyan a fűtésre legegyszerűbben használható
megújuló energiaforrás, de az általa okozott lokális környezetszennyezést nem szabad ﬁgyelmen kívül hagyni. Emiatt például
elképzelhetetlen, hogy Budapest fűtését a jelenlegi gáz helyett biomasszaalapra helyezzük – mondja Barótﬁ István. – Ennek oka
nem az, hogy ne lenne elegendő fa. Viszont olyan mennyiségű széndioxid és más szennyező anyagok kerülnének ki a légtérbe, amelyek
talán elviselhetetlen életkörülményeket teremtenének. A gyantás
fahasábok tüzelésének füstje talán kellemes az osztrák falvak elszórt házikóiban, de egy kétmilliós városban ez élhetetlen állapotokat hozna létre. A fatüzelés sokkal több szén-dioxidot termel, mint
a gáz elégetése. A fa elégetése természetesen összességében nem
termel többlet szén-dioxidot, hiszen csak az jut vissza az atmoszférába, amit korábban a fa megkötött. Igen ám, de e két folyamat
időben és térben is el van tolva egymástól.”
Az épületgépész egyetemi tanár arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy
a megújuló energiaforrások környezetterhelésének értékelésekor
a teljes életciklusukat ﬁgyelembe kell venni. Tehát az energiaforrások kiaknázásához, az energia tárolásához, szállításához szükséges
infrastruktúra kiépítése okozta terhelést is bele kell venni a kalkulációba. Ha a teljes folyamatot nézzük – az energiatermeléshez
szükséges berendezések alapanyagainak bányászatától kezdve a
termelt hő leadásáig –, nem feltétlenül a megújuló energiaforrások
számítanak pénzügyileg a leghatékonyabbnak, magyarul a leggazdaságosabbnak. Márpedig a környezeti terhelést és a gazdaságosságot soha nem lehet elválasztani egymástól, hiszen a befektetett
többletforrásokat is meg kell keresni valahol, ez pedig megnövelt
intenzitású ipari termelést igényel, ami végső soron növekvő környezetterheléssel jár – még ha ez elsőre független is a megújuló
energiaforrások felhasználásától, pláne a fűtéstől.
„A fatüzelés főleg vidéki környezetben életképes, hiszen ott a
faanyag forrása nincs messze a lakókörnyezettől, így nem túl magasak a szállítási költségek, és a fa tárolása is megoldható – magyarázza Szánthó Zoltán. – Vannak azonban műszaki problémák
a fatüzeléssel. Az emberek ma már elvárják az egyenletes és szabályozható hőleadást. Ez azonban a fatüzeléssel, illetve a hagyományos, egyszerű és elérhető árú kályhákkal nem megoldható. Természetesen léteznek már faelgázosító kazánok, tüzelhetünk pellettel,
de ezek drága megoldások. Falun a korszerűtlen kályhákban sokszor mindent elégetnek, amiből hő nyerhető, és ez az oka a jelentős
légszennyezésnek, ami főként télen jelentkezik.”
A biomassza-alapú fűtésnél a környezetterhelés szempontjából
mindenképpen előnyösebbek a geotermikus fűtésrendszerek.
„Ahol lehetőség van a föld mélyéből feltörő és megfelelően meleg
termálvíz hasznosítására, ott a geotermikus fűtés gyakran minden
más lehetséges módnál kisebb környezetterheléssel jár. De csak akkor, ha gondoskodunk a termálvíz használat utáni visszasajtolásáról,
mert így biztosítható ugyanis, hogy a rendszer fenntartható legyen,
és a felszín alatti víztározók ne merüljenek ki – érvel Barótﬁ István. –
A geotermikus energia másik elterjedt hasznosítási módja a földhő
hőszivattyúkkal történő hasznosítása, mely sokat fejlődött az utóbbi
évtizedekben. A hőszivattyúk egyre hatékonyabbá válnak, így e fűtési
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módszer gazdaságossága is javult. Itt sem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a hőszivattyúkat is le kell gyártani, és a működtetésükhöz szükséges energiát is meg kell termelni valahol. Így környezetterhelése, illetve szén-dioxid-emissziót gerjesztő hatása a geotermiának is van, csak az nem a végfelhasználóknál jelentkezik.”

Az igaztalanul kárhoztatott távhő
A fűtés pénzügyi és energetikai hatékonyságának növelése érdekében egyre jelentősebb szerepet kap a hőelosztás hatékonysága,
illetve a megtermelt energia elpazarlásának megelőzése. E probléma sok ember életében akkor merül fel igazán, amikor lehetősége
nyílik arra, hogy a közösségi (vagy táv-) fűtés, illetve az egyéni fűtés
közül válasszon. Mindkét fűtésrendszernek megvannak a maga
előnyei és hátrányai, ebből következően némelyek az egyikre, mások a másikra esküsznek. Kérdéses azonban, hogy az egyéni preferenciák mennyiben feleltethetők meg a tényeknek. Sok ember
ösztönszerűen elutasítja a közösségi szolgáltatásokat (így ellenérzéseket táplál a távfűtéssel szemben is), mondván, a közösség
más tagjai mulasztásainak, pazarló, nemtörődöm hozzáállásának
árát nem akarja ő megﬁzetni.
„Magyarországon az a sajátos helyzet állt elő, hogy a távfűtés
elterjedése egybeesett a házgyári lakótelepek elszaporodásával.

A lakótelepi házak energetikai mutatói nagyon rosszak, az emberek többsége pedig e hiányosságokat összekapcsolta a távfűtéssel.
Sokszor akkor is a távfűtést okolják a problémákért, a túl melegért vagy a túl hidegért, amikor valójában a ház egyéb épületgépészeti megoldásai a felelősek – mondja Barótﬁ István. – A panelházakba vitt meleg nagyon rossz hatásfokkal hasznosul, ezért
a szolgáltatás sokba is kerül. Ezzel szemben, ha a távfűtőrendszerre a modern energetikai követelményeket teljesítő fogyasztók,
tehát jól hőszigetelt épületek vannak rákapcsolva, ott a távfűtés
nagyon kedvező hőellátási megoldás lehet. Ausztriában sok falu
családi házainak fűtését is távfűtéssel oldották meg. Ott az egész
rendszer, a vezetékek és az épületek is jól hőszigeteltek, így kicsi
az energiaveszteség, és a költségek is alacsonyan tarthatók. Csak
nálunk nem ez a helyzet.”
A professzor szerint a több fogyasztóval működő fűtési rendszerek általában kiﬁzetődőbbek. A távfűtéssel szemben itthon tapasztalható jelentős ellenálláshoz az is hozzájárul, hogy ha valaki
egy házgyári lakásban lecsavarja a fűtést, akkor sem esik jelentősen
a hőmérséklet. Mivel komfortérzete nem csökken észrevehetően,
az a képzete támadhat, hogy feleslegesen ﬁzet a távfűtésért. Pedig valójában e jelenséget az épületek belső szigetelésének hiánya
okozza. A szomszédos lakások között semmiféle hőszigetelés nincs,
így egymást is fűtik. Ennek ellenére, ha a fogyasztók egyénileg sza-
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bályozhatják a lakásuk hőfogyasztását, az összességében csökkenti
az egész épület energiafelhasználását – ezáltal a költségeket, illetve
a fűtés okozta környezeti terhelést is. Különösen igaz ez az újonnan
épült, a lakások között is hőszigetelt épületek esetében.
„Nagyon fontos, hogy különválasszuk a távfűtést, mint műszaki
megoldást, és mindazt, ami Magyarországon hozzákapcsolódik:
a panelházakat. Nem hibáztatható a távfűtés azért, mert jellemzően a gyenge minőségű, olcsó technológiával épült házak kaptak
annak idején távfűtést, és maga a fűtési rendszer kivitelezése is kifogásolható, igénytelen műszaki megoldásokkal történt – jelenti
ki Szánthó Zoltán. – A távfűtés az előítéletekkel szemben kiváló
hőellátási mód, ahogy egyébként paneles technológiával is lehet jó
minőségű házakat építeni. Németországban például a széles körű
panelrekonstrukciós program rendkívüli módon felértékelte e lakásokat, és ott a távfűtés emiatt sem is esik negatív megítélés alá. Ha
jól működik a távfűtés – ahogy teszi ezt Dániában és más helyeken,
akár még családi házas környezetben is –, akkor nemcsak energetikai, de gazdasági szempontból is sikeres, tehát az ára versenyképes
az egyéb fűtési módokkal.”

Hőből is van újrahasznosítható hulladék
A közösségi fűtési rendszerek elméleti gazdaságossága azon alapul,
hogy a szükséges infrastruktúra kiépítésének és üzemeltetésének
költségei több felhasználóra oszlanak el, fajlagosan tehát olcsóbb
lesz. Családi házas környezetben – ahol a felhasználók kisebb lakósűrűsége miatt az infrastruktúra fajlagos költségei magasabbak –
Szánthó Zoltán véleménye szerint ez csak akkor valósítható meg,
ha a hőelőállítás jelentősen olcsóbb az egyéni fűtésnél. Ilyen körülmények között például a földgáz eltüzelésén alapuló távhőellátás
nem lehet versenyképes.
A végfelhasználóknál jelentkező fűtésienergia-pazarlást csökkentheti az utólagos hőszigetelés. Számos panelházat szigeteltek
az utóbbi időszakban, de ez sem nyerte el mindenki tetszését. Sok
Megvalósul a budapesti hőgyűrű
A Főtáv Zrt. a nyáron megkezdte a budapesti hőgyűrű kiépítését. Elkészülte után ez olyan távfűtőrendszer lesz, amely végre
a belvárosi lakosokat is bekapcsolja a közösségi fűtésbe. A vezetéket az Erzsébet híd alsó részén vezetik át a Dunán, és a Kossuth Lajos utca alatt épített különleges alagúton halad tovább.
A meglévő hálózattal együtt összeköti majd a külvárosban jelenleg még főként szigetszerűen működő hőkörzeteket a Belvárossal és egymással, így a Főtáv közleménye szerint a belső
kerületekben élők is áttérhetnek a drága és környezetszenynyező gázról az energiatakarékosabb közösségi fűtésre – ez
a Kéménymentes Belváros program.
A kutatások szerint, ha Budapesten 45 ezer gázfűtésű háztartás áttérhetne a távfűtésre, azzal évente 67 ezer tonna széndioxid kibocsátását lehetne megtakarítani. Sőt, mivel a gázkonvektorok, kazánok égéstermékei nemcsak szén-dioxidból
állnak, mintegy 80 tonna egyéb szennyező anyag sem kerülne
így ki a főváros légkörébe.
Elsőként az V. kerület lakosai juthatnak hozzá a távfűtéshez,
idővel a szolgáltatást kiterjesztik a VI., VII. és VIII. kerület
lakóházaira, irodáira is.
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lakóközösség azért áll ellen a ház szigetelésének (dacára a nyilvánvalóan hatalmas hőveszteségnek), mert fél a lakóterek falainak
párásodásától és penészesedésétől, amelynek egyik oka az elégtelen szellőztetés. Vajon jogos a félelmük?
„A házgyári házak eddig sem a falaikon keresztül szellőztek, így
a falak hőszigetelése ezt nem befolyásolja. Annál inkább az új nyílászárók, amelyek a korábbiaktól eltérően szinte légmentesen zárnak – magyarázza Barótﬁ István. – Igaz, hogy a jól záró nyílászárók
is jelentősen csökkentik a hőveszteséget, csakhogy az elméletet a
szakma kissé rosszul ültette át a gyakorlatba. Az épületek funkcióinak megfelelő működéséhez szükség van a friss levegőre, magyarul
a szellőzésre. Az más kérdés, hogy ez ne úgy valósuljon meg, hogy
a lakásban fütyül a szél. Ha megoldott a megfelelő légcsere, akkor
a jól záródó nyílászárók mellett sincs penészesedés.”
A távfűtőrendszerek révén a melléktermékként, más ipari tevékenységek szükségtelen, sőt néha kifejezetten előnytelen velejárójaként keletkező hulladékhő is hasznosíthatóvá válik.
„A távhőellátás révén hőerőművekben keletkező olyan hulladékhőt is hasznosíthatunk, olyan hőtermelést is alkalmazhatunk, ami
a lakóházakban kis léptékben nem megvalósítható. Nagyon sokféle
hulladékhő jöhet itt szóba: az ipari termelés során keletkezett, de
ott helyben nem hasznosítható hőtől kezdve a szó szerint értendő
hulladékból származó hőig, amely a szemét elégetésekor keletkezik – mondja Szánthó Zoltán. – Mivel e hőt ott, ahol keletkezik,
nem használják semmire, rendkívül olcsó. Hátránya viszont, hogy
jellemzően a lakókörnyezetektől távol, ipari telepeken keletkezik.
A százhalombattai kőolajﬁnomítóban a kőolajtechnológiai műveletek közben óriási mennyiségű hulladékhő keletkezik, sok-sok
megawatt megy el a levegőbe a léghűtés során. Ha sikerülne kiépíteni az ehhez szükséges infrastruktúrát (20-30 kilométer távhővezetéket), akkor ezzel nagyon olcsó hőt lehetne behozni Budapestre.
Ez azonban rendkívül nagy beruházási költséget igényelne. Bécs sokkal kedvezőbb helyzetben van: a városhoz közeli schwechati olajﬁnomító adja a város hőfelhasználásának igen jelentős részét.” ¡
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növelés, megújítás, közjólét • természetközeliség, egészségtudatosság

Azok a csodálatos erdők
Meg kell tanulnunk újra az erdővel együtt élni,
érintetlenül hagyva annak önmagát megújító
képességét – jelentette ki Bitay Márton földügyekért felelős államtitkár október elején,
a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetségének éves találkozóján.

A

kormány egyik kiemelt célja, hogy az ország területének fával borítottsága – ami napjainkban 21 százalék – elérje a 27 százalékot, mondta az
államtitkár. Kifejtette továbbá, milyen hatalmas munka vár a föld- és az erdőtulajdonosokra, valamint az erdészeti szakemberekre, mivel kiváló minőségű
fasorokat, erdősávokat, erdőket kell létrehozniuk ahhoz, hogy a tulajdonosok
a fából, erdőből tovább tudjanak fejlődni.
Az államtitkár arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy az erdős területek növelése
mellett ugyanolyan fontos célként kell kezelni az erdők és az erdőgazdálkodás minőségi megújítását is, különös tekintettel a klímaváltozás hatásaira
való felkészülésre és annak mérséklésére, mivel az erdők szerkezetátalakításával növelhető az élőhelyek biodiverzitása, így azok alkalmazkodóképessége is. A teendők közül kiemelte a károsodott erdők ütemezett helyreállításának folytatását úgy, hogy a hangsúly a jövőben a megelőzésre kerüljön.
Fontos célként említette az erdők környezeti és közjóléti értékének növelését, továbbá az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítását. Jelenleg
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mintegy kétmillió hektárnyi erdő van az országban, és
ennek több mint negyven százaléka magánkézben.
A rendszerváltás óta kétszázezernél is több hektár
erdőt telepítettek a magán erdőtulajdonosok, amivel
hozzájárultak ahhoz, hogy az egy főre jutó erdőterület
mértéke alapján Magyarország az Európai Unió élvonalába kerüljön, mondta Bitay Márton. ¡

eredeti funkció • Future Makers

Okostelefonok – több fotó, kevesebb hívás
E

Az elmúlt években folyamatosan megfigyelhető
trend volt, hogy az okostelefonok kezdik kiszorítani
a klasszikus fényképezőgépeket a digitális fényképkészítés piacáról, az újonnan értékesített kompakt
fényképezőgépek piaca pedig jószerével eltűnt.

z a világszintű trend azonban markáns változásokat
eredményezett a mobilokról alkotott képünkről is.
Az LG legújabb felmérése szerint ugyanis a mobiltelefonok eredeti funkciói napjainkra hivatalosan is háttérbe
szorultak, azaz a készülékeinket ma már többet használjuk fotózásra, mint telefonálásra. A kutatás egyebek
mellett arra mutat rá, hogy a válaszadók 87 százaléka
egy héten legalább egyszer készít valamilyen fényképet
az okostelefonjával, ezzel szemben valamivel kevesebb,
82 százalékuk használja ugyanilyen gyakorisággal a
hanghívás funkciót. Miután a közösségi média felhasználói aránya is eléri a 80 százalékot, egyértelműen kijelenthető, hogy az okostelefonokra alapvetően már nem
akként tekintenek a tulajdonosaik, mint amiért eredetileg létrehozták őket. Érdekesség, hogy az okostelefonnal való fényképezés annyira elfogadottá vált, hogy ma
már számos jegyzett fotópályázatra is várnak mobillal
készített anyagokat. Egyre elfogadottabb a mobillal való
fotózás a médiában is, néhány évvel ezelőtt a New York
Times például utat nyitott az alkalmi fotósok előtt is. ¡

Tizenéves jövőtervező kerestetik
A UPC Magyarország 2016 őszén hirdette meg először a Liberty Global
és a Unitymedia által létrehozott Future Makers Nagydíjat. A világ vezető
kábeltelevízió-szolgáltatója idén ismét kiírta pályázatát a díjra.

A

kétfordulós versenyre ezúttal 12 és 16 év közötti diákok jelentkezhetnek háromfős csapatokban. A versenyzőktől elsősorban olyan technológiai megoldásokat várnak, amelyek közösségi
és gazdasági haszna az egész társadalomnak fontos,
és nem csupán egyének, vállalatok vagy befektetők
számára nyújt előnyöket. A kiírás szerint Scratch
vagy AppInventor fejlesztői környezetben kidolgozott projektekkel, applikációkkal vagy weboldalakkal lehet pályázni. A Nagydíjra jelentkező csapatoktól a fejlesztéseket ismertető pályázat részeként
egy külön anyagot is várnak, melyben azt mutatják
be, miért tartják fontosnak az adott problémát és
annak megoldását egy kisebb vagy nagyobb közösség, vagy akár az egész társadalom szempontjából.
A magyar nyelven elkészített pályázatokat november 19-éig lehet beküldeni, az eredményhirdetés december elején lesz. (A versennyel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a futuremakers.hu
weboldalon.) A hazai szakmai zsűri által legjobbnak

ítélt pályamunkákat személyesen is prezentálják majd a pályázók, a győztes csapat jutalma pedig egy írországi utazás lesz, amely során részt vehetnek a világ
egyik legizgalmasabb innovációs eseményén, a dublini Coolest Projectsen, ahol
nemzetközi közönség előtt is bemutathatják alkotásukat. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Digitalizáció – várat
magára az átütő siker
A termelékenység növekedésének mértéke a 2000-es évek óta lassul,
és a trend globális szinten a digitalizáció megjelenése ellenére sem fordult meg – hívta fel a figyelmet Váncza József, az MTA SZTAKI Mérnöki
és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának vezetője az INDIGO elnevezésű Ipari Digitalizációs Szakmai Napon tartott előadásában. Vajon
mi lehet ennek az oka, és van-e esély a valódi áttörésre? – érdeklődtünk
a rendezvény után az intézet tudományos főmunkatársától.
„Minden jel arra mutat, hogy a digitalizációban rejlő potenciál ellenére a termelékenységet még a legfejlettebb országokban sem
sikerült tartósan fokozni” – adta meg az alaphangot Az ipari digitalizáció aktuális trendjei: nemzetközi kitekintés című előadásában Váncza József. Az MTA SZTAKI ipari digitalizációval foglalkozó kutatólaboratóriumának vezetője idén tavasszal Berlinben,
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a Fraunhofer Társaság által rendezett konferencián ismertetett
felmérésre hivatkozva elmondta, hogy az 1970 és 2016 között
végzett kutatás szerint az összkép messze nem tökéletes. A termelékenység összességében növekedett, azonban a növekedés
mértéke folyamatosan ingadozott: hol nőtt, hol csökkent. A növekedés a 2000-es évek eleje óta lelassult, és az Ipar 4.0 jellegű

it

termelékenység, gépi tanulás, szimuláció, robot-ember kapcsolat
vannak ezzel, ezért legalább egy évtizede szisztematikusan gyűjtik
az adatokat annak érdekében, hogy azoknak módszereknek a segítségével, amelyeket a jövőben alkotnak meg, jóval hatékonyabb
működésre tudjanak majd átállni.
„Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban is gigaprogramok indultak a gépi tanulás területén, az Európai Unió pedig
megpróbál felzárkózni ezen a területen is” – nyújtott nemzetközi
kitekintést az MTA SZTAKI tudományos főmunkatársa, aki fontos
lépésként értékelte, hogy Magyarországon éppen a minap jött létre egy kapcsolódó területet célzó program. A Mesterséges Intelligencia Koalíció mintegy hetven magyar és nemzetközi céget, egyetemet, tudományos műhelyt, szakmai és közigazgatási szervezetet
foglal magába. Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció
felkért elnöke, az Ericsson regionális igazgatója a megalakulás pillanatában úgy fogalmazott, hogy „az innováció vezérelte fejlődésnek hullámai vannak, melyek megváltoztatják a világunkat”, és
fontos, hogy ezeket a változásokat úgy irányítsák a szakemberek,
hogy pozitívak legyenek. Ezért lényeges, hogy a piac, a tudomány
és az állam képviselői együtt gondolkodjanak. Kiemelte, hogy
a mesterséges intelligencia generálta szakmai, jogi és tudományos
kérdésekre csak az érintettek folyamatos párbeszéde révén születhet válasz. Az MTA SZTAKI laborvezetője ezzel kapcsolatosan
egy általuk elvégzett kutatásra is felhívta a ﬁgyelmet, mely szerint
a magyarországi vállalatok továbbra is a szakképzett munkaerő
hiányában és a digitális írástudatlanságban látják versenyképességük akadályoztatását. „Ezek az okok egyébként teljesen egybevágnak a világtrenddel” – fűzte hozzá.

átfogó programok elindítása óta sem fordult meg a trend annak
ellenére sem, hogy azért találkozhatunk kivételekkel. Hozzátette
azt is, hogy a digitalizáció megjelenésével nagyobb növekedés lett
volna elvárható.
Az MTA SZTAKI tudományos főmunkatársa előadásában
hangsúlyozta a mesterséges intelligencia (MI) szerepét az ipari digitalizáció megvalósításában. Véleménye szerint az MI fő irányai
– melyek az ipar számára is a két legfontosabb terület –: a gépi tanulás és a fejlett robotika. Váncza az óriási potenciállal rendelkező
gépi tanulás esetében a felügyelt, az önszervező és a megerősítéses
tanulási formákat emelte ki. Ez utóbbira példaként a Google egyik
cége által fejlesztett algoritmus 2016-os sikerét említette, mely
elsőként tudta legyőzni Fan Huit, a proﬁ, kínai származású francia gojátékost. A sor pedig azóta további nagy nevekkel bővült.
(A go kínai eredetű játék, négyezer éves múltjával a legrégebben
folyamatosan játszott szellemi sport.) A korábban a komputerek
számára megfejthetetlen játék nyitjára a Google által felvásárolt
Deep Mind nevű cég programja, az AlphaGo jött rá.

Felértékelődnek az adatok
A laborvezető arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy a McKinsey Intézet felmérése szerint csak 2018-ban 3,5–5,8 milliárd dollár közé
tehető az üzleti potenciál a különféle tanulási módszerek alkalmazásában. Mindez azonban csak akkor valósulhat meg, ha az adatelemzéseket sikerül integrálni a gyártásmenedzsmentben. A szakember kitért arra is, hogy a világ vezető vállalatai régóta tisztában

A gépi tanulásnál az önszervező és a megerősítéses tanulási formákra jó példa az az algoritmus, mely elsőként tudott legyőzni proﬁ
gojátékost. A korábban a komputerek számára megfejthetetlen játék nyitjára a Deep Mind cég AlphaGo programja jött rá.
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lehetőségeket. „Magyarországon ez szinte bizonyosan így van, amit
megerősít az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform egy 2017-es
felmérése, amiben a cégek a versenyképesség egyik fő akadályaként
a hazai munkaerő digitális ügyekben való járatlanságát emelik
ki” – szögezte le. A kérdés megválaszolásában segítségünkre volt
Nick Gábor, az Epic InnoLabs munkatársa is, aki szintén előadást
tartott az INDIGO-n. Véleménye szerint a termelékenység elmaradásának egyik magyarázata arra vezethető vissza, hogy a termelés volumene és a munkavállalók létszáma nem alkalmazkodott
egymáshoz. „Azaz a vállalatok az új technológiák bevezetésének
eredményeképpen felszabadult munkaerőt nem bocsátották el, és
ezzel párhuzamosan új szolgáltatásokkal, termékekkel sem jelentkeztek a piacon” – mutatott rá a következő problémára Nick, kiemelve: a kérdés megválaszolását nehezíti, hogy a termelékenység
szektorspeciﬁkus, tehát más a digitalizáltsági fok az építőiparban,
mint a gépjárműgyártásban. Állítása szerint a trend megfordulásához elsősorban a vállalati digitalizációs szinten tapasztalható
egyenlőtlenségek feloldására lenne szükség, továbbá a piacon
megjelenő új termékek számának növekedése is elengedhetetlen.
Váncza József a további előrelépési lehetőségekről elmondta,
hogy a fejlett, ember-gép együttműködést támogató robotika és
az automatizálás olyan potenciális „game-changing” technológiák,
amelyektől a gyártószektor megerősödését várják, különösen a kis
és közepes méretű gyártók esetében. Magyarázatképpen hozzátette: az új generációs robotok mobilak és önállóak, így képesek
a dinamikusan változó környezetükben biztonságosan együtt
dolgozni az emberekkel. Azon túl, hogy segítenek csökkenteni
a termelési költségeket, nagyobb rugalmasságot kínálnak a gyártóknak a változó piaci feltételekhez és fogyasztói preferenciákhoz
való alkalmazkodáshoz. „Olyan megoldások szükségesek, amelyek
lehetővé teszik, hogy emberek biztonságosan dolgozzanak robotok
közelében. Ezek alapjai az olyan érzékelési algoritmusok, melyek
lehetővé teszik, hogy a robot ne csak ismételjen egy betanított mozdulatsort, hanem »lásson« és »érezzen « is” – fűzte hozzá. Nick
Gábor ezzel kapcsolatban azt jegyezte meg, hogy a robot-ember

Japán válasza
Váncza József a fejlett robotikáról elmondta, hogy a területnek
nagy jövője van, és különösen a kis- és közepes vállalatok megerősítését hozhatja, csökkenő termelési költséget és folyamatosan
növekvő rugalmasságot eredményezve. Ugyanakkor megjegyezte,
ezen a területen komoly problémákkal szembesülnek a világ országai. „Zéró programozási megoldások létrehozására van szükség,
ugyanis még a robotika őshazájában, Japánban is elveszítették az
alapvető robotprogramozási képességüket a mérnökök” – ﬁgyelmeztetett Váncza József, aki szerint éppen ezért a jövőben még
nagyobb szerepet fog kapni a modellezés és a szimuláció. Magyarázatképpen hozzátette: mindent tudni kell virtuálisan is szimulálni, mielőtt a valóságban sor kerül rá. A távol-keleti országgal
kapcsolatban a laborvezető elmondta azt is, maguk a japánok is
érezték, hogy a termelékenység tekintetében komoly problémák
merültek fel náluk, ezért az Ipar 4.0-n túlmutató, úgynevezett Society 5.0 elnevezésű programot indítottak el, amely a gyakorlatban
az egész társadalom digitális átalakulását célozza meg. Rendkívül
erős a cégek szociális innovációja, azaz nyitottak a vevők bevonására az értékláncban. Példaként a Hitachi informatikai platformját
említette, mely iparágak fölött működik. A laborvezető előadása
végén azt is hangsúlyozta, hogy bár korábban a fejlődés egyértelműen további lehetőségeket teremtett az ipar számára, manapság már messze nem ilyen egyértelmű a helyzet. Újra kell vizsgálni
a kérdést, hogy merre vezet ez az út: technológiai munkanélküliséghez vagy éppen újabb és újabb lehetőségek megjelenéséhez.

Min múlhat a siker?
A rendezvény után elsőként arra voltunk kíváncsiak, miért nem
voltak képesek a termelékenység növekedésének mértékét tartósan fokozni a világ számos országában. Váncza József szerint
a jelenség egyik oka az lehet, hogy képzett munkaerő hiányában
a cégek továbbra sem képesek kiaknázni a digitalizációban rejlő
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kapcsolat egyik legnagyobb kihívása az, hogy nem elszigetelten,
hanem egy munkatérben kell az embernek és a gépnek együttműködnie. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a robotnak képesnek kell lenni szituációfüggő reakciókat végrehajtani, ﬁgyelembe
véve az ember aktuális helyét, de akár kézmozdulatait, mimikáját.

Hiánypótló kezdeményezés
Az MTA SZTAKI és a németországi Fraunhofer Kutatóhálózat
közös projektvállalata, az EPIC InnoLabs Kft. termelésinformatikai kiválósági központ idén ősszel második alkalommal
rendezte meg az INDIGO elnevezésű ipari digitalizációs szakmai napot. Az előadásokat alapvetően két téma köré csoportosították; előbb a digitalizációval összefüggő stratégiai, módszertani kérdésekről hallhattak az érdeklődők, majd közvetlen
alkalmazási területeken ismerhették meg az Ipar 4.0 különféle
aspektusait. Mit jelent az Ipar 4.0 bevezetése a gyakorlatban?
Kádár Botond, az EPIC InnoLabs Kft. ügyvezetője megnyitójában jelezte, hogy az évente megrendezésre kerülő INDIGO-t
az ipari digitalizáció témájában egy olyan hiánypótló eseménynek tekintik, ahol lehetőség van arra, hogy közvetlen párbeszéd alakuljon ki a kutatók, a fejlesztőmérnökök és az ipari
alkalmazók között. Az előadók mind az ismertető, mind pedig
a közvetlen technológiát, például speciális robotizálási megoldást bemutató előadásaikban hangsúlyozták az emberi
erőforrás központi szerepét. Míg korábban a kutatásban és
a fejlesztésekben a különböző digitális technológiák kaptak
nagyobb hangsúlyt, mára kiderült, hogy a szakemberek és
a felhasználók szerepe legalább annyira fontos a produktivitás fenntartása érdekében. Ezt demonstrálta a rendezvényen
kiállított, ember-robot kollaborációban működő szerelési
mintaalkalmazás is, amelyhez Nacsa János, az MTA SZTAKI
tudományos főmunkatársa Fejlesszünk együtt: Ipar 4.0 mintarendszer Győrben, lehetőségek és első tapasztalatok című
előadása kapcsolódott.
Monostori László, az MTA SZTAKI igazgatója zárszavában
hangsúlyozta, hogy a bemutatott eredmények egyaránt aláhúzzák a célzott alapkutatások és az innovációorientáltságú alkalmazott kutatások és fejlesztések elengedhetetlen összhangját.
Kiemelte a kooperációk szerepét, utalva egyrészt az MTA
SZTAKI és a Fraunhofer Társaság immár 17 éves együttműködésére, másrészt a hazai akadémiai szféra (kutatóintézetek és
egyetemek), valamint az ipari szereplők egymásra utaltságára.

A robot-ember kapcsolat egyik legnagyobb kihívása az, hogy
nem elszigetelten, hanem egy munkatérben kell az embernek
és a gépnek együttműködnie, ezért olyan megoldások szükségesek, amelyek lehetővé teszik, hogy emberek biztonságosan
dolgozzanak robotok közelében, és a robotok ne csak ismételjenek egy betanított mozdulatsort, hanem lássanak, érezzenek.

Váncza szerint a gépi tanulás lehetőségei óriásit nőttek azzal,
hogy a szenzor- és általában adatgyűjtési technológiák minden területen elérhetővé, könnyen alkalmazhatóvá és – a hálózatoknak
köszönhetően – kommunikálhatóvá váltak. Ugyanakkor a számítási és adatfeldolgozási kapacitások, ha nem is korlátlanul, de szinte
szabadon bővíthetők (például felhőtechnológia). „Az igazi kihívás
ma már nem is ezen adatok feldolgozása, ezekből valamilyen feladat jobb megoldását támogató ismeretek kinyerése, hanem az új és
korábban meglévő, úgynevezett háttértudás integrálása” – mondta.

Együttes értékteremtés
Váncza József Japánnal kapcsolatosan arra hívta fel a ﬁgyelmet,
hogy a távol-keleti ország helyzete összetett. Egyrészt a második
világháború után termelékenységi szintjük közel tizedére esett
vissza az Amerikai Egyesült Államokéhoz képest, másrészt pedig
a nagy európai (Ipar 4.0) és amerikai (ipari internet) jellegű kezdeményezéseknél csak valamivel később indult átfogó, nemzeti
program (Robot Revolution Initiative), akárcsak a többi nagyobb
távol-keleti országban. Mint folytatta, a japán felfogás jellemzően
holisztikus, a termelést a gazdaság, a környezet és a társadalom
szövetében képzelik el, és felfogásuk szerint a termelés által létrehozott érték akkor jön létre, amikor a társadalom elkezdi használni
a létrehozott értékeket és szolgáltatásokat. Ezt ők együttes értékteremtésnek hívják. „Ennek a felfogásnak az egyik következménye,
hogy a digitalizációt sem egyedül az iparra szűkítve tekintik, az csak

a teljes társadalmat átható digitalizáció egyik, jóllehet fontos aspektusa” – emelte ki Váncza, hozzátéve: a 2016-ban indult Society 5.0
nemzeti program így ezen túl magába foglalja az egészségügyet
(egy egyre öregedő társadalomban), a mobilitást, a természeti erőforrások hatékony felhasználását, de még a természeti csapásokkal
szembeni védekezést is. A program korántsem csak a technikai feltételek megteremtését tűzi ki célul, hanem a megfelelő jogi szabályozás kialakítását, oktatási reformot és a digitalizációval szemben
érzékelhető társadalmi ellenállás feloldását is. ¡
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Szerző: B. Á.

Tervezés mesterséges
intelligencia alapokon
A BX POEM alapvetően nem a jelen, hanem a jövő technológiája, a mesterséges
intelligencia segítségével ugyanis rendkívül rövid idő alatt képes a termelés optimális megszervezésére – foglalta össze a vállalat legújabb fejlesztését Tóth Gábor.
A VariaTech Consulting Kft. ügyvezető igazgatóját a kis- és közepes vállalkozások
(kkv-k) számára készült gyártásoptimalizáló megoldás részleteiről kérdeztük.
Miért van szüksége külön gyártástervezési rendszerre egy kkv-nak?
– Annak ellenére, hogy a termeléstervezésnek központi szerepet kellene betöltenie a termelővállalatok életében, a gyakorlat azt mutatja,
hogy a cégek működésének ez mégis elszigetelt területe maradt. Emiatt sok esetben nincs meg az összhang a beszerzés, az értékesítés és
a gyártás között, ami pedig nehézséget jelent az üzletmenet rugalmasságában és hatékonyságában. A gyártástervezés komoly szakértelmet
követelő, időigényes, összetett feladat, ráadásul a folyamatos változások hosszadalmas újratervezést is igényelhetnek. Egy intelligens gyártástervező és optimalizáló rendszer azonban képes az erőforrások teljes körű kezelésére és a tervezésére.
Miben nyújt többet a BX POEM rendszer a korábbiaknál?
– A gyártástervező programok többsége az erőforrásokat korlátlan kapacitásként kezelve működik, ezért a terveket gyakran utólag kell a valós feltételekhez igazítani. A BX POEM komplett tervezést ad a gyártás

A BX POEM
képernyőképe
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szempontjából fontos erőforrások mindegyikére. A rendszer
egyik legfontosabb előnye, hogy mindig érvényes és végrehajtható tervet hoz létre a gyártástervező számára. Mindez
annak a – mesterséges intelligencián alapuló – tervező algoritmusnak köszönhető, amely egyszerre képes figyelembe
venni és kezelni a gyártás során szükséges összes erőforrást
(gépek, munkahelyek, szerszámok, alvállalkozók, dolgozók
és egyéb korlátozó tényezők), azok maximális kapacitását
és terhelhetőségét, valamint az erőforrások között fennálló
explicit és implicit függőségeket. Ezenfelül szem előtt tartja, hogy minden szükséges alapanyag rendelkezésre áll-e, és
minden megelőző munkafolyamat befejeződött-e. A tervező
algoritmus képes arra, hogy néhány perc alatt több ezer valós gyártási tervet készítsen és hasonlítson össze. Ezek közül
– a felhasználó által meghatározott feltételek és szempontok
alapján – választja ki a cég számára legmegfelelőbb vagy
legköltséghatékonyabb megoldást. Fontos kiemelni, hogy a
gyártás során keletkező adatok folyamatosan visszakerülnek
a BX POEM-be, mely az adatok alapján azonnal aktualizálja,
frissíti a jelenlegi termelési tervet, így a képernyőn megjelenő terv mindig naprakész lehet.

ket, és ezeket összehasonlítva alternatívákat generálhat egy
adott probléma megoldására.

Az optimalizált termelési terv kézi módosítására van-e lehetőség?
– Természetesen van. A rendszer felépítéséből adódóan képes az ütemezést valós időben végrehajtani, és a termelési
tervben meglévő megkötések és feltételek hatásait a gyártási
terven végigvezetni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy míg
a termeléstervező a grafikus tervezőtáblán módosításokat
végez – például áthelyezi a munkákat egy másik gépre vagy
megváltoztatja a munkák sorrendjét –, addig a háttérben az
algoritmus azonnal, valós időben újraszámolja a módosítás
következményeit a megkötések és feltételek teljesülése érdekében. A tervező így még a módosítások befejezése előtt láthatja azok hatásait, és biztos lehet abban, hogy a képernyőn
megjelenő tervváltozat helyes és végrehajtható. A termeléstervezőnek megvan az a lehetősége is, hogy több tervváltozatot hozzon létre, szimulációkat futtasson, a tervváltozatokat
összehasonlítsa, és végül eldöntse, hogy melyik tervet fogadja el. Mindemellett a rendszer a termelés rövid, közép- és
hosszú távú tervezését is támogatja a különböző tervezési
periódusok eltérő igényeinek és szempontjainak együttes figyelembevételével.

Létezik tehát a „tökéletes terv”?
– A termelés tervezéskor nagyon sok, egymás ellen ható szempontot kell figyelembe venni és mérlegelni, így minden körülmények között érvényes „tökéletes terv” – sajnos – nem
létezik. Egyik pillanatban a költségek optimalizálásán van a
hangsúly, máskor pedig egy fontos ügyfél rendeléseinek határidős teljesítése válik kritikussá, vagy egy speciális nagy amortizációs költséggel rendelkező gép folyamatos munkában tartása válik elsődlegessé. A felhasználók maguk határozhatják
meg, hogy éppen milyen cél elérését várják el a rendszertől,
melynek mesterséges intelligenciára alapuló termelésoptimalizálása törekszik azt a lehető leginkább teljesíteni.

Mekkora kihívást jelent egy ilyen gyártásoptimalizáló használata?
– A BX POEM kifejezetten felhasználóbarát, intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amit nagyon könnyű megtanulni és
kezelni. A vizualizáció egyszerűen átlátható erőforrásonkénti
vetületét mutatja a többdimenziós termelési tervnek. A grafikus formában megjelenő, már optimalizált terveket praktikus
kézi tervezési eszközökkel egyszerűen és azonnal láthatóan lehet „finomhangolni”. Az összeállított termelési terv könnyen,
egy mozdulattal jóváhagyható és gyártásba adható, jelentősen
felgyorsítva a terv üzemi területre való juttatását. ¡

Mennyi időre van szükség az optimalizáláshoz?
– Gyakorlatilag néhány perc elég a feladatok elvégzéséhez, a
tervezés gyorsaságának köszönhetően pedig egy teljesen új
dimenzió nyílik meg a tervező szakemberek számára. A BX
POEM képes szimulálni a különböző, sokszor egymásnak ellentmondó optimum szempontokra adható termelési terve-
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Ábrák forrása: BGE

Hogyan látja a magyar
lakosság a robotizációt?
Jóllehet a szakértők évtizedek
óta komoly párbeszédeket folytatnak az automatizálás, a robotizáció, illetve az Ipar 4.0 témájában, és számos szakértői becslés foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hosszabb vagy rövidebb távon milyen gazdasági és társadalmi
vetületei lesznek ezeknek a trendeknek, a robotizáció elfogadottsága, a folyamattal kapcsolatos attitűdök és az egyének általános tájékozottsága eleddig kevéssé vizsgált terület.

A

Budapesti Gazdasági Egyetem Kibergazdaság Kiválósági Központja
és a GfK Hungária Piackutató Intézete a többi között emiatt kezdett
hiánypótló kutatási programba, melynek első
fázisaként egy reprezentatív, ezerfős felmérést
végzett a 15–69 éves lakosság körében a robotokkal kapcsolatos egyéni percepciókról. Valójában mennyit tudunk a robotokról? Tisztában
vagyunk például azzal, hogy a robotok elkerülhetetlen térhódításával nem csupán műszaki,
technológiai aspektusból szükséges foglalkoznunk, hanem komoly gazdasági és társadalmi
kihívásokkal is szembe kell majd néznünk?
Vajon foglalkoztatja-e a hazai lakosságot, hogy
milyen változást hoz a robotizáció a mindennapokba, és hogyan áll ezekhez a trendekhez?

Tájékozottság a robotokról (%)

26

1
1
11

61

Nagyon sokat tudok a robotokról
Elég sokat tudok a robotokról
Csak keveset tudok a robotokról
Szinte semmit sem tudok a robotokról

Érdeklődés
és valós tapasztalat
A kutatásból egyértelműen kiderült, hogy
a robotizáció témaköre nincs széles körben
jelen a társadalomban. A megkérdezettek
mindössze egynegyedét foglalkoztatja a téma, és ők jellemzően felsőfokú végzettségű,
a technológia iránt érdeklődő férﬁak. Több
mint 60 százalék azt állítja, hogy igen kevés
tudással rendelkezik a robotokról, még úgy
is, hogy a kutatásban részt vevők közel egy-
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A megkérdezettek jelentős hányada szerint egy robot legfőbb ismérve, hogy önállóan, számítógép által vezérelve tudjon
végrehajtani bonyolult feladatot vagy
akár egész munkafolyamatot. Az, hogy
egy robotnak érzelmei legyenek, vagy külsőleg hasonlítson az emberre, egyáltalán
nem vagy alig elvárás. A megkérdezettek
szigniﬁkáns része szerint a robotok napjainkban leginkább a játékok világában vagy
ipari és katonai területen vannak jelen,
az oktatásban, a vendéglátásban vagy az
egészségügyben egyelőre kevéssé.

Nem tudom

harmada – saját bevallása szerint – már
találkozott valódi robottal. Ennek oka talán abban keresendő, hogy a válaszadók
elsősorban a kiállításokat és bemutatókat
jelölték meg a tapasztalatszerzés helyének, tehát nem valós környezetben érintkeztek robotokkal.
Arról, hogy mit vagy kit tartunk robotnak, szintén megoszlanak a vélemények.

it

Várakozás és jövőkép
Érdekes annak kettőssége is, hogy milyen
várakozással tekintenek az emberek a robotizált jövőre. Egyetértés körvonalazódik abban, hogy mind Európának, mind
Magyarországnak komoly lehetőségeket
jelenthet a robotizáció. Ráadásul az egyének életében is pozitívumnak gondolják
a robotok által biztosított növekvő kényelmet is, mely a vásárlási szándékban
is tükröződni látszik. A válaszadók majdnem fele vásárolna háztartási feladatok
elvégzésére alkalmas robotot, bár jelenlegi fogyasztói áruk erősen korlátozza a
keresletet. Még az olyan kevésbé ismert
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Kit kell megbüntetni a robot okozta
kárért? (%)

A robot ismérvei – szükséges ahhoz, hogy robot legyen (%)
65

Önállóan tudjon feladatokat végrehajtani
Számítógép vezérelje
Bonyolult feladatokat tudjon ellátni
Finommozgásra legyen képes
Elektromos berendezés legyen
Észlelje a környezetében történő dolgokat
Együtt tudjon működni más robotokkal
Kommunikáljon az emberrel
Képes legyen a tanulásra
Önállóan tudjon döntéseket hozni
Nagy ereje legyen
Külsőleg hasonlítson az emberre
Érzelmei legyenek

2 21

61
50
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25
25

45
31
29
27
35

22
14

A robotot alkalmazó embert vagy céget

6
4

A robot gyártóját, forgalmazóját
A robotot engedélyező hatóságot

Vásárlási szándék – vásárolna ilyen robotot (%)

Magát a robotot

Háztartási robotot, például
robotporszívót, robotfűnyírót

Senkit

44

Egyéb

Olyan robotot, amely képes a betegséget
megállapítani és gyógymódot javasolni

26

Önvezető autót, amely képes a forgalomban emberi beavatkozás nélkül közlekedni

Nem tudom

21

Olyan robotot, amely képes a háztartás
idős vagy beteg tagjainak ápolására

17

Olyan robotot, amely képes a gyermek
felügyeletére, ellátására

7

A robotizáció hatása (%)
16

Európa versenyképességére a világban

45

Magyarország versenyképességére

13

39

Az Ön hétköznapi életére, kényelmére

13

40

Magyarország gazdasági helyzetére

11

5

Az Ön munkájára, állására, jövedelmére

20

24

43

19

Inkább pozitív

Semleges

Inkább negatív

Nagyon negatív

Nem tudom

13

6 2 10

11

24

Nagyon pozitív

megoldások iránt is nyitottság mutatkozik,
mint például az önvezető autó, amit a megkérdezettek egyötöde szívesen vásárolna.
Másrészről viszont ugyanilyen arányban vannak, akik kifejezetten tartanak attól, hogy a robotok tömegesen elterjednek
majd a munkahelyeken. Elgondolkodtató
ugyanis, hogy a felmérésben részt vevők
összességében több mint fele szerint a
robot kiváltja az emberi munkát: a jövőben robotok fognak dolgozni az emberek

8 3

30

37

14

5 1 13

3

14

8

11

helyett (9 százalék), illetve a robotok átveszik az emberi munkák jelentős részét
(45 százalék). Általános a vélekedés, hogy
a robotok veszélyes, az emberi egészségre
ártalmas munkaköröket, az egyhangú, monoton feladatokat, az adminisztratív teendőket, illetve a nehéz, ﬁzikailag megterhelő
munkákat fogják átvállalni. A megkérdezettek sokkal optimistábbak a nagy tudást,
a kreativitást vagy a kommunikációs készségeket igénylő foglalkozásokat illetően,

it

az ilyen szellemi tevékenységeket nem tartják veszélyeztetettnek.
A szakértői véleménnyel nagyban összecseng, hogy a ﬁzikai munkát végzők, illetve
az alacsonyabb iskolázottságú munkavállalók egzisztenciájára lehet a legnagyobb kihatással a robotizáció; a válaszadók mintegy
60 százaléka gondolja így. Ennek alapján természetes az aggodalom, valamint a megoldás sürgetése. Bár a felmérés szerint vannak,
akik bizonyos munkakörökből kitiltanák a
robotokat, és a megkérdezettek 40 százaléka egyenesen alapjövedelmet vezetne be
a robotok miatt munkanélkülivé válók számára, a többség a lehetséges károk enyhítésének elsődleges módját az átképzésben
és az oktatásban látja.

Felkészülés és felkészítés
Ennek megfelelően igen fontos, hogy a robotizációval kapcsolatos ismeretek minél
előbb bekerüljenek a középiskolák, de főképp a felsőoktatási intézmények tananyagaiba és oktatási módszertanába. Az edukáció fontosságát hangsúlyozza a Budapesti
Gazdasági Egyetem Kibergazdaság Kiválósági Központja is, amely kutatási eredményeit
új képzési tematikák és oktatási anyagok
kidolgozásának támogatására kívánja felhasználni, valamint – a nemzetközi tudományos közösségben és a hazai vállalkozói
szektorban is aktív kapcsolatokkal rendelkező műhellyé válva – tevékenységével segíteni
a hazai gazdaság tudásalapú fejlődését. ¡
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közösségi oldal • járvány, nyomon követés

Megszűnik a Google+ A
Hivatalos közleményben jelentette be
a Google, hogy 2019 augusztusában
végleg leállítja a Google+ szolgáltatást.

világ legnagyobb felhasználói bázisával rendelkező vállalat
a 2011-es indulásnál nem kisebb célokat tűzött ki maga elé,
mint hogy idővel a Facebook konkurensévé nője ki magát. A felhasználók azonban nem voltak nyitottak a Google közösségi oldalára: egyes források szerint rendkívül kevesen használták, és a
felhasználók közel 90 százaléka csupán öt másodpercet vagy még
kevesebb időt töltött a platformon. A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy tízből kilenc ember feltehetően véletlenül kattintott az oldalra. A Google mindössze néhány nappal azután adta ki közleményét, hogy a Wall Street Journal megszellőztette: több százezer felhasználó személyes adata került veszélybe egy biztonsági rés miatt
még tavasszal. Egy szoftveres hiba miatt legalább 438 alkalmazás
kapott potenciális hozzáférést a felhasználók olyan személyes adataihoz, mint a nevek, születésnapok, e-mail-címek, proﬁlképek, de
számos más adat mellett a ﬁókok tulajdonosainak foglalkozását is
ki lehetett deríteni. A vállalat szerint a hibát még tavasszal azonnal
ki is javították, és komoly szigorításokat és megnövelt védelmi erőfeszítéseket ígértek a jövőre nézve. A közösségi oldal megszűnése
alapvetően csak az átlagfelhasználókat érinti, az üzleti felhasználókat a cég megtartaná, és átpozicionálná az egész Google+-t egyfajta cégen belüli kommunikációs rendszerré. ¡

Magyar big data megoldás Afrikában
A digitális technológiákra épülő tudományos
előrejelző módszerek egyre hatékonyabb
eszközöket biztosítanak a fertőző betegségek elleni küzdelemhez. A hatalmas menynyiségben rendelkezésre álló egészségügyi
információk összegyűjtése és elemzése,
vagyis a big data hasznosítása nagyobb
esélyt kínál a megelőzéshez, és jobb feltételeket teremt a gyógyításhoz.

A

z egészségügyi innovációkkal foglalkozó világszervezet, a PATH
és a budapesti Starschema Kft. együttműködésének köszönhetően idén ősszel kezdte meg működését az az integrált információs rendszer, amelynek segítségével előre jelezhetők a járványok,
és minden eddiginél pontosabban nyomon követhetők a tömeges
megbetegedések. A rendszer alapvetően az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO által létrehozott DHIS2 (District Health Information
System) nyitott adatbázisplatformban tárolt információkat használja: orvosi vizsgálatok és kezelések eredményeit, kórképeket,
laborleleteket, valamint a páciensek adatait a világ minden tájáról.
Földi Tamás, a Starschema ügyvezetője a projekttel kapcsolatosan arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy az alkalmazás lehetővé teszi
a szakemberek számára, hogy egy felületen kövessék a betegségek
terjedését, megbirkózzanak a sokszor többmilliós rekordszámú
adathalmazok elemzésével, és meghatározzák azokat a kritikus
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régiókat, ahol megelőzésre vagy beavatkozásra van szükség.
A magyar vállalat ehhez nyújtott programozói, elemzői és technikai segítséget. A fejlesztést elsőként Zambiában, Szenegálban és
Etiópiában alkalmazzák a malária terjedésének megﬁgyelésére. ¡

inno -tér

Siegfried Niese • Tim OʼReilly • Vágó Ádám

Siegfried Niese

Hevesy György

alkalmazásáért a kémiai folyamatok
vizsgálatában”.
Hevesy korának számos neves tudósát ismerte személyesen, többekkel dolgozott együtt, többekhez fűzte szoros
barátság. A könyv bemutatja Hevesy
tudományos eredményeit és azokat a
sokszor nehéz körülményeket, amelyek
között ezek születtek. Számos részletet
idéz Hevesy levelezéséből. Ezekből egy
olyan ember portréját ismerhetjük meg,
aki a legnehezebb időkben sem vesztette el a humorérzékét, és tisztelettel
tekintett embertársaira. •

Tudomány határok nélkül

Akadémiai Kiadó
Hevesy György (1885–1966) Budapesten született, jómódú zsidó család
ötödik gyermekeként. Ő fedezte fel
a hafniumot, nukleáris elemző módszereket dolgozott ki, a nevéhez köthető
a röntgenfluoreszcencia-analízis kidolgozása és az izotópszétválasztás,
valamint a nukleáris medicina mint
tudományág alapjainak lefektetése.
1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott
„az izotópok nyomjelzőként való

Tim O’Reilly

WTF?
Miért rajtunk múlik,
hogy mit hoz a jövő?

Typotex Kiadó

a világon, gyökeresen megváltoztatva
a mindennapjainkat. A szerző új könyvében a mesterséges intelligencia által
gerjesztett kihívásokra és aggodalmakra kínál gyakorlati megoldásokat.
Reid Hoffman, a LinkedIn társalapítója így ajánlja a könyvet: „Mindazoknak, akik szeretnének felkészülni
a jövőre, és szeretnék tudni, a technológia hogyan alakíthatja és segítheti majd
a társadalmunkat, a WTF? nélkülözhetetlen kalauz.” •

Az életünket a technológia alakítja,
és a gépek irányította, ellenséges világ
már egyáltalán nem is tűnik távolinak.
Az Amazon, a Google vagy éppen az
Uber működését látva érzékelhetjük,
miképpen kezdtek el uralkodni felettünk
az algoritmusok.
Tim O’Reilly negyven esztendeje,
a techipar pionírjaként figyeli és alakítja a Szilícium-völgy aktuális trendjeit,
melyek évről évre végigsöpörnek

Vágó Ádám

A Kárpát-medence
ősi kincsei

korszakok tárgyi kultúrájáról, művészetéről tudunk. Történeti és művészeti
megközelítésű korszakleírásokkal, elemzésekkel, érdekességekkel, térképekkel, valamint közel kétezer műtárgy
színes fotójával mutatja be a Kárpátmedence ősi műkincseit.
Az album az első ilyen összefoglaló,
tárgyakkal gazdagon reprezentált,
művészeti megközelítésű, tudományosismeretterjesztő munka a Kárpát-medence Árpád-kor előtti műkincseiből.
A leletek egy része először ebben
a könyvben látható. •

A kőkortól a honfoglalásig

Kossuth Kiadó
Ez a kivételes szépségű és egyedülállóan tartalmas művészeti album
a Kárpát-medence régészeti gyűjteményeiben fellelhető kincsek legjavát
tárja az olvasó elé. Kr. e. 800 000-től,
a Kárpát-medencei őskőkor kezdetétől
a Kr. u. 10. századig, a magyar honfoglalás korának végéig ismerteti
és rendszerezi mindazt, amit az egyes

lapozó
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volfrámötvözet, finomműködés, automatizált leolvasás, csillapítási idő

Szerző: Stöckert Gábor

Eötvös munkáját
csiszolta tökélyre

Rybár István az 1920-as években

inga mozgásából a gravitációs erőtér horizontális irányú változásaira is lehetett következtetni. Ez a vízszintes irányú komponens pedig észrevehetően változott, ha a
kőzeteknél kisebb sűrűségű kőolajnál vagy
nagyobb sűrűségű ércnél történt a mérés –
ennek köszönhetően az Eötvös-inga az olajipar és a bányászat egyik alapvető műszere
volt a 20. század közepéig.
A Budapesten, neves tanár ﬁaként 1886ban született Rybár István Eötvös tanítványa volt az ELTE elődjében; a gravitációs
mérésekben is részt vett, majd tanársegéd
és adjunktus lett. Tizenegy évig dolgozott
együtt Eötvössel, alaposan megismerve a ﬁzikus találmányát és kutatásait. Ezzel magyarázható, hogy fénytani tanulmányai felől mindinkább a geoﬁzika felé fordult, és
a Gyakorlati Fizikai Tanszéken tökéletesíteni
kezdte mestere találmányát. A platina-irídium szálat egy alkalmasabb volfrámötvözetre cserélte, és 1929 és 1952 között több szabadalmon átívelően múlta felül az eredeti
ingát. Egyrészt sikerült csökkentenie az Eötvös-inga méretét, másrészt érzékenyebbé
tette, és a műszer ﬁnomműködését jobban
megóvta a zavaró külső hatásoktól, például

INDEX

Forrás: Wikipédia/Rybár Olivér

Forrás: Berget Alfonz: A földgömb és a légkör ﬁzikája

Az eredeti
Eötvös-inga
rajza

légáramoktól és a hőmérséklet-változástól.
Emellett az emberi leolvasást automatizálta és pontosabbá is tette egy fotograﬁkus
eljárással, ráadásul a csillapítási időt is jócskán lecsökkentette. Törekvéseinek első, üzletileg is jelentős sikereket elérő terméke a
40 perces csillapítással rendelkező Auterbal
(Automatic Eötvös-Rybár Balance) inga volt
– a zalai olajmezőket ennek segítségével fedezték fel, és külföldön is népszerű volt.
Bár kutatóintézetek és nagyvállalatok is
többször hívták külföldre, Rybár István Magyarországon maradt. 1949-ben a Kísérleti
Fizika Tanszékről vonult nyugdíjba tanárként,
ám a munkát még nem fejezte be. Az 1958-as
brüsszeli világkiállításon az Auterbal E54 változata aranyérmet kapott, de még egy E60
típus is készült, 20 perces csillapítási idővel.
Az Eötvös Loránd Geoﬁzikai Intézet tudományos munkatársként alkalmazta, és Rybár
1962-ben, 76 évesen innen vonult végleg
nyugdíjba. 1971-ben bekövetkezett haláláig
tartotta a kapcsolatot korábbi munkatársaival és a magyar geoﬁzikus közösséggel. ¡

Forrás: Wikipédia/Családi hagyaték

A tudománytörténetben előfordul, hogy
valaki nem önálló találmánnyal alkot maradandót, hanem egy létező vívmányt fejleszt tovább jelentős módon. Így történt ez
Rybár István esetében az Eötvös-ingával.
Már maga az Eötvös-inga is egy továbbfejlesztett eszköz volt: alapja a torziós inga,
amelyet a híres francia ﬁzikus, az elektromos töltés mértékegységének nevet adó
Charles Coulomb írt le 1784-ben. Coulomb
ingájának lelke egy igen vékony, rugalmas
és elcsavarodásra képes (torziós) szál volt,
amelynek végén egy középen felfüggesztett, vízszintes rúd lógott. A 18. század végén Henry Cavendish ennek segítségével
mérte meg a gravitációs állandót, egyenlő
súlyokat helyezve a rúd két végére – Eötvös
Loránd ebből kiindulva alkotta meg a nevét viselő műszert. Az Eötvös-inga lényegi
módosítása az aszimmetriája volt: az egyik
súly mélyebbre került a másiknál, ezért az

Az Auterbal E54 működő példánya
a BME alagsorában

COTHEC Energetikai Üzemeltető Kft. 40 • IIR Magyarország Kft. 1 • Magyar Innovációs Szövetség 32 • MTA Energiatudományi Kutatóközpont 20–22 • MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 14–15 • MTA Természettudományi Kutatóközpont 16–17 • SzigmaSzervíz Üzleti Kockázatelemző Kft. 23 • VariaTech Consulting Kft. 46–47 • Vawex Hungária Kft. B3 •
Veiki Energia+ Energetikai Kutató, Fejlesztő és Kivitelező Kft. 24 • V-Híd Építő Zrt. 30–31 • Weishaupt Hőtechnikai Kft. B2
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