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A V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a magyarországi építőipar dinamikusan fejlődő vállalata, amely az ország számos pontján valósít meg európai
uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket.
A vállalat sikerének egyik alappillére a munkatársak
szaktudásában rejlik.
A V-Híd Zrt. – kiemelkedő minőségű munkájával és
technikai felkészültségével – megoldást kínál a kor szakmai kihívásain túl a megrendelők által megfogalmazott
elvárásokra.
A V-Híd Zrt. egyik célja, hogy megőrizze vezető szerepét a vasútépítési piacon az elkövetkezendő években.

Két keréken
Különös emberekből bőséges a felhozatal. Egyik ismerősöm
hosszú évek óta otthonától elteker a váci vasútállomásig,
ott biciklijével együtt felszáll a vonatra, majd a Nyugati
pályaudvaron leemeli a drótszamarat, és irány a munkahelye. Időnként leszorítják, gyakran rádudálnak, még gyakrabban ő szidja a kerékpárútra parkoló autósokat, azaz éli
a bicajosok mindennapi életét. Néhány évtizede még
az életét kockáztatta volna, ha így akart volna egyik helyről
a másikra eljutni. Most meg azt látja, hogy egyre több
a hozzá hasonló módon közlekedő.
A kerékpáros fejlesztések összehasonlíthatatlanul jelentősebbek az utóbbi kilenc évben, mint több évtizeden át
voltak. 2010 óta mintegy negyven kerékpárosbarát
fejlesztés valósult meg a fővárosban. A következő években
Magyarországon soha nem látott kerékpáros fejlesztések
kezdődnek, azokra 150 milliárd forint áll rendelkezésre.
Budapesten az a cél, hogy 2030-ra 2,5-ről 10 százalékra
növekedjen a kerékpáros közlekedés részaránya.
Ma hazánkban a felnőtt lakosság 70 százaléka szokott
kerékpározni, és a felmérések azt mutatják, hogy
igény van a kerékpárosbarát városra.
És igény lenne a kerékpárosok, gyalogosok, autósok,
buszosok egymással szembeni jóval nagyobb empátiájára.
Csak Budapesten közel kétmillió ember akar nap mint nap
eljutni a számára fontos helyekre – gyakorta keresztezve
egymás útjait. Régi városszerkezet adta lehetőségek
feszülnek egymásnak a modern várossal szemben
támasztott jogos igényekkel.
Valami elindult, de van még hova fejlődni.
Szegedi Imre
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Interjú Csősz Sándor ökológussal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Nem hangyás hangyász
„Fiatalokat keresek, akiket érdekel a taxonómia. Az sem baj, ha
nem rajonganak a hangyákért.
Majd fognak” – nyilatkozta magazinunknak Csősz Sándor
ökológus, akit előző megszólalónk, Csóka György ajánlott figyelmünkbe. A kutató meggyőződése, hogy nincs különbség
fontos és kevésbé fontos tudás
között, mert ami most nem tűnik lényegesnek, bizonyos helyzetben életmentő ismeret lehet.

Honnan indult?

– Gyulán születtem, a város Gyulavárinak nevezett részén nőttem fel. Utóbbi falu volt a városban. Sokáig önálló településként
létezett, majd Gyulához csatolták. Debrecenben jártam egyetemre, azután Szegeden tanultam, most Budapesten élek. 2002-ben
végleg elköltöztem Gyuláról. Ha valaki azt hinné, könnyen váltok,
téved. Szegedet nagyon nehezen hagytam el, mert nagyon jó közösség alakult ki az egyetemen.
Kezdjük az elején…

– Nem voltam túl jó tanuló az általános iskolában. Sokat ábrándoztam, gondolkoztam, összefüggéseket kerestem az engem érdeklő
dolgokkal kapcsolatban. Ezek általában nem kötődtek az iskolai
tananyaghoz. Ezt a mentalitást nem vették túl jó néven az általános iskolai tanárok. Néhány pedagógus persze elismerte a képességeimet, s ennek megfelelően kezelt. Gimnázium helyett szerszám-

készítőnek tanultam édesapám javaslatára. Ahogy említettem,
falusi környezetben nőttem fel, ott a nyolcvanas évek elején az apa
döntött ilyen alapvető kérdésben. Legyen szakmám, az érettségit
később is megszerezhetem. Végzés után egy éven át lakatosként
kerestem a kenyérre valót, újabb egy évet varrógépműszerészként
tudtam le, majd újabb egy éven át szerszámkészítő voltam.
A gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban esti tagozaton érettségizett. Mi vitte ebbe az irányba?

– A logikus folytatás a technikum lett volna, a műszaki rajzolás,
csakhogy én gyerekkoromban mindig biológus, esetleg állatorvos
szerettem volna lenni. Majd bekerültem a műhelyekbe, amiről egyértelműen kiderült, hogy nem az én világom. Nem azért, mert nem
voltam jó szakember, hanem mert nem éreztem ott jól magam.
Reggel hattól délután kettőig dolgoztam, majd mehettem haza, hiszen a műhelyajtót is bezárták. Az én világom nem ilyen. Napokat
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dolgozok, agyalok egy-egy kérdésen, nem tudok délután kettőkor
kikapcsolni. Abban a közegben kevés lehetőség állt az ember előtt.
Például keres magának valamilyen hobbit. Nálam ez a tanulás volt.
Úgy döntöttem, a tudományos pálya felé mozdulok. Először a pécsi
egyetemre jelentkeztem, de oda nem vettek fel. Következő évben
sikeresen felvételiztem a debreceni egyetemre. Édesapám elfogadta ezt a döntést. Minimális támogatást kaptam otthonról, és egy
tehetséges diákokat támogató gyulai alapítvány is segített, de alapvetően az ösztöndíjból és alkalmi munkákból – a debreceni gyógyszergyárban esténként dobozoltam – tartottam el magam.
Nem okozott gondot, hogy az évfolyamtársainak zöme Önnél fiatalabb volt?

– Nem én voltam az egyetlen, aki évekkel az érettségi után jutott be.
Jó helyre kerültem, mert az egyetemen általában díjazzák, ha az ember gondolkozik. Biológusnak vettek fel, a későbbi specializálódás
során a szupraindividuális, azaz az egyed feletti szerveződési szintek
felé mozdultam, a másik lehetőség, a biokémia nem hozott lázba.
Olyannyira magával ragadta a tudomány, hogy a végzés
után PhD-hallgató lett Szegeden. Miért éppen ott?

– Debreceni egyetemistaként két terület foglalkoztatott: az őslénytan és a hangyák világa. A két roppant távolálló téma közül az
utóbbi mellett döntöttem. A szakmai továbblépést a Tisza-parti
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városban láttam biztosítottnak. Az ökológiai tanszéket vezető
Gallé László professzorral harmadéves egyetemistaként felvettem a kapcsolatot, gyakran lejártam Szegedre. Logikus volt, hogy
a PhD-mat ott szerzem meg.
Az őslénytan az emberek zömét elbűvöli, de hogyan írták
felül Önben a dinoszauruszokat a hangyák?

– Gyakran felteszik ezt a kérdést. Erre mindig azt válaszolom: képzeljünk el egy rovart, amely este hazamegy. A hangyák mindegyike
ilyen, minden fajuk társas lény. Várja őket a család, ami valóban
család – a királynő az anya, a dolgozók pedig a lányai. A hangyabolyhoz leguggolva különös együttműködéseket láthatunk. Ha néhány hangya légytetem alatt rogyadozva megy hazafelé, a társak
segítenek. Magas szintű kommunikációs képességgel rendelkeznek. Leggyakrabban feromonokkal kommunikálnak – fajonként
5–20 különféle közlést tudnak adni. Izgalmas kérdés, mi van akkor,
ha a nagy tömegben élő hangyák mindegyike úgy érzi, hogy fontos
információja van? Valamilyen anyagot kienged, de mivel mindegyik
ugyanúgy tesz, a boly körül hatalmas feromonfelhő lebeg. Ebben
a kavalkádban nem értik egymás „szavát”, ezért az egyik hangya
odamegy a másikhoz, a csápjával megérinti, illatanyagot ereget és
ezzel elmondja a közlendőjét. Ezek a lények hangokkal is informálják egymást. És létezik még egy különleges tulajdonságuk: az adott
boly lakóit a közösségre jellemző speciális szagminta jellemzi.
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A dolgozók ez alapján különböztetik meg a másik kolónia lakóit,
de szintén ebből ismerik fel, hogy a lárvák milyen korúak, illetve
hogy egyszerű nőstény lárvájáról vagy királynőnek készülő lárváról
van szó. Azt is tudják, hogy a petét a királynő vagy valamelyik renitens dolgozó rakta – ha utóbbi, akkor megeszik a petét. Fontos,
hogy nem terjesztenek betegségeket, folyamatosan tisztán tartják
magukat. Miért a tisztaság utáni vágy? Ha felüti a fejét egy betegség a tízezer fős kolóniában, annak végzetes következménye lehet
a teljes közösségre. Szerintem a laikus számára ennyi is elég, hogy
rájöjjön, különleges, izgalmas lényekről beszélünk, akikkel akár egy
életen át foglalkozhat a kutató.
Hogyan került a Magyar Természettudományi Múzeumba?

– Még nem fejeztem be Szegeden a PhD-tanulmányaimat, amikor
2002 márciusában felhívtak a múzeumtól, hogy volna-e kedvem
náluk dolgozni? Volt. Néhány hónapig ingáztam a két város között. Hiába volt kiváló a Tisza-parti közösség, mennem kellett. Taxonómus akartam lenni, márpedig ezen a pályán az említett múzeum a legjobb választás.
Taxonómiával, azaz a fajok csoportosításával, leírásával
foglalkozik. Ez tipizáló tudományág, tehát szükség van
olyan mintára, amelyhez hasonlítani lehet a többit. Bírja
még szemmel ezeknek az apró lényeknek a megfigyelését?

– A szememmel nincs baj. Eddig 63 új fajt írtam le, ebben a munkában nagy segítségemre van az általam kidolgozott módszer. Ennek
segítségével előzetes hipotézis felállítása nélkül, egy algoritmus segítségével dönthetem el, hogy új, vagy már ismert fajról van szó.
Az eljárást német kollégákkal 2014-ben publikáltuk. Azóta elég
sokfelé használják.
A 63 leírt faj mindegyikének Ön adott nevet?

– A tudományunkban ez a felfedező jussa, de bevallom, a névadás
nem tartozik a kedvenc elfoglaltságaim közé, unalmasnak találom.

Legutóbb hét új fajról közöltem cikket. Hogy izgalmasabb legyen,
ábécésorrendben adtam neveket nekik.
Magáról nevezett el új fajt?

– Amellett, hogy etikátlan lenne, eszembe sem jut, hogy így írjam
be magam a hangyakutatás történetébe.
Miként gyűjt mintákat?

– Nincs ebben semmi misztikum. Elég egy ásó, a hangyák összegyűjtésére szolgáló szippantó, néhány száz alkohollal töltött ﬁola,
és irány az erdő, a mező. Kicsit fáj a szívem, amikor a tudomány
érdekében megbolygatom a kolóniát, amikor megölök egyedeket,
de enélkül sajnos nem megy.
Az állati biomassza mekkora hányada hangya?

– Megdöbbentő, amit mondok: az összes szárazföldi állati biomassza huszonöt-harminc százaléka hangya. Ez elképesztő menynyiség, ami különösen akkor válik nyilvánvalóvá, ha arra gondolunk, hogy az állati biomasszán belül az emlősök, a madarak,
a hüllők, a kétéltűek együttesen tíz százalékot tesznek ki. Ahhoz
képest, hogy milyen hatalmas populációról van szó, Európában
nagyjából kétszáz, a világon összesen ezer szakember foglalkozik
a hangyákkal. Hazánkban professzionális szinten rajtam kívül még
ketten dolgoznak ezen a területen.
Mi lenne velünk hangyák nélkül?

– Semmi jó. Az amazóniai esőerdőben megnézték, hogy mi történik egy területtel, ha onnan kizárják a hangyákat. Megdöbbentő
hatásokat tapasztaltak. Az elhullott tetemek hatvan százalékát
a hangyák tüntetik el. Hangyák hiányában pedig a tetemek felgyülemlenek, mert nincs másik csoport, amelyik átvenné ezt
a feladatot. Ez csak egy példa a sok közül, de elmondható, hogy
az ökoszisztéma működése a hangyák eltűnése, számuk lecsökkentése esetén komolyan sérül.
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Van különbség a hangyabolyok felépítése között?

– Természetesen. Van, ahol egyetlen királynő irányítja a kolóniát,
ezek a konzervatív hangyák, akik nagyon intoleránsak más fajokkal
szemben. A betolakodót megölik. Ha nem így tennének, az agreszszor első dolga a királynő megölése lenne, hogy átvegye a hatalmat. Csakhogy nem ér vele semmit, mert a közösség eszkalálódik,
szétesik, nem tud kik felett uralkodni. Más fajoknál több királynő él egy csoportban, ők könnyebben befogadják az odavetődő
példányokat. Ha esetleg gyilkos mentalitású az idegen, és elpusztít egy királynőt, a közösség fennmarad, mert a folytonosságot
a többi királynő biztosítja. Vannak helyzetek, amikor a konzervatív
viselkedés az előnyös, máskor a tolerancia a célravezető.

Csősz Sándor 1971-ben született Gyulán. Általános iskolába
Gyulaváriban járt, a gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumot estin
végezte el. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán 1999-ben biológus-ökológus szakon
szerzett diplomát. Ezután a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszékének doktori iskolájában folytatta tanulmányait,
PhD-fokozatát 2007-ben védte meg. 2002 és 2012 között
a Magyar Természettudomány Múzeum muzeológusa, majd
gyűjteményvezetője, 2013-tól az MTA–ELTE–MTM Ökológiai
Kutatócsoportban, 2014-től 2016 végéig a California Academy
of Sciencesben dolgozott. Hazatérése után, 2017-ben visszatért az MTA–ELTE–MTM Ökológiai Kutatócsoportba, ahol
jelenleg is dolgozik.

A klímaváltozás hatása kimutatható a hazai hangyaközösségekben?

– Őshonos hangyáink életét, elterjedését eddig nem veszélyeztették a délről északabbra költöző fajok. Az igazi gondot az invazív
fajok jelentik. Ilyen Európában az argentin hangya, az Egyesült
Államokban a tűzhangya. Az utóbbinak igen érdekes története
van. 1948-ban egy „lángelme” kitalálta, hogy az elszaporodott
csótányok megfékezésére a Dél-Amerikában őshonos tűzhangyákat importálnak. Ki is irtották a csótányokat, ám amikor elfogytak, a tűzhangyák nem akartak maguktól elpusztulni, hanem új
élelem után néztek. Kipusztították az őshonos fajokat, ráadásul
a nagyobb testű élőlényekre is veszélyesek. Előfordult, hogy egy
kirándulópár a Mississippi közelében véletlenül tűzhangyacsapat
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mellett táborozott le. A hangyák összecsipkedték őket, a fellépő
anaﬁlaxiás sokk hatására a két ember életét vesztette. Esélyük sem
volt a túlélésre. Ez sokatmondó példa arra, hogy az emberi beavatkozás olykor beláthatatlan következményekkel jár. Ami az íróasztal mögött logikusnak tűnik, annak a természetben katasztrofális
hatása lehet. Egy másik inváziós faj, az argentin hangya Európában
terjedt el. A portugál tengerparttól az olasz partokig összefüggő
telepet alkot ez a lény. Meglehetősen széles sávban csak ők élnek,
a többi hangyafajt mára már teljesen kiszorították a területükről.
Szuperkolóniáról beszélünk, az egyes kolóniák között nincs agreszszió. A Portugáliába telepített olasz hangyát nem ölik meg, hanem
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sajátjukként tekintenek rá. Természetes ellenség híján dinamikusan terjed az argentin hangya. A hazánkban élő szürke fahangyát
Angliában elektromos hangyának nevezik, mert vonzódik az elektromos eszközökhöz. Kapcsolószekrényekbe, transzformátorokba
költözik a mindent megrágó apró lény, ahol előbb-utóbb zárlatot
okoz. Ezt az invazív fajt Magyarországon írták le először. Pontosan nem tudjuk, honnan ered, feltételezések szerint Közép-Ázsiából kerülhetett Európába. Évekkel ezelőtt a főváros budai oldalán
csak ennek a fajnak az egyedeit találtuk, majd valami történt, mert
2017-ben összeomlott ez a közösség. Az okát azóta is keressük.
Érdekes, hogy mi emberek régóta próbáljuk visszaszorítani ezt a
fajt – sikertelenül. Ez most valamiért megtörtént. A természet
időnként besegít.
2013-tól az MTA–ELTE–MTM Ökológiai Kutatócsoportban
dolgozik. Három intézmény keretein belül kutatnak, de kihez tartoznak igazán?

– Ez a kutatócsoport öt évig működik akadémiai pályázati támogatásnak köszönhetően. Ha sikeresek vagyunk, és ismét pályázunk, folytathatjuk a munkát. Az MTA a főtámogatónk, az ELTE és
a Magyar Természettudományi Múzeum a helyet biztosítja. A mi
munkánk esetében nem a munkavégzés helye a fontos, hanem az,
hogy van-e ötletünk, és ha van, az miként valósítható meg. Hatékonyságunk a született cikkek számában és az azt közlő folyóiratok
erősségében mérhető.
Ennyi?

– Nem. Szeretnék másokat is megfertőzni a hangyák szeretetével, aminek legjobb eszköze az őket bemutató ismeretterjesztő könyv. Ilyen munka azonban nincs, ezért elhatároztam, hogy
összeállítok egy hiánypótló munkát. Az ötletem az egyik könyvkiadónál kedvező fogadtatásra talált. Pályafutásom alatt mindig
nagy hangsúlyt fektettem a tudományos ismeretterjesztésre, mert
meggyőződésem, hogy a bennünket, kutatókat foglalkoztató témákat a laikusoknak is be kell mutatni érthető formában. Számos
cikket, cikksorozatot írtam, blogokon publikáltam, több rádió- és
tévéinterjú kötődik a nevemhez. Abban a hitben teszem ezt, hogy
minél több tudás halmozódik fel a közösségben, annál biztosabb
a túlélése. Az események előrejelzése ugyanis a jövőnket erősíti.
Meggyőződésem, hogy a tudomány nem létezhet önálló zárványként a társadalomban. Nincs különbség fontos és kevésbé fontos
tudás között, mert ami most nem tűnik lényegesnek, bizonyos
helyzetben életmentő ismeret lehet. Az emberek érzik ezt, ezért
érdeklődnek olyan dolgok – például a hangyák – iránt, amiknek
látszólag nincs gazdasági vonatkozásuk.

A Szegedi Egyetemen 1999 és 2002 között, majd a Szent
István Egyetemen 2002 és 2010 között állatrendszertant
oktatott, továbbá meghívott előadóként szerepelt a regensburgi egyetemen, valamint a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. Utóbbi helyen a hatékony publikációról
beszélt. Ezt is tanulni kell?

– Itt is nagyon fontos a körítés. Ha nem jól adod el a felismerésed,
esetleg visszadobják a szöveget. A kutatás megtervezésétől a publikáció megjelenéséig tartó időszak valamennyi lépése egyformán
fontos.
Több rövid tanulmányutat nyert Németországba, Lipcsébe, majd Karlsruhéba. Karrierjében új szakaszt jelentett
a California Academy of Sciencesben eltöltött két és fél év.
Mit adott ez az időszak?

– Fekszik nekem az ottani attitűd. Nincs panaszkodás, irigység,
szeretnek örülni a másik sikerének – a felszínen legalábbis ez látszik. A megoldásokat keresik, nem azt, miért nem megyünk előre.
Ezt a vonalat próbálom itthon is követni. Legalább ilyen fontos volt
a kiemelkedő infrastruktúra és az egymásba fektetett bizalom.
Ha valamire szükségem volt, azt mindig időben megkaptam.
Mennyire tud előre tekinteni?

– A jelenlegi tudománypolitikát érintő helyzetben legfeljebb egy
évre, ami messze nem optimális. Ha elkezdek ugyanis egy biodiverzitással kapcsolatos kutatást, az nem egy, hanem legalább két
évre szól. Ennyi idő alatt lesz belőle cikk. Jobb lenne a hosszabb távra szóló kiszámíthatóság. Ez a tudomány nem kerül sokba. Nincs
szükség drága műszerekre, vegyszerekre, laborra. Egy jó mikroszkóp
kell, pénz a mintagyűjtésre és a munkatársak ﬁzetésére. Ennyi.
Sokat van terepen?

– Mostanában cikkek írása köti le ez időmet és az energiámat. Illetve az MTA doktora címhez szükséges disszertációt és a könyvemet
írtam. Nyaranta járok terepre.
Amikor tizennégy évesen szerszámkészítőnek tanult, gondolta volna, hogy ötvenéves korához közeledve MTA doktora cím birtokosa lehet? – és ki tudja, mi van még Ön előtt.

– Semmiképpen. Tovább akartam tanulni, de ez nem szerepelhetett a célok között. Jelenleg nagy álmom, hogy hangyákra specializálódó laboratóriumot hozzak létre. Fiatalokat keresek, akiket
érdekel a taxonómia. Az sem baj, ha, mondjuk, nem rajonganak
a hangyákért. Majd fognak.
Mit csinál, amikor nem hangyászkodik?

Az elmúlt hónapok egyik tudományos vitája arról szólt, hogy
a szakmai cikkek a hagyományos formában, vagy az úgynevezett open access, azaz nyílt hozzáférésű folyóiratokban
jelenjenek meg. Melyik megoldást támogatja, tudva azt, hogy
rendszeres bírálója rangos tudományos folyóiratoknak?

– Ha lenne keretem az utóbbira, akkor az open access megjelenést
támogatnám, mert akkor a világhálón bárki letöltheti az anyagomat, míg az első esetben csak azok férhetnek hozzá, akik előﬁzetéssel rendelkeznek. Ugyanakkor az open access közlés drága,
olykor több ezer dollárt/eurót is elkérnek egy-egy tanulmány megjelentetéséért. Óriási pénz ez egy magyar kutató számára.

– Nehéz erre válaszolni, mert nálam a munka és a hobbi fedi egymást. A hangyákon túli időmet a családomnak szentelem. A feleségem szintén biológus, jelenleg az egyik gyógyszercég területi
képviselője. Lányunk nyolcéves, akinek nem lehet túladagolni az
állatokat. Meggyőződésem, hogy minden gyerek szereti az állatokat, ezt az érzést legfeljebb kiölni lehet belőlük.
Kit ajánl következő beszélgetőpartnerünknek?

– Losonczi Erika ﬁatalokat inspiráló életutat járt be eddig. Egy
1800 fős faluban született, ma pedig a világ egyik legnagyobb
gyógyszercégének európai orvosigazgatója. ¡
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Szándéknyilatkozat
az MTA jövőjéről
Lovász László MTA-elnök és Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter
közös szándéknyilatkozatot írt alá március
elején az akadémiai intézethálózat jövőjéről. A részletek kidolgozása után a javaslat
az MTA Közgyűlése elé kerül. működtetett vagyon az MTA tulajdonában marad. Az intézetek

A

közösen szignált nyilatkozat legfontosabb eleme, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tudomásul veszi a Kormány azon szándékát, hogy az MTA kutatóintézet-hálózatát az
Akadémia szervezetén kívül kívánja működtetni. A tárgyaló felek
megállapodtak abban, hogy az intézethálózat 2020. január 1. után
egyben marad, az esetleges belső strukturális változtatásokról
az új Irányító Testület dönt. A létrehozandó Irányító Testület(ek)be az MTA és a Kormány paritásos alapon küld képviselőket,
a tudományos közösség többségi részvételének biztosítása mellett. A testület elnökét – az MTA elnöke és a tudománypolitikáért
felelős miniszter konszenzusos javaslata alapján – a miniszterelnök nevezi ki. Az MTA kutatóintézet-hálózat által használt/

az MTA névjegyét használhatják, ha a követelményeinek megfelelnek. A kutatóintézet-hálózat világos, hosszú távú stratégia alapján
(beleértve a ﬁnanszírozást is) működik, működtetését önálló jogi
személy végzi. Ennek jogi formáját a tárgyaló felek később egyeztetik. A fenti elvek szerinti megállapodást követő időszakban az új
irányítási rendszer életbe lépéséig az intézethálózat ﬁnanszírozása
legalább a 2019. évi színvonalon biztosított.
Március 21-én ülést tartott az Akadémia Elnöksége melyre meghívást kaptak az MTA kutatóközpontjainak főigazgatói és önálló
jogállású kutatóintézeteinek igazgatói. Döntésük értelmében az
MTA a Lendület-kutatócsoportok vezetőinek, az Akadémia dolgozói közösségének és a tudományos közösségtől érkező egyéb vélemények ﬁgyelembe vételével folytatja a tárgyalásokat az ITM-mel. ¡

Világ járó vulkáni A
hamufelhők
Magyar kutatók a vulkáni hamu és az ipari
balesetek okozta szennyeződések terjedését
éghajlati modellekben vizsgálták – eredményük a Scientific Reportsban jelent meg.
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z utóbbi időben egyre nagyobb ﬁgyelem irányul
arra, hogy miként változik a légköri szennyeződések terjedése a klímaváltozás hatására. Elég, ha a vulkáni hamufelhők vagy a nukleáris katasztrófák utáni
kibocsátások lehetséges terjedési útvonalára, illetve
lehetséges ülepedési helyére gondolunk. Ezeknek a folyamatoknak óriási környezeti, gazdasági hatásuk van.
A nagyobb vulkánkitörések vagy ipari balesetek
okozta szennyeződések nemcsak a forrás közelében
szóródnak szét, veszélyeztetve a helyi környezetet, hanem a Föld távolabbi pontjaira is eljuthatnak, felhalmozódhatnak, így különösen fontos megismerni a terjedésüket. Ugyanakkor az is lényegi kérdés, hogy a
terjedésben a változó éghajlat milyen szerepet játszik.
Erre a kérdésre kereste a választ az ELTE Elméleti Fizikai
Tanszék és az MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport két kutatója, Haszpra Tímea és Herein Mátyás.
A kutatók kimutatták, hogy – a klímaváltozás hatására emelkedő globális átlaghőmérséklet mellett –
közel egy évszázad alatt a szennyeződésfelhők „megnyúlási hajlandósága”, azaz nyúlási üteme globális
átlagban csökken, vagyis a terjedés kevésbé „hordja
szét” a szennyeződéseket. A következmény: bizonyos
földrajzi területek nagyobb környezeti terhelésnek lehetnek kitéve, hiszen az adott területre eső koncentráció növekszik. ¡

energiafelhasználás, életmód, genetika, földrajzi környezet, egészségmegőrzés

Szerző: Paulik Katalin

Táplálkozás
és tudomány
A leghatásosabb az, ha az ember egészséges étrendet követ, hogy feltöltődjön vitaminokkal és ásványi anyagokkal, állítja évtizedes orvosi, dietetikai, táplálkozástudományi tapasztalataira alapozva Figler Mária gasztroenterológus, egyetemi
tanár, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Egészségtudományi Karán a dietetikus és
táplálkozástudományi képzés vezetője, aki egész pályafutása során a különböző
élelmiszerek betegekre és egészséges emberekre gyakorolt hatásait kutatta-kutatja.
A táplálkozástudományi kutatóintézetekkel való együttműködés eredményeként
mára egészségesebb élelmiszerek kerülhetnek az asztalunkra.
Mi alapján határozza meg napjainkban a tudomány a korszerű táplálkozás fogalmát: az életvitel, a foglalkozás, a
földrajzi környezet vagy a genetika nyom többet a latban?

− Pontosan ezek alapján határozza meg a korszerű táplálkozás fogalmát a tudomány, de szerepet játszik még az életkor és a biológiai
nem is, hiszen nyilvánvalóan másra van szüksége egy óvodásnak,
mint egy aktívan dolgozó vagy egy idős embernek, és megint másra egy nőnek, illetve egy férﬁnak. Az egészséges táplálkozásnál fontos szempont az energiafelhasználás, s bár mindegyik csoportnak
eltérő energiamennyiségre van szüksége, a nagy tápanyagok össze-

tétele többé-kevésbé változatlan marad. Nagyon fontos szempont
a foglalkozás is, ami alatt a ﬁzikai aktivitást is értjük, hiszen más
kell egy bányásznak, egy irodai dolgozónak vagy egy sportolónak.
A klimatikus viszonyok is befolyásolják az energiaszükségletet,
a táplálkozást, mivel nem ugyanakkora a szervezet energiafelhasználása, ha valaki északon vagy a trópusokon él. A genetikánk
szerepet játszik például abban, hogy milyen tápanyagokat képes
a szervezetünk a leghatékonyabban felhasználni, s melyek váltják
ki a legnagyobb egészségmegőrző hatást. A genetika azonban
nem jelent eleve elrendelést, ha valaki tudja, hogy genetikusan
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örökölt valamilyen súlyos eltérést, ami hajlamosíthatja akár egy
korai szívinfarktusra, rá sokkal nagyobb felelősség és kötelezettség
hárul, hogy a hibás gén ne aktiválódjon, és ne válthassa ki a betegséget. Az érintetteknek úgy kell megválasztaniuk az életmódjukat,
ﬁzikai aktivitásukat, táplálkozásukat, hogy ennek a genetikai determináltságnak ne legyenek súlyos következményei, és ne okozhasson betegséget. Ezzel foglalkozik az epigenetika.
A mondás szerint az vagy, amit megeszel. Valójában mekkora szerepe van a táplálkozásnak az egészségmegőrzésben és a betegségek gyógyításában, illetve mit értünk táplálkozási betegségeken?

− A táplálkozástudósok szerint úgy negyven-hatvan százalékban
játszhat szerepet az étrend a különböző betegségek kialakulásában, de ha valaki egészségesen él és táplálkozik, akkor jelentős
mértékben csökkenteni tudja a kockázatokat. Az egészséges,
kiegyensúlyozott táplálkozásnak része a rendszeres hús- és halfogyasztás, csakúgy, mint a tej-, gabona-, a zöldség- vagy a gyümölcsfogyasztás. A táplálkozási betegségek közül a leggyakoribb
az elhízás. Ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kell említenünk
az energia-egyensúly megtartásának fontosságát, ami azt jelenti,
hogy a bevitt táplálék és az elfogyasztott energia egymással egyensúlyban van, mert ez biztosítja a testsúly megőrzését, hogy se ne
fogyjunk, se ne hízzunk. Ezenkívül persze nem árt betartani néhány fontos szabályt, például azt, hogy nem dohányzunk. Alkoholt
sem fogyasztunk, vagy legalábbis nem olyan mértékben, ami káros
hatással lehet a szervezetünkre. A táplálkozástudomány jelenlegi
álláspontja szerint a napi két deci vörösbornak megfelelő alkohol
inkább egészségvédő, mintsem káros hatású. Visszatérve az előző gondolatmenethez, az energia-egyensúly alapvetően fontos
az egészségünk és a jó közérzetünk megtartásához, azonban ebben
a tápanyagok aránya is szerepet játszik, mely ma már tudományosan alátámasztott, kutatásokkal bizonyított tény. Az emberi szervezet elsősorban a szénhidrátokat használja fel energiaforrásként,

ezután következnek a zsírok és végül a fehérjék. A biokémikusok
úgy mondják: a zsírok a szénhidrátok tüzében égnek el. Testsúlycsökkenésnél az emberi szervezetben először a legkisebb tartalékban lévő szénhidrátok fogynak el, utána következnek a zsírok és
csak legvégül a fehérjék, ami már az izmokat, a csontokat, azaz
a test építőköveit jelentik. A bevitt táplálék helyes arányai tehát:
ötven-ötvenöt százalék szénhidrát, harminc százalék zsír, a maradék pedig fehérje. Ezek az arányok életkoronként kicsit változhatnak: gyermekkorban a növekedés miatt több fehérjére van
szükség, időskorban pedig azért, hogy az izom- és csontvesztést
megállítsuk. Fontos tisztáznunk azonban, hogy mit ért a táplálkozástudomány szénhidrát alatt. A legtöbb ember azt gondolja, hogy
az egyszerű és a kettős cukrokat, a glükózt, a fruktózt, a laktózt,
pedig ezeken kívül vannak az úgynevezett összetett komplex szénhidrátok, a keményítőfélék és a rostok. Mindez együttesen teszi
ki a táplálkozástudomány által ajánlott ötvenöt százalékot. A természetes élelmiszerek is tartalmaznak valamennyi szénhidrátot,
például a zöldségek, gyümölcsök, salátafélék vagy a hüvelyesek, az
olajos- és a gabonamagvak, a csírák. A legjobb minőségű szénhidrátok a természetes élelmiszereinkben találhatók.
Mi az egészségtudatos táplálkozás és a diéta közötti különbség?

− A diéta és az egészségtudatos táplálkozás között jelentős különbség van, hiszen más táplálékokra, tápanyagokra, élelmiszerekre van szükségük azoknak, akik az egészségüket szeretnék
megőrizni, mint a beteg embereknek. A dietoterápia, azaz a táplálkozással való gyógyítás jóval bonyolultabb, és nagyon sok esetben eltér az egészséges táplálkozástól, elsősorban nem is annak
alapelveitől, hanem a tápanyagok arányától és azok minőségétől.
A cukorbetegek táplálkozásánál is ugyanazok az alapelvek, mint az
egészséges embereknél, de egészen más a javasolt szénhidrátok,
zsírok minősége. Ugyanez igaz például a vesebetegeknél is, csak az
ő esetükben a fehérjebevitel mennyiségét és minőségét határoz-

Forrás: mdosz.hu

A táplálkozási betegségek
közül a leggyakoribb az elhízás. Az energia-egyensúly
megtartásának fontossága
azt jelenti, hogy a bevitt
táplálék és az elfogyasztott
energia egymással egyensúlyban van, mert ez biztosítja a testsúly megőrzését,
hogy se ne fogyjunk, se ne
hízzunk. Az egészségünk
és a jó közérzetünk megtartásában azonban a tápanyagok aránya is szerepet játszik.
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Ok nélkül teljesen felesleges bármilyen diétát folytatni, mert az a betegségek gyógyító étrendje. A léböjtkúráknak hosszú távon csak
orvosi felügyelet mellett van jogosultságuk. A gluténmentes diéta például sok esetben teljesen indokolatlan, mivel a népesség alig néhány százaléka szenved liszt- vagy gabonaérzékenységben, ráadásul akik gluténmentesen táplálkoznak, hajlamosabbak az elhízásra.

zuk meg. A táplálkozástudomány pontosan leírja, hogy mi számít
egészségesnek; az már más kérdés, hogy az emberek egészségtudatosan használják-e ezeket az ajánlásokat. Kimutatták, hogy Magyarországon a népesség mindössze tizenhat százaléka táplálkozik
egészségtudatosan, fogyasztja azokat az élelmiszereket, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek az egészség megőrzéséhez.
Egy egészséges embernek kell-e, szabad-e megelőzés céljából úgymond diétáznia? Mi a véleménye a léböjtről, illetve
a méregtelenítő kúrákról és társaikról?

– Ezek az úgynevezett divatdiéták, amelyek jönnek-mennek, nincsen tudományos megalapozottságuk. Napjainkban idesorolhatjuk a gluténmentes diétát is, ami szintén nagy divat, holott sok
esetben teljesen felesleges, mivel a népesség alig néhány százaléka
szenved liszt- vagy gabonaérzékenységben. Kevesen tudják, hogy
azok, akik gluténmentesen táplálkoznak, hajlamosabbak például
az elhízásra. A léböjtkúráknak megvan a maguk jogosultsága,
de hosszú távon csak orvosi felügyelet mellett. Németországban klinikák épültek arra, hogy laboratóriumi és orvosi ellenőrzés mellett kezeljenek például elhízottakat vagy cukorbetegeket
léböjtkúrával. Magyarországon is vannak ezzel próbálkozó magánvállalkozások, bár néha előfordul, hogy olyan szakemberekkel,
akik nem igazán értenek hozzá. Rövidebb ideig természetesen
bárki böjtölhet, lehet hetente egy olyan nap, amikor kizárólag
tiszta ásványvizet vagy zöldség- és gyümölcsleveket fogyaszt. Régen a böjtnek megvolt a maga szerepe az egészségünk megőrzésében, de mára sajnos elvesztette a jelentőségét az életünkben.
A vallási böjtök arra szolgáltak, hogy úgymond megtisztítsák a
szervezetet, ami az embereket egy kis önmegtartóztatásra sarkallta. Tulajdonképpen a hedonizmus vezetett odáig, hogy napja-

inkra ilyen sok táplálkozási betegség alakult ki. Összegezve tehát:
ok nélkül teljesen felesleges bármilyen diétát folytatni, mert az
a betegségek gyógyító étrendje.
A táplálkozási szakember lehet orvos vagy dietetikus. A klinikákon, kórházakon kívül hol találkozhat az egyszerű halandó dietetikusokkal?

– Elindult Magyarországon egy kezdeményezés, melynek köszönhetően rövidesen a családorvosi praxisokban dietetikusok is segítik majd az orvosi munkát. Már vannak olyan praxisközösségek,
ahol az orvosok gyógytornászt, pszichológust, dietetikust is alkalmaznak. Nagyon fontos lenne például, hogy szakértő dietetikusok
vegyenek részt a sportolók étrendjének kialakításában. Egyébként
az országban három helyen, Debrecenben, Budapesten és Pécsett
is képzünk dietetikusokat, és három éve a sportdietetikus-képzés
is elindult a PTE-n.
Mi a helyzet az étrend-kiegészítők szedésével, nyilván ennek is megvan a létjogosultsága.

– Annak, aki egészségesen táplálkozik, vagyis a táplálkozástudomány ajánlásának megfelelő arányban fogyaszt állati és növényi
eredetű élelmiszereket, általában nincs szüksége étrend-kiegészítőkre, amelyek, ha nem is minősülnek gyógyszernek, de kapszulák, tabletták, porok vagy folyadékok formájában kaphatók. Egy
betegséget követően, ha valaki plusz vitamin- vagy ásványianyagbevitelre szorul, lehet róla szó, de semmiképp sem abban a mértékben, ahogy ez ma itthon elterjedt. Ráadásul az emberek nagy
része többféle étrend-kiegészítőt is szed, ezáltal a szükségesnél
jóval több jódot, vasat, illetve olyan zsírban oldódó vitaminokat
visz be, amelyek felhalmozódhatnak a szervezetben, ezzel több
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kárt okozhatnak, mint amennyi a hasznuk. Úgy gondolom tehát,
hogy egészséges, vegyes táplálkozás mellett nincs szükség étrendkiegészítőkre.
Az 1990-es években ismerkedtünk meg a funkcionális élelmiszer fogalmával, de nem biztos, hogy tudjuk, mit is jelent
pontosan.

– Japánból indult és terjedt el a világon a speciális tulajdonságokkal rendelkező, innováción alapuló tervezett élelmiszer fogalma,
amelynek számos elnevezése létezik. Ezeket az élelmiszereket tudományos vizsgálatoknak vetik alá, hogy bizonyítsák egészségmegőrző, betegségmegelőző hatásukat. Európai uniós rendelet szabályozza, hogy az élelmiszer funkcionális összetevőjének természetes
eredetűnek kell lennie, valamint a csomagoláson fel kell tüntetni
a tápanyag-összetétel mellett a napi ajánlott bevitelt is. Jó lenne,
ha az ipar ilyen magas minőségű élelmiszereket tudna előállítani.
Ehelyett inkább arról hallunk, hogy a zöldségek és gyümölcsök tápértéke jóval alacsonyabb, mint a nagyszüleink
idején, mivel az intenzív nagyüzemi mezőgazdaság következtében a termőföldek kimerültek az utóbbi ötven évben.
Sokan például ezzel indokolják a vitaminok vagy étrendkiegészítők szedését.

– Az agrárszakemberek is elismerik, hogy jóval kevesebb ásványi
anyag jut a földek túlhasználtsága miatt az élelmiszer-alapanyagokba, és amióta táplálkozástudománnyal foglalkozom, sokat romlott
a helyzet. Míg tíz évvel ezelőtt az egészség megőrzése érdekében
napi háromszáz gramm zöldség és gyümölcs fogyasztását javasoltuk, addig ma már ötszáz grammot ajánlunk. Reméljük, hogy a
zöldségek és gyümölcsök eredeti ásványianyag-tartalma visszatér,
ha az agráriumnak sikerül a földek termőképességét helyrehoznia.
Manapság csírákat enni is nagy divat. Mi az élelmi rostok,
csírák, magvak szerepe az étrendünkben? Mi az ezzel kapcsolatos tudományos álláspont, például túlzásba lehet-e
vinni a fogyasztásukat?

– Nagyon hasznos rendszeresen csírákat fogyasztani, de természetesen nem a táplálkozás helyett. Mindegyik csírafajtának komoly
tápértéke van, aminosavakat és zsírsavakat tartalmaznak, amit
a szervezetnek nem a fehérjékből és a zsírokból kell lebontania.
Ugyanez igaz az olajos magvakra is, a bennük lévő zsírban oldódó vitaminok, valamint a többszörösen telítetlen zsírsavösszetételük miatt. Továbbá olyan mikroelemeket tartalmaznak, mint
a cink, a réz, a mangán, amelyek segítik a szervezetünkben működő enzimek aktivitását. Nagyon jót teszünk az egészségünknek,
ha naponta elfogyasztunk egy kis maroknyit ezekből a magvakból. A lenmagnak például nagyon magas a rosttartalma, így fontos
szerepe lehet a székrekedés kezelésében is. A napraforgómagban
omega-6 zsírsavak vannak. A mandula vagy a szezámmag tele van
kalciummal, ami kiváló csontritkulás ellen.
Mi az élelmi rostok élettani jelentősége, és mennyi az ajánlott napi bevitel?

– Nagyjából napi harminc gramm rost az, amire az egészségünk
megőrzéséhez szükségünk van. Kétféle rost létezik, az egyik, amelyik vízben oldódik, ez megtalálható a zöldségek, gyümölcsök nagy
részében meg a zabban, a másik, ami a gabonafélékben van, nem
oldódik vízben. Mindkét rostfajtának más a hatása. A vízben oldódók elsősorban a vércukorszint és a vérlipidek szabályozásában,
a nagy vízkötő-képességű gabonarostok pedig a széklet szabályozásában és a bélnyálkahártya táplálásában játszanak fontos
szerepet. A rostok védenek a rákos daganatok ellen, mivel elősegítik, hogy a bélben felhalmozódott esetleges rákkeltő anyagok
mindennap kiürülhessenek. A bélbaktériumok pedig a bélnyálkahártya védelmének szolgálatára használják fel a rostokat, amelyek
így hozzájárulnak a gyulladásos bélbetegségek elleni védelemhez
is. Közismert, hogy a felborult bakteriális ﬂóra közrejátszik a betegségek kialakulásában, ami különösen igaz a gyomor-bél rendszerre,
amelyben a táplálék végighalad.
Vannak korszakok, amikor egy-egy élelmiszer szinte tiltólistára kerül, aztán fejlődik a tudomány, változnak az is-
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mereteink, és akár teljesen ellentétes megítélés alá esik
ugyanaz az élelmiszer. Mi az igazság például a tejjel és a
tejtermékekkel kapcsolatban?

– A mai ajánlásokban is ugyanúgy szerepel napi fél liter tej vagy
annak megfelelő tejtermék fogyasztása, mint régen. Hiszen a tej
az egyik legfontosabb teljes értékű fehérjeforrásunk, benne van
az összes aminosav, amire szükségünk van, valamint a csontjaink
egészségéhez hozzájáruló D-vitamint és kalciumot, továbbá zsírban oldódó és vízoldékony vitaminokat is tartalmaz. Már régen bizonyítást nyert, hogy a vaj sem olyan egészségtelen, mint ahogy azt
korábban állították. A manapság gyakran hallott laktózérzékenység
enzimhiányból fakad. Születésünkkor a legmagasabb a tejcukorbontó enzim mennyisége a szervezetünkben, ami sok embernél
lecsökken vagy elfogy az életkor előrehaladtával. Mivel a tejcukor
lebomlik a sajtokban az érlelés során, és nincs a savanyú tejtermékekben sem, ezeket a laktózérzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják. Ezért úgy gondolom, hogy csak valós panaszok esetén érdemes
a jóval drágább laktózmentes termékeket vásárolni.
Az Európai Bizottság asztalán fekszik egy polgári kezdeményezés, amely alapján a jövőben fel kellene tüntetni
az Európai Unióban forgalmazott élelmiszerek csomagolásán, hogy vegetáriánusnak, vegánnak vagy nem vegetáriánusnak minősülnek-e. Ennek kapcsán merül fel a kérdés, hogy melyek a növényi alapú étrend tudományosan
igazolt előnyei, illetve hátrányai?

− Az emberiség ősidőktől fogva vegyes táplálkozást folytat.
Ugyanakkor ma már, tudományos bizonyítékok alapján kijelenthetjük, hogy a növényi alapú táplálkozásnak nincsenek hátrányos
következményei az emberi szervezetre. Magyarországon először
egy ﬁatal kollégám – aki maga is vegán és kiváló egészségnek örvend – tollából jelent meg egy tudományos összefoglaló, magas
minőségű közlemény a témával kapcsolatban. Tévhit, hogy a tisztán növényi táplálkozás hiányok kialakulásához vezet az emberi
szervezetben, mert aki megfelelő ismeretekre alapozva, tudatosan

válogatja össze azokat a növényi élelmiszereket, amelyekben az
egyes tápanyagok kellően kiegészítik egymást, teljes értékű táplálékot vesz magához.
Mi izgatja leginkább napjainkban a táplálkozástudománynyal foglalkozó szakembereket, például Önt és a kollégáit?

– Még rengeteg a kiaknázatlan terület. Az egyik ilyen különleges
terület például a sportolók táplálkozása és folyadékfogyasztása.
Egy másik fontos kutatásunk a mikroﬂóra hatása az emberi szervezetre, valamint foglalkozunk a különböző zsírok változásának
analitikájával a konyhatechnológiai eljárások hatására. Az egész
világon az izgatja a legjobban az agráriumot és a táplálkozástudományt, hogy a túlhasználat következtében nagymértékben
lecsökkent a tápanyagok mennyisége a termőföldekben. Ha ezt
nem oldjuk meg közösen, annak súlyos következményei lesznek.
Így is polarizálódott a világ, vannak, akik elhíznak, mert túlzásba
viszik a táplálkozást, miközben rengeteg ember éhezik. Ez olyan
súlyos probléma, amire közösen kell megoldást találniuk a táplálkozási és az agrárszakembereknek. Azt kell elérnünk, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerhez jusson minden ember úgy, hogy ne legyen közben se kövér, se tápanyaghiányos.
Mit tart a legfontosabbnak az orvosi és az oktatói munkájában, amit a szakemberek új generációjának is szeretne
megtanítani?

– Elsősorban azt, hogy nekünk, orvosoknak mindenképpen tudományos eredményeken alapuló elveket kell követnünk és közvetítenünk, ezeket kell átadnunk a dietetikusoknak és a táplálkozástudományi szakembereknek is. Orvosként fontosnak tartom
egy olyan bizalmi kapcsolat kialakítását a betegekkel, hogy elhigygyék, segíteni fog rajtuk, amit tanácsolok. Így a panaszaikkal hozzám fognak fordulni és nem az interneten keresik a gyógymódot
a problémáikra. Általánosságban pedig azt javaslom, hogy változatos nyersanyagokból, különböző konyhatechnológiákkal készítsük
el az ételeinket, és ne vessük el teljesen a hagyományokat sem. ¡
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Átadták a Jedlik Ányos-díjakat

Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Hagyományosan idén is a március 15-ei nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan adták át a Jedlik Ányos-díjakat. Az elismerést a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala (SZTNH) – korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hivatal,
illetve Országos Találmányi Hivatal – elnökének kezdeményezésére
az ipari és kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban. 2019-ben öten
vehették át az elismerést.

Balról az elismerést átadó Szigeti Ádám
m innovációért felelős helyettes államtitkár, valamint a Jedlik Ányos-díjjal elismert Huszthy Péterr kémikus, Frankné Machytka Daisy
szabadalmi ügyvivő, Sasvári Gabriellaa ügyvéd, Záray Gyulaa kémikus és Sebő Gyula
vállalkozó feltaláló, illetve Németh Gábor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi
elnökhelyettese az ünnepélyes díjátadón a Petőﬁ Irodalmi Múzeumban.

A

z eseményen a résztvevőket köszöntő Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára szerint az egyik legfontosabb cél a hazai gazdasági szereplők innovációs képességeinek erősítése, különös
tekintettel a kis- és középvállalkozásokra.
A gazdasági ösztönzőrendszer további javításán túl ebben a szemléletformálásnak
és a hatékony információközvetítésnek
lehet meghatározó szerepe. Ennek sikeressége a kormányzat, az egyetemi-akadémiai
szféra és az ipar hatékony együttműködésén múlhat.
A Jedlik Ányos-díj 2019. évi kitüntetettjeinek egyike Frankné Machytka Daisy
vegyészmérnök, aki ﬁzikai kémiából szerzett doktori fokozatot. Angliában folytatott
posztgraduális tanulmányokat, Német-
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országban, a Bonni Egyetemen posztdoktori ösztöndíjasként dolgozott. Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének, a Magyar
Szabadalmi Ügyvivői Kamarának, valamint a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői
Jogi Egyesületnek. Több mint ezer SZTNH
előtti eljárásban szerepelt képviselőként.
Huszthy Péter, a Magyar Tudományos
Akadémia Köztestületének tagja, a kémiai
tudomány kandidátusa, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szerves Kémia Tanszék Csoport csoportvezető egyetemi tanára. A vegyész tizenegy
magyar, illetve nemzetközi szabadalmi bejelentéséből nyolc szabadalmi oltalomban
részesült.
Sasvári Gabriella ügyvéd, senior partner, az SBGK Szabadalmi és Ügyvivői Iroda
elnökségi tagja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi

inno -tér

Karán végzett. 1980 és 1985 között az Országos Találmányi Hivatal Védjegy Osztályának munkatársa volt. 1985 óta az SBGK
iroda tagja. Több nemzetközi egyesület
(ECTA , INTA , MARQUES) tagja, ezek szakbizottságaiban aktív szerepet vállal. 1987
óta a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületben tölt be különböző elnöki és
elnökségi pozíciókat.
Sebő Gyula vállalkozó, feltaláló, a Julius-K9 márka alapítója saját fejlesztésű
tépőzáras, feliratokkal felszerelhető kutyahámok gyártására alapított vállalkozást.
A feltaláló és cége 51 hazai használatiminta-oltalommal, 16 hazai használatimintaoltalmi bejelentéssel, egy megadott hazai
szabadalommal, tíz hazai szabadalmi bejelentéssel, négy európai szabadalmi bejelentéssel, egy nemzeti védjegyoltalommal
és két nemzeti védjegybejelentéssel rendelkezik. A külföldi szabadalmak száma tíz
fölött van. A cégét rendkívül példamutató
iparjogvédelmi tudatosság jellemzi, a hamisítványok ellen határozottan fellépnek
az illetékes bíróságon indított perekkel.
Záray Gyula, a kémiai tudomány kandidátusa, a kémiai tudomány doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár 1990 óta
dolgozik az ELTE Természettudomány Karán. 2004-ben megalapítója, azóta pedig
elnöke a TTK-n működő Környezettudományi Kooperációs Kutató Központnak.
2006 óta a Budapest Innopolisz Fejlesztési
Pólus Program Ökopólus programjának vezetője. Szintén 2006 óta alapítója és vezetője a Chinese-Hungarian Joint Laboratory of
Environmental Sciences and Health nevű,
projektorientált kutatólaboratóriumnak.
Kutatási témája a környezetkémia, a környezeti analitika és a plazmaspektroszkópia.
Záray Gyula öt hazai szabadalmi bejelentésben szerepel feltalálóként, amelyek közül
egy szabadalmi oltalmat kapott. ¡

távvezeték, diagnosztika, búza, hematológia, neutronspektroszkópia, sporteszköz, logisztika

Innovációs Nagydíj
genetikai tesztért
A 2018. évi Innovációs Nagydíjat az Omixon Biocomputing Kft.
érdemelte ki új generációs transzplantációs genetikai teszt
fejlesztéséért és globális piaci bevezetéséért. Az ünnepélyes
díjátadásra március 28-án került sor – a hagyományoknak
megfelelően – az Országház Felsőházi termében.

Az Omixon Biocomputing Kft. új generációs transzplantációs genetikai tesztje

A

2018. évi Magyar Innovációs
Nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, illetve
társaság kaphatta meg, amely
tavaly a legnagyobb jelentőségű, nagy
hasznot hozó innovációt valósította meg.
A felhívásra 43 pályázat érkezett, a győztest titkos szavazással választották ki.
A 2018. évi Innovációs Nagydíjat az Omixon
Biocomputing Kft. érdemelte ki új generációs transzplantációs genetikai teszt fejlesztéséért és globális piaci bevezetéséért.
Egy gyakorlatilag minden esetben egyértelmű és pontos eredményt adó transzplantációs immunkompatibilitási tesztet a világon
először az Omixon vitt piacra 2014 októberében. 2018-ban a cég saját kutató-fejlesztői molekuláris biológiai laboratóriumot
nyitott. A Kft. konszolidált éves árbevétele
a 2017-es 4,7 millió dollárról tavaly 7,1 millió dollárra, míg az eladott tesztek száma
61 ezerről 88 ezerre nőtt.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. évi Ipari Innovációs Díját a

FUX Zrt. vehette át extrém üzemi körülményekre tervezett nagyfeszültségű távvezeték fejlesztéséért és gyártásáért.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. évi Informatikai Innovációs Díját
a Sanatmetal Kft. kapta a WIWE szívdiagnosztikai eszközért.
Az Agrárminisztérium 2018. évi Agrár
Innovációs Díját az MTA Agrártudományi
Kutatóközpont érdemelte ki az új típusú
bőtermő martonvásári búzafajtákkal megvalósított innovációért. A kimagaslóan bőtermő, de emellett jó technológiai minőségű, hazai klímához alkalmazkodott
fajták közül a legsikeresebb az Mv Nádor.
Az Mv Nádor területi részesedése 2018ban 13,76 százalék volt, ami több, mint a
következő három fajtáé együttesen.
Az Agrárminisztérium 2018. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában a Norma
Instruments Zrt. részesült az Icon hematológiai termékcsaládért. A cég a világon
elsőként alkalmazta a mikroﬂuidikai technológiát az IVD hematológiai szegmens-
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ben, amely lehetővé tette a mikroﬂuidikai
moduláris készülékkoncepció hatékony
alkalmazását a készülékek fejlesztésénél
és gyártásánál is. A Norma Zrt. 2015 óta
több mint 2000 gépet értékesített, évente
legalább 40 százalékkal növelve eladásait.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Alapkutatástól a piacig” Innovációs Díját a Mirrotron Kft. vehette át
a neutronspektroszkópia kifejlesztéséért és
alkalmazásáért a tudományban és az iparban. (A Kft. legújabb fejlesztéséről, a martonvásári neutronlaborról magazinunk
márciusi számában jelent meg összefoglaló.) A cég 25 év alatt mintegy 20 milliárd
forint értékben exportált berendezéseket
és komponenseket. Lényegében minden
jelentősebb, gyógyászatra, anyagvizsgálatra fókuszáló neutroncentrum a Mirrotron
vállalat termékeit használja.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
2018. évi Innovációs Díját a Teqball Kft.
kapta a Teqball Smart – kis helyigényű multifunkciós sporteszközért. A Teqball Smart
egy egyedi megjelenésű, kiváló anyagminőségű sporteszköz, melyet akár gyermekek is könnyedén tudnak kinyitni vagy
összecsukni.
A Magyar Innovációs Szövetség 2018.
évi Startup Innovációs Díját a Webshippy
Kft. érdemelte ki. A cég által kifejlesztett
rendeléskezelő és csomagolásoptimalizáló
szoftver és a kapcsolódó hardvereszközök
leegyszerűsítik és automatizálják az online
kereskedelmi vállalkozásokhoz kapcsolódó
mindennapos logisztikai kiszolgáló folyamatokat. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Miért nem innovatívak
a hazai kkv-k?
A tíz főnél többet foglalkoztató hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) 86 százaléka úgy
ítélte meg, hogy nincs szükségük innovációra – ismertette egy 2016-os európai uniós
kutatás kevésbé dicsőséges eredményét Szigeti Ádám innovációért felelős helyettes államtitkár a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) XXX. tisztújító közgyűlésén, ahol megerősítették pozíciójában Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem kutatóprofesszorát.

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

jektjei jelentik. A helyettes államtitkár
véleménye szerint a 2020-ig elérendő
1,8 százalékos kormányzati cél sem reális, hiszen az ehhez szükséges struktúra
egyelőre nem adott. Elsődleges problémaként a kkv-k innovációs képességét,
illetve igényét és a hazai tudományos
élet kutatói létszámát nevezte meg. Ez
utóbbi az ideális 60 ezer helyett napjainkban mindössze 38 ezret számlál.

Befektetés a jövőbe 2.0

Balról Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős
helyettes államtitkára, Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZZ) elnöke,
Pakucs János, a MISZZ tiszteletbeli elnöke és Greiner István, a MISZZ általános elnökhelyettese a szervezet tisztújító közgyűlésén.

„A magyar gazdaság továbbra is
duális szerkezetű, míg a multinacionális vállalatok termelik a GDP kétharmadát, addig a foglalkoztatottak
háromnegyedéért felelős hazai kis- és
középvállalkozások mindössze a bruttó
hazai össztermék egyharmadát állítják elő” – mutatott rá a hazai struktúra
ellentmondásaira előadásában Szigeti
Ádám, aki arra is kitért, hogy hazánk
termelékenysége továbbra is messze elmarad a nyugat-európai országokétól.
Mint mondta, a legnagyobb problémát
az jelenti, hogy a kutatás-fejlesztést és
a magas hozzáadott értékű munkát
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szinte kizárólag a multinacionális vállalatok képviselik Magyarországon.
Jelenleg az Európai Unió innovációs
eredménytábláján a 21. helyen, azaz a
mérsékelt innovátorok között szerepelünk. Elsődleges kormányzati cél, hogy
2030-ra a jelentős innovátorok közé
küzdjük fel magunkat. A helyzet nem
egyszerű, ugyanis míg a rangsort vezető
uniós országok átlagosan 3 százalék körül költenek kutatás-fejlesztésre, addig
hazánkban 1,3 százalékot, ráadásul az
állam 2003 óta nem költött többet erre
a célra, azaz az elmúlt időszak többletét
a multinacionális vállalatok önálló pro-
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Szigeti Ádám egy 2016-os felmérésre hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy
a tíz főnél többet foglalkoztató hazai
kkv-k 86 százaléka arra a kérdésre,
hogy miért nem valósított meg innovációt, úgy válaszolt, mert nem volt szüksége rá. „Az előttünk álló időszak legfontosabb feladata a kkv-k helyzetbe
hozása lesz, ehhez pedig a szemléletformáláson keresztül vezet az út – szögezte le a helyettes államtitkár. – Fel
kell világosítani a hazai vállalkozókat,
hogy a mai gazdasági helyzetben csak
az innováción keresztül lehet többletbevételt elérni.” Éppen ezért tudástermelésre és -áramlásra, együttműködésre, valamint tudásfelhasználásra és
vállalati innovációra épül a 2021 utáni
fejlesztési időszakra szóló új nemzeti
kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia. „A dokumentumot pedig nevezhetnénk akár »Befektetés a jövőbe 2.0«-nak
is” – fűzte hozzá. A helyettes államtitkár az új stratégia céljai közül a többi
között az innováció iránti fogékonyság
javítását, a kreatív gondolkodásra és
értékteremtésre ösztönzést, valamint

Ábrák forrása: ITM/European Innovation Scoreboard 2018

Magyar Innovációs Szövetség, XXX . tisztújító közgyűlés

A versenyképesség és a gazdasági növekedés szempontjából meghatározó innováció
területén Magyarország a 21. helyen áll az Európai Unióban

után döntenek a pályázat sorsáról. Birkner, ahogy az Innotéka decemberi számában megjelent interjújában is kitért
rá, komoly problémát lát a direkt brüszszeli források elnyerésének arányában.
Mint mondta, a ciklusban a keret mindössze 0,5 százaléka jutott el Magyarországra. Véleménye szerint ennél jóval
többre lennénk képesek, ezért az NKFI
Hivatal minden támogatást kész megadni a vállalkozásoknak és egyetemeknek,
hogy még több pénzt tudjunk nyerni az
Európai Uniótól.

Beszámolók és tisztújítás

A hazai KFII rendszer erősségei és gyengeségei

a korszerű, kutatás-fejlesztést támogató szabályozási keretrendszer és üzleti
környezet megteremtését emelte ki. Kitért arra is, hogy a dokumentumot egy
25 állomásból álló programsorozaton
mutatták be, ahol több mint 2500 vállalkozó véleményezhette a stratégiát, és
ezzel párhuzamosan március közepéig
egy online konzultáció keretein belül
is hozzászólhattak a kormányzati tervekhez. Szigeti a részletekről szólva azt
hangsúlyozta, hogy Magyarországnak,
méretéből fakadóan, csak egyes kiemelt
gazdasági területekre kellene a jövőben koncentrálnia, mint az autó- vagy a
gyógyszeripar. Megjegyezte azt is, hogy
miután itthon nincs egy Fraunhofer Intézethez mérhető, magánszektor által
finanszírozott tudásbázis, ezért alapvetően a hazai felsőoktatásra kell támaszkodnunk, és azt minél jobban be
kell csatornázni az ipari szereplőkhöz.
Az ipari tudásnak meg kell jelennie az
egyetemeken, és fordítva – mutatott
irányt a helyettes államtitkár, aki szerint
a szellemi alkotások menedzsmentjére,
a startup ökoszisztémák felépítésére,

az új típusú innovációs infrastruktúra
támogatására és az egyetemek missziós
tevékenységének erősítésére kell koncentrálni a jövőben.
Szigeti Ádám előadása végén a 2019es pályázatokról elmondta, hogy a kkv-k
számára 10 milliárd forint keretöszszegben „start innováció” pályázatokat írnak ki, 10-20 milliós összeggel
támogatva kezdődő projekteket, ötleteket vagy létszámbővítést. A kkv-k és a
nagyvállalatok közötti együttműködés
előmozdítására 1,5 milliárd forint áll
rendelkezésre, míg az ipari és a felsőoktatási szereplők együttműködését
erősítő Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központok (FIEK-) pályázatok
utolsó körét is idén tavasszal indítják
mintegy 20 milliárd forint értékben.
A MISZ közgyűlésén jelen lévő Birkner
Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal elnöke
az előadás után felszólalásában a pályázatokkal kapcsolatosan arra hívta
fel a figyelmet, hogy a jövőben átalakul
az elbírálás rendszere, és minden egyes
pályázó esetében személyes találkozó
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A Magyar Innovációs Szövetség 2018.
évi tevékenységéről szóló beszámolóból
kiderült, hogy a Szövetség közvetlen taglétszáma 268 volt, a tagszövetségek révén csatlakozott úgynevezett „közvetett”
tagok száma pedig 450. A tagvállalatok
érdekeit, illetve a Szövetség a véleményét mintegy 20 testületben képviselte,
köztük a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal Innovációs Testületében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vállalkozásfejlesztési
Tanácsában, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Kollégiumában.
A MISZ tisztségviselői és vezető képviselői 11 országos szakmai rendezvényen, konferencián tartottak előadást,
illetve fejtették ki véleményüket. Tavaly
a MISZ hétszer adott ki szakmai javaslatot vagy fogalmazott meg állásfoglalást,
és 27. alkalommal rendezték meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt. A MISZ Innovációs
Nagydíját a Richter Gedeon Nyrt. kapta
egy új originális magyar gyógyszer – a
cariprazine (Vraylar®/Reagila®) – kifejlesztéséért. A beszámolót és a Felügyelőbizottság jelentését a résztvevők egy
tartózkodás mellett elfogadták.
A közgyűlés végén a Magyar Innovációs Szövetség tisztújítást tartott:
a tagok négy évre ismét megerősítették
a szövetség elnöki pozíciójában Szabó
Gábort, a Szegedi Tudományegyetem
kutatóprofesszorát, aki 2007 óta tölti be
ezt a posztot, valamint általános elnökhelyettesként Greiner Istvánt, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. K+F
igazgatóját. Az alelnöki, elnökségi és
választmányi tagság ötven százalékban
megújult. ¡

2019. április

innotéka
inn

17

70 éves jubileum

Szerző: Bencze Áron

Hét évtizede
a közlekedés
szolgálatában
Idén ünnepli megalakulásának 70 éves jubileumát
Magyarország egyik legnagyobb műszaki-tudományos
civil egyesülete. Az elmúlt évtizedek nagy elődeiről,
a folyamatosan változó kihívásokról beszélt, és a 2019-es
esztendő konkrét célkitűzéseit ismertette Tóth János,
a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) főtitkára.
„Első alkalommal 1948 őszén fogalmazódott meg az igény egy független műszaki
és tudományos egyesület létrehozására, és
a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének ötlete végül néhány
hónappal később, 1949. január 29-én testet
öltött” – idézte fel a kezdeteket Tóth János.
Elmondta, hogy az eredetileg Közlekedési
és Mélyépítési Tudományos Egyesület nevet viselő szervezet feladata alapvetően
a közlekedés és az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenység egyesületen belüli
erősítése volt. A főtitkár elmondása szerint
az első évtizedekben az országos szakmai
kapcsolatrendszer kiépítése mellett a tagok oktatására helyezték a hangsúlyt, a
hetvenes évektől pedig – a konferenciaszervezési tevékenység felfutásával – egyre
inkább előtérbe került a közlekedési ügyek
véleményezése, befolyásolása. „Ekkor jelent
meg markánsan, hogy különböző ajánlásokat fogalmaztunk meg rendezvényeinken, melyeket rendszeresen eljuttattunk
a megfelelő hatóságokhoz és kormányzati
intézményekhez” – mutatta be az egyesület
folyamatosan formálódó tevékenységét a
főtitkár, aki a rendszerváltás utáni időszakról szólva arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy
a KTE vezetése a szakmai fórumok kiszélesítését és még rendszeresebbé tételét tűzte ki célul. Évente rendre 10-12 többnapos
konferencia, számos egynapos rendezvény
és több tucat „délutáni szeánsz” köthető az
egyesület nevéhez. Tóth János kitért arra

18

innotéka
inn

2019. április

Tóth János, a Közlekedéstudományi
Egyesület (KTE) főtitkára

Fónagy János, a nemzeti vagyonnal
kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár, a KTE elnöke

is, hogy ezekre az alkalmakra rendszeresen
meghívják az adott minisztérium szakembereit előadónak vagy megﬁgyelőnek, így
közvetlen kapcsolatot tudnak kialakítani a
közlekedéspolitikát irányítókkal. „Az egyesületi munka több évtizedre visszanyúló,
értékes része a különböző szakmai anyagok, tervek, jogszabályok véleményezése”
– húzta alá a főtitkár.

Közösséggé formálás
A tudományos szakmai eredményeket az
évente hat alkalommal megjelenő Közlekedéstudományi Szemlében teszik közzé,
ezzel publikációs lehetőséget kapnak a
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tudományos munkát végző hazai szakemberek. A KTE gondozásában jelenik meg
a Városi Közlekedés című szaklap, amely tematikus számokkal biztosítja a szakterület
iránt érdeklődők tájékoztatását. A főtitkár
a KTE működésének egyik legnagyobb
eredményét a közlekedési szakma közösséggé formálásában látja, véleménye szerint a különböző szakterületeken dolgozó
kollégák szemléletmódjának megismerése,
a rendszeres véleménycsere alapvetően határozza meg a közlekedési szakma fejlődését. A Közlekedéstudományi Egyesület
négyezer egyéni taggal és több mint száz
támogató, jogi és pártoló taggal Magyarország egyik legnagyobb műszaki-tudományos civil egyesületévé nőtte ki magát,
tizenkilenc megyei területi szervezetével és
kilenc budapesti tagozatával az ország teljes területét és a közlekedési szakma széles
vertikumát lefedi.
A főtitkár a szervezet legmeghatározóbb személyiségei között Csanády Györgyöt, Jáky Józsefet, Kerkápoly Endre professzort, a Műegyetem oktatóját és dékánját, Zahumenszky Józsefet említette, és
külön kiemelte Gyurkovics Sándort is, aki
jelenleg is a KTE tiszteletbeli elnöke. Fontosnak tartják a szakmai visszajelzéseket, ezért
minden évben kiosztják a többi között a kimagasló tudományos tevékenységért adományozható Jáky József-díjat, az egyesületi

70 éves jubileum

zetközi kapcsolódási pontokat Tóth János,
aki külön szólt a Magyar Mérnöki Kamara
által 2013-ban kiírt közlekedésbiztonsági
ötletpályázat I. díjat nyert pályaművéről.
Ennek eredményeképpen 2015. május 11-én
Magyarországon rendezték meg a világon először a Közlekedési Kultúra Napját.
A KTE főtitkárhelyettese, Bíró József ötlete
és szervezése alapján azóta ezen a napon
különböző rendezvényekkel, aktivitásokkal – előadásokkal, közösségi közlekedési
hangos tájékoztatással, vizuális feliratokkal,
sajtómegjelenésekkel, helyszíni bemutatókkal, akciókkal – irányítják rá a ﬁgyelmet
a közlekedés sokszínűségére, szépségére,
technikai vívmányaira, a biztonságtudatos,
toleráns, egymásra odaﬁgyelő közlekedési
magatartás fontosságára a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedésben egyaránt.
„Tavaly már két másik országban, Lengyelországban és Macedóniában is rendeztek
ennek apropóján május 11-én rendezvényeket, idén pedig élénk az érdeklődés Ausztriából is” – számolt be a fejleményekről Tóth
János, rámutatva: szeretnék minél szélesebb körben, nemzetközileg is elterjeszteni
a Közlekedési Kultúra Napját.
A főtitkár a 2019-es célokat ismertetve
arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a hagyományoknak megfelelően az elnökségük által
elfogadott nagy rendezvények lebonyolítására koncentrálnak. A 70 éves jubileum

XVI . Pályafenntartási Konferencia, 2014

II . Magyar Közlekedési Konferencia, 2019

szervező munkáért a Széchenyi Istvánemlékplakettet, az életműdíjként számon
tartott Kerkápoly Endre-díjat, a közlekedéstörténeti kiadványok elismeréséért adható
Czére Béla-díjat, a KTE-ért emlékplakettet,
a senioroknak adható Gárdai Gábor-emléklapot, az Ifjúsági Díjat, az Örökös Tagságot, az Irodalmi Díjat, valamint a ﬁatalokat
támogató Diplomaterv-pályázat díjait is.
A KTE a tradíciók megtartása mellett – követve az elmúlt időszak technikai és technológiai változásait – hozta létre a Közlekedésbiztonsági Tagozatot és a Fenntartható
Közlekedési Szakosztályt.

A Közlekedési Kultúra Napja
A KTE nem csak Magyarországon ágyazódott be mélyen, tagja a németországi székhelyű Közlekedéstudományi Egyesületek
Európai Platformjának (European Platform of Transport Scienses), az EPTS-nek
is, melynek keretében három alkalommal
is rendeztek nemzetközi konferenciát hazánkban, legutóbb 2017-ben. „Együttműködési megállapodásunk van az Osztrák
Közlekedéstudományi Egyesülettel, és tárgyalások kezdődtek az Osztrák Közlekedési
Egyesülettel is” – sorolta a további nem-
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nyitórendezvényét a KTE Országos Elnökségi Ülésén tartották január 29-én, és a
tervek szerint az év folyamán az egyesület
valamennyi területi szervezete és tagozata
csatlakozik valamilyen formában a Közlekedési Kultúra Napjához. ¡
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A jelenlegi uniós költségvetési ciklusban 35 közútfejlesztési és 86 kötöttpályás projekt valósul meg – hívta fel a ﬁgyelmet lapunknak adott interjújában Szalóki Flórián,
a közlekedésfejlesztési operatív programokért felelős helyettes államtitkár, aki arról is
beszélt, hogy a 3-as metró többi szakaszának felújítására is biztosítottak keretet az
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) forrásaiból.
A 2020-ig tartó európai uniós ciklusban a közlekedésfejlesztési feladatokat felölelő operatív program keretösszegének
hány százalékát sikerült ez év márciusáig lekötni?
– Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program prioritások teljes keretösszegét lekötöttük 2019 márciusáig.
Az operatív program hétéves kerete a technikai árfolyamon
számolva 1241 milliárd forint. Ennek több mint négyötödét,
1033 milliárd forintot már ki is fizettünk a projekteket megvalósító szervezeteknek.
Nagyságrendileg hány közlekedésfejlesztési projekt indult
vagy indul el ebben a ciklusban? Ez mennyivel több vagy kevesebb, mint ami a 2007–2013-as időszakban valósult meg?
– Az IKOP keretében előreláthatóan 35 közútfejlesztési és
86 kötöttpályás projekt valósul meg, a teljes projektszám
összességében az ötödére csökkent a 2007–2013-as időszakhoz képest. Az eltérés oka, hogy a korábbi ciklusban számos
kis értékű beruházást is a közlekedésfejlesztési keretből finanszíroztunk, a többi között a kerékpárút-fejlesztéseket,
amelyek a jelenlegi programozási időszakban az IKOP-ból
önállóan már nem támogathatók. Új támogatási forrásként
jelent meg 2014 óta az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
(CEF), amelyből a magyar projektjavaslatokkal több mint
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egymilliárd eurót tudtunk lehívni. A gazdasági növekedésnek köszönhetően a hazai költségvetés is egyre nagyobb részt
képes vállalni a közlekedésfejlesztés finanszírozásából. Így
például a 2022-ig megvalósuló közúti beruházások összes
költségének több mint felét a magyar büdzsé fedezi.

Mennyire gyakori, hogy egy vállalás vagy indikátorszám be
nem teljesülése miatt korrekciót rendel el az EU egy uniós
társfinanszírozású projekt esetében?
– Közlekedésfejlesztési projektek esetében egyszer sem szabtak ki korrekciót indikátorok nem teljesítése miatt, ezért szerencsére ilyen példát nem tudok említeni. A 2014–2020-as
időszak újdonságának tekinthető az úgynevezett eredményességmérési kerethez kapcsolt indikátorok teljesítésének
szoros bizottsági nyomon követése, a részteljesítések kétszeri
ellenőrzése. Az első, 2018-ig tartó szakasz részcéljait az IKOP
teljeskörűen teljesítette.
Milyen érdekesebb vagy nagyobb volumenű vasúti fejlesztés
kezdődik ebben az évben?
– Idén indulhat meg a vasúti kommunikációs alrendszer, a
GSM-R kiépítésének második üteme. Jelenleg a projekt tervezését végzi a komplex tervezéssel és kivitelezéssel megbízott
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Gigaberuházásra készülnek a V4-ek
Közép-Európában nagyon ritkák az észak–déli irányú infrastruktúrák, és szűkösek a határátkelési lehetőségek is. Ezért is számít
kuriózumnak, hogy a visegrádi országok történelmük egyik legnagyobb beruházására készülnek a Budapest–Pozsony–Ostrava–Varsó
közötti gyorsvasútvonal megépítésével. A tervek szerint a vonal hazánkban érinteni fogja Győr városát is, és a hálózatot be kívánják
kötni a Ferihegyi repülőtérhez is. A zöldmezős beruházásban felépülő, kétvágányú, legalább 250 km/h-s haladási sebességű vasút
megvalósíthatósági tanulmánya másfél-két év alatt készül el. Évente mintegy félmillió utassal számolnak, az útvonalon pedig várhatóan
több fontos műtárgy is megépül: alagutakat, Duna- és Odera-hidat fognak átadni, illetve legalább két helyen jelentős közúti átvezetéssel
is számolni kell több kevésbé jelentős átkelő és létesítmény mellett. A tervek szerint a vasútvonalon a hagyományostól eltérő, nagyobb
kapacitású szerelvények közlekednek majd, és az egész rendszert intelligens közlekedési megoldásokkal alakítják ki. A beruházás
megvalósulásával valódi konkurenciát kap a légi közlekedés a visegrádi országok között.
vállalkozó. A fejlesztés az Európai Unió felé tett vállalásaink
alapján készülő úgynevezett ERTMS (European Rail Traﬃc
Management System) rendszer része, melynek keretében a magyarországi vasúthálózat főbb vonalszakaszain a 2007–2013as programozási időszakban elindultak és jelenleg is folynak
az ETCS (Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) pálya menti
alrendszer kiépítését célzó projektek is. Az egységes hálózat
kialakítása építési és üzemeltetési szempontból is kedvezőbb,
az átjárható vonalak számának növelése a nemzetközi vasúti
kapcsolatok színvonalát javítja, hozzájárulva a vasúti közlekedéssel szemben támasztott uniós igény teljesítéséhez. A projekt keretében a magyarországi TEN-T vasúti törzs- és átfogó
hálózat mintegy kétezer kilométerén valósul meg fejlesztés.

Tavaly kezdődött meg az észak-balatoni vonal villamosítása.
Milyen konkrét fejlesztések valósulnak meg a Szabadbatytyán–Balatonfüred közötti szakaszon?
– A fejlesztés első ütemében a Szabadbattyán–Balatonfüred
közötti 55 kilométeren villamosítják a vasútvonalat. A tervezésre és a kivitelezésre szóló vállalkozási szerződés tavaly
októberben lépett hatályba. A projekt jelenleg tervezési fázisban van, a látványosabb előkészítő munkák várhatóan idén
ősszel, tehát a nyári balatoni forgalom nagymértékű zavartatása nélkül indulhatnak meg. A felsővezeték-építési mun-

kák mellett elvégzik a vasúti pálya szabályozását, megújul
Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs állomások
vágányhálózata, ezeken a helyszíneken akadálymentes peronokat is építenek. Az első ütem munkálatainak befejezése
a vállalkozási szerződés alapján 2021 tavaszára-nyarára
prognosztizálható. A beruházáshoz kapcsolódóan a további
szükséges tervezési feladatok is elkészülnek várhatóan 2020
végéig, ami megteremti a lehetőséget az első ütemből kimaradt állomások és megállóhelyek későbbi fejlesztéséhez.
Szintén még ebben a programozási időszakban készülnek
el a második ütemhez szükséges engedélyezési tervek a Balatonfüred–Keszthely viszonylatra, a Balaton keleti régiójában
az északi és déli part vasútvonalainak összekötésére. A tervezési kiírás 2020 elején jelenhet meg. Az előkészületek a Balaton teljes körüljárhatóságát alapozzák meg a tájba illeszkedő
és környezetkímélő, mert villamosított vasúton.

Nem csak infrastrukturális fejlesztések indultak a MÁV-nál.
Jelenleg is zajlik már egy komolyabb informatikai fejlesztés.
Miért volt erre szükség?
– A MÁV Zrt. és a MÁV-Start Zrt. konzorciuma a gazdálkodási,
valamint az infrastruktúra- és gördülőállomány-karbantartási folyamatokra kiterjedő integrált informatikai megoldást
vezet be, a fejlesztés röviden INKA projektként ismert. A pro-
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jekt első ütemében a MÁV-csoport egy strukturált műszakiobjektum-nyilvántartást valósított meg, elsősorban a pályalétesítmény szakterületeken. A rendszer magas színvonalon
támogatja a karbantartás- és kapacitáskorlátozás-tervezést
és kontrollt. Az integrált megoldás emellett a vasútszakmai
folyamatokhoz kapcsolódó gazdálkodási funkciókat is le fedi. Az INKA első üteme 2015–2017 között valósult meg,
szakaszolt projektként, a beruházás teljes támogatási összege
3,3 milliárd forint volt. A megkezdett munka folytatásaként
az INKA 2 ad keretet a vasúttársaság további hatékonyságnövelő informatikai fejlesztéseinek. A projekt eredményeként
áttekinthetőbbé és hatékonyabbá válik a járművek üzemeltetéséhez elengedhetetlen karbantartási folyamat és a fejlődést
biztosító gyártási folyamatok tervezése, nyomon követése,
megvalósítása. Teljes mértékben a vasúttársaság igényeinek
megfelelően újul meg a személyzet és járművek vezénylését,
biztosítását szolgáló szoftver. A projekt része az anyagellátási
folyamatok új alapokra helyezése, mely egy ilyen szerteágazó
hálózattal rendelkező vállalat esetében kiemelkedő feladat.
A vezetői döntéshozatal folyamatainak támogatására a projekt
egy adattárházat valósít meg, amely a korábbiaknál mélyebb
és sokrétűbb adatállomány tárolását, rendszerezését és feldolgozását teszi lehetővé. A fejlesztés előnye, hogy az említett elemeket integráltan, egy rendszerben biztosítja. A projekt várhatóan már 2020-tól támogatja a vasúttársaság folyamatait.
A megvalósítás forrását 3,6 milliárd forint értékben az IKOP 2.
prioritása és közel 400 millió forint önerő biztosítja.

IKOP-, részben hazai forrásból valósul meg. IKOP-forrásból
a tram-train járművek beszerzése és a járművek fogadására, karbantartására alkalmas járműtelep építése történik
Szeged-Rendező pályaudvaron. A járművek gyártását a közbeszerzési eljáráson nyertes Stadler Rail Valencia S.A.U.
végzi. A gyártás 2017 végén megkezdődött, és a tervezett
ütemben zajlik. Az első két jármű leszállítása 2020 nyarán
várható, az utolsó két jármű leszállításának határideje 2021.
április. A járműtelep tervezésére és kivitelezésére irányuló
közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium már tavaly megrendelte a Szeged–Szabadka és Szeged–Békéscsaba tramtrain vonalszakaszok megvalósíthatósági tanulmányát, és
folyamatban van a meglévő tervek felülvizsgálata, valamint
a kivitelezés előkészítése. Jelenleg hogy áll a projekt?
–A „Szeged–Hódmezővásárhely között városi-elővárosi
tram-train rendszer megvalósítása” komplex projekt részben

A 3-as metró déli szakaszára is várható plusz uniós forrás?
– A kormány tavaly novemberi határozatával jóváhagyta az
M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója projekt támogatásának növelését, és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének módosítását a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében.
A fenti döntés a korábban meghatározott támogatási össze-
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A Szeged–Hódmezővásárhely tram-train egyik szakasza
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get 217,5 milliárd forintra emelte, melyből az IKOP keretében jóváhagyott összeg mintegy 172 milliárd forint, a hazai
társfinanszírozás terhére biztosított forrás pedig 44 milliárd
forint. A teljes vonalra vonatkozó támogatás az előzetes becslések szerint fedezni fogja a beruházás összes szakaszának
építési költségeit.

Hogy halad az intermodális csomópontok, az IMCS-k létesítése az ország különböző nagyvárosaiban?
– Jelenleg a kaposvári IMCS kivitelezése zajlik, a beruházás
a korábbi épületek bontásának, az új csomópont tervezésének fázisában tart. Eger, Nyíregyháza és Székesfehérvár csomópontjai előkészítésre kaptak forrást részben az IKOP-ból,
részben a Beruházás Előkészítési Alapból. Összességében elmondható a projektekről, hogy igen időigényes előkészítéssel
számolhatunk, ennek oka, hogy ezek a projektek az adott város
közlekedésének fejlesztését akár évtizedekre befolyásolhatják.
Az Európai Unió a jelenlegi finanszírozási ciklusban minden
városi közlekedésfejlesztési projekt esetében megköveteli a
hosszú távú Fenntartható Mobilitási Terv készítését is.
A közúthálózatra összesen mekkora összeget fordítanak, és
hány kilométer autópályát adhatnak át idén?
– Az IKOP keretében az idei évben közútfejlesztési projektekre betervezett összes kiadás 189 milliárd forint. Az M30-as
Miskolc–Tornyosnémeti és az M8-as Körmend–Rábafüzes
összeköttetések egyes szakaszain idén kezdődnek meg az érdemi kivitelezési munkák. Ami az autópályákat illeti: 2019ben az M2-es Budapest–Vác közötti, közel 20 kilométeres
szakasza és az M4-es Berettyóújfalu–Nagykereki szakasz
több mint 26 kilométeres második ütemének átadása várható. IKOP-forrásból sztrádafelújítás nem támogatható, így
az M1-es és M7-es folytatódó rekonstrukciójának költségeit
is a hazai Komplex útfelújítási program fedezi.
Jelenleg hol tart a komáromi híd építése?
– A híd és a kapcsolódó magyar útszakasz építése az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében, 85 százalékos uniós
támogatással, 24,3 milliárd forint összköltséggel zajlik. A híd
tartókábeleinek befűzése szeptember közepén kezdődik, a pi-

lon novemberben érheti majd el teljes magasságát. A tervezett
ütemezés szerint 2019 végére a híd szerkezete elkészül, ezután
kezdődhetnek a befejező munkák. A forgalomba helyezés legkorábbi lehetséges időpontja 2020 első negyedéve. A kivitelezés feszített ütemezését nagyban befolyásolhatja a kedvezőtlen
időjárás és a Duna vízállása. A magyar és szlovák oldali útcsatlakozások kivitelezései a terveknek megfelelően haladnak.

Hány projektet nyert el eddig a dunai hajózás fejlesztésére
Magyarország?
– A dunai hajózás fejlesztéséhez kapcsolódóan hat támogatási
szerződést kötöttünk. A nagyobb értékű beruházások közül
a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőben, Baján és
Mohácson történő fejlesztéseket lehet kiemelni. A Győr-Gönyű kikötőben a munkák még az előző időszakban kezdődtek, és 2017 elején fejeződtek be. A bajai fejlesztésnek jelenleg
a tervezési munkái folynak, a kivitelezés várhatóan idén kezdődhet meg, a beruházás 2021-re fejeződik be. A mohácsi projekt megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás első körben
sikertelenül zárult, így itt még tart a kivitelező kiválasztása.
A Mahart Szabadkikötő Zrt.-vel kötött támogatási szerződés
keretében árvízvédelmi mobilgát építése valósult meg.
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a dunai hajózás fejlesztéséhez kapcsolódóan kilenc projekt nyert
támogatást, 11,5 milliárd forint összköltséggel. A nagyobb értékű projektek közül a „Magyarországi Folyami Információs
Szolgáltatások hatékonyságának növelése” című projekt keretében elkészült a vízi közlekedés ellenőrzését biztosító parti
radar- és kamerarendszer, a vízi közlekedésben részt vevők
tájékoztatását szolgáló meteorológiai rendszer, a vízi közlekedés biztonságát fokozó diﬀerenciált helymeghatározási
rendszer, a hajóvezetők valós idejű tájékoztatását biztosító
25 automatizált vízmérce, komplett mederfelmérés történt,
és frissítették az elektronikus hajózási térképet. „A dunai
hajóút kitűzési rendszer fejlesztése” című projekt keretében
három kitűzőhajó és három gyorsjáratú kishajó építése folyik.
Magyarország részt vesz a 14 ország részvételével zajló „RIS
COMEX” és a hat ország részvételével zajló „FairWAY – Hajóút-fenntartási főterv” című projektekben, melyek keretében
eszközbeszerzések és pilotprojektek valósulnak meg. ¡
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Szerző: Ferencz Edina • Fotó: Szikszay Ágnes, FŐMTERV Zrt.

„Száz vasutat ezeret…”,
avagy a Déli Körvasút
fejlesztésének lehetősége

Budapesten dolgozó tervezőként mostanában úgy érzem, 170 évvel
születése után ismét tartalmat kezd nyerni a címben idézett sor.
Az elmúlt egy-két évben sorra jelentek meg a budapesti kötöttpályás közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos kormányhatározatok,
melyek tartalmukban összességében lefedni látszanak a napjainkban körvonalazódott közlekedéspolitikai és szakmai elképzeléseket.

A

főbb irányokat az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
– mint az állami infrastruktúraberuházások előkészítéséért és
megvalósításáért, az európai uniós forrásból ﬁnanszírozott országos szintű fejlesztésekért felelős minisztérium – hangolja össze,
a többi között a Fővárosi Közfejlesztések
Tanácsa, a Miniszterelnökség Budapest és
fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős
államtitkársága és Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja iránymutatásával és
közreműködésével. A főváros jövőjét meg-

határozó Budapest 2030 program keretében az otthonként élhető és mellette rendszerként fenntartható város céljai domborodnak ki. Kiemelt szerepet kapnak a barnamezős területek, kimondottan azok Dunával való együttélés céljából történő fejlesztése. Ennek egy jól körbehatárolható leképezése az ún. „Déli Városkapu” program,
amely a Dél-Buda–Észak-Csepel–Dél-Pest
városrészekre koncentrál.
A majdani Diákváros, illetve az új Dunahíd vagy akár a H6-H7 HÉV-ek Közvágóhídtól Kálvin térig süllyesztett nyomvonalon

A tervezett Diákváros helyszíne napjainkban
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történő bevezetésének vasúti vetülete a
„Déli Körvasút” fejlesztések projekthalmazában jelenik meg.
A többnyire a NIF Zrt. gondozásában
megvalósuló előkészítő beruházások között található a dunai átjárhatóság szűk
keresztmetszetét feloldó Kelenföld–Ferencváros 3. vágányos bővítés projekt, mely a
budai oldalon a Kopaszi-gátnál épülő új
városnegyed kiszolgálására ad új megállóhelyet, a pesti oldalon pedig a tervezett Danubius megállóhelyen keresztül kapcsolódik a Duna–Könyves Kálmán krt.–Soroksári
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úti területfejlesztésekhez egy új, korszerű,
kiváló átszállási kapcsolatokkal rendelkező
közlekedési csomópont kialakításával, mely
a csepeli HÉV tervezett mélyvezetésének
köszönhetően egyben kapuja lesz az ezáltal
városi zöldövezetként visszakerülő Dunaparti sétánynak is.
A vasúti szakmában közismerten a
legbonyolultabb hálózati kapcsolatok kapacitásigényének biztosítása érdekében
Ferencváros állomás kezdőponti oldalán a
szintén a NIF Zrt. kezelésében előkészítés
alatt álló Népliget megállóhelyi projekt feladata egy új megállóhely meghatározása
az Üllői út felett, mely az Ecseri úti metróhoz biztosíthat, igaz nem közvetlen közeli,
de városi mértékben mégis működő kapcsolatot. Ennek a megállóhelynek a szerepe már előrevetíti azokat a törekvéseket,
amelyek a ma egyértelműen sugárirányú
elővárosi kapcsolatokat egy úgynevezett
átmérős, elővárosi területeket összekötő
harántirányú kapcsolatokat is értelmezni
tudó városi vasúti rendszert vizionálnak.

Tovább, észak felé haladva elérkezünk
a Közlekedési Múzeum jelenleg előkészítés alatt álló kivitelezéséhez, amelyhez
a Rákosliget felől érkező utasok számára új
megállóhely építését tervezik egy Hungária körúti extra átadópont érdekében.
Mindezek meghatározó mértékű, a
nyílt vonali hálózatot is érintő, akár búj-

tatásokat is igénylő vasúti projekteket
jelentenek, melyek egymásra épülését a
napjainkban kivitelezés alatt álló elővárosi
– például a pusztaszabolcsi, valamint a rákosi – bevezető vonalak felújítását követően kell nagyon nagy odaﬁgyeléssel beütemezni a már kormányrendeletben lefektetett Liszt Ferenc Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának vagy akár a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésének kivitelezési időciklusai mellé.
Ami biztos: ezek a fejlesztések a jövő
érdekében történnek, de hálózatban betöltött központi szerepükből adódóan,
a legnagyobb igyekezet ellenére is, a jelen
utas- és áruforgalmának vélhetően jelentős akadályozásával fognak megvalósulni.
Bárcsak ott tartanánk… ¡

Vasúti és HÉVV-közlekedés napjainkban a Soroksári úton
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Swietelsky Vasúttechnika Kft. • vasuttechnika.hu

Szerző: S. I. K.

Vágányzárban
Február elejétől nem járnak a vonatok Pécel és Aszód állomás között.
Az érintett szakaszon ugyanis nagy erőkkel dolgoznak a Budapest–
Hatvan közti vasútfejlesztés következő fázisán. A beruházásban komoly
szerep hárul a Swietelsky Vasúttechnika Kft. csapatára. A projekt idei
munkálatairól kérdeztük Kónya Viktor projektvezetőt.

G ödö
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Az év elején igen sokat foglalkozott a média a beruházással,
elsősorban a vasútközlekedés szünetelése okán. Az idei évre
tervezett mintegy tíz hónapos vágányzárban milyen munkákat kell elvégezniük? Mennyire szoros ez az intervallum a betervezett, elvárt feladatok ismeretében?

– Teljes vágányzár csak Pécel és Aszód állomások között van, Aszódot
és Turát vonatforgalom mellett építjük át több fázisban. Erre az időszakra körülbelül 42 milliárdos forgalomra számítunk, ezért nyugodtan
mondhatjuk, nagyon intenzív lesz az előttünk álló időszak. Egyes hónapokban az árbevételünk ötmilliárd fölé fog kúszni. Az ütemterv feszes,
nincsenek benne tartalékok. Augusztusban érkeznek a nagygépek,
és előtte több mint harminc műtárgynak kell elkészülnie. Továbbá
folynak a földmunkák, a vízépítés és a kisgépes vágányépítések Gödöllő
és Aszód állomásokon, illetve Turán. A Swietelsky Vasúttechnika mellett dolgozik még a Thales, velük mindvégig szorosan együtt kell működnünk. Az előbbiek miatt indokolt lenne hosszabb teljes vágányzár.
Tavaly tavasszal, tehát egy éve kezdődtek a kivitelezési munkák
a Budapestet és Hatvant összekötő vasútfejlesztésen. A beruházás keretében a Swietelsky Vasúttechnika Kft. csapata a felelős a
Gödöllő–Hatvan között húzódó, mintegy 28 kilométeres, 7 megállóhelyet tartalmazó szakasz felújításáért. Már az első év is
mozgalmas volt. Milyen munkákat sikerült elvégezni 2018-ban?

– Az Aszód és Tura közötti szakaszt teljesen átépítettük nagygépes
technológiával. Emellett belefogtunk Tura átalakításába, valamint
Gödöllőn közúti felüljáró építésébe. Ez utóbbival egyébként nem az
elvárt ütemben tudtunk haladni; a kisajátítások elmaradása és a nem
várt, teljes újratervezés hátráltatta az építést.

Ki kell emelnem, hogy 2018-ban az előbb felsorolt kivitelezési munkák mellett előkészítettük a 2019-re tervezett munkákat, ami tulajdonképpen az engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítését, illetve engedélyezésüket jelenti. A költségcsökkentés miatt teljesen újra kellett terveznünk és engedélyeztetnünk
a Gödöllő és Aszód közötti szakaszt. ¡

A fejlesztés céljairól röviden
• A beruházással 2020 végéig 52 km hosszú, kétvágányú
vasúti pálya épül át Rákos és Hatvan állomás között.
• A teljes átépített vonalszakaszon 100–160 km/h sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok, ezzel várhatóan
csökken az utazási idő.
• A felújításnak köszönhetően megszűnnek a lassújelek
a vonalon, a vonatközlekedés sokkal stabilabbá válik.
• A teljes szakaszon új elektronikus biztosítóberendezés
és vonatbefolyásoló rendszer épül.
• 13 állomás és megállóhely megújul, 6 állomásépület átépül,
valamint 7 helyen összesen 330 darab új P+R parkolót és
egy új megállóhelyet létesítenek Akadémiaújtelep néven,
illetve 28 km-en zajvédő fal épül.
• A felújítás eredményeképpen több vonat közlekedik majd
Budapest és Hatvan között.
• A beruházás hazai forrás felhasználásával, a CEF (Európai
Hálózatﬁnanszírozási Eszköz) támogatásával, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg.
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Szerző: Csárádi János ügyvezető igazgató

Vasút-villamosítás
gazdaságosan
Az európai vasutak felsővezetékhálózat-fejlesztési irányait tekintve a fejlesztés Európaszerte a felsővezeték-rendszer legfontosabb elemeire, azok anyagaira kiterjedően figyelhető meg. Hódít a vasbeton oszlop, mert olcsóbb, karbantartása könnyebb, és alacsonyabb
éves költségráfordítást igényel. A következőkben ezekre mutatunk példákat.

Korszerű felsővezeték-építési megoldások
A MÁV-nál régi törekvés volt az építési megoldások egységesítése,
minél szélesebb körben történő bevezetése, alkalmazása. Az egységesítés kezdete, ami a fejlesztésekkel szorosan összefüggő munka,
még Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi miniszter nevéhez
fűződik. Az elmúlt közel egy évtizedben kezdődött és jelenleg, sőt
még 2020 után is folytatódik az eddig nem látott mértékű fejlesztés.
Néhány éve, a vasútvonal-fejlesztés tervezői munkáinak beindításakor, a NIF Zrt. és a MÁV Zrt. a tervezési munkát elnyerő tervezőkkel munkaindító megbeszélést tartott. A megbeszélés alapgondolata
volt – egyebek között –, hogy miként lehet csökkenteni a beruházás költségeit műszaki fejlesztéssel, ami az egységesítést is szolgálja.
A HungaRail Kft. – mint a vontatási energiaellátó rendszer egyik
tervezője, fejlesztője – javaslata volt a vonali felsővezetéki rendszerben, a tartóoszlopoknál az egységes, új megoldás alkalmazása.
Ez azt jelenti, hogy a vonali és az állomás előtti szakaszolásokban is, az eddigi acéloszlopok helyett pörgetett vasbeton oszlopokat kell használni, a hosszláncok váltásánál és a feszítőműveknél
kiegészítve a zuhanásgátló berendezéssel.
Vonaalili szaaka
k szolás pörgetett vasbeto
be
tonn osszl
zlop
opon
(Deutsche Bahn
hn)
hn

Az egységesítés, a műszaki fejlesztés üzembiztonságot, gazdasági előnyt is jelent. Ennek alátámasztását szolgálja az európai vasutak (pl.: ÖBB, DB, FS stb.) ezen törekvése.

Gazdasági előnyök
Az azonos terhelhetőségű acéloszlop és a pörgetett betonoszlop
beszerzési árainak összevetéséből jelentős a különbség a betonoszlop javára.
A betonoszlop ára körülbelül 45 százaléka az acéloszlopénak
a teljes élettartamköltséggel (LCC-vel) számolva. A betonoszlop
élettartama – külföldi számítások alapján – 90 év.

Előnyök:
 Nincs korrózióvédelem.
 Nem kell számolni a betonoszlopok szétterjedési ellenállásá-

val – ellentétben az acéloszlopokkal –, így elmarad az érintésvédelmi földelések szikraközön keresztül történő bekötése.
 Az egyszerűsítést, egységesítést szolgálja, hogy az állomásközök villamosításához csak egy típus oszlopcsalád oszlopait
építik be.
 Az oszlopok tömege ugyan 1,4–2,45 t a típustól, a terhelhetőségtől függően. Az oszlopok beépítésekor ez többletköltséget nem jelent. Az acéloszlopok felállítása eddig is megfelelő terhelhetőségű daruval történt, amivel a kivitelezők
rendelkeznek, ugyanis a rácsos keretállású gerendák beüzemeléséhez szükség van nagyobb génkinyúlású emelőgépre.
 Az oszlopra szerelt szerelvények érintésvédelmi földelésére az
oszlop hosszában a gyártáskor beépített Ø 8 mm acélvezetékhez M12 méretű földelő hüvelyeket rögzítenek hegesztett kötéssel. A külső földelő kötések jobb szerelhetősége biztosított.
A pörgetett betonoszlopok alapozása is a MÁV-nál rendszeresített hasáb típusú.

Az oszlop vasalása:
 a betonalapban 2 db radiál vasalás van, amely 900 mm át-

mérőjű, periodikus Ø 16 mm acélból készül;
 az alsó vasalást – az oszlop alsó síkjától felfelé 100 mm-rel,
 a felső vasalást – a betonalap felső síkjával párhuzamosan és

alatta 100 mm-rel kell beépíteni, illetve olyan hosszban lehet
gyártani, amit a pálya keresztszelvénye szükségessé tesz.
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Az oszlopok gyártási hossza: 12,0 m. Az alapokat a tervezés
szerinti tömörített szerelőbetonra elkészített, munkagödörbe elhelyezett, 0,7 × 0,7 × 0,1 m méretű nyomólapra állítják fel az oszlop friss beton süllyedésének elkerülésére.
A hosszláncok feszítőművei egyben a zuhanásgátló feladatot is
ellátják.
A feszítő áttétele 1 : 3, míg a jelenleg használt feszítőműnél 1 : 2.
Itt kevesebb a feszítősúlyra van szükség.
Az 1 : 2 feszítési áttétel 1 : 3 arányra módosulásával, fél hosszláncba az 1 : 2 áttételnél 32 db, az 1 : 3 áttételnél csak 22 db betonsúlyra van szükség.
Vákuummegszakítós szakaszkapcsoló BM
M oszlopon,
madárvédelemmel, melyet a MÁVV-nál is rendszerbe
kellene állítani (DB
B)

Korrózióvédelem
Az acélszerelvényeket, -tartókat tartós korrózióvédelemmel, legalább 100 μm vastagságú tűzihorganyzással kell ellátni. Ez vonatkozik a felerősítő kötőelemekre is.
A BM típusú oszlopokkal építik át a Püspökladány–Ebes vasútvonalat. A tavaly elkészült Püspökladány–Kaba vonal újjáépített
bal vágány felett az új típusú vonali szakaszolások épültek.
A vasúttervezők és a szakszolgálatok együttműködésének követendő példáját mutatják, hogy a jelzőre való rálátás biztosított.

Sodronyfékes utánfeszítőmű,
amely egyben zuhanásgátló
A MÁV-nál Rendszer Megfelelőségi Engedéllyel rendelkezik a sodronyfékes utánfeszítőmű, amelyet felszereltek a Püspökladány
(kiz.)–Debrecen (kiz.) vonali felsővezetéki hálózatába.

1 : 3 áttételű feszítőmű kisebb elleensúl
úlya
biztosítja a jelzőre való rálátást (MÁVV)

A sodronyfékes utánfeszítő előnyei:
Erőtani szempontból az oszloplehorgonyzást kétsodronyos
kivitelben kellett elkészíteni.
Az oszlopra felszerelésre kerülő tartókra a 2 db Ø 20 mm méretű köracélt az idomacél magassági mérete szerinti hosszban,
hegesztéssel rögzítik, egymástól 120 mm-re. Ezzel biztosítható,
hogy nem fekszik fel a tartó az oszloppalástra, hanem a határozott felfekvést a két felhegesztett köracél biztosítja. A legkisebb
oszlopátmérő esetén is megfelelő a 120 mm távolság, ami azt jelenti, hogy a felszerelt tartósík felülete és az oszloppalást közötti
távolság 7,0 mm.
A tervezési és a mérési munkák során megállapítottuk a BM
típusú oszlopok felhasználási területét.
A táblázat összefoglalja az oszlopok fő méreteit, melyeket az
oszloprajzok is tartalmaznak.

1. Az üzemzavarkor fellépő dinamikus erők jóval kisebbek (feleharmada), mint a fogaskerekes kivitelnél, ezért a meglévő oszlopokat kíméli, illetve az új oszlopok esetén a méretezéskor jelentős
megtakarításokat lehet elérni.
2. Üzemzavar esetén nem károsodik a szerelvény, csupán a csillapítóhüvelyt kell kicserélni, míg a fogaskerekes kivitelnél a fogak
károsodása miatt az egész kerék cseréjére szükség lehet.
3. A súlyok zuhanási hossza 8–10 cm.
4. A 2. és a 3. pontban foglaltak következtében gyors újbóli
üzembe helyezés.
5. A csapágyat nem szükséges karbantartani.
6. A vezeték szakadásához mechanikus súlyos sérülések nem
adódnak a feszítőműnél. A feszítőmű 1 : 3 áttételével a feszítőerő
változatlan, kevesebb betonsúly felszerelésével. ¡

Alsó átmérő
(mm)

Felső átmérő
(mm)

Tömeg
(t)

Kúposság
(%)

BM 4/12

370

190

1,4

1,5

BM 6/12

415

225

1,65

1,5

tartószerkezet +tápvezeték

Oszloptípus

Beépítési terület tájékoztató jelleggel
tartószerkezet

BM 10/12

460

280

2,0

1,5

ﬁxpont kihorgonyzás + tápvezeték,
kettős tartószerkezet + tápvezeték

BM 20/12

500

320

2,45

1,5

feszítőmű + tápvezeték

innováció

2019. április

innotéka
inn

29

Soltút Kft., soltut.hu • Penta Kft., pentakft.hu

Új keverőtelep az R67-es A
kivitelezéséhez
Új telephelyet épített a Soltút Kft. 700 millió forint saját forrásból. A Kaposfüreden, a 67-es út mellett átadott keverőtelep
háromhektáros területen helyezkedik el, itt vannak a keveréshez
szükséges anyagok, a keverő, a mérleg és mérlegház. A telephelyet a cég hat fővel működteti.

beruházásra elsősorban az R67es gyorsút Kaposfüred és Látrány elkerülő szakaszának kivitelezése
miatt volt szükség – ez indokolta a
helyszínválasztást is –, de emellett
a környékben jelentkező aszfaltigényeket is ki tudják elégíteni.
A 180 t/h kapacitású Amman aszfaltkeverő építése 2018. június 10-én
kezdődött, a szerelés augusztus 24én fejeződött be, majd augusztus 27.
és 31. között próbaüzemet tartottak.
Élesben 2018 szeptemberében indult a keverés. A keverőhöz 3-as típusú égőfej tartozik, amely tüzelőolajjal, barna szénporral és PB -gázzal is
működhet.
Kaposfüreden most tüzelőolajat
használnak, később pedig bevonják
a barna szénport is. ¡

CANADER-MIX
–10 °C-ig bedolgozható hidegaszfalt-keverék

Aszfaltburkolatok, kátyúk
javítására használható speciális
hidegaszfalt-keverék
■ 30 éves nemzetközi siker
■ Kanadában kifejlesztett speciális kötőanyag

Penta Általános Építőipari Kft.
Aszfaltkeverő Üzem
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 112.
Tel.: +36 27 336 520, mobil: +36 30 627 6642
E-mail: aszfalt@pentakft.hu

■ Bármilyen időjárási körülmények között
bedolgozható (–10 °C-tól akár a legforróbb
nyarakig)
■ Kiváló minőségű és tartós javítás
■ Marás, vágás vagy melegítés nélkül
■ Minimális munkaráfordítás
■ A forgalomnak azonnal átadható

Honlap: www.pentakft.hu
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A HÍDTECHNIKA Kft. 1991-ben alakult.

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

www.hidtechnika.hu
HÍDTECHNIKA Hídépítő, Karbantartó és Szigetelő Kft.
1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Tel.: 06-1-465-2329 • Fax: 06-1-465-2335 • E-mail: hidtechnika@hidtechnika.hu

Betonpartner Magyarország Kft. • betonpartner.hu

Szerzők:
Hernádi Eleonóra betontechnológus,

laborvezető, Betonpartner Magyarország Kft.

Csépke Róbert okl. infrastruktúra-építőmérnök, Budapesti Közlekedési Zrt.
Fűr-Kovács István ügyvezető, Avers Fiber Kft.

BKV nagypaneles villamos-

pálya-lemezek aláinjektálása
öntömörödő habarccsal

A nagykörúti 4-es, 6-os villamosvonal egyes források szerint a világ egyik legforgalmasabb
villamosvonala mind az utaslétszámot, mind a járatsűrűséget tekintve (~11 millió elegytonna/év/irány). Ez a rendkívüli forgalom jelentős terhet ró a pályára, annak átlagosnál
gyakoribb nagy karbantartását igényli, ami a jelenlegi felépítményi rendszernél a gyakorlatban a pályaszerkezet teljes cseréjét jelenti.

A

z 1994-es és a 2006-os pályafelújítások után egy ilyen
átfogó rekonstrukció van folyamatban a vonal néhány
részén. 2018. június közepe és augusztus vége között
villamospálya-építést hajtott végre a BKV a 4-es és a
6-os villamos vonalának több szakaszán. Ez a felújítás a budapesti
villamospályák jövőbeni kialakításának újragondolására is lehetőséget adott. Az újragondolás eredménye egy betontechnológiai
vonatkozású felújítási kísérlet, amelyre sor került.
A kísérleti szakaszon történtek megértéséhez vissza kell kanyarodnunk röviden a múlthoz. A budapesti villamosvonalak zúzottköves ágyazatról merev lemezes (beton-) pályákra való átépítése
az 1950-es évektől folyamatosan történt, történik. Ennek során az
1970-es évek elejétől nagyon sikeresen és egyre nagyobb hosszban építették be a BKV saját fejlesztésű felépítményi rendszerét,
az úgynevezett nagypaneles, tömbsínes, előregyártott vasbeton
pályaszerkezeteket, amelyek a mai napig uralják a város jelentős
részét. Az 1990-es évektől napjainkig azonban egyre gyakrabban
alkalmazott megoldást jelentenek a helyszínen öntött monolit
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pályalemezek, különböző típusú sínágyazási rendszerekkel. Ezek
a jelenleg legkorszerűbb pályaszerkezetek, rezgéscsillapító tulajdonságuk, rugalmasságuk, viszonylag alacsony szerkezeti magasságuk, egyszerű szerelésük, sokoldalú burkolati kialakíthatóságuk
okán hatékony megoldások, de – például a Nagykörúton fekvőnél
is – a síncserét is érintő esetleges felújításuk körülményes, hosszadalmas és meglehetősen drága.
A tervezett teljes átépítés beruházásának időbeli csúszásával
keletkezett karbantartási beavatkozás kényszere miatt a többi között a Tűzoltó utca és a Mester utca közötti szakaszon visszatértek
az évtizedek óta használt, előregyártott nagypaneles, tömbsínes,
merevlemezes felépítményhez. Azért döntött a BKV a nagypaneles pályaszerkezet visszavezetése mellett, mert az előregyártott
vasbeton panelek cseréje lényegesen egyszerűbben, gyorsabban
oldható meg, mint a monolit pályalemezek elbontása és helyszíni
újraöntése stb., így igen előnyösnek mutatkozik az életciklus-költség (LCC) elemzések alapján is. Az említett helyen azonban csak
a projekt elkezdéséig kell szolgálnia a forgalombiztonságot, a fel2. képp. Az inj
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bontása után az előregyártott betonlemezek, a sínek egy másik
beépítési helyen (akár a Körúton, akár egy végleges helyszínen)
újra beépíthetők! Ez mutatja a gazdasági előnyösségüket is.
Az 1970-es évek óta folyamatosan fejlesztett felépítményhez új,
előregyártott betonelemek (víznyelő, kábelösszekötő, sínátmeneti) kerültek bevezetésre, korszerűsödött a betonreceptúra, a sínvályú már horganyzott, de a nagypaneles pályafelépítménynek vitathatatlan előnyei mellett még néhány komoly hátránya maradt,
melyekre ezen a kísérleti szakaszon kerestünk megoldást. Melyek
ezek a hátrányok?
 A kiszintezett panelek U alakú betonvályúban fekszenek oly
módon, hogy a betonvályú és a panelek közötti, 0–6 cm-es
változó magasságú rést bizonytalan minőségű injektált cementhabarcs tölti ki.
 Az egyes panelelemek között nincs erőzáró kapcsolat, a panelek együtt dolgozását kizárólag a paneleken átfutó sínek
biztosítják. Ezáltal a sínek nemcsak a villamosforgalom jelentette dinamikus terhelésnek, hanem jelentős statikus
terhelésnek is ki vannak téve. Ezek eredője olykor jelentős
alakváltozást eredményezhet.
A sínek kopásának különböző jeleiből és az elemek melletti
„vízkipumpálódási nyomokból” arra lehetett következtetni, hogy
a panelek alatti rést a cementhabarcsos injektálás nem megfelelően tölti ki. Ezért a vasbeton pályalemezek nem egyformán veszik fel a terhet, emiatt a panelek között átfutó sínek teherátadó
elemként funkcionálnak, miközben deformálódnak, így kopásuk
egyenetlen, és idő előtti tönkremenetelüket okozza.
A feladat tehát a cementhabarcsos injektálás áttervezése volt.
Először is átnéztük az évtizedek óta alkalmazott injektálási technológiát, főképp annak beton/habarcs technológiáját. Az alkalmazott habarcskeverék a következő:
0/4 OH:
CEMII/A-S 42,5 N:
Víz:
Adalékszer:

1760 kg
380 kg
200 kg
1% lignin szulfonát alapú képlékenyítő

A kialakult munkamódszer szerint egy-egy munkamenetben
5–6 m³ injektálóanyagot használnak fel. Célszerűen ezt transzportbeton üzemben keverik meg, és mixerkocsival szállítják az építési
helyszínre, ahol egy csigás injektáló szivattyú tárolótartályába folyatják, ahonnan a tömlőbe juttatják. A szállítótömlők végén lévő
injektáló csőr segítségével a panelek erre kialakított furatain keresztül a panelek alá sajtolják (1., 2. kép). Ez 5–6 m³ esetén jellemzően
3–4 órát is igénybe vesz. A transzportbeton üzemből való szállításának idejét, az építési területen való beállást és átállásokat is ﬁgyelembe véve, a habarcskeverék mixerben való tartózkodása akár az
5–6 órát is elérheti. Az idő előrehaladtával fokozódó mértékben,
az injektálás hatékonyságának javítására jelentős mennyiségű víz
adagolása szükséges. Becslésünk szerint a tényleges v/c érték akár
0,7 felett is lehet. Ennyi többletvíz 10 százalék feletti zsugorodást is
eredményezhet, aminek két káros következménye is van:
1. A zsugorodás, vagyis a térfogat csökkenése miatt a panelek
alatti rés, üreg nem töltődik ki teljesen, az alátámasztás folytonossága megszakad, bizonytalanná válik.
2. Az ilyen nagymérvű zsugorodás miatt rengeteg repedés keletkezik. Ezek a repedések a villamosszerelvények áthaladása által
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keltett dinamikus igénybevétel során további tönkremenetelt okoznak, és ez a kitöltő anyag morzsolódásához vezet.
Ezt felismerve a feladat tehát adva volt: olyan habarcsösszetétel
kidolgozása, amely kis zsugorodást eredményez a szilárdulás folyamán, és a begyakorolt kivitelezési eljárással, a megszokott gépi
berendezésekkel a panelek alá beinjektálható. Ehhez az injektáló habarcsnak még további kritériumoknak is meg kell felelnie. Legyen az:
 könnyen mozgó, lehetőleg folyós,
 ülepedésre nem hajlamos,
 szétosztályozódásra nem hajlamos,
 kötéskésleltetett,
 nagy nyomószilárdságot elérő, már rövid idő után is,
 képes kis repedésekbe és hézagokba bejutni.
Első megoldási javaslatunk egy jól bevált adalékszertípus használata, egy úgynevezett injektálást segítő adalékszer pótlólagos
adagolása volt a meglévő keverékhez. Ez a típusú szer több építéskémiai gyártónál megtalálható, igen gyakran utófeszített vasbeton elemek feszítőpászma-csatornáinak helyszíni kiinjektálására használják, de számos más területen is bevált. Az ilyen típusú
szerek bekeverés után milliónyi mikroszkopikus gázbuborékot
fejlesztenek a habarcsban, betonban, ezek a buborékok egyrészt –
mint milliónyi golyóscsapágygörgők – a szemcsék súrlódásmentes
mozgását előidézve a habarcsot, betont folyóssá teszik, másrészt
megakadályozzák a szemcsék ülepedését. És ami a legfontosabb:
a folyamatos gázképződés az üregekbe, hasadékokba bejutva lágy,
enyhe expanziót idéz elő a habarcsban. Leggyakrabban mikronizált
alumíniumpor bekeverésével érik ezt el, ami a cementtel reagálva
hidrogéngázt fejleszt, és ezzel hozza létre térfogatnövelő hatását.
Ez a folyamat a beton kb. 2-3 órás koráig bezárólag lejátszódik. Tehát a kötés további folyamatában nem befolyásol semmit. Ennek
a kompenzálásfajtának a beton 4-8 órás korától már elvileg nincs
hatása, és az normál módon zsugorodik. Az ilyen típusú szer, kiváló folyósító tulajdonsága révén, kevés keverővíz felhasználásával
szűk üregekbe is segít bejuttatni a habarcsot, a víz-cement arány
akár 0,38 körül is lehet. Javítja a cementfeltáródást és stabilizálja
a habarcsot, ami által jelentősen csökkenti a szétosztályozódást
és az ülepedést. Az előzetes laborkísérletekből azonban kiderült
ennek az ígéretes megoldásnak a nagy hátránya, az ugyanis, hogy
lassítja a szilárdulási folyamatot. A vizsgálatok azt mutatták, hogy
hőmérséklettől függően a panelek leghamarabb 3-4 nap után vehetők igénybe. Ezért a hosszadalmas és alapos előkészítés ellenére
a 4-es, 6-os villamosvonal felújításánál a nagyon rövid idejű vágányzár miatt ezt a technológiát nem lehetett alkalmazni.
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Már a laborvizsgálatok során másik megoldást kerestünk. Több
keverék-összetétel vizsgálata után az öntömörödő injektáló habarcsot választottuk. A villamos nagypaneles beépítésnél nehezítő tényező volt az injektálhatóság mellett a szokványostól eltérő nagy
eltarthatósági idő. A betontechnológiai tapasztalatok alapján az
öntömörödő habarcs alkalmazása merült fel, feltételezve a kivitelezési technológia és az eszközök megfelelését ennek a keveréknek
a tökéletes beépítésére. Ennek megfelelően a keverék C30/37-04-F6
öntömörödő habarcs volt, melynek összetétele a következő:
1690 kg
0/4 OH:
CEMII/A-S 42,5 N: 450 kg
Víz:
170 kg
Adalékszerek:
0,6 kg légbuborékképző
2,0 kg kötéskésleltető
6,75 kg folyósítószer
Az öntömörödő tulajdonságú keverékek konzisztenciatartása
és eltarthatósága nagymértékben eltér a szokványos betonokétól.
A keverék extrém meleg időben került a munkaterületre, és folyamatos mozgatása elengedhetetlen volt az azonos tixotróp keverék
elérése érdekében, ezért a mixer dobját az injektálás ideje alatt végig lassú ütemben mozgatni kellett (3. kép), hogy az öntömörödő
tulajdonság megmaradjon. A keverékben lévő magas szárazanyagtartalmú folyósító és a kötéskésleltető adalékszer biztosította a jól
mozgó homogén keveréket és annak konzisztenciáját. A bedolgozás lassabb ütemben zajlott, hiszen a keverékkel a panelek alatti
üreget teljes mértékben ki kellett tölteni (4. kép). Ez a habarcs a
korábban alkalmazott összetételhez képest magas testsűrűséggel,
alacsony víztartalommal, csekély zsugorodási hajlammal, adalékszerekkel merőben másképp viselkedett. Az öntömörödő habarcs
bár lassabban, de a legkisebb keresztmetszetű üregekbe is eljutott.
A hidratáció befejeztével az előregyártott panelek alá zárt, megfelelő pórusszerkezetű tömör beton került. A panelek sínek által
közvetített dinamikus teher alatti mozgása, ezáltal tönkremenetele
és az injektáló anyag kimorzsolódása nagymértékben csökkenthető, elkerülhető.
A bemutatott, tömbsínes, nagypaneles felépítmény igen kedvező műszaki, gazdasági jellemzői úgy tarthatók meg az itt bemutatott technológiai fejlesztés során, hogy a kísérleti beépítés alatt
felmerült nehézségekre megoldást találunk.

Az öntömörödő habarccsal való injektálás hosszabb bedolgozási időigényének csökkentésére már a helyszínen körvonalazódott néhány lehetőség:
 Növelni kell a jelenleg Ø 52 mm nagyságú injektálási furatokat a betonpanelen, valamint az injektáló csőr méretét. Ennek előzetesen javasolt mérete Ø 80–100 mm között lehet.
 Ugyanígy növelendő az injektálógép tömlőjének átmérője is.
 Nagyobb teljesítményű injektálógép bevezetése is növelheti
a bedolgozási rátát.
 Az injektálógép garatját is el kell látni egy vibrációs eszközzel, mely az öntömörödő habarcs természetéből adódó időszakos, de részleges kiülepedések bedolgozást lassító jelenségét megszünteti.
Ezek közül a tömlő átmérőjének növelése azonnal elvégezhető
beavatkozás. A többi jelentősebb áttervezést, beruházást igényel
mind az eszközökön, mind a betonelemeken, ezért ezeket egy
esetleges későbbi kísérlet során lehet kipróbálni.
A Nagykörúton tervezett felépítményváltás kivitelezésének
következő üteme maximum 1-2 év múlva várható. Az akkor elbontásra kerülő kísérleti felépítmény (5. kép) alatti új injektálóanyag
bedolgozottsági képének szemrevételezése és az addigi megﬁgyelések további következtetések levonására nyújtanak majd lehetőséget.
Kedvező eredmények esetén az új, öntömörödő tulajdonságú
habarcs a tömbsínes, nagypaneles technológia kizárólagos elemévé válhat, így téve teljessé az immár több mint 40 éves fejlesztési
folyamatot. ¡
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Szerző: Vörös Balázs műszaki vezérigazgató-helyettes

Egy hajóban evezünk,
egy irányba húzunk
Cégünk Tóth TD Kft. néven 1997-ben alakult kisvállalkozás.
Eredetileg inkább fővállalkozói tevékenység volt a cél, azon belül
is a városi kötöttpályás kivitelezési munkák szervezése, irányítása. Az idők során a saját kivitelezésre is felkészültünk. Az építőiparnak ebben a szűk szegmensében váltunk ismertté.

A

z észak–déli metró utolsó szakaszát Árpád híd és
Újpest Városközpont között 1990-ben adták át.
Sokan úgy készültek akkor, hogy rövid időn belül jön a folytatás. Tóth Tibor, a TTDE xpert Zrt.,
vagy ahogyan még ma is inkább közszájon forog, a Tóth TD
Kft., vagy csak egyszerűen TTD tulajdonosa is így gondolta.
Aztán, mint tudjuk, nem így történt. Hosszú éveket kellett
várni, mire újra metrókivitelezésbe lehetett kezdeni. Akkor
sem új épült, hanem a 2-es vonal érett meg a felújításra.
A munkálatok 2003-ban kezdődtek. A Tóth TD Kft. ebből
a projektből az elképzeléseinek, céljainak és szakértelmének
megfelelő módon ki is vette a részét. Az orosz fővállalkozó
mellett mi töltöttük be a projektvezetői szerepet, mi jelentettük a projektirányítás gerincét a pályafelújítási munkákban.
A befejezés nagyjából egybeesett a 4-es metró kivitelezési
munkáinak kezdetével.
A Co 08-as szerződés, vagyis a Budapesti 4. sz. metróvonal
I. szakasz – Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése

című projekt része cégünk kivitelezésében készült. A pályaépítésben egy egészen új és korszerű technológiát alkalmaztunk, vagyis a top-down eljárást. Ennek lényege, hogy
a vasúti pálya felülről lefelé épül meg. Ötletesen megkonstruált portálműveken készül el a vasúti vágány a terv szerinti
geometriával, az új építésű vágányokra vonatkozó mérettűrések szigorú betartásával. Erre vannak felfüggesztve a sínlekötő szerkezetek teljesen készre szerelve. Ezután készül
csak el alatta a beton (vagy vasbeton) pályalemez, így biztosítva a tökéletes befogást, felfekvést, a megbízható pontos és
tartós vasúti pályát. Ugyanezzel a technológiával került sor
az összes kitérő beépítésére is, ami még nemzetközi szinten
is komoly teljesítmény. A 4-es metró pályája az üzemeltető
és talán mondhatom azt is, hogy az utazóközönség teljes megelégedésére üzemel 2014 tavasza óta.
Akárcsak a 3-as, a 4-es metróvonal továbbépítése is tervben van, de most sem ezekre a munkákra vonultak fel a kivitelezők, hanem a 3-as metró érett meg az átfogó felújításra.
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Szívesen hoztuk a tapasztalatainkat, szaktudásunkat és
gyakorlott kollégáink hatékony munkáját. Bár a közbeszerzési kiírás szerinti feltételeknek nem tudtunk megfelelni, de
a nyertes fővállalkozó oldalán részt vettünk már a pályázat
és a kivitelezési munkák előkészítésében is. Bíztunk benne,
hogy a korrekt együttműködés eredményre vezet.
A közbeszerzési eljárás lezárása után, 2018 novemberében
szerződést is kötöttünk a vágányépítési és bontási munkákra
keretszerződés formájában.
A pályaépítéshez az általunk a 4-es metrón használt portálok adták a mintát, sőt több helyen azokkal készült a kivitelezés. Igaz, most a meglévő pályalemez sok mindent befolyásol, így a top-down eljárásnak nem minden előnyét lehet

Az alábetonozás helyett most műgyantahabarcs alátömedékelés készül
Ugyan 2014–15-ben nagyobb részben a TTDExpert Zrt.,
illetve a BKV Zrt. saját kivitelezésében – kényszerűségből
az üzembiztonság megőrzéséért – szinte a teljes hálózaton
megtörtént a síncsere, ám ezzel csak pár évre lehetett elhalasztani a teljes átépítést.
A nagy metróépítő generáció már kiöregedett a szakmából.
Sokan már csak a partról vagy – bármennyire is szomorú,
de – a túlpartról kísérik figyelemmel a jelenlegi, vagyis a 3-as
metró munkálatait. Akik még aktívak, azok is már inkább
csak a beruházói, illetve a mérnök oldalon húzzák az evezőt.
A kivitelezésbe szinte egy teljesen új generáció tanult bele.
Az idők során sok minden változott, de sok minden változatlan. A metróépítés vagy felújítás a vasútépítés egy sajátos
ágazata. Így hát nem véletlen, hogy most is pályán vagyunk,
vagyis a TTDExpert Zrt. ezúttal is részt kapott a munkákból.
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kihasználni, és számos nehezen megoldható kérdéssel kellett a fővállalkozónak megküzdeni, de cél – és bízunk benne
a végeredmény – ezúttal is ugyanaz: megbízható, pontos és
tartós vasúti pálya.
Menet közben további feladattal bővült a munkánk. A teljes vonalon át kell építeni a vízelvezetést, melynek csatornáit
és aknáit cégünk kivitelezi. Rutinos kollégáink a próbaüzem
előtti véghajrában más alvállalkozók munkájába is bekapcsolódtak (harmadik sín burkolatok szerelése, áramellátáshoz
sínfúrások).
A fővállalkozó Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel korrekt
szakmai és üzleti együttműködés alakult ki. Tudjuk, egy
hajóban evezünk, és a közös siker érdekében egy irányba is
húzunk. Nem is lehet ez másként, hiszen egy projekt csak akkor lehet sikeres, ha annak minden résztvevője: a Beruházó,
Mérnök, Üzemeltető, Fővállalkozó és Alvállalkozók egyaránt
sikeresen zárják a projektet. ¡
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dízelcsarnok, új épületrész, kiállítótér, ipari örökség

Az új Közlekedési Múzeum
Kőbányán épül
A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban
február 28-án jelentették be az intézmény által kiírt nemzetközi építészeti
tervpályázat eredményét.
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Forrás: mmkm.hu

A

A tervpályázat nyertese az eredményhirdetés bejelentésén

számtalan eredeti műtárgyon és járművön keresztül mutatja be a magyar
közlekedés nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, inspiráló történetét.
Az új épületegyüttesben a kiállítás területével közel azonos méretű látogatható műtárgyraktár, szakkönyvtár, dokumentációs központ, műszaki restaurátori tudásbázis is helyet kap. A nagyközönség elől majdnem másfél
évszázada elzárt terület megnyílik, átjárhatóvá válik, új közösségi terek, találkozóhelyek jönnek létre, és a volt ipari övezet rehabilitációjával a főváros
jelentős új zöldterülettel is gyarapodik. ¡
Az új Közlekedési Múzeum látványtervei

Forrás: mmkm.hu

felhívásra összesen tizenhárom magyar
és külföldi építésziroda adott be pályaműveket, melyeket tizennyolc tagú – neves hazai és nemzetközi szakemberekből
álló – zsűri értékelt. Az ünnepélyes eredményhirdetésen Tarlós István főpolgármester mondott köszöntőt
és adta át az első helyezettnek járó díjat Vitézy Dávid
főigazgatóval, a zsűri elnökével közösen.
A tervpályázat nyertese a Diller Scoﬁdio + Renfro
építésziroda lett. A világhírű amerikai tervezőiroda
számos jelentős közintézményt és múzeumot tervezett világszerte az elmúlt évtizedekben, egyik legismertebb munkájuk a New York-i High Line, ahol egy
felhagyott iparvasútból alakították ki a világ egyik
legsikeresebb új sétányát és parkját. A budapesti Közlekedési Múzeum számára a terület ipari örökségét
tiszteletben tartó, a MÁV korábbi dízelcsarnokának
megőrzését és múzeumként való újjászületését biztosító, az egykori járműjavító épületét új kiállítóterekkel
kibővítő izgalmas, kortárs tervet nyújtottak be.
„A barnamezős beruházás keretében a mintegy héthektáros területen egy nemzetközileg is jelentős tudásközpont jön létre új közösségi terekkel és színvonalas
szolgáltatásokkal” – emelte ki Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum főigazgatója a döntés és a pályaművek
ismertetésekor.
A nyertes pályamű a dízelcsarnokot új épülettel
egészíti ki, amely befelé áthatja a csarnok tereit, illetve
egy szinte lebegő tető alatt új múzeumi kiállítóhelyet
és többszintes városi közteret hoz létre. A régi csarnokhoz csatlakozó épületszárny mintegy kihúzott ﬁókként enged betekintést a múzeum belsejébe, és a látogatókat bevonzza a Kőbányai út és a Könyves Kálmán
körút kereszteződése felől. A kialakított közterületek
karakteres, vonzó környezetet teremtenek az intézmény látogatóin kívül a járókelők számára is. Az új
épületrész a meglévő ipari örökségi értékeket engedi
érvényesülni, megőrzi és újrahasznosítja a csarnok karakteres belső tereit, legfelső szintje pedig remek kilátást nyújt a területre és az egész környező városrészre.
A régi városligeti helyszínhez képest kétszer nagyobb, mintegy tízezer négyzetméteres, korszerű
kiállítástechnológiával létrejövő új állandó kiállítás

inno -tér

fenntartható mobilitásfejlesztés, költséghatékony, élhető, integrált

Szerző: Hor váth Dániel

Emberközpontú
települések
Amióta városok léteznek, olyan még nem volt, hogy a lakók
elégedettek lettek volna az infrastruktúrával. Az emberek
egyszerre szeretnének sokkal több zöldfelületet, szélesebb
járdákat, több parkolóhelyet, többsávos utakat. Ez azonban
nem megy, de ha már a tervezéskor is az embert állítjuk a
középpontba, és a lakók igényeire szabjuk a fejlesztéseket,
sokkal élhetőbb teret nyerhetünk. Erről szól a fenntartható
mobilitásfejlesztés koncepciója, amelynek egyik elhivatott
magyar képviselőjével, Ekés Andrással, a Mobilissimus Kft.
ügyvezetőjével, mobilitási szakértővel beszélgettünk.

„A kialvatlanság követeli itt [Rómában] a legtöbb életet... Mutass
nekem egy olyan lakást, ahol az ember aludhat. A kocsik dübörögve hajtanak végig a kanyargó szűk utcákon, a forgalmi dugóba
került kocsisok káromkodása még a császárt is felverheti álmából.”
„Ha egy mágnás találkozóra igyekszik, terebélyes hordszékben
utazik, a tömeg pedig szétnyílik előtte, ahogy halad. A hordszék
tágas belül: az utas nyugodtan olvashat, jegyzetelhet, sőt szunyókálhat is utazás közben… Mi, gyalogosok, bármennyire is sietünk
a hömpölygő tömeggel próbálva lépést tartani, a mögöttünk lévők
minduntalan a mellkasunkba döfnek. Az egyik fajankó fejbe vág

egy gerendával, a másik fellök a hordójával. A lábam tiszta sár,
minden oldalról rugdosnak, egy szegekkel kivert katonacsizma pedig majdnem a lábujjamra lépett…”
Noha már nem hordszékkel közlekedünk, mégis ismerősek lehetnek számunkra a csúcsforgalom nyűgjeit, illetve a forgalmas
utcák zajszennyezését bemutató jelenetek. Pedig a fenti idézetek Iuvenalis, az időszámításunk szerinti 1-2. század fordulóján
élt római költő egyik szatírájából származnak. Egyértelmű, hogy
a közlekedés azóta okoz gondot a városokban (és mindenféle településen), amióta világ a világ. Egy új városfejlesztési elgondolás,
az úgynevezett fenntartható városi mobilitásfejlesztés tételei szerint ennek oka az, hogy mindeddig a fejlesztések tervezésekor
– minden jó szándék ellenére – nem vették ﬁgyelembe a majdani
használókat, akiket így belekényszerítettek a jól-rosszul sikerült
infrastruktúrába. Pedig máshogy is lehetne csinálni.

Komoly kompromisszumok,
győztesek nélkül

„A kocsik dübörögve hajtanak végig a kanyargó szűk utcákon, a forgalmi dugóba került kocsisok káromkodása még
a császárt is felverheti álmából.” ((Iuvenaliss római költő)

„Én világ életemben urbanisztikával foglalkoztam, és már kisgyerekkorom óta meghatározó volt számomra a közlekedés. Viszont
mindig is távolt állt tőlem az a fajta közlekedéstervezés, amelyet
én hard vagy kemény közlekedéstervezésnek hívok. Számomra ez
rendkívül merev és szigorú mérnöki tevékenységet jelent, például
közúttervezést vagy infrastruktúra-tervezést, amely megold számos
problémát, viszont sok mást keletkeztet – mondja Ekés András
mobilitási szakértő. – Legnagyobb hiányossága azonban, hogy az
én értelmezésemben nem az emberről szól, nincs benne a használó, aki közlekedni fog, aki élni akar majd a létrejövő városi környezetben. Ezért találtam különösen vonzónak a fenntartható városi
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mobilitástervezés módszertanát, amelynek az a célja, hogy az embert próbálja a fejlesztések középpontjába állítani, és ebből a szempontból keresi a költséghatékony és élhető megoldásokat.”
A fenntartható városi mobilitásfejlesztés (sustainable urban
mobility planning – SUMP) tehát az emberhez rendeli hozzá a különféle közlekedésfejlesztéseket. Nem fordítva történik a folyamat,
tehát nem az embereknek kell megszokniuk a már készen kapott
infrastrukturális környezetet, amelyet megszeretnek, megutálnak
vagy csak elfogadnak, de mindenképpen évtizedekig együtt kell
élniük vele. Természetesen magától értetődőnek tetszik, hogy
a mérnökök – bármilyen infrastruktúra tervezésekor – egy meglévő problémára (ebben az esetben a közlekedési igényekre) terveznek megoldásokat, és ennek során legfőképpen a majdani felhasználók igényeit veszik ﬁgyelembe. Ekés András szerint azonban
ez gyakran csak papíron van így.
A szakértő budapesti példákat hoz arra, amikor az elkészült
beruházások korántsem szolgálják a helyben élők igényeit – jóllehet kezdetben biztosan ezzel a céllal indult a tervezés. Ott van
például a Rákóczi út–Kossuth Lajos utca tengely, amelyen megszűnt a villamosközlekedés, ma alatta metró, rajta buszok közlekednek. Ekés András szerint „ez egy városi autópálya, szürke folyosó, amely már a hetvenes évek óta élhetetlen a kétszer három
sávos úttal, a nem létező zöldfelületekkel, kihalt kiskereskedelemmel”. Hasonló habitusa van az Üllői útnak, részben a Váci útnak
is, nem emberléptékű csatornák a budapesti környezetben. Olyan
közlekedési folyosók jöttek létre, amelyek azóta is meghatározzák
a mindennapjainkat, de nem szolgálják a helyi lakosok élhető városi
környezetre vonatkozó igényeit. Prágával ellentétben az a modell
lett meghatározó Budapesten a hetvenes, nyolcvanas években,
hogy a felszínen futó villamos sorsa a metróval megpecsételődött.
A szakértő a villamost rendkívül fontos városfejlesztési elemnek
tartja. A metróhoz képest sűrűbben áll meg, humanizálja a városi
főutakat, pezsgőbbé teszi a kiskereskedelmet. Nem véletlen, hogy
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például a francia nagyvárosok ma villamosreneszánszukat élik, évtizedek után jelentek meg újból a széles sugárutakon vagy kanyargós történelmi utcákon a villamosok, újraosztva a közterületeket,
csökkentve a közúti forgalmat, zöldfelületeket és kerékpáros infrastruktúrát kínálva a közlekedők számára.
„Szükséges lenne már a tervezés előtt meghatározni, hogy mi
a fejlesztés célja – magyarázza a szakértő. – Évtizedekkel ezelőtt
az volt az elsődleges és szinte kizárólagos cél, hogy mindenki tudjon közlekedni a városban, függetlenül attól, hogy milyen közlekedési módot (közösségi közlekedést vagy autót) használ. A parkolás
évtizedekkel korábban nem volt még komoly probléma, a városi
infrastruktúra pedig vonzotta az autós közlekedést. A Nyugati és
a Keleti pályaudvar melletti felüljárók egy korábbi szemlélet eredményei, melyeket a szakma azóta sem kiköpni, sem lenyelni nem
tud, így ma is részei a városi autózásnak.”
Viszont ezzel együtt nem léteztek azok a zöldterületek, illetve minőségi időtöltésre alkalmas közterületek, amelyek élhetővé
tehették volna a Belvárost (és itt nemcsak Budapestre kell gondolni, hanem szinte az összes város belső területeire). Az autózás
szempontjai – részben a környezeti problémák fel nem ismeréséből
és elutasításából adódóan is – rendkívül fontosak voltak a tervezés
során. Sok villamosvonal megszűnt, és jelentősen megnövekedett
a közutakkal fedett terület. Ekés András szerint ma is ezeknek
a fejlesztéseknek a következményeit nyögjük, hiszen a városvezetők nem nagyon akarják e felületek egy részét átengedni az
emberek életminőségének javítására. Ám ha mégis, csak komoly
kompromisszumok árán, amelyeknek igazán győztesei nincsenek.

Pozitív példák, élhető városközpontok
„Számos pozitív példát látunk a régióból is. Bécsben vagy Ljubljanában sikeresen forgalomcsillapították a belvárost, és ezzel olyan
élhető környezetet teremtettek, amely vonzza az ott lakókat, és
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azokat is, akik máshol laknak. Fellendült a kiskereskedelem, mégpedig pezsgő, élettel teli üzletek települtek meg a belső területeken,
nem olyan sivár százforintos boltok, mint a Rákóczi úton – érvel
Ekés András. – Ez egy hosszú folyamat, amely lassan érik be, de
eredményei nem csak a közterületeken látszanak. Kisebb forgalom,
jobb levegő, kevesebb baleset és jóval kisebb stressz, ez utóbbi pedig
a mindennapok mobilitásának egyik legfőbb velejárója.”
Kérdéses azonban, hogy mit akarnak az emberek. Vajon összhangba lehet-e hozni a sok ezer lakó ezerféle igényét, és ez alapján
kialakítható-e a többség megelégedésére szolgáló várostervezési
koncepció? Ekés András és munkatársai már számos városnak, így
Egernek, Zalaegerszegnek, Nyíregyházának vagy Dunaújvárosnak
készítettek fenntartható mobilitási terveket, és több nemzetközi
munkában is részt vesznek hasonló céllal. Minden alkalommal
azzal kezdik a tervezést, hogy megszólítják a városlakókat, és arról
kérdezik őket, hogy mit tartanának fontosnak a városi közlekedésben. Külön-külön felméréseket készítenek az elsősorban gyalogos,
elsősorban közösségi, illetve elsősorban autós közlekedést preferálók körében. Főként arra kérdeznek rá, hogy az autósok milyen körülmények teljesülése esetén lennének hajlandók kerékpárra vagy
közösségi közlekedésre váltani, melyek a döntési szempontok,
és milyen városban szeretnének élni 10-15 év múlva.
A mobilitási szakértő úgy véli, hogy a közfelfogással ellentétben
az emberek korántsem ugyanazt várják a közlekedéstől minden
településen, tehát nem vagyunk egyformák. Mindenki az alapján
alakítja ki az elvárásait, hogy mihez szokott hozzá, illetve milyen
problémákkal szembesül a mindennapokban. Rendkívül nehéz például kimozdítani az embereket a megszokásból, amely meghatározza, hogy milyen közlekedési eszközzel járnak munkába, még akkor
sem, ha nyilvánvalóan lenne sok szempontból is előnyösebb mód.
Ez aztán nemritkán azt eredményezi, hogy az embereknek egymással sokszor összeegyeztethetetlen igényeik támadnak (gyakran
nem is különböző embereknek, hanem egy-egy személy szeretne
olyan lehetőségeket, amelyek ellentmondanak az egyéb igényeinek).
Ekés András az Újlipótvárost hozza erre példaként. Az ott lakók, ha kinéznek a lakásuk ablakán, szeretnék látni az autójukat,
amelyre szinte ingyenes parkolási engedélyt kaptak a lakóhelyük

Évtizedekkel ezelőtt Budapesten az volt az elsődleges és szinte
kizárólagos cél, hogy mindenki tudjon közlekedni a városban,
függetlenül attól, hogy közösségi közlekedést vagy autót
használ. A Rákóczi út–Kossuth Lajos utca tengely egy városi
autópálya, kétszer három sávos úttal, nem létező zöldfelületekkel, kihalt kiskereskedelemmel.

előtt (háztartásonként akár több kocsira is). Ám mindeközben kutyát sétáltatni is szeretnének, amihez széles járdára van szükség,
esténként pedig le akarnak ülni a barátaikkal egy kávézó utcai asztalaihoz olyan területen, ahol nem járnak autók. Máskor viszont
trolival akarnak közlekedni, és elvárják, hogy a troli gond nélkül
haladhasson az utcákon, és ne akadályozzák a parkoló autók.
A nyári tikkasztó melegben még több fát, parkot, illetve vízfelületet szeretnének, miközben az egymást érő kiskereskedelmi üzletekben tudnak válogatni az áruk között.
„Látjuk, hogy ugyanazt a néhány négyzetmétert akarja minden
ember számos célra elosztani újra és újra. Ezek a célok ellentmondanak egymásnak, hiszen képtelenség egy teljesen beépített városrészben több szabad területet varázsolni annál, mint ami adott
– mondja Ekés András. – Itt érkezünk el ahhoz az értékválasztáshoz,
ahhoz a felismeréshez, hogy a város már kinőtte azt az állapotot,
hogy elviselje, ha autókkal és közútfelületekkel akarjuk telerakni.
A döntéshozókon múlik, hogy meg merik-e tenni azokat a szükséges,
de rövid távon talán népszerűtlen döntéseket, amelyek egy élhetőbb
város kialakításához szükségesek, például drasztikusan felemelik-e
a helyi lakók parkolási díját. Hiszen egy ilyen döntés akár már középtávon nagyon jól jövedelmezhet direkt és indirekt módon is.
A komolyabb bevételek a közlekedés és közterületek fejlesztésébe
forgatandók vissza, közvetetten pedig felmennek az ingatlanárak,
és megnő a terület presztízse, élhetővé válik a városrész.”

Szemléletformálás és értékválasztás
Az elmondottak alapján azt is gondolhatnánk, hogy a fenntartható városi mobilitástervezés és az élhető környezet megteremtésének legfőbb (ha nem egyetlen) akadálya az autók tömege.
Ekés András ezzel azonban nem teljesen ért egyet, inkább úgy fogalmaz, hogy a legnagyobb baj a szemléletformálás hiánya és az
értékválasztás elmaradása. Ez pedig már döntéshozói felelősség,
hisz nem azzal tesznek jót a lakosságnak, ha évente 2000 forintért
átadnak egy parkolóhelyet, akár úgy is, hogy négy-ötször annyi
autót engednek parkolni, mint amennyi elfér. Eközben elfogynak
a járdák, képtelenség árut rakodni, felemésztjük a saját városi környezetünket. A szakértő szerint ez egy rossz beidegződés, amelyből látványos és pozitív, eltanulható példák jelentenék a kiutat.
A rossz szemléletbe ugyanakkor kétségkívül beletartozik a gépkocsik túlzott használata is. Mindennek az alapja, hogy kiszámítható vízióra van szüksége minden városnak, hogy az ott lakóknak is
egyértelmű legyen, hogy honnan hová szeretne eljutni a település.
Ha a fő irányok nem változnak, nagyon messzire juthat el egy város, de ha a célok napról napra változnak, akkor egy-egy lépés is
nehézségekbe ütközik.
Ahhoz, hogy elméletben áttekintsük, hogy milyen lépéseken
keresztül lehet egy rosszul működő településből élhető és fenntarthatóan mobilis várost varázsolni, kissé el kell távolodnunk
a valóságtól, és feltételeznünk kell, hogy az elhatározott célokat
az egymást követő adminisztrációk következetesen végigviszik.
Az első lépés az úgynevezett közösségi tervezés, amikor az érintettek csoportjait (vagyis a helyi lakókat és az adott területen gyakran
közlekedőket) bevonják a fejlesztések tervezésébe. Így az érintettek azt érezhetik, hogy a fejlesztések róluk szólnak, és nem a fejük
fölött döntenek, aminek az eredménye vagy a megelégedésükre
szolgál, vagy nem.
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Vajon összhangba hozható-e a sok ezer lakó ezerféle igénye, és ez alapján kialakítható-e a többség megelégedésére szolgáló
várostervezési koncepció? Ha egy nagyváros már kinőtte azt az állapotot, hogy elviselje, ha autókkal és közútfelületekkel akarjuk
telerakni, szükséges, de rövid távon népszerűtlen döntéseket kell hozni, amelyek egy élhetőbb város kialakításához vezetnek.

Ám ez a legtöbb esetben kevés, hiszen a laikusok nem feltétlenül rendelkeznek azzal a tudással, amely alapján megalapozottan
dönthetnének az egyes részletkérdésekben. Ezért a szakemberek
legfontosabb feladata, hogy jó példákat mutassanak nekik, olyan
máshol megvalósult megoldásokat, amelyek oly módon orvosolhatják az őáltaluk is tapasztalt problémákat, ami talán soha nem
is jutna eszükbe. Ebben Ekés András szerint a professzionális
moderálás és együtt gondolkodás mellett nagyon sokat segíthet
a virtuális valóság is. Ha a lakóknak egy virtuálisvalóság-szemüvegen keresztül megmutatnák, hogy hogyan nézhetne ki az utca,
ha a tervek megvalósulnának, akkor sokkal könnyebben átláthatnák, hogy a fejlesztés egybecseng-e az elképzeléseikkel vagy sem.
Úgy lépkedhetnének a jövőbeli utcán, hogy eközben válogathatnának a különböző verziók között. Az egyik modellen például több
a zöldterület, a másikon több parkolónak jutott hely, egy újabb
változatban teljesen kitiltották az autókat az utcából, cserébe
a gyerekek labdázhatnak az egykori úttest helyén.
„A lakók bevonása a tervezési folyamatba kivédi azt, hogy a
fejlesztés megvalósulása után kizárólag a panaszáradat és a beletörődés jöjjön. Ily módon meg lehet győzni az embereket arról, hogy
róluk is szól a közlekedés- és városfejlesztés – véli Ekés András. –
Persze nincsenek illúzióim, tudom, hogy Magyarországon ehhez
nincsenek hozzászokva az emberek. De azokon a helyeken, ahol
ezt a lépést már sikerült megtenni, nagyon jók a tapasztalatok,
és a fejlesztések eredményeképpen sokkal élhetőbb városi közterületek jöttek létre, és sokkal jobbá vált a városi mobilitás.”
Emellett a közlekedés modellezése sem hagyható ki, melynek
során többféleképpen tervezik át az adott település közlekedését,
és egy számítógépes program segítségével megvizsgálják, hogy az
átalakított feltételek mellett hogyan változik meg a közlekedés dinamikája, kihasználtsága. Ezeknek a lépéseknek az összegzéséből
állnak elő végül a fenntartható mobilitási tervek. Az így elkészült
tanulmányok végén az elméleti víziókat lefordítják a mindennapi
intézkedések nyelvére, és felsorolják, hogy a döntéshozóknak pontosan milyen lépéseket kellene megtenniük ahhoz, hogy a tanul-
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mányban említett célok megvalósulhassanak. A szakértő szerint
azonban a javasolt intézkedéseken nemcsak azt kell érteni, hogy
milyen beruházások megvalósítását tartják szükségesnek, hanem
a szinergiákra is igyekeznek felhívni a döntéshozók ﬁgyelmét. Rávilágítanak arra, hogy miként épülnek egymásra a különféle mobilitási módok, és az egyes célcsoportok igényeinek milyen fejlesztések felelnének meg a leginkább.
„Így érhetjük el, hogy egymást segítő, egymást kiegészítő projektek valósuljanak meg. Sok esetben a ﬁlléres változtatások azok,
amelyek költséghatékonyságukon felül nagy társadalmi hasznossággal bírnak. Ilyen például a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése.
Ez a közúti vagy közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások töredékébe kerül, mégis alapvető változást hozhat az emberek
életében városi területeken. Különösen igaz ez, ha az önkormányzat
egyéb támogatásokkal is segíti a biciklizés elterjedését. Például hoszszú távú bérletbe ad kerékpárokat, és átvállalja a szervizelésüket
– magyarázza Ekés András. – Ezeknek az intézkedéseknek sokkal
nagyobb lehet a hatásuk, mint ha mondjuk helyet szorítunk még
két parkolóhelynek, vagy újabb mélygarázst építünk. Utóbbiak
rövid távon talán kezelnek bizonyos problémákat, de hamarosan
csak még több autót vonzanak a környékre, és ezzel a pillanatnyi
előnyök gyorsan semmivé foszlanak.”
A mobilitási szakértő nem állítja, hogy az általuk készített
közlekedésfejélesztési koncepciók minden elemét kirobbanó
lelkesedéssel fogadnák a döntéshozók, hiszen Magyarországon
a fenntartható városi mobilitásfejlesztés még gyerekcipőben jár.
Az első ilyen tervek 2015-ben készültek el hazánkban, és az önkormányzatok szakmai stábja általában meg szeretné valósítani
az ajánlásaikat. Ám a döntéshozók gyakran már nem ilyen konstruktívak, leginkább arra hivatkoznak, hogy a fejlesztési forrásaik
már le vannak kötve más beruházásokra, de látható a változástól való félelem is. Ez egy komoly beidegződés, amelyből azért
van kiút: a döntéshozókat is érdemes folyamatosan megszólítani
a tervezés során, aktív partnerré téve őket sok más érintett csoport mellett.
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A falvakban élők közlekedése sem ideális
Amikor mobilitásfejlesztésről, fenntarthatóságról és élhetőbb lakókörnyezetről van szó, akkor szinte mindig a nagyvárosok problémái kerülnek elő. Ettől esetleg az az érzésünk támadhat – főként,
ha magunk is városban lakunk, és így nincsenek személyes tapasztalataink a vidéki mindennapokról –, hogy csak a nagy településeken okoz problémát a közlekedés, a parkolás, a biciklizés vagy
éppen a kutyasétáltatás. Ez azonban nem így van.
„A közösségi közlekedés problémái kihatnak a legkisebb települések életére is. Nem létezik Magyarországon integrált közlekedési rendszer. Ez azt jelenti, hogy a különféle közlekedési módokat
egymással nem összehangoltan működő szolgáltatók bonyolítják,
a hálózatok, menetrendek és a tarifák széttagoltan tartják a rendszert – állítja a mobilitási szakértő. – Különösen a viteldíjak rendszere problémás, hiszen sokaknak kétszer-háromszor kell ﬁzetniük
azért, hogy eljussanak nap mint nap a munkahelyükre. Ha például
valaki Szolnokról ingázik Budapestre, és meg kell vennie a helyi
bérletet, a vasúti bérletet és a budapesti bérletet is, így akár havi
86 ezer forintot is elkölthet a közösségi közlekedésre. Kétszer annyit,
mint ha Berlinből utazna hasonló távolságra – egy ott létező és jól
működő, integrált közlekedési rendszerben.”
A kilencvenes évektől kezdődő motorizációs dömping elindította, a válság utáni újbóli gépjárműszám-növekedés pedig tovább
erősítette, hogy lassan feléljük Budapest közterületeit, útfelületeit. Bár egyre komolyabbak a torlódások, főleg a bevezető utakon,
a városi gyűrűkön, ez mégsem elég visszatartó erő. Erős az autó
státuszszimbólumként való értelmezése még ma is, de nem ez
a legfőbb oka a használatának. Sok agglomerációs településről
hatékony közösségi közlekedés híján nehéz bejutni Budapestre,
a P+R parkolók száma alacsony, tarifaközösség hiányában pedig
drága mulatság a városhatáron túlról ingázni vasúttal, HÉV-vel
vagy autóbusszal. A metrók nem érik el a külső városrészeket, az
elővárosi vonatok járműoldali fejlesztése mellett is legjobb esetben a budapesti fejpályaudvarokat érik el, de nem a Belvárost.
Hiányzik a városban és körülötte a hatékony S-Bahn rendszer.
A HÉV-ek 40-50 éves szerelvényei pedig nem elég vonzók az autó
nyújtotta relatív luxussal szemben.
Ha a távolsági közlekedés nem integrált szemlélet szerint szerveződik, és nem foglalják az összes közlekedési módot egységes
szövetségi rendszerbe, akkor az autó nagyon könnyen olcsóbb
és – hazai körülmények között – gyorsabb is lehet. Ekés András és
kollégái összehasonlították a németországi, az ausztriai és a magyar távolsági közösségi közlekedési költségeket, és azt találták,
hogy tőlünk nyugatra e költségek kétszer-háromszor alacsonyabbak, mint nálunk. És akkor még nem vettük ﬁgyelembe a bérszínvonalban rejlő különbségeket. A vidéken lakó emberek életében
kétségkívül gyökeres változást hozna, ha jobb minőségű tömegközlekedési rendszert tudnának olcsóbban használni, de úgy, hogy
az az igényekhez jobban igazodjon. Létezik olyan igényvezérelt
közlekedési rendszer, amely bizonyos járatokat csak akkor indít
el, ha van rá utas, vagy rugalmas az útvonala egy-egy városrészen
vagy munkahelyi zónán belül. Ezek ma még Magyarországon gyerekcipőben járnak, de az egyik uniós projekt, a SharePlace keretei
között Ekés András és kollégái a közeljövőben egy ilyen rendszert
fognak tesztelni Zalaegerszeg dombos, ritkán lakott, közösségi
közlekedéssel nem, vagy gyengén feltárt részein. Ha a teszt sikeres

lesz, bízhatunk abban, hogy az önkormányzat megtartja a Zerge
névre hallgató, kisbuszos szolgáltatást.
Gyakran előre tudható a döntéshozók ellenérve: nincs rá pénz.
Ugyanakkor Ekés András szerint ez rövidlátó gondolkodásra vall:
„Szerintem a mostani állapot a drága valójában, hiszen nem vonzó
szolgáltatásokat kínálunk az embereknek – drágán. A vasútjegyek
ára például nálunk gyakorlatilag nem függ attól, hogy mennyivel
korábban vesszük meg a jegyet. Ezzel szemben Ausztriában, Németországban, ha jóval korábban tudjuk már, hogy mikor fogunk
utazni, és előre megvesszük a jegyet, akár kétharmadával is olcsóbb
lehet a jegy. Ez már tervezhetővé és vonzóvá teszi a közösségi közlekedést azoknak is, akiknek Magyarországon talán eszükbe sem
jutna, hogy ne autóval induljanak vidékre.”
A szakértő munkatársaival számos városban dolgozik a helyi
közlekedés fejlesztésén, menetrendek átszervezésén. Tapasztalatai
szerint általában az az „ősprobléma”, hogy a különböző közlekedé-

Magyarországon nem létezik integrált közlekedési rendszer.
Szükség lenne egy-két mintaprojektre, ahol sikerülne a helyi, a
helyközi és a vasúti szolgáltatásokat, menetrendeket, hálózatokat és a tarifákat (vonzó jegy- és bérletárakkal) összehangolni.

si rendszerek nem kommunikálnak egymással, gyakran párhuzamos, és egyenként is kis hatékonyságú közlekedési szolgáltatások
működnek egymás mellett. „Szükség lenne egy-két mintaprojektre,
ahol sikerülne a helyi, a helyközi és a vasúti szolgáltatásokat összehangolni. Nemcsak a menetrendeket, de a hálózatokat és a tarifákat is, ráadásul vonzó helyi díjtermékeket (jegyeket, bérleteket) kellene bevezetni. Meggyőződésem, hogy megállítható lenne az az
utasvesztés, amely a legtöbb kis- és középvárosunkban bekövetkezett, csökkentve ezzel a bevételeket és megnyirbálva a közlekedési
szolgáltatást. Ha vonzó és sűrű közlekedés lenne ezekben a városokban, a szolgáltatás presztízse, bevételei is növekednének. Akkor pedig kevesebb autó és több zöldfelület, kerékpárút, sétálóutca, illetve
aktívabb belvárosi kiskereskedelem lenne. A mobilitás jövője tehát
a városfejlesztés szerves része, ha nem tudatos az egyik, a másik sem
lehet igazán sikeres.” ¡

zöldkörnyezet
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A termékvisszahívásokról
A magyarok egyre tudatosabbak élelmiszerbiztonsági kérdésekben, és szeretnének
gyorsan, könnyen tájékozódni a különböző
termékvisszahívásokról; ennek érdekében
indította el új tájékoztató oldalát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Ú

j, tematikus oldalon tájékozódhat ezentúl a lakosság az élelmiszerláncban történt termékvisszahívásokról. A Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) weboldalán elérhető
adatbázisban a vállalkozások által jelzett vásárlóktól történő viszszahívások és a RASFF-on, azaz az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén keresztül érkező esetek
is megtalálhatók. Idén januártól az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírja a vállalkozások
számára, hogy jelentsék az önellenőrzésből eredő termékvisszahívásokat az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek. Az esetek másik
körét a RASFF-on érkező riasztások adják. A Nébih létrehozott egy,
az utóbbi hat hónap termékvisszahívásait tartalmazó aloldalt is,
azonban a hiteles és hatékony tájékoztatás mellett fontosnak tartják azt is, hogy a vásárlók megértsék: egy terméknek a gyártó általi
visszahívása az esetek többségében a vásárló érdekeit szem előtt

tartó, felelős vállalkozói döntésként értékelhető. Kiváltképp igaz
ez a vállalkozások önellenőrzésének eredményeként történő önkéntes termékvisszahívásokra. Várhatóan az év második felében
már a Nébih Navigátorban – a hivatal ingyenes mobiltelefonos
applikációjában – is elérhetőek lesznek az adatok, és az alkalmazás
felhasználói értesítést is kapnak majd az új esetekről. ¡

Önkéntes tisztogatók A
Harmincötezer műanyag palackot gyűjtöttek össze a Felső-Tiszán. A Natura 2000-es
területen tízhektárnyi ártéri erdőt tisztítottak meg a PET Kupa önkéntesei és a vízügyi igazgatóságok szakemberei.
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probléma gyökere elsősorban Ukrajnában keresendő,
ahonnan a Tisza-ártérbe lerakott lakossági kommunális hulladékot az áradások hazánkba szállítják. A közelmúltban felcsillant ugyan a remény a jelenlegi helyzet
megoldására, de addig is marad a hulladékok ártérből való
összeszedése, illetve az ukrán, kárpátaljai lakosság szemléletformálása, hogy a jövőben ne a folyókba kerüljön a
szemét. 2019-ben több hulladékgyűjtő akciót tervez a PET
Kupa mozgalom ötletgazdája, a Természetﬁlm.hu Egyesület, tavasszal a Tisza-tavon és a Tisza mellékfolyóin mérik fel
a területek szennyezettségét. A természetvédők nyaranta,
egy héten keresztül, saját építésű, pillepalackokból készült
hajóikkal gyűjtik a hulladékot. Az év többi részében szemléletformáló programokat, kiállításokat és bemutatókat
tartanak, valamint szakmai kerekasztal-beszélgetéseket
szerveznek. A Tiszaszalka határában fekvő természetvédelmi területen már tavaly télen is takarítottak az önkéntesek
a vízügyi igazgatóságokkal közösen, s mivel ez az ártéri szakasz a legszennyezettebb, ezért idén nagyobb csapattal,
három napon keresztül folyt a hulladékmentesítő munka.
Átválogatás után a hulladék fele visszakerül a körforgásba,
ezért az akcióban részt vevő önkéntesek a műanyagokat,
a fémeket és az üveget külön csoportosították, és úgy adták
át a térségi közszolgáltatónak. A program az Agrárminisztérium támogatásával, valamint partnerek és közreműködők
részvételével valósult meg. ¡

konzultáció, Víz Keretirányelv • Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

Az európai vizek
védelméért
375 ezer ember aláírásával állt ki vizeink
védelme mellett, elvárva, hogy az Európai
Unió ne gyengítse ambiciózus célkitűzését,
a vizek jó állapotának elérését.

A

z Európai Bizottság 2018 őszén társadalmi konzultációt indított, amely során bárki kifejthette véleményét a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban, a WWF és más civil szervezetek pedig
#ProtectWater néven kampányt indítottak azért, hogy minél több
állampolgár vegyen részt a konzultációban, amely március 11-én
zárult. Az EU hivatalos elemzése várhatóan 2019 őszén jelenik
meg, a jogszabály jövőjéről pedig 2020 első felében hozzák meg
a végső döntést.
Az EU-tagállamok még 2000-ben határoztak úgy, hogy a vizeket és vizes élőhelyeket veszélyeztető és pusztító folyamatokat
megállítják, és vizeinket jobb állapotba hozzák legkésőbb 2027-re.
A Víz Keretirányelv megalkotásával ehhez létre is hozták a megfelelő jogi keretet, de ha el akarjuk érni a 2027-es célokat, a tagálla-

moknak jelentős lépéseket kell tenniük és forrásokat biztosítaniuk.
Az eredmények azonban váratnak magukra, sőt tartani lehet
a szabályozás gyengítésétől.
Az elmúlt háromszáz évben a Föld vizes élőhelyeinek 87 százaléka pusztult el, 1970 óta a vizes élőhelyekhez kötődő gerinces
fajok populációi pedig 83 százalékkal zsugorodtak. Az európai
vizes élőhelyeknek csupán a 40 százaléka egészséges, Magyarországon pedig a felszíni vizek kevesebb mint 20 százalékának
megfelelő az ökológiai állapota. ¡

XIX. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
KONFERENCIA ÉS SZAKMAI
KIÁLLÍTÁS
A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége idén májusban
19. alkalommal rendezi meg országos távhőszolgáltatási konferenciáját.

A konferencia témája
Távhő: zöld út a jövőbe!

Időpont 2019.

május 8–10.
Kérjük, már most jegyezze fel
az időpontot naptárába!

Helyszín
Hunguest Hotel Pelion Tapolca****+Superior

8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

Bővebb információ: info@tavho.org
inno -tér

2019. április

innotéka
inn

45

akadálymentes útvonal tervezése, okosjárda, közlekedési lámpa, intelligens buszmegálló, légi taxi

Szerző: Bencze Áron

Közlekedj okosan!
Az ENSZ előrejelzése szerint az évtized végére mintegy
ötmilliárdan fognak városokban élni, ez
a népességnövekedési folyamat pedig radikálisan
alakíthatja át a (közösségi) közlekedésünket, szárazföldön,
vízen és levegőben egyaránt. Vajon milyen innovatív megoldások születtek eddig e téren a legnagyobb hírértékkel bíró önvezető autókon kívül?
A futurisztikus rajzfilmekből ismert mozgójárdák és repülő járművek szintjét
ugyan még nem (teljesen) értük el, azonban így is be tudunk mutatni számos remek
fejlesztést. Akad közöttük több magyar is!

M

ára a közlekedés életünk
egyik legmeghatározóbb eleme lett, ám miután az infrastruktúra bővítése egyre nagyobb korlátokba ütközik, ezért elsősorban
a már meglévő rendszereinket kell újra
átgondolni, minél hatékonyabban kihasználni, és arra kell törekednünk, hogy még
jobban meg tudjuk szervezni a közlekedési
folyamatokat. Elsőként a közlekedés alapját
jelentő utakkal kapcsolatos fejlesztések közül szemezgetünk.
Az ókori asszírok és perzsák még kizárólag arra ﬁgyeltek, hogy útjaikat a víz ne
rongálja meg, ezért azokat kissé domborúra képezték, és az út mindkét oldalán
szivárgóárkokat alakítottak ki. Napjainkban már jóval több szempontot vesznek
ﬁgyelembe az utak tervezésekor és kivitelezésekor. Tavaly év végén Köln közelében
megnyitották Németország első napelemes
útját, amely nemcsak elolvasztja a jeget, de
áramot is termel, sőt még a zajt is elnyeli.
A 90 méteres útszakaszt 150 napelemmel
fedték le, ezek 16 ezer kilowattóra áramot
termelnek, ami egy négytagú család éves
fogyasztásának felel meg. Miután a modulok feszültsége csak 30 volt, így sem emberre, sem állatra nem veszélyes. Hollandiában
is találkozhatunk „smart” autópálya-projektekkel. Oss város környékén egy 500 méteres szakaszon zöldes fémizzású vonalak ke-
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rültek az úttest szegélyére, illetve a középső
szaggatott vonalra. A speciális festék napközben elnyeli a napfényt, cserébe egész éjjel megvilágítja az autósok számára az úttestet. Az amerikai Integrated Roadways nevű
startup cég az „okos útburkolatban” látja
a jövőt. Az általuk fejlesztett különleges
beton képes lenne megállapítani a járművek pontos tartózkodási helyét, és baleset
esetén azonnal értesítené a hatóságokat.
A folyamatosan változó útviszonyokról,
a dugók mértékéről is adatokat gyűjtene,
majd integrált optikai szálon küldene hasznos információkat a felhasználóknak az optimális útvonal kiválasztásához.

Meglepetés nélkül
Folytassuk a sort egy magyar fejlesztéssel:
a Route4U startup cég hiánypótló applikációja kerekesszékkel, babakocsival vagy
bármely más guruló eszközzel közlekedők
számára kínál járdanavigációs útvonaltervezést, természetesen akadálymentes útszakaszokra koncentrálva. Segítségével bárki előre láthatja, hogy az adott üzlet, bank,
étterem vagy épp középület akadálymentes-e. Annak mértékéről a magyar csapat
által kifejlesztett térképen látható ikonok
színe tájékoztat, melyekre kattintva bővebb információhoz jutunk a lehetőségek-

Az intelligens útburkolat képes megállapítani a járművek pontos tartózkodási
helyét, ha baleset történik, azonnal értesíti a hatóságokat, valamint hasznos
információkat küld a közlekedőknek az optimális útvonal kiválasztásához.
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ről. A zölddel jelölt helyek bejárata vagy
megközelítése biztosan akadálymentes,
a sárga jelűek segítséggel használhatók,
míg a piros a nem akadálymentes útvonal
színe. A térképen feltüntetett információkat maguk a felhasználók saját tapasztalataikkal bővíthetik, módosíthatják, tehát az
applikációt letöltők száma komoly hatással
van a feltérképezett városrészek nagyságára is. A technológiai innováció másik
fontos előnye, hogy a hagyományos okostelefonok szenzorait használva a rendszer
automatikusan gyűjti az információkat a
járdainfrastruktúra állapotáról, így az is leolvasható lesz, mennyire rázkódik az adott
útszakasz, vagy hogy milyen magas a járdaszegély. Az applikációt androidos és iOS-s
okostelefonra egyaránt le lehet tölteni, első
lépésként be kell állítani, hogy a felhasználó milyen eszközzel szeretne közlekedni,
ennek alapján kap pontos információt arról, hogy hol, mennyire akadálymentes az
útszakasz. Az épített környezet teljes körű
akadálymentesítése utópia, ám pontos információkkal kikerülhetők az akadályok,
a fejlesztők pedig találóan úgy fogalmazták meg missziójukat: „céljuk a meglepetés
nélküli közlekedés megteremtése”. Ennek
alapjait nemcsak Budapesten tették le, de
feltérképezték már Dublin Docklands nevű városrészét, egy Swords nevű ír kisváros

főutcáját és az angliai Portsmouth egyes
részeit is.
A közlekedési balesetek megelőzésére
színes fénnyel jelző okosjárdát, valamint
a veszélyt jelző rezgő cipőfűzőt és ruházatot kínál egy másik fejlesztés. Az ihletet
az elektromos autók adták, melyek, mivel
extrémül halkan mennek, növelik a gázolás kockázatát az átkelőhelyeken. Nem is
kevéssel: az amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal tanulmánya szerint mintegy
20 százalékkal. Az alkalmazás segítségével
az okostelefonjaikból sokszor fel sem néző
gyerekek rezgő cipőfűzője jelezné, ha az átkelő széléhez érnek, a felhővel összekötött
okosjárda pedig fénnyel hívná fel a ﬁgyelmet a veszélyhelyzetre. Debrecenben ehhez hasonló fejlesztés már meg is valósult:
a zebra mindkét oldalán érzékelőket szereltek fel, amelyek jelet küldenek a zebra közvetlen közelébe beépített LED-lámpáknak.
A lámpák fehér fénnyel villognak, így jelzik
az arra haladó sofőröknek, hogy bár közlekedési lámpa nem állítja meg őket, lassítsanak vagy álljanak meg, ugyanis a gyalogosoknak van elsőbbségük.

Fókuszban a környezet
Klímabarát közlekedést népszerűsít egy
litván applikáció az egyik, helyben közked-

velt utazástervező honlapba integrálva.
Tervezéskor a kalkulátor a szükséges idő
mellett azt is kiszámítja, hogy a különböző közlekedési eszközökkel mekkora széndioxid-kibocsátással terhelné a környezetet az adott utazás, így ennek ismeretében
lehet kiválasztani a legkörnyezetbarátabb
megoldást. Németországban is ehhez hasonló szemlélet alapján indítottak el egy
kezdeményezést, melynek lényege, hogy az
utazók a város szempontjából meghozott
előnyös döntéseit jutalmazzák. Például, ha
valaki a belvároson kívül teszi le az autóját,
vagy bizonyos járatokat használ, jutalompontot kap, és azt közlekedési kedvezményekre – ﬁzetős zónák behajtási engedélyeire, parkolóhasználatra – válthatja be.
Ugyancsak a környezetet helyezi középpontba egy amszterdami kezdeményezés:
a város egyik élelmiszerpiacának kirakodóállomásán új informatikai rendszer segíti
a parkolást és a pakolást. A sofőrök szabad
kirakodási helyet és időt igényelhetnek
maguknak egy weboldalon vagy okostelefonon keresztül. Az úgynevezett digitális útfelügyelet segítségével radikálisan
csökkent a várakozási idő, és jelentős levegőminőség-javulást értek el a központ
környékén. A hollandiai Helmond városában indult program célja a helyi fuvarozók
szén-dioxid-kibocsátásának és a kiszállítás
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idejének csökkentése volt, ezért a település
fontosabb útkereszteződéseit szenzorokkal látták el, az érintett járművekre pedig
a FREILOT kooperatív platformot telepítették, amelynek révén a kamionok és teherautók kommunikálni tudtak a közlekedési lámpák vezérlésével. A rendszer biztosítja a járműveknek az áthaladást a csomópontokon, és ha a sofőrök betartják
az általa ajánlott sebességet, kevesebbszer
kell megállniuk. A programnak köszönhetően nem csak a káros gázok kibocsátása
csökkent jelentős mértékben, a járművek
rövidebb idő alatt érték el céljukat.
Londonban 2017 nyara óta az okosjárda
már energiát is termel. A járműforgalom
elől lezárt Bird Street közepén található
burkolólapos ösvény felveszi a gyalogosok lépéseiből származó energiát, és az
így termelt áram működteti az út mentén
elhelyezett éjszakai LED-es fényjátékokat
és hangszórókat, amelyekből madárcsicsergés hallatszik. A projekt érdekessége,

hogy az utcán a padok felületét olyan speciális festékkel vonták be, amely elnyeli a
kipufogógázból származó nitrogén-oxidot.

Intelligens kiegészítők
Párizsban nemrég intelligens buszmegálló
egyik prototípusát állították fel, melyben
szélesebbek az ülőhelyek, és világítótestként funkcionál az üvegtető, amely a napsugárzást is képes megszűrni. Technológiailag hatalmas ugrást jelent, hogy ingyenes
wiﬁ-csatlakozással és mobiltelefon-töltővel
rendelkezik, egy beépített érintőképernyő
segítségével pedig a francia fővárosról informálódhatnak a turisták, akik ráadásul
a környékbeli üzletek és szolgáltatások
híreiről is olvashatnak. Az intelligens buszmegállóban beépített deﬁbrillátor is van,
amelynek felügyeletét egy GPRS-alapú hálózat végzi.
Az elmúlt években megjelentek a kereszteződésekben az okos közlekedési lám-

pák is. Egy chilei fejlesztésű, LED technológiájú közlekedési lámpa nemcsak a piros
és zöld jelzést váltogatja, hanem beépített
biztonsági kamerával és sebességmérővel
is felszerelték; információt ad az időjárásról és az út állapotáról, és szükség esetén
arra is felhívja a ﬁgyelmet, ha elsőbbségi
jelzéssel közlekedő jármű – rendőr-, mentő- vagy tűzoltóautó – érkezik a kereszteződésbe. A fejlesztés a felhasznált energia
egy részét napelemmel állítja elő.
Alig egy éve Nagy-Britanniában, a yorki
A59-es úton vezettek be kísérleti jelleggel
olyan okos közlekedési lámpákat, melyek
mindig zöldre váltanak, ha egy autó arra
jár, és éppen felesleges lenne a piros jelzés.
Izraelben egy ideje sikeresen működik az
okostelefonokra kifejlesztett HopOn NFCalapú elektronikus jegyrendszer, mellyel a
felszállás pillanatában regisztrálni kell a járatszámot, a felhasználó adatait és kedvezményeit, majd pillanatok alatt elkészül az
elektronikus jegy. A fejlesztés nagy előnye,

Az intelligens buszmegállóban világítótestként funkcionáló üvegtető van, ingyenes wiﬁ-csatlakozással, mobiltelefon-töltővel és beépített
deﬁbrillátorral szerelték fel, a beépített érintőképernyő pedig segít informálódni a városról, a környékbeli üzletekről és szolgáltatásokról.
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hogy a rendszeren keresztül lehetőség nyílik arra is, hogy a díjat egy másik személy,
például a szülő vagy a munkáltató egyenlítse ki. Izraelben azért is lehet sikeres ez a
szolgáltatás, mert az egyes buszjáratokat
különböző cégek üzemeltetik, a HopOn
pedig jelentősen leegyszerűsítette a jegyvásárlásokat és az átszállásokat.

Szellemhajóktól
a repülő taxikig
Elszakadva a klasszikus közúti közlekedési
fejlesztésektől, elsőként egy 2017 óta elérhető balatoni hajózást érintő fejlesztést
veszünk górcső alá. A NauBitBox hajóra
felszerelt központi egysége egy applikáción jeleníti meg az IoT hálózaton keresztül
érkező adatokat. Ezt a valójában központi
számítógéppel felérő boxot giroszkóppal,
GPS-szel, hőmérővel és légnyomásmérővel is felszerelték, a hajó elküldi az út során
mért értékeket, így a hajózás nyomon követhető és vissza is nézhető, akár 3D-ben.
A szenzorok által gyűjtött adatok alapján
azt is meg lehet tudni, milyen a szél iránya
vagy ereje, az eszköz mindezek mellett alkalmas távoli felügyeletre, az akkumulátortöltés vezérlésére, mozgásérzékelésre és a
jelzőfények bekapcsolására is.
Természetesen nem csak a magyar
tengeren kezdődtek meg komoly fejlesztések: a világ legnagyobb bányavállalata,
az ausztrál BHP Billiton vizsgálni kezdte
az óriási méretű, autonóm módon köz-

lekedő teherhajók lehetőségeit. Az évente
mintegy másfél ezer tengeri utat lebonyolító, 250 millió tonna ércet és szenet szállító társaság elképzelései szerint a jövőben
mindössze egyetlen ember akár több hajó
koordinálásáért is felelhetne a távfelügyelet során monitorokon keresztül, a többi
feladatot pedig a gépek végeznék el.
A hírek szerint Kínában és Európában is
elkezdődtek a kutatások ezen a területen,
a tengeri hajókhoz is motorokat gyártó
Rolls-Royce Holdings pedig úgy számol,
a személyzet nélküli óceánjárók 2035-re
jelenhetnek meg a nemzetközi vizeken.
A vállalat a tervek szerint 2020-ra készítené el az első, tesztelhető prototípusát.
A digitalizáció új lehetőséget teremt
a vasúti közlekedésben is. A Knorr-Bremse
szerveroldali adatelemzéssel támogatott
iCOM termékcsaládja a menetrend megtartása mellett az energiatakarékos vezetést szolgálja. A rendszer valós időben
ﬁgyeli és rögzíti az adatokat, ezzel javítja a
biztonságot és emellett csökkenti a járműpark-üzemeltetők költségeit is. A Német
Légi- és Űrközlekedési Központban már
jó ideje tesztelik a következő generációs
vasutat: az NGT (Next Generation Train)
Cargo autonóm szerelvények 400 km/h-s
sebességre is alkalmasak lesznek, akkumulátorait a fékezéskor visszanyert energiából
töltenék. A vagonok mozdony és tolatásvezetők használata nélkül, automatikusan
képesek lennének eljutni a feladó vagy
átvevő raktárbázisra vagy kikötőbe. Az új

it

generációs járművek vezérlése GPS-alapú
rendszerrel történne, ezért pontosan nyomon lehetne követni az áru mozgását.
A szerelvények belül többszintesek is lehetnek, így egyszerre akár több önmozgó
robot is dolgozhatna a szállítmány elrendezésén.
A kötöttpályás, a vízi és a közúti közlekedés újdonságai után végezetül egy igazán futurisztikus, a légi közlekedést érintő
szolgáltatást mutatunk be. Az Európai Űrügynökség inkubátorprogramjának eredménye a Lilium Jet, az egy helyből felszálló,
zéró károsanyag-kibocsátású, elektromos
hajtású, akár 300 km/h-s sebességű, pilóta
nélküli, ötfős légi taxi. A jármű a helikopter és a merev szárnyú repülőgép ötvözete,
amelyben egy számítógép hangolja össze
a hajtóműveket. Vezérléséhez elég az utas
mobiltelefonja, és a gép magától odarepül,
ahova az utas szeretné. A Lilium Aviation
startup tulajdonosai szerint a légi taxi legnagyobb előnye, hogy a sűrűn lakott városi
területeken kialakult dugók semmilyen hatással nincsenek a Lilium Jetre, melynek
számos potenciális ﬁzikai fel- és leszállóhelye van már most is a fejlett városok irodaházainak tetején vagy parkjában. A légi
taxi meglepően sok elemében hasonlít a
Hanna–Barbera stúdió által 1962-től vetített amerikai televíziós rajzﬁlmsorozat, az
űrben játszódó, 2062-ben élő Jetson család
egyik szuperjárgányára. Ha azt vesszük, úgy
negyven évvel megelőztük a jövőt. Legalábbis Jetsonék világában… ¡
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Szerző: Horváth Dániel

Önvezető járműveket
fejlesztenek a BME-n
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) a Pannon Egyetemmel és a
Széchenyi István Egyetemmel közösen közel 1,5 milliárd forint EU-s támogatást nyert az autonóm járműtechnológiák kutatása területén végzett vizsgálatokra. A pályázat azonosítója és címe:
EFOP-3.6.2-16-2017-00002 Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan. A konzorcium vezetője a BME. A projekt céljairól és eddigi eredményeiről beszélgettünk a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gépjárműtechnológia Tanszék adjunktusával, Tihanyi Viktorral, aki egyben a projekt szakmai vezetője.
A jövő egyik legfontosabb közlekedési trendje egyértelműen az autonóm irányítás. Az önök konzorciuma hogyan
kapcsolódik a minél hatékonyabb önvezető megoldások fejlesztésébe?

– Alapvető célkitűzésünk volt, hogy a pályázatot benyújtó konzorciumi partnerek tematikus kutatási területekkel pályázzanak.
Az alapvető téma az autonóm járművek kutatása, emellett azonban hangsúlyos még az elektromobilitással kapcsolatos fejlesztés
is. Fontosnak tartottuk már a kezdet kezdetén, hogy a konzorciumi tagok jól meghatározott és összehangolt kutatási program szerint haladjanak mind a konzorcium egészét tekintve, mind az in-

Önök a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen milyen kutatóprogramokat indítottak?

– Tanszékünk szorosan együttműködik a zalaegerszegi tesztpályával, van is ott egy kihelyezett irodánk, és az ottani kollégákkal
rendszeresen konzultálva, együttműködve végezzük a kutatásokat. Az autonóm járműrendszerek olyan összetettek, hogy rengeteg tudományterületet fednek le. Nemcsak a járműtechnikai,
de az építőmérnöki, a villamosmérnöki karhoz kapcsolódó, illetve
az informatikai, közlekedésmérnöki tudományok közreműködése
is elengedhetetlen. Ennek megfelelően e karokat és tanszékeket
is bevonjuk a projektbe, mindenki hozza a saját tudását. Látható, hogy már a BME-n, „házon belül” végzett kutatómunka is
olyan komplex, hogy az csak szoros összehangoltsággal képes jól
működni. Az együttműködésre kiváló alkalmat biztosít az, hogy
kutatásaink nem csupán elméleti jellegűek, hanem egy tényleges,
autonóm irányítású járművet is építünk a kutatási eredmények
tesztelésének céljából.

Elektromobilitás laboratórium a Széchenyi István Egyetemen

A zalaegerszegi autonóm jármű tesztpálya látványterve

tézményeken belül. A konzorciumi partnerek aszerint válogattak
az előzetesen kitűzött feladatok között, hogy melyik illeszkedik
leginkább a portfóliójukba. A Pannon Egyetem mind az autonóm,
mind az elektromobilitási témában a laboratóriumi, illetve hardver in-the-loop tesztekkel és szimulációkkal foglalkozik. A győri
Széchenyi István Egyetem főként az elektromobilitás témakörbe
kapcsolódik be, míg a BME az autonóm járművekre koncentrál,
minimális elektromosmeghajtás-kutatással.
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A modellek és tesztek
fejlesztéséhez, valamint
az eredmények megjelenítéséhez

NI PXI
Testreszabható szenzor
és aktuátor interfészek
Valós idejű rendszer
a modellek futtatásához
és a ki- és bemenetek
kezeléséhez
Kommunikációs interfészek: CAN, MOST,
FlexRay, LIN, TCP/IP, UDP
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Villamos motor emulátor

Itt egy személygépkocsira kell gondolni?

A villamos hajtások
teszteléséhez

– Igen, egy Smart Fortwo autót alakítottunk át teljesen autonóm
működésre. Az alapkutatási területen végzett számos vizsgálat
egyike a különböző autonóm járműirányítási rétegek elemzése és
fejlesztése. Irányítási rétegeken a környezet értékelését, a különféle
szenzorok jelfeldolgozását, a döntési mechanizmusokat és az autó
ezek eredményeképpen létrejövő viselkedését értjük. Ehhez kapcsolódik az autó hosszirányú és keresztirányú irányítása (a sebesség befolyásolása, illetve a kormányzás). De lemegyünk a legalacsonyabb szintekre, az autó viselkedését megvalósító aktuátorok
működését is vizsgáljuk a fékektől a váltóig és a kormányvezérlésig.
Ezeken kívül rendkívül fontos tématerület a kommunikáció, ahol
a legerősebben a kiberbiztonságra fókuszálunk.

ADAS
S rendszerek tesztelésére alkalmas HIL /SIL szimulációs

környezet a Pannon Egyetemen

pontosan hol is parkoltunk. Ezt a működést már többször bemutattuk az élő demonstrációk alkalmával is.
A közúti forgalomban hogyan segíthetik a járművezetőket
az önök által fejlesztett megoldások?

– Egy másik, már most is működő autonóm funkció a forgalmidugó-asszisztens, amely két alapvető szolgáltatást nyújt. Az egyik
a sávtartás: az autó automatikusan ﬁgyeli az úttest sávelválasztó felfestéseit, és ennek megfelelően kormányozza a gépkocsit.
A másik a hosszirányú vezérlés, amelyet leegyszerűsíthetünk gyorsításra, illetve fékezésre is. Az autó az előtte lévő kocsi távolságához és sebességéhez adaptálja a sebességét. Ugyanez a funkció
képes arra, hogy működés közben automatikusan sávot váltson,
ha a sofőr lenyomja az indexet. Ehhez először a környezetérzékelő szenzorjai segítségével megvizsgálja, hogy nem jön-e egy gyors
jármű hátulról a szomszéd sávban. Többféle környezeti szenzort,
így kamerákat, radart és lézerszkennert is alkalmazunk az autón.
A jövőben tovább bővítjük az érzékelők tárházát, és növeljük majd
a felbontásukat is. A közeljövőben arra számíthatunk, hogy először az autópályákon fognak elterjedni az autonóm vezetési megoldások, hiszen e környezet a legegyszerűbben értelmezhető a számítógépek számára. A konzorciumi fejlesztéseinkkel – kihasználva
a zalaegerszegi autótesztpálya különleges adottságait – minden
esély megvan arra, hogy a magyar fejlesztések a nemzetközi kutatások élvonalába emelik a magyar szakemberek eredményeit. ¡

Hogyan kapcsolódik a kiberbiztonság a járműtechnikához?

– Ez a terület kiemelkedően fontos. Az autonóm járművekben működő, illetve a tőlük távol lévő, és velük vezeték nélküli kapcsolaton
keresztül kommunikáló számítógép adja a parancsokat a járműnek. E rendszert a rosszindulatú hekkerek fel is törhetik, és így adott
esetben átvehetik az irányítást az autó felett. Nem csoda, hogy
a legnagyobb autóipari cégek sorban vásárolják fel a kiberbiztonsági
vállalatokat, amelyek segíthetnek biztonságosabbá tenni a rendszereiket. Míg korábban az autóipar főként az akaratlan veszélyhelyzetek ellen védő biztonsági (safety) megoldásokra koncentrált, addig
ma már ugyanilyen fontosak a szándékos károkozás ellen védelmet
nyújtó biztonsági (security) fejlesztések. Az akaratlagos károsítók
elleni védelem teljesen más megközelítést igényel.
Milyen eredményeket értek el eddig a kutatásaik során?

– A projekt gyakorlatilag minden tématerületén jelentős eredményeket értünk már el, számos kutatót és hallgatót bevonva a projektbe. Az alapkutatási eredményeinket rendszeresen publikáljuk
folyóiratokban és konferenciákon, de egy ilyen komplex kutatási
program esetében elengedhetetlen a ténylegesen létrejövő autonóm jármű. Egy működő autó szükséges ahhoz, hogy demonstrálni tudjuk az általunk fejlesztett autonóm járműirányítási rendszerek működőképességét. Folyamatosan építjük be az autóba
az újabb és újabb funkciókat, tehát a jármű állandóan fejlődik.
A már beépített képességek egyike a valet parking funkció. Ezt úgy
képzelhetjük el, hogy a mobiltelefonunkkal magunkhoz hívhatjuk
az autót a parkolóházban. Így nem kell emlékeznünk arra, hogy
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biometriai azonosítós bankkártya • Thales Rail Signalling Solutions Kft.

Vásárlás
ujjlenyomattal
A tervek szerint a jövőben már a négyjegyű
PIN-kóddal sem kell bíbelődniük a briteknek. Legalábbis, amennyiben sikeresen végződik az a kétszázfős pilotprojekt, melynek
keretében ujjlenyomatos bankkártyát tesztelnek tavasztól a szigetországban.

illetve az azonosítást igénylő magasabb összegű vásárlások között.
A biometrikus azonosítást eddig elsősorban a mobilﬁzetési megoldásokban alkalmazták. Korábban Franciaországban teszteltek
egy ehhez hasonló elven működő kártyát, illetve a Mastercard
is bemutatott egy verziót az ujjlenyomatos kártyákból, azonban
egyelőre piaci alapokon még nem találkozhatunk a fejlesztéssel
a világ egyetlen országában sem. ¡

A

z előreláthatólag áprilisban induló programot a NatWest (National Westminster Bank) a Gemaltóval, a Visával és a Mastercarddal együtt indítja, és siker esetén az ujjlenyomatos bankkártyaszolgáltatást az egész Egyesült Királyságban be fogják vezetni.
A hagyományos plasztikkártyától eltérően ezek a bankkártyák,
megőrizve minden korábbi funkciójukat, egy ujjlenyomat-olvasót
is tartalmaznak, és 30 fontnál magasabb összegű vásárlás esetén
az ügyfél PIN-kód helyett az ujjlenyomatával is azonosíthatja magát. Ujjlenyomatunk az egyik alapvető biometriai azonosítónk, nehezen hamisítható, és a ﬁzetés is egyszerűbbé válik. A fejlesztésért
felelős holland Gemalto cég szerint az új kártya előnye az érintésmentes kártyával szemben, hogy a magasabb biztonsági szint mellett eltünteti a határt az azonosítást nem igénylő alacsony összegű,
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lakhatás, infrastruktúra, oktatás • Google Térkép

Bécs a legokosabb város
Harmadik alkalommal állította össze a világ városainak
„smart city” rangsorát a Roland Berger nemzetközi
tanácsadó cég. A rangsor élén Bécs végzett, az osztrák
fővárost London és a kanadai St. Albert követi.

A

listát először 2017-ben tették közzé, akkor 87 várost vizsgáltak meg, egyebek
között lakhatási, infrastrukturális, oktatási szempontok alapján, de a befolyásoló tényezők között szerepelt a gazdasági tevékenységek támogatása, az egészségügyi rendszer, a digitális szolgáltatások, a mobilitás vagy a digitális készségek.

A Roland Berger idén közel kétszer annyi várost
szemlézett, időközben ugyanis 153-ra emelkedett
a smart city stratégiával rendelkező városok száma a világon. A tanulmány ugyanakkor arra is felhívja a ﬁgyelmet, hogy a települések 90 százaléka
továbbra sem rendelkezik átfogó smart city koncepcióval, miközben a stratégia mindössze az első
lépés, jóval fontosabb a megvalósítás folyamata,
ami ráadásul hosszú idő.
Bécs elsősége nem volt meglepetés, az osztrák
fővárosban 2012-ben hozták létre a Smart City
Wien Agencyt, melynek feladata a város átalakulásának koordinálása és támogatása. Az ügynökség
minél jobban igyekszik bevonni a város lakosságát,
az ipart és a helyi vállalkozásokat a város fejlesztésébe. Az osztrák főváros elsősorban az egészségügy terén megkezdett digitalizációval szerezte meg
2019-ben is az első helyet, míg London erősségét
a légszennyezettséget mérő szenzorok és elektromos töltőállomások jelentik. A tanulmány kitér
arra is, hogy a mezőnyben erősen feljövőben vannak az ázsiai nagyvárosok. ¡

Új navigációs elem
Kifejezetten hasznos fejlesztés színesíti
a Google Térkép navigációs rendszerét.
Az új funkció a kiterjesztett valóságban
megjelenő nyilakkal mutatja meg a telefonunk kijelzőjén a haladási irányt.

T

avaly májusban, a Google I/O fejlesztői konferenciáján jelentette be először a cég, hogy egy teljesen újszerű, kiterjesztett
valóságra épülő navigációs funkción dolgoznak, idén februárban
pedig a Google Helyi idegenvezetők programjának néhány tagja
már ki is próbálhatta az újítást. Közöttük volt David Pierce, a Wall
Street Journal egyik újságírója, aki személyes tapasztalatai alapján
számolt be a fejlesztésről. A cikk szerzője a többi között arra hívta
fel a ﬁgyelmet, hogy az új funkció kizárólag akkor működik hatékonyan, ha az okostelefont szemmagaságba emeljük. Ebből logikusan
következik, hogy korlátozott mozgásformák esetében hívhatjuk
segítségül: autóvezetés vagy biciklizés közben semmiképpen sem
ajánlott. A fejlesztés egyik nagy erénye, hogy kiválóan azonosítja
az ismert épületeket, és már rögtön az út elején hatékony segít-
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séget nyújt abban, merre induljunk el. A pozíció megtalálásához
a Google Térkép a felhasználó aktuális helyzetét és irányát venné
alapul, ugyanakkor segítségül hívja a StreetView adatait is. Az alkalmazás rendkívül energiaigényes, de ettől függetlenül Androidra
és iOS-re is fejlesztik. ¡

inno -tér

Csányi Vilmos • Samuel Bowles • Száraz György, Száraz Miklós György, Lettner Kriszta

Csányi Vilmos

A globális elme
Elmélkedések a világról

Libri Kiadó
Miben hasonlít a kutya az ősemberhez? Mit jelent valódi közösségben
élni, és mit csupán szervezetben? Mi
az egyén szerepe, és mik a lehetőségei
a társadalomban? Merre tart az evolúció? A szerző válogatott írásai egyebek
mellett ezekre a kérdésekre keresik a
választ. A globális elmét olvasni olyan,
mint körbejárni egy szobrot: a szemlélődés tárgya mindig ugyanaz, mégis
minden egyes lépésnél más perspektívából tárul a szemünk elé a látvány.

A Csányi Vilmos szerteágazó és
izgalmas életművének összegzéseként
is értelmezhető kötet lapjain olvashatunk művészetről, természettudományos
gondolkodásról, oktatásról, háborúról
és békéről, madarakról és kutyákról.
Gondolatai arra inspirálnak, hogy ne
veszítsük el kíváncsiságunkat saját magunk és a világ iránt, merjünk kérdezni,
és változtassuk meg az életünket. Hiszen
ami nem változik, az már nem is él. •

Samuel Bowles

Bowles az új-mexikói Santa Fe Institute viselkedéstudományi programjának
igazgatója, a University of Massachusetts professzor emeritusa – a közgazdasági Nobel-díjas Daniel Kahneman
és Richard Thaler munkáira építve –
a gazdaságpolitikai szabályozások
megújulására hívja fel a figyelmet,
ösztönözve ezzel egy etikai alapokon
is méltányos, folyamatos megújulásra
képes irányítási rendszer kialakulását.
A kötet a társadalmat különféle preferenciák által vezérelt, komplex rendszerként mutatja be, a szabályozások
hatását pedig szemléletes játékelméleti
stratégiák alapján teszi érzékletessé. •

Az etikus gazdaság
Miért nem helyettesíthetik a jó
ösztönzők a jó állampolgárokat?

Pallas Athéné Könyvkiadó
A közgazdaságtanban hosszú ideje
alkalmazott homo oeconomicus megközelítést egyre inkább egy új gazdasági paradigmára épülő, empirikus úton
megalapozott viselkedési modell váltja
fel. A kötet középpontjában a gazdasági döntéseink mozgatórugói, valamint a gazdaságszabályozások által
módosuló értékítéleteink állnak.

Száraz György,
Száraz Miklós György,
Lettner Kriszta

városrészek tűnnek el, és eltűnnek velük
azok az emberek is, akik éppen ott voltak otthon. A körforgás soha véget nem
ér. (…) A város (…) Eleven organizmus,
akár az emberi test. … S csak a részek
különbsége teszi eggyé, életképessé.
Sejtjei öregszenek, elhalnak, újakkal
pótlódnak, s az egész mindig más, és
mégis mindig ugyanaz.”
Az először 1982-ben publikált kötet
immár sokadik alkalommal kiadott frissített kiadásának szövegét az elhunyt
szerző, Száraz György fia, Száraz Miklós György író gondozta. Az albumot
Lettner Kriszta képei illusztrálják. •

Budapest
Helikon Kiadó
„A város egyik lényege a változás.
Mocsarak helyén házak épülnek, utcák
keletkeznek, poros utcácskák helyén sugárutak futnak (…) Aztán a sugárutak,
az elegáns körutak időnként leromlanak, elkoszosodnak, a százszor átfestett
portálokban légypiszkos képek porosodnak, a tündöklő kirakatok fénye
megtörik. Házak, utcák, olykor egész
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elektromos autó, forgókondenzátor, villamosságtan

Szerző: Stöckert Gábor

Guglielmo Marconi már a 20. század elején, 1901-ben demonstrálta a vezeték nélküli sugárzást, az első rádióműsort pedig
1914-ben sugározták Belgiumban. Ezután
jött jól Korda találmánya.
A kondenzátor elektromos töltést tároló áramköri alkatrész, legalább két vezető
anyag (fegyverzet) között egy szigetelővel,
a tárolt töltésmennyiséget a kondenzátor kapacitása jelöli. A forgókondenzátor
nagy trükkje az, hogy legalább az egyik
fegyverzet elfordítható, így a kondenzátor
kapacitása változtatható. Az alkatrésznek
ez a tulajdonsága a rádiózás egyik alapvető
mozzanatához kötődik: a frekvenciaállító
gomb tekergetéséhez. A rádióvevőkben
használt forgókondenzátorok kialakítása
lehetővé tette, hogy az elfordítással egyenesen arányosan változzon a vett rádióhullámok hullámhossza, azaz a vételi frekvencia – vagyis ezáltal többféle rádióadás
befogása is lehetővé vált, különböző hullámhosszokon.
Az első rádiókészülékeket még csak
egyetlen adóra hangolták be, de ahogy
egyre népszerűbb lett a rádiózás és kezdtek sokasodni a sugárzó adók, úgy vált
igénnyé a váltás az egyes adók között. Még
ha Korda 1892-ben nem sejthette feltétlenül, hogy milyen horderejű találmányt alkot, az ő kondenzátorának volt köszönhe-

Korda forgókondenzátorának képe
egy korabeli szakkönyvben

tő, hogy évtizedekkel később megjelentek
a világvevő rádiók, amelyeket számtalan
vételi frekvenciára lehetett behangolni.
Korda egészen az első világháborúig
maradt Franciaországban, ottani munkásságával a Francia Köztársaság Becsületrendjét is kiérdemelte. Jó kapcsolatot ápolt
a Magyar Tudományos Akadémiával, ezért
több publikációja magyarul is megjelent.
1914-ben Svájcba költözött, ahol a Zürichi
Egyetemen villamosságtant tanított. Ebben a városban érte a halál 1919-ben. Nekrológját Magyarországon még az újságok
adták hírül, hiszen csak 1925-ben indult el
Budapesten az első magyar rádióadás. ¡

Forrás: Wikipédia/Zátonyi Sándor

Néha egy találmány sikere egyetlen alkatrészen múlik, és ennek megalkotása válik
kulcsfontosságú innovációvá. Jó példa erre
a forgókondenzátor, amelyet egy magyarnak, Korda Dezsőnek köszönhetnek a rádióhallgatók.
Korda 1864-ben született Kisbéren, középiskolai tanulmányai után Budapesten,
a Műegyetem elődjében szerzett gépészmérnöki diplomát. Több szakterület is érdekelte ekkor, például vasútépítési és folyamszabályozási munkákban is részt vett, de
hosszú távon fő területe az elektromosság,
az elektroötvözetek és a híradástechnika
volt. 1887-ben Franciaországba költözött,
és Párizsban a kor egyik jelentős gépipari
vállalata, a Societé de Fives-Lille mérnöke
lett. Gyorsan beindult a karrierje; részt vett
egyebek között az Eiﬀel-torony felvonóinak
tervezésében, kísérleti elektromos autót is
épített, amivel megelőzte korát. Hamarosan a cég igazgatójává nevezték ki.
1892-ben írta le első alkalommal a
forgókondenzátor elvét, amire 1893 decemberében kapott szabadalmi oltalmat,
először Németországban. A rádiózás ekkor még gyerekcipőben járt, hiszen ugyanebben az évben indult Puskás Tivadar
Telefonhírmondója, és Heinrich Rudolf
Hertz csak néhány évvel korábban végezte
első sikeres kísérleteit rádióhullámokkal.

Forrás: George Washington Pierce:
Principles of Wireless Telegraphy, 1910

A világvevő rádió atyja

A fforgókondenzátor
ók d át éés annak forgó fegyverzete
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