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A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz)
idén ősszel rendezi meg a

XIX. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
SZAKMAI NAPOK KONFERENCIÁT
és a III. TÁVHŐSÖK VIADALÁT,
azaz a III. TÁVFŰTÉSSZERELŐ
VERSENYT
A konferencia időpontja: 2019. november 7–8.
Helyszíne: Aranyhomok Business és Wellness Hotel****
6000 Kecskemét, Kossuth tér 3.
A MaTáSzSz 2019-es őszi konferenciájának fő témája a korszerű távhőmegoldások
bemutatása. A rendezvény keretén belül válaszokat keresünk a távhőszektort érintő
jelenlegi és jövőbeni kihívásokra is.
A konferenciához kapcsolódó TávHősök Viadala szerelőverseny a munkaerő-megőrzést, a szakmai fejlődést és az innovációt támogatja. A verseny célja, hogy a legkiválóbb gyakorlati szakembereinket előtérbe helyezve megőrizzük hagyományos
szakmai értékeinket, egyben ösztönözzük az összefogás általi fejlődést, a szakmai
és emberi kapcsolatok elmélyítését, az új ismeretek, a legjobb szakmai gyakorlatok
bemutatását és elsajátítását.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet, amely regisztrációhoz kötött:
info@tavho.org/rendezvények/TávhősökViadala
Információ: Gallóné dr. Farkas Katalin, mobil: +36 20/442-4420,
e-mail: gallo.kata@tavho.org

Várjuk megtisztelő jelentkezésüket!

Színes, szagos, vonzó
Jogász barátom hihetetlen hatékonysággal tárolta
a fejében a történelmi dátumokat, adatokat, összefüggéseket, magyarból ugyancsak kiváló volt, de amikor eljött
a matematika-, fizika- vagy kémiaóra, bujdosott, rettegett
a feleléstől, mert ha őt szólították fel, sorjáztak az egyesek.
Igyekezett szegény, a tanárok is próbálkoztak vele, mindhiába. Be volt oltva a természettudományok ellen.
Sokunk esetében nem kell megszakadni, elég egy apróság, hogy megjöjjön az ihlet. Azonban ami negyven éve
elég volt, az manapság mosolyogtató. Most robotok,
high-tech drónok kellenek, VR-technológiák és a jövő járművei – olyanok, amikről hallottunk, de testközelben
még nem tapasztaltuk meg, hogy pontosan mifélék ezek.
És alkalmak, amikor odamehetünk a csodákhoz, hogy
megértsük, pontosan miről is van szó. Robotokkal beszélgetni, drónokat „simogatni”, virtuálisan belépni az atomerőmű blokkvezérlőjébe, portrét készíttetni egy robottal
és akár a Napot is vizsgálni – a szeptember végi Tudományok Fővárosa nevű rendezvény erről szólt. Idén harmadszor szervezték meg ezt az eseményt, ezúttal az ELTE adott
helyet a kezdeményezésnek. A hazai tudományos élet
nagyágyúit és a legizgalmasabb fejlesztéseket felsorakoztató bemutatón zsongott a helyszín, élt a remény,
hogy az élmény tartós lesz és a célközönség a pályaválasztáshoz érve esélyt ad a tudományoknak.
Ilyen helyekre és alkalmakra van szükség, ahol a csúcstechnológia képviselője találkozhat a nyitott elmékkel
és beolthatja a tétovázókat.
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Interjú Greiner István vegyészmérnökkel, kutatási igazgatóval

Szerző: Szeged
di Imre
e • Fotó: Re
evicz
zky Zsoltt

A minőség
elkötelezett
híve

„Diplomát az is kap, aki éppenhogy elvégzi az egyetemet, de mi a legjobbakat
hívjuk, csábítjuk, akik nagyon erősen elkötelezettek a szakma, az élethosszig
tartó tanulás iránt. E nélkül nincs fejlődés” – nyilatkozta magazinunknak
Greiner István, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatója, akit előző interjúalanyunk, Keserű György Miklós ajánlott figyelmünkbe. A vegyészmérnök
azt vallja, nem az az igazi baj, ha az ember nem kapott tehetséget és lehetőséget arra, hogy tudást szerezzen. Az viszont már bűn, ha valaki nem él a lehetőségeivel, ha megadják neki az esélyt, jó esze is van, mégsem tanul.
Kedvenc filmje a Volt egyszer egy Vadnyugat, könyve Kovai Lőrinc Fergeteg Északon című műve, míg zenében a Tosca áll Önhöz a legközelebb.
Miért éppen ezek maradtak meg?

– Mindhárom egy-egy életkorhoz kötődik.
Kovai Lőrinc kevesek által ismert regénye
gyerekkori élményem. A XII. Károly svéd
király életéről szóló mű egy érdekes életutat mutat be. Talán azért a kedvencem,
mert nem mindenkinek a kedvence. A ﬁlm
azzal hatott rám, hogy egy világ letűntét

és egy másik megszületését ábrázolja csodálatos színészekkel és fantasztikus zenei
aláfestéssel – a rendszerváltás előtti években az én korosztályom átélte ezt az állapotot. A komolyzene egyetemistaként
érintett meg először. Egyik alkalommal
a tanszékvezetőm saját autójával hozott ki
a Kőbányai Gyógyszerárugyárba – kazettás
magnójából komolyzene szólt. Magamban
berzenkedtem akkor, hogy ha professzor
is az illető, miért éppen ilyen zenét hallgat
vezetés közben? Most már abban a korban

portré

vagyok, hogy autózás közben felerészben
nálam is komolyzene szól. Amit huszonévesen még elutasítottam, azt az ötvenes
éveimben már nagy élvezettel hallgatom.
A Tosca ennek a vonzalomnak az egyik
gyöngyszeme.
Azt nem kérdezem, hogy mi a kedvenc
munkahelye, hiszen abból egy volt: az
egyetem elvégzése óta ugyanott, a korábban Kőbányai Gyógyszerárugyárként,
ma Richter Gedeon Nyrt. néven ismert
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vállalatnál dolgozik. Mi ragadta meg
életre szólóan a Gyömrői úton?

– Az egyetem után több lehetőség közül
választhattam, a kérdésben említett cég
ajánlata mellett döntöttem. Tanulmányi
szerződést kötöttem velük, majd minden
támogatást megadtak a kandidátusi diszszertációm elkészítéséhez is. Az eltelt évtizedekben többször elmehettem volna, de
amikor mérlegre tettem a maradás és a távozás mellett szóló érveket, mindig a maradás mellett sorakozott több. A mai világban kevesen mondhatják el azt magukról,
hogy egyetlen munkahelyen dolgoztak. Én
erre büszke vagyok, sőt, nagyon remélem,
hogy a hátralévő szakmai időm is ehhez
a vállalathoz kötődik. Bízom benne, hogy
ez nemcsak nekem, hanem a Richternek is
termékeny időszak volt és lesz.
A szülői példa vitte a vegyészet felé,
vagy önálló döntés volt?

– Édesapám gépészmérnökként, édesanyám gyógyszerészként dolgozott. Utóbbi pálya nincs messze a gyógyszerkémiától,
de mégsem azonos. Arra emlékszem, hogy
kicsi gyerekkoromtól kezdve gyógyítani
akartam, amiből az orvosi pálya következ-

4

innotéka
inn

2019. október

hetne. Csakhogy kiderült, nem bírom a vér
látványát. Rájöttem, az is a gyógyítást szolgálja, ha hatékony gyógyszerekkel segítjük
a felépülést. Akár létező hatóanyagokat állítunk elő olcsóbban, akár originális gyógyszereket fejlesztünk. Eldőlt, hogy gyógyszervegyész leszek. A Műegyetemen kiváló
emberekkel tanulhattam együtt, akikkel
a mai napig összetartunk. A velük töltött
öt év meghatározó volt számomra.
Milyen emlékeket őriz a közoktatásból?

– Az emberek többségének a gimnáziumi
évek mindent felülmúlnak, bennem az egyetemi élmények mélyebb nyomot hagytak.
Kiváló eredménnyel szerzett vegyészmérnöki diplomát. Nem próbálták
az egyetemen tartani?

– A tanulmányi szerződésem a Richterhez
kötött, az egyetem ellenben arra kérte
a céget, engedje meg, hogy ott készítsem
el a doktorimat. Fél évig ismerkedtem
a gyógyszergyárral – életem első szabadalma ehhez az időszakhoz kötődik –, majd
három évre visszatértem az egyetemre.
Professzoraim javaslatára és az eredmé-

portré

nyeim alapján végül kandidátusi disszertációt írtam. A Richter hozzájárult ehhez,
és ezért további másfél évig az egyetemen
maradtam. 1989 szeptemberétől kerültem
vissza a gyógyszergyárba.
Kezdő kutatóként fél évig a Cavinton
hatóanyagának totálszintézisét tanulmányozta. Munkája során az alapanyag minőségjavítására dolgozott ki
egy szabadalomképes ipari gyártási
eljárást. 1992-ben kinevezték a Kémiai és Biotechnológiai Kutatási és
Fejlesztési Központ főosztályvezetőhelyettesének, majd ennek a pozíciónak a megtartása mellett 1996-tól
1998-ig a Társaság Szabadalmi osztályát is vezette. 1998-ban a Kémiai és
Biotechnológiai Kutatási és Fejlesztési
Központ igazgatója. 2001-től a Richter
Gedeon Rt. kutatási igazgatójának általános helyettese. Töretlen pályaív.
Soha semmi nehézség?

– Tele volt nehézségekkel, amelyek azért
vannak, hogy az ember legyőzze azokat.
Akkoriban ritkaságnak számított, hogy
valakit 32 évesen főosztályvezető-helyettesnek neveznek ki. Mondjuk a kandi-
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dátusi fokozat is ritkaságnak számított
a vállalatnál. Az idősebbek közül többen
nehezményezték, hogy mit keres ott ez
a ﬁatalember? Egy alkalommal az egyik
idősebb kollégám bejött, hogy egy kémiai
problémával, reakcióval kapcsolatban kikérje a véleményemet. Elmondtam, hogy
én hogyan csinálnám. Megköszönte, felállt és elment. Pillanatok alatt rájöttem,
hogy most levizsgáztattak. Ez volt a legpuhább véleménykifejezési forma. Sokat
kellett bizonyítanom, hogy elfogadjanak.
1996-tól egyszerre két pozíciót töltöttem
be, 10-12 órákat dolgoztam átlagosan,
ami nem normális életmód. Ezt az időszakot a család is megsínylette. Bogsch Erik
vezérigazgatónak jeleztem, nem bírom tovább, mert nő a hibázás esélye, ami viszont megengedhetetlen. Az iparjogvédelmet ezután egy másik kolléga vette át.

Térjünk át egy konkrét hatóanyagra,
a cariprazine-ra, ami a gyár legnagyobb
sikersztorija. Mi volt ebben a szerepe?

– Nem egy molekulát találtunk fel, hanem
nagyon sok vegyületet szintetizáltunk,
mire ráleltünk a céljainknak megfelelőre.
Ebben a munkában olyan technológiát
is használtunk, az úgynevezett kombinatorikus kémiát, amit a vállalatnál én
honosítottam meg a kilencvenes évek
második felében. Vezetőként nem az volt
a feladatom, hogy megmondjam, pontosan milyen reakciókat tegyenek fel, sok-

kal inkább a jelölttől elvárt tulajdonságok
meghatározása, jóváhagyása. Ma az én
munkám annak a kijelölése, hogy milyen
területen kutassunk, milyen irányba menjünk, illetve azt is nekem kell eldöntenem,
hogy érdemes-e folytatni egy programot,
vagy jobban tesszük, ha más irányt keresünk. Egy vállalatnál a kutatás vezetőjének
emellett az is mindennapos feladata, hogy
megteremtse a hatékony munkát garantáló szakmai környezetet és olyan embereket alkalmazzon, akik élni tudnak ezzel
a lehetőséggel.

2014 óta a cég kutatási igazgatója. Jut
ideje még kutatni, mennyire vonják be
a kollégák?

– Nagyon régen álltam laborasztal mellett. 2014-es kinevezésem előtt azt kértem a kollégáimtól, hogy valaki keressen
olyan receptet, amit a laborban úgy tudok
megcsinálni, hogy ha mégse sikerül, nem
okozok nagy kárt. Mire ez a terv megvalósulhatott volna, a kutatási igazgatói kinevezéssel újabb megtiszteltetés ért. Azt
hiszem, ha visszamennék a laborba, nem
lennék ügyesebb az egyetemről frissen
kikerülő szakembereknél. Hiányzik a mindennapos gyakorlat – fél év alatt azonban
pótolnám a hiányosságaimat. Ez olyan,
mint a nyelvtudás. Ha az ember nem gyakorolja, elfelejti, de nyelvi környezetbe kerülve néhány hónap alatt a korábbi szintre
fejlesztheti magát. A kutatás nem csak a laborasztal melletti manuális tevékenységből áll. Az irodai asztal mellett is érdemi
hozzáadott értékek születnek. Az én feladatom a kutatási igazgatóság irányítása,
de emellett jut időm arra, hogy az általam
kedvelt tudományterületen dolgozó kollégákkal leüljünk és átbeszéljük a feladatokat, elmondjam az ötleteimet. Az egyik
kollégának én vagyok a PhD-témavezetője,
tehát közel kell állnom a gyakorlati munkához. Kutatóként is jegyzek cikkeket. Ma
egy gyógyszer kifejlesztése nem egyetlen
ember, hanem egy tudományos közösség
érdeme. Nem is lenne jó, ha egy cég egyetlen emberre épülne. Összességében kell jól
teljesíteni.
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Lehet már tudni, hogy a Richternek
mi lesz a következő cariprazine-ja?

– Azon dolgozunk, hogy legyen, de erre
nincs garancia. Ha egy magasugró egyszer
átvitte a 240 centimétert, nincs rá garancia, hogy másnap is megugorja azt. A képesség megvan benne és persze a Richterben is, sőt a külső és belső igény is jól
érezhető, de mivel egy gyógyszer kifejlesztése tizenöt évbe és rengeteg pénzbe kerül,
s közben bármikor zsákutcába futhatunk,
a sikert nem tudjuk garantálni. A siker utólag mindig magyarázható, előre ellenben
sohasem látható. Kollégáim többsége igen
ﬁatal, életkorukból adódóan nem lehet-

tek itt a cariprazine megszületésénél. De
ott lehetnek, sőt bízom benne, hogy ott is
lesznek egy újabb létrejöttekor.
A hazai gyógyszergyárak közül originális kutatás 2011 óta csak a Richterben folyik. Mi ennek az oka?

– A cég stratégiájának mindig része volt
az originális kutatás. A többieknél is ez
volt a helyzet, de amikor multinacionális
cég tulajdonába kerültek, a központ előbbutóbb úgy döntött, hogy ezt az irányt
a magyar leányvállalatnál megszüntetik.
Amelyik cég erről a munkáról lemond, elveszít bizonyos kitörési pontokat. A Rich-

ter vezetése mindig támogatta az originális
kutatást, akkor is kiálltak mellette, amikor
lejtmenetben volt, mert megérezték, hogy
folytatni kell a munkát. Ezért születhetett
meg a cariprazine. Azt remélem, hogy
az originális kutatás a jövőben is a cég meghatározó része lesz. Ha mégis egyszer ezzel
ellenkező döntés születne, akkor az már
egy másik Richter lenne. Szerencsére ez
a kérdés nincs napirenden. El kell mondani,
mert az igazsághoz tartozik, hogy egy francia gyógyszergyártó cég, a Servier is folytat
originális kémiai kutatást hazánkban.
Vannak mérföldkövek a gyógyszeripari kutatásban? Amikor mindenképpen folytatják a munkát, vagy netán
éppen ellenkezőleg, a kukába dobják
az addigi összes részeredményt?

– A kutatás bizonyos szakaszaiban le kell
ülni, összesíteni kell az eredményeket, és
ha azt látjuk, nincs értelme, akkor nem
folytatjuk. A kívülállók azt hihetik, hogy
a cariprazine törzskönyvezésével révbe értünk, nincs vele több munka. Tévedés, legalább annyi a feladatunk, mint a kifejlesztése idején. Marketing, új kiszerelés, támogató vizsgálatok, piacon tartás – ez mind
munka. Most úgy látjuk, a világ valamenynyi kontinensén megjelenhet ez a termék,
ami nem jellemző a magyar gyógyszerek
esetében.
Munkahelyi elfoglaltságai mellett számos szervezet munkájában aktívan
vesz részt, tagja a Magyar Akkreditációs Bizottságnak, több évig alelnök-

Greiner István 1960-ban, Budapesten
született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán végezte, ahol 1984-ben kitüntetéses vegyészmérnöki diplomát
szerzett. 1993-ban PhD-fokozatot, 1997ben MBA-fokozatot szerzett. 1984 óta
a Kőbányai Gyógyszerárugyárnál (ma
Richter Gedeon Nyrt.-nél) dolgozik, kezdetben gyógyszeripari kutatóként, jelenleg kutatási igazgatóként. Társszerzője
több mint 110 tudományos publikációnak és szabadalomnak. Díjai: Zempléni
Géza-érem, 2001; Jedlik Ányos-díj,
2003; Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztje (polgári tagozat), 2006.
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Interjú Greiner István vegyészmérnökkel, kutatási igazgatóval

ként dolgozott a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületben és
tagja volt a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanácsnak. Jelenleg a Magyar
Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese. Nem sok ez?

– Valóban nagyon sok tisztséggel tiszteltek
meg társadalmi és szakmai szervezetek, de
ezek a felkérések nem egyszerre zúdultak
rám. Nekem is 24 órából áll egy nap, mindent én sem vállalhatok fel. Az emberek
zöme nem vallja be, amit én nem titkolok:
harminc-negyvenévesen sokkal többet bírtam, mint ötvenévesen. Előbb elfáradok,
ezért sokkal jobban be kell osztanom
az időmet, energiámat. Ha nem tenném,
esélyt adnék a hibázásra, amit nem szeretnék a minőség elkötelezett híveként.
Hosszú évek óta meghatározó szerepet játszik a Magyar Innovációs Szövetségben, amely kívülről nézve az
utóbbi időben kissé megfáradtnak,
nem túl hatékonynak tűnik.

– A Szövetség életpályája hullámzó. A kormányok eltérő módon viszonyultak az innovációhoz, ami alapvetően meghatározta
a szervezet lehetőségeit. A kilencvenes
években az innovációról pozitív volt a kép,
mindenki azt gondolta, hogy ez rendkívül
fontos dolog. Az is. A 2000-es évek gazdasági válságának idején mivel spóroltak
a cégek? Visszafogták az innovációs és
kutatás-fejlesztési kiadásaikat. Ezt tartom
a legrosszabb hozzáállásnak, annak ellenére mondom azt, hogy az innováció nem
a gyors siker receptje. Először be kell fektetni, ami vagy megtérül, vagy nem. Nagy
a kockázat, hiszen az innovációt könnyű
kritizálni, de nagyon nehéz jól csinálni.
A Szövetség az innováció mellett érvelt
az elmúlt harminc évben. Mást nem tehetett, és most sem tesz mást.
Egyetemi oktatóként és frissdiplomásokat alkalmazóként mennyire elégedett a felsőoktatásból kikerülő fiatalok ismereteivel?

– Hiába kerül be a korábbinál sokkal több
ﬁatal az egyetemekre, ettől nem lett több
kiemelkedő képességű hallgató az intézményekben. A tömegképzés a legjobbakat
kereső vállalatok számára nem előnyös,
mert nehezebb megtalálni az odavalókat.
Ezért az én szakterületemen nem vagyok
híve ennek a képzésnek. A gyógyszerkutatást csak a legjobbakkal végezhetjük, hiszen

mi a világ legjobbjaival versenyzünk. Azért
nem lesznek velünk elnézőbbek, mert magyarok vagyunk. Sőt, nekünk, relatíve kisebb cégként jobban meg kell küzdenünk
az elfogadásért, mint a multiknak. Azért
várom el az óráimon a legmagasabb szintű
teljesítményt a hallgatóktól, mert az egyetemekről kikerülve ilyen elvárással találják
szembe magukat. Tudom, az is diplomát
kap, aki éppenhogy elvégzi az egyetemet,
de mi a legjobbakat hívjuk, csábítjuk, akik
nagyon erősen elkötelezettek a szakma,
az élethosszig tartó tanulás iránt. E nélkül
nincs fejlődés.
Hogyan tartja a tempót a feltörekvő
fiatalokkal?

– Folyamatos tanulással, hiszen pályám kezdete óta robbanásszerűen fejlődött ez a tudományág, olyan eredményekre vagyunk
képesek, amikre korábban gondolni sem
mertünk. Aki ezt a kultúrát, viselkedésmódot nem tudja elsajátítani már az egyetemen, annak nincs esélye arra, hogy a gyógyszeriparban kutatóként megmaradjon.
A világ bármely pontján megjelenő – szakmánkba vágó – újdonságokról néhány héten belül már azon kell gondolkoznunk,
hogy az számunkra miként hasznosítható,
beemeljük-e a munkánkba, vagy sem.
Második házasságában él, négy gyermeke közül három felnőtt. Sikerült
valamelyiküket megfertőzni a vegyészettel?

– Sohasem akartam befolyásolni a gyermekeim pályaválasztását. Illetve csak anynyiban, hogy mindegyiknek azt mondtam:
diplomát kell szerezni. Felsőfokú képesítés
kell, mert enélkül nem biztosíthat tartósan normális életszínvonalat magának és
a családjának. Szerencsére mindegyiknek
megvan arra az adottsága, hogy ezt megszerezze. Azt vallom, nem az az igazi baj, ha
az ember nem kapott tehetséget és lehetőséget arra, hogy tudást szerezzen. Az viszont már bűn, ha nem él a lehetőségeivel,
ha megadják neki az esélyt, jó esze is van,
mégsem tanul. A végén számot kell majd
adni ezzel a tehetségpazarlással. Büszkén látom, hogy egyik gyermekem sem elégedett
meg az eddigi eredményeivel, tanul tovább.
Hobbija a sport, ezen belül a síelés és
a teniszezés. Mikor jut erre ideje?

– Inkább múlt időben igaz a sportolás.
Ahogy telnek az évek, a sportolást felváltja

portré

a sport nézése. Több sportsérülésem volt,
többször műtöttek emiatt – jelenleginél
ﬁligránabb formámban sem kerültek el
ezek a megpróbáltatások. Ha nem sportol
az ember, ráadásul ülőmunkát végez, az elhízás veszélye fenyegeti. Ez ellen tenni kell,
de nagyon nehéz.
Hogyan kapcsolja ki gyógyszerkutató
énjét?

– Utazással. Nem a szakmai utakra gondolok, mert azok nem kikapcsolódások, hiszen
konferenciák, tárgyalások követik egymást.
Akkor lazulok, ha a családdal megyünk valahova. Nem is kell feltétlenül messze autózni,
csak szakadjak el Kőbányától, a Richtertől.
Ezek persze mindig rövidtávú leválások. Azt
veszem észre, hogy egyre jobban értékelem
azokat a pillanatokat, amikor nyugalom
vesz körül. Amikor egyszerűen nincs semmi – ezeket régen nem értékeltem. Nyilván
a komolyzenéhez hasonlóan ez is a korral
jár. Néha már napok telnek el úgy, hogy
nem feszít a belső vágy, hogy rohanjak, hogy
újra felvegyem a fonalat.
Mik hajtják?

– Mindenkinek kell valamit mondania magának, hogy milyen célok mozgatják. Első
kinevezésemkor azt mondtam, azt szeretném, ha a Richter kémiája nem lenne roszszabb a vezetésem alatt, mint amilyen korábban volt. Visszanézve az eltelt 27 évre,
azt gondolom, ezt a célt elértem. Nem
romlott, sőt sokak szerint jobb lett, mert
a kutatás, ezen belül a kémiai részleg
a Richterben világszínvonalú. Nagyon sok
külföldi szakembertől kapunk ilyen irányú
visszajelzést, illetve a publikációs eredményeink is ezt mutatják.
Ebből azt érzem, hogy elégedett a pályájával…

– Annyi célom van, hogy azok közül sokat
biztosan nem tudok megvalósítani. Egyébként mindig olyanokat tűztem ki, amikre
a legtöbb ember azt mondta, értelmetlen, mert úgysem tudom véghezvinni, ám
talán ennek köszönhetem, hogy szakmailag nagyságrenddel többet értem el, mint
amennyit a kezdetekkor elképzeltem.
Kit ajánl következő interjúalanyunknak?

– Závodszky Péter bioﬁzikust. Egész szakmai életét az oktatás, a kutatás és az innováció hármasa jellemezte. 
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műholdas kvantumkommunikáció • belsőfül-implantátum beültetése

Újabb magyar űrakadémikus
A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (International
Academy of Astronautics, IAA) 1960-ban alakult meg Kármán Tódor kezdeményezésére. A párizsi székhelyű szervezet idén levelező tagjává választotta Bacsárdi Lászlót.
z ENSZ által 1996-ban elismert független nemzetközi szervezet célja az űrtevékenység fejlesztése, és azon egyének szakmai teljesítményének elismerése, akik
a tudomány és a technika űrkutatáshoz kapcsolódó ágaiban jelentőset alkottak. Az IAA
négy szekcióba (alaptudományok, műszaki tudományok, élettudományok, társadalomtudományok) választja meg tagjait, akiknek a száma – több mint 80 országot képviselve – eléri az 1300 főt. A szervezetnek 2019 nyaráig hat magyar tagja volt (egy tiszteleti,
négy rendes és egy levelező), ez a szám idén ősztől eggyel növekszik.
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) tagjainak kezdeményezésére a 2019 nyarán lezárult tagválasztási eljárás során az IAA műszaki tudományok osztályának levelező tagjává választották Bacsárdi Lászlót, a MANT alelnökét, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék tudományos munkatársát. Ő az első műegyetemi oktató,
aki tagja lett az Akadémiának, és 37 esztendősen az egyik legﬁatalabb levelező tag.
Bacsárdi László fő kutatási területe a műholdas kvantumkommunikáció, aktív résztvevője a hazai kvantumtechnológiai kiválósági projektnek, és számos nemzetközi együtt-

Bacsárdi László

működéshez kapcsolódik a neve. Bacsárdi
László akadémikusi oklevelét októberben
veszi át a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia washingtoni ünnepi rendezvényén. 

Világújdonság a pécsi klinikán
Hazánkban elsőként a Pécsi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján került sor az AB HiRes™
Ultra 3D elnevezésű belsőfül-implantátum beültetésére.

A

z 1993-ban alapított kaliforniai Advanced Bionics (AB) vállalat a világ egyik vezető cochleáris implantátum gyártója – ez az orvostechnikai eszköz siket vagy súlyos nagyothalló emberek hallásának helyreállítására alkalmas. Az implantátumot műtéti úton ültetik be a koponya-
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csonton készített ágyba, az elektródát
pedig a belső fülbe, a csigába vezetik.
A hangprocesszorból érkező elektromos jel így jut el a természetes úton
nem ingerelhető hallóideghez.
Az augusztusban beültetett eszköz ötször nagyobb felbontást nyújt,
mint bármely más rendszer, emellett
megbízható és tartós, jelfeldolgozó
rendszere klinikailag igazoltan javítja
a beszédértést háttérzajban. Számos
egyéb előnye közül kiemelésre érdemes a vezeték nélküli csatlakozási lehetőség a különböző Blutooth-os eszközökhöz. A most beültetett, a páciens
életminőségét javító eszköz egyedülálló abban, hogy viselőinél sebészi beavatkozás nélkül és minden korlátozástól mentesen végezhető el akár
3 Tesla erősségű mágneses rezonanciavizsgálat. Ezért is fontos a megfelelő
implantátum kiválasztása, hiszen egész
életre kiható döntésről van szó.
A Gerlinger Imre egyetemi tanár
által idén augusztusban elvégzett
műtét szenzációja, hogy 2019-ben
kategóriájában ez az implantátum
nyerte el a legjobb orvosi eszköznek
járó rangos Medtech Breakthrough
Awardot. 

Forrás: hte.hu

A

szövettan, sejttan, elváltozások, molekuláris patológia, digitális szkenner, komputeres képfeldolgozás

Szerző: Hor váth Dániel

A patológus döntésein
a beteg életkilátásai
múlhatnak
A patológus – némi képzavarral ötvözve az igazságügyi orvostani terület szakértőivel – a modern tömegkultúrában bűnügyi szakértőként jelenik meg, aki folyton
boncol, és az áldozatok szerveinek vizsgálatából állapítja meg a halál időpontját,
a gyilkosság módját és az elhunyt betegségeit. Pedig, amint Kiss András egyetemi
tanár, a Semmelweis Egyetem II. Számú Patológiai Intézetének igazgatója kifejti,
a patológia, vagyis a betegségek meghatározása jelenti minden gyógyítás alapját.

A

fent vázolt vélemény megegyezik a Magyarországon
klasszikusan meghonosodott vélekedéssel. Nem hiába hívják a patológiát kissé régiesen kórbonctannak.
Az elnevezésben a kór mellett (amely a patológia fő
kérdésére, a betegségek felismerésére, lefolyásuk megﬁgyelésére,
valamint a kór okozta szervi és sejtszintű elváltozások azonosítására utal) ott van a bonc tag is. Holott a patológia sokkal több
az elhunytak boncolásánál. A patológusoknak ugyanolyan fontos
szerepük van a gyógyításban, mint azoknak az orvosoknak, akik
többet találkoznak a beteggel.

„Távolabb nem is állhatna a valóságtól az, hogy a patológus
a betegektől szeparáltan dolgozik, és legfőbb feladata a halottak
vizsgálata, illetve a halál okának megállapítása – jelenti ki Kiss
András egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem (SE) II. Számú
Patológiai Intézetének igazgatója. – Természetesen a vélekedés
eredete érthető. A Habsburg Birodalom utódállamaiban Mária
Terézia óta törvényileg kötelező a kórházban elhunyt emberek boncolása. Így legtöbben a patológussal – illetve a patológus munkájával – akkor találkozunk, amikor egy hozzátartozónk kórházban
hal meg. Természetesen mi, patológusok egyáltalán nem tagadjuk

tudomány

2019. október

innotéka
inn

9

szövettan, sejttan, elváltozások, molekuláris patológia, digitális szkenner, komputeres képfeldolgozás

A patológi
giáát
gi
át kisséé rég
égiesen kórboonctanna
nakk ne
neve
veezik, pedig a patológia sokkal több az elhunytakk boonc
ncol
oláásánál; a pato
tológu
to
guss mu
munk
nkaaid
idej
ejéének
ek túlnyomó részét az élő emberek mintáinakk vizsg
sgálataa teszi ki. Fő feladdata a bete
tegs
gségek
ekk felismerése, lefolyásuk megﬁgyelése,
és a kór okkozta sz
szervi éss sejtjtjtsszintűű elváltozáso
sokk az
azonosítása, de munkája ma már nem
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vagy szégyelljük, hogy munkánkhoz hagyományosan hozzátartozik
a boncolás, de a patológus munkaidejének túlnyomó részét az élő
emberek mintáinak vizsgálata teszi ki.”

Sokkal több boncolásnál
A tudományágak mai felosztása az esetenként évszázadokkal
ezelőtt kialakult kategóriákat tükrözi. A modern tudomány hajnalán még nem tudhatták azt, hogy azok az ismeretek, amelyek akkor még egymástól függetlennek tűntek, a valóságban mennyire
összefüggenek. Igaz ez minden tudományterületre, így az orvostudományra is. Ma már nem igazán lehet különálló gyógyászati
diszciplínákról beszélni, az utóbbi évtizedekben a patológia teljes
mértékig multidiszciplináris tudománnyá alakult. Ez az átalakulás
meghatározta a terület legújabb kori fejlődését.
A makroszkópos, tehát szabad szemmel is látható jelenségek
kórboncolásán túl az utóbbi fél évszázadban egyre elterjedtebbek
lettek a szövet- és sejttani vizsgálatok a patológiában. A vizsgálatok léptéke egyre csökken, tárgyuk a mind kisebb méretű biológiai struktúrák felé tolódik, jelenleg már a génszintű elváltozásoknál tart. Az elmúlt tizenöt-húsz évben az immunhisztokémia
és a molekuláris patológia mind hangsúlyosabb szerephez jutott.
Napjainkban már a genetikai vizsgálatok is alapvető részét képezik
azoknak a vizsgálatoknak, amelyek segítségével a patológus már
lényegesen megbízhatóbb, részletesebb és nagyobb prediktív értékű, vagyis előrejelző szakvéleményt tud adni – ezzel meghatározva a beteg számára legjobb terápiát.
Az immunhisztokémiai vizsgálat az immunrendszer működésében alapvető fontosságú antitestek és az antigének közötti kötődést használja ki a betegségek, illetve azok állapotát jelző fehérjék
kimutatására. Egy szövetmintában, amelyet például daganatos
betegségben szenvedő betegtől vettek, különféle sejtek vannak,
és minden sejt felületén a rá jellemző membránfehérjék ülnek. Ha
a mintához olyan reagenst adunk, amelynek antitestjei speciﬁkusan képesek kötődni az adott sejt fehérjéihez, akkor ily módon
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azonosíthatók a sejtek, sejtbeli struktúrák. Ennek alapján nemcsak
azt lehet megmondani, hogy jelen vannak-e a tumorsejtek a mintában, illetve jó- vagy rosszindulatú daganatról van szó, hanem
még a tumor diﬀerenciáltsági állapotáról is információhoz juthatunk. A diﬀerenciáltságot azonban alapvetően a kórszövettani,
citológiai vizsgálat adja meg.

A molekuláris genetika térhódítása
A szövetminták genetikai vizsgálata lehetővé teszi azoknak a genetikai eltéréseknek az azonosítását, amelyek adott esetben célzott
terápia lehetőségét is felvetik. Tehát egy patológus együttműködik a sebészekkel, onkológusokkal, belgyógyászokkal, immunológusokkal, szinte valamennyi klinikai terület képviselőivel, akiknek
diagnosztikus információt szolgáltat. Manapság vannak patológusok, akik – kis túlzással – sosem találkoznak holttesttel, minthogy csak szövettannal, citológiai vizsgálatokkal vagy molekuláris
patológiával foglalkoznak.
Az sem igaz ma már, hogy a patológusok szigorúan a betegtől
elkülönülve dolgoznak, mert gyakran előfordul, hogy a patológus
vesz (például aspirációs citológiai) mintát a betegtől. Ilyenkor képalkotó diagnosztikával támogatják a mintavételt (vagyis élőben
ﬁgyelik, hogy hol jár a tű a beteg szervezetében), és a vett mintát
ezután elemzik molekuláris vagy más módszerekkel.
Ha a patológust úgy képzeljük el, mint akinek legfőbb és elengedhetetlen munkaeszköze a mikroszkóp, már közelebb járunk
a valósághoz. Ez a mikroszkóp azonban nem feltétlenül hasonlít a klasszikus, sokak által ismert műszerhez. Kiss András szerint
a következő öt-tíz év nagy kérdése az lesz, hogy a digitális szkennerek és a jó felbontású monitorok elkezdik-e kiszorítani a hagyományos fénymikroszkópokat a patológiai laborokból. Már most
is vannak olyan szkennerek (ezek hasonlóan működnek, mint
a digitális fényképezőgépek fényérzékeny szenzorai), amelyek
feloldóképessége, nagyítása meghaladja a legjobb hagyományos
mikroszkópokét is.
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A képi vizsgálatokon kívül azonban a patológiában is a molekuláris tesztek térnyerése jellemző. A DNS-szekvenálás (vagyis a nukleotidsorrend meghatározása) egyre olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb lesz, így alkalmas lehet arra, hogy a napi diagnosztikai
gyakorlat szerves része legyen. Különösen a tumorpatológiában
elengedhetetlen a szövetmintákban található sejtek gén- vagy
kromoszomális szintű vizsgálata. A tumorsejtek ugyanis rendkívül
gyorsan mutálódnak, változások keletkeznek a DNS-ükben, és
ezek a változások alapvetően meghatározzák a beteg kilátásait,
a betegség jövőbeli fejlődését és a megfelelő terápiát.
A génvizsgálatok másik nagy csoportja az in situ hibridizáció.
Ez a vizsgálat azon alapszik, hogy a DNS- vagy RNS-szakaszok
kapcsolódni képesek a velük szemben lévő nukleotidlánchoz.
Ha jelölt nukleotidláncokat adunk a mintához, azok a megfelelő
génszakaszokhoz kapcsolódva megjelölik az őket hordozó sejteket. Ezzel a módszerrel olyan géneket lehet kimutatni, amelyek
a különféle sejttípusokra jellemző markereket (vagyis jelölőmolekulákat) kódolják. Gyakran egy mintán többféle vizsgálatot
is elvégeznek, és az eredmények összessége alapján rajzolódik ki
az a részletgazdag és megbízható kép, amelyre a klinikus orvosnak
szüksége van a beteg kezeléséhez.

Mikroszkóp helyett digitális szkenner
A hagyományos fénymikroszkóp mellett teret nyernek az egyéb,
történeti okokból ugyancsak mikroszkópiának nevezett eljárások,
melyekre azonban helyesebb lenne a spektroszkópia elnevezés. Jóllehet ezek, például a kétfoton-mikroszkópia vagy az infravörös mikroszkópia adnak látható felvételt, tehát képet is, alapvetően mégis
spektrális analízist végeznek. Ezek azzal a reménnyel kecsegtetnek,
hogy ki fogják küszöbölni a hagyományos mikroszkópos eljárások
hosszú időt igénybe vevő és nehézkes előkészítési fázisát (amikor
például fagyasztva vagy paraﬃnba beágyazva kell metszetet készí-

teni egy mintából). Ehelyett az új típusú mikroszkópiák akár a szövetbe behatolva, annak belsejéről is képesek felvételt készíteni.
Az, hogy a fénymikroszkóp lencséit lassan felváltják a digitális
szkennerek, azt is előrevetíti, hogy a felvételek is digitális formában készülnek, és azokat a számítógépek sokkal egyszerűbben
képesek kezelni. Az utóbbi években egyre-másra érkeznek hírek
olyan, mesterséges intelligencián vagy gépi tanuláson alapuló
algoritmusokról, amelyek egy-egy vizsgálatban az emberi patológusok pontosságát elérő, sőt akár meghaladó sikerességgel elemezték a mikroszkópos felvételeket. A standardizált kiértékelés
főleg a különböző számszerűsített kiértékelésekben érhető tetten,
például az osztódási index meghatározása. Mindezt a komputeres képfeldolgozás rohamos fejlődése tette lehetővé. Noha ezek
az eredmények egyelőre csak ellenőrzött kísérleti körülmények
között, és nem a mindennapi klinikai gyakorlatban születtek, a fejlődés iránya nyilvánvaló.
Egyre többen mondják, hogy a számítógép hamarosan felválthatja a hús-vér patológusokat, mert a komputer minden körülmények között azonos hatékonysággal dolgozik, munkája olcsóbb és
gyorsabb, mint az embereké. A valóságban a patológusok munkáját segítő applikációkról lehet szó, amelyekre szükség is van, mivel
világszerte folyamatosan nő a patológusok munkaterhelése, és
hiány van patológusokból. Jelenleg olyan komplexitású, rengeteg
klinikai paramétert ﬁgyelembe vevő a patológus munkája, hogy
egyelőre nem a patológusok lecseréléséről van szó. A patológus
ráadásul olyasmire is képes, amire a számítógép nem: átérzi munkája hatalmas felelősségét, és ennek megfelelően dolgozik.
„Arra a kérdésre, hogy a számítógép valaha is lecserélheti-e
a patológust, húsz éve még biztosan azt válaszoltam volna, hogy kizárt. Ma is azt mondhatom, hogy a teljes helyettesítés nem valószínű, ugyanakkor az egészen biztos, hogy a számítógépes képelemzés
a jövőben hatalmas segítség lesz a patológus számára – vélekedik
az intézetigazgató. – Ez olyannyira közel van, hogy az SE. II. Számú
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Kérdés, hogy a digitális szkennerek és a jó felbontású monitorok elkezdik-e kiszorítani a hagyományos fénymikroszkópokat
a patológiai laborokból. A felsorolt eszközök nagyítása meghaladja a legjobb hagyományos mikroszkópokét, és mivel
a felvételek digitális formában keletkeznek, azokat a számítógépek sokkal egyszerűbben képesek kezelni.

Patológiai Intézet több olyan kutatási projektben is aktív résztvevő,
amelyek a digitális patológia fejlesztését szolgálják. A kutatások ma
már ott tartanak, hogy a minták digitális szkennelése, az adatok
átvitele és feldolgozásuk elég gyors lett ahhoz, hogy kényelmesen
lehet vele dolgozni.”

Patológus helyett számítógép?
Míg régebben nagyon erős számítógépekre volt szükség a képelemzéshez, addig az algoritmusok fejlődésével ma már jóval kisebb számítási kapacitás is elegendő a feladat elvégzéséhez. A napi
patológiai gyakorlatban hazánkban még nem használják a mesterséges intelligencia alapú képelemzést, de Amerikában a nőgyógyászati kenetek elemzésére már évek óta alkalmaznak egy programot, amelyet az ottani illetékes hatóság (FDA) is engedélyezett.
Ám ez sem magát a patológust helyettesíti, hanem az előszűrő
asszisztenst. Kiss András professzor szerint ez a felállás tűnik ma
a legvalószínűbb forgatókönyvnek: öt-tíz éven belül előszűrő, a patológus munkáját támogató szoftverrendszerek fognak üzemelni
a laborokban.
Azt a felelősséget azonban, amit egy patológus az aláírásával
vállal – és adott esetben perelhető miatta –, még nagyon sokáig nem fogja kiadni a kezéből. Belátható időn belül nem készülnek majd olyan patológiai leletek, amelyeket ne ellenőrzött volna
patológus. A II. Számú Patológiai Intézet részvételével zajló egyik
kutatási projektben hagyományos fénymikroszkópos felvételek
bizonyos jellemzőin kell meghatározott méréseket elvégeznie
az algoritmusnak. Ebben az úgynevezett morfometriai feladatban
a gép már most is nagyon jól teljesít.
Például gyakran az a kérdés, hogy a mintában hány (antitesttel
megjelölt) sejt osztódik. Ilyenkor az algoritmusnak fel kell ismernie
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a kérdéses sejteket, majd meg kell számolnia őket. Ezt a számolást
a gép összehasonlíthatatlanul gyorsabban és várhatóan standardabban végzi el, mint az ember, így rendkívül hosszadalmas és idegőrlő
feladatot vesz le a patológus válláról – „scoring is boring” (a számlálás unalmas), tartja az angol mondás. Ahhoz, hogy egy ilyen gépi tanuláson alapuló algoritmus megszülessen, rendkívül sok, pontosan
jellemzett felvételt kell elemeznie. Ezeket áttanulmányozva ismeri
fel azokat a jellegzetességeket, amelyek alapján meg tudja különböztetni a képen látható objektumokat egymástól.
A gépi tanulás nagy problémája (hiszen emiatt bizalmatlanok sokan vele szemben), hogy sokszor még a fejlesztő sem tudja követni, hogy mi is történik a gép „agyában”. Ugyanis a gép
tanítóminták alapján létrehoz magában egy sémát, amely a leghatékonyabbnak bizonyult a felismerésben. De hogy ez milyen
paramétereket vesz pontosan ﬁgyelembe, az sokszor nem egyértelmű. Mindenesetre a gépi tanulásos algoritmusok tanításához a patológusok munkája elengedhetetlen, hiszen ha a tanítómintákat hibásan címkézték fel, az egész folyamat félremehet.
Kérdéses azonban, hogy egy gyakorlott patológus mennyire
követi munkája során a jól átlátható és ellenőrizhető vizsgálati
kritériumokat. Egy algoritmust hajt végre, és fejében végigmegy
a tankönyvi ellenőrzőlisták pontjain, vagy a tapasztalatára, megérzésére hagyatkozik, és a minta egészét tekintve ismeri fel a kóros
elváltozásokat. Talán úgy, hogy még ő maga sincs tudatában annak, hogy mi volt az a konkrét körülmény, ami miatt gyanússá vált
neki az adott részlet.
„A patológus akkor működik megbízhatóan, ha világos és jól
deﬁniált kritériumokon megy végig a diagnózis felállításához. De
természetesen ez csak az egyik oldala a patológus munkájának.
Ott van ugyanis az emberi agy akaratlan funkciója, amely a nagy
egészet nézi, és abból szűri ki a szokatlant – magyarázza Kiss András. – Az nyilvánvaló, hogy míg a gép cikcakkban végigszkenneli
az összes sejtet, és mindegyiknél megméri a megfelelő paramétereket, a patológus nem néz meg minden egyes sejtet külön, hanem
csak a furcsákra koncentrál. Ránéz a képre, és azonnal az az érzése
támad, hogy valami nincs rendben. Ezután kezdi megkeresni, hogy
mi okozza ezt az érzést.”
Az igazgató nem tapasztalja kollégáin, hogy ellenérzéseket keltene bennük a digitalizáció, nem gondolják úgy, hogy a számítógép elveheti a munkájukat. Persze ennek az is lehet az oka, hogy
egyelőre nincs olyan szoftver, amelyet nap mint nap használnának
élesben is. Aki jobban érdeklődik a fejlesztés alatt álló alkalmazások iránt, az felismeri a bennük rejlő lehetőséget, a patológus gépies feladatainak csökkentését.
A patológus munkája meglehetősen sok stresszel jár. A döntései, különösen az onkológiai szövetminták esetén, alapvetően
meghatározzák a beteg további kezelésének stratégiáját, és adott
esetben a kezelés sikerességét, tehát a beteg életkilátásait. Az intézetigazgató szerint, bár a stressz kétségtelenül jelen van, a terhelés nagyon különbözik a patológusi munka két válfaja között.
Az egyik – és ez a gyakoribb –, amikor nyugodtan elemezheti
a beérkező mintát, van ideje jól átgondolni a döntést, és ha bizonytalan, konzultálhat a kollégáival. A másik azonban lényegesen megterhelőbb. Ilyenkor műtét közben kell diagnosztizálnia
a műtőasztalon fekvő, altatott betegből vett mintát. Ez nemcsak
az idő szorítása miatt nehezebb, de az alkalmazható technikai
eljárások korlátozott köre miatt is.
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A sebész azonnali választ vár a patológustól például arra a kérdésre, hogy már a daganat egészét eltávolította-e, vagy további
szövetek eltávolítása (vagyis radikálisabb beavatkozás) szükséges.
Ilyenkor nem alkalmazhatják a szokványos ﬁxálási eljárásokat
(mert azok időigényesek), és emiatt a minta az úgynevezett gyorsfagyasztásos vizsgálati eljárásban a metszet képi minősége kissé
rosszabb lesz. Természetesen a fontos részleteket ezen is felismeri
egy jó szakember, de Kiss András példájával élve olyan ez, mintha a kristálytiszta vagy a párás ablakon néznénk keresztül. Műtét
közben azonban rövid az idő a minta feldolgozására, negyedfél órán belül választ kell adni a feltett kérdésre, ha lehetséges.
Ez mind a technikai feldolgozást, mind pedig a képi analízist időben ugyancsak behatárolja.
A II. Számú Patológiai Intézet egyik kutatási projektje éppen
arra irányul, hogy meg lehet-e tanítani a számítógépnek azt,
hogy felismerje: vajon a kioperált daganatok műtéti szélei tartalmaznak-e még tumorsejteket. A fejlesztések lehetséges eredménye hosszú távon az lehet, hogy a beteg szervezetén belül tudják
majd diagnosztizálni a műtétek sikerességét, a maradó szövetek
épségét (például az endoszkópos vizsgálatokhoz kapcsolódóan
vagy műtét közben). Napjainkban nagyjából fél órát vesz igénybe
a szövetminták elemzése, hiszen fagyasztani kell azokat, metszetet
kell belőlük készíteni. Ennél jóval gyorsabb lehetne az eljárás, ha
lenne egy olyan készülék a műtőben, amelyet a műtéti területre
helyezve az automatikusan szkennelné a szövetet, majd elemezné
a képet, és tájékoztatná az orvost arról, hogy a teljes tumort kivágta-e már, vagy kell még metszenie.
A modern patológiában tehát a digitalizáció és a molekuláris
módszerek kezdik átvenni a főszerepet. De vajon miben érhető
tetten a tudományterület fejlődése? Jobban tudják a betegségeket
diagnosztizálni, mint húsz-harminc évvel ezelőtt? Ez azt is jelentheti, hogy annak idején a diagnózis nem volt elég jó?

„Mára sokkal precízebb lett a diagnózis, és az immunhisztokémiai és a molekuláris patológiai vizsgálatok elterjedésével a tumorok a korábbinál sokkal részletesebben jellemezhetők. Korábban
is meg tudtuk állapítani, hogy egy tumor jó- vagy rosszindulatú,
de ma már rendkívül komplex információk állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy a különféle rosszindulatú tumorokat elkülönítsük
egymástól – értékel Kiss András. – Talán az elmúlt két évtized
legnagyobb előrelépése a tumorspeciﬁkus fehérjék immunhisztokémiai kimutatása, de ma már a fehérje állapotáról is nyerhetünk
információkat.”
A molekuláris módszerek kromoszomális vagy génszintű információi lehetővé tették, hogy erősödjön a patológiai vizsgálatok
prediktív és prognosztikai jellege. Előbbi a kezelésekre adott válasz
előrejelzését jelenti, utóbbi pedig a betegség természetes lefolyásáról ad információt.
Talán feltűnt az olvasónak, hogy a beszélgetés során felhozott
példák szinte mindegyike onkológiai tárgyú volt. Valóban, a patológusok munkájának igen fontos részét képezi a rákos megbetegedésekből származó szövet- és sejtminták vizsgálata. A patológia azonban korántsem csupán a rákdiagnosztikáról szól, vizsgálják
a fertőző betegségek és gyulladások okozta szöveti elváltozásokat,
sőt a születési rendellenességek kimutatásában is szerepük van
a patológusoknak.
„Még tumorgyanú esetén sem biztos a diagnózis, míg a patológus meg nem vizsgálta a mintát. Előfordul például, hogy egy
nyirokcsomó más ok miatt nagyobbodik meg – mondja Kiss
András. – Ezért fontos, hogy a patológusok is tagjai legyenek
a betegek kezeléséről döntő orvosi munkacsoportoknak (rákgyógyítás esetén az úgynevezett onkoteameknek). A patológus
hagyományos szerepköre mára jócskán kitágult, munkája nem
ér véget a betegség meghatározásával, a terápia meghatározásához is hozzájárul.” 
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Szerző: Szegedi Imre

Galaktikus régészet
a Normafán
Mi az óriáscsillagok szerepe galaxisunk összetételének fejlődésében? Más szavakkal, az elemek eredetének nyomába eredt
a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK)
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet egyik kutatócsoportja. A Maria Lugaro vezette csapat tagja a kanadai
ﬁzikus, Benoit Côté.

Forrás: NASA

A

torinói születésű fizikus, Maria Lugaro Ausztráliából költözött Magyarországra, s hozta létre
az MTA AGB Nukleáris Asztrofizika és Csillagpor
Kutatócsoportot 2014-ben. Ennek a csoportnak
lett a tagja 2017-ben Benoit Côté, aki a közelmúltban a CSFK
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet tudományos
tanácsadója lett. A fiatal szakember azon külföldi kutatók
számát gyarapítja, akik magyar kutatóintézetben képzelik el
szakmai jövőjüket.
A csillebérci intézetben működő Lendület csoport a csillagok fúziós folyamatait kutatja. Azt szeretnék megérteni, hogy
a csillagok belsejében zajló folyamatok során miként képződnek a bolygókat és bennünket, embereket felépítő elemek.
Azt tudjuk, hogy a nehezebb atomok a csillagok belsejében jöttek létre, ahol kellően nagy a forróság ahhoz, hogy a kisebb atommagokból nagyobbak keletkezzenek. Az eredményeknek köszönhetően a Maria Lugaro vezette csoport támogatást nyert az Európai Kutatási Tanács (European Research
Council, ERC) pályázatán. A Radiostar névre hallgató ERCcsoport tagjai 2018 óta radioaktív atommagok keletkezését
vizsgálják és modellezik különféle típusú csillagban.

Forrás: National Science Foundation/LIGO/Sonoma
State University/A. Simonnet

Neutroncsillag-összeolvadás elképzelt modellje
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A Hubble-űrteleszkóp felvétele a Nagy Magellán-felhőben
zajló csillagképződést mutatja. Ez a folyamat alapvető
jelentőségű az elemek fejlődésében.
A vasnál nehezebb stabil elemek kétféleképpen képződhetnek. Az egyik az úgynevezett asztrofizikai s-folyamat,
amelynek lényege, hogy a csillagban található szabad neutronok befogásával stabil atommagból eggyel nagyobb tömegszámú instabil mag keletkezik, amely béta-bomlás során egygyel nagyobb rendszámú stabil atommagba alakul át. Az s betű
az angol slow, azaz lassú szóra utal, ami azt jelzi, hogy a folyamat viszonylag lassú, mert a neutronok sűrűsége a kisebb és
közepes tömegű csillagokban nagyságrendekkel kisebb, mint
a nagyobb tömegű csillagok életének végét jelző szupernóvarobbanásokban. Az utóbbi esetben a nagy neutronsűrűség
miatt a gyors neutronbefogás jellemzi az eseményeket, ezért
r-folyamatról (r – rapid, azaz gyors) beszélnek. Benoit Côté
az r-folyamatot elemezve azt szeretné kideríteni, hogyan keletkezik az arany, a platina, az urán, a plutónium és egyéb
nehéz elem – ez ugyanis a mai napig kevéssé tisztázott folya-

tudomány
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Nehézelemek magasabb koncentrációjának kialakulási folyamata

nehézelem

csillagkialakulás

nehézelem

csillagkialakulás

nehézelem

idő
A nehézelemek evolúciós folyamatának egyszerűsített ábrája
mat. (A csapat kutatásáról a fizikus a Canadian Astronomical
Society idén júniusban, Montrealban megrendezett találkozóján számolt be, eredményeit a The Astrophysical Journal
folyóirat 2018-ban és 2019-ben is közölte.)
„Nem sokkal az ősrobbanás után, 13,7 milliárd évvel ezelőtt, ezek az elemek nem léteztek. Azt tudjuk, hogy zömmel
a gyors neutronelfogási folyamatnak (r-folyamat) nevezett
nukleáris reakció útján jöttek létre. Azt azonban nem ismerjük, hogy az Univerzum mely pontján és mikor keletkeztek”
– nyilatkozta magazinunknak Benoit Côté, aki saját csoportot
épít, miközben nemzetközi együttműködésekben – USA, Németország, Kanada, Olaszország, Nagy-Britannia – vesz részt.
A gravitációs hullámok felfedezése erre a kérdésre is részleges választ adott. Az Albert Einstein által több mint száz
évvel ezelőtt meg jósolt gravitációs hullámokat kimutató két
nemzetközi (LIGO és Virgo) együttműködés 2017 augusztusában igazolta, hogy ezek a hullámok nemcsak fekete lyukak,
hanem neutroncsillagok egybeolvadásával is keletkeznek.
Az egyesülés során jönnek létre a nehézelemek de vajon csak
ilyen csillagászati folyamat termelhet aranyat és platinát?

Forrás: Denis Degioanni

A Földről ilyennek látszik galaxisunk, a Tejútrendszer,
amelyet csillagok milliárdjai alkotnak. Ezen égitestek segítségével tárhatjuk fel a Tejútrendszer korábbi történetét.

A kérdés megválaszolására Benoit Côté és munkatársai
szimulációk segítségével elemezte az elemek fejlődését az
Univerzumban az ősrobbanástól napjainkig. Arra kerestek
választ, hogy a neutroncsillagok fúziójának gyakorisága változott-e az eltelt évmilliárdok alatt? A múltban gyakoribbak
voltak ezek az egyesülések, vagy ellenkezőleg, ritkábban
következtek be? Az előrelépés érdekében a csoport a Tejútrendszer csillagainak felszínéről érkező látható fény és más
hullámhosszúságú elektromágneses sugárzást, azaz a teljes
elektromágneses spektrumot elemezte. Az adott csillagra jellemző, kémiai ujjlenyomatként emlegetett spektrum egyedi
kép. A felszínén található elemek különböző aránya igen sok
információt tartalmaz a csillag koráról, összetételéről. „A csillagok ablakok a múltra” – mondta Côté, hiszen a felületükön
észlelt elemek a kozmikus gáz kémiai összetételét mutatják
különböző időpontokban. A LIGO/Virgo a jelenről szól, míg
a csillagok spektrumai a múltról „mesélnek”.
A neutroncsillagok egyesülését magyarázó szimulációival
a csoport rekonstruálta az európium nevű fém létrejöttének
történetét, amely az r-folyamat kiváló megtestesítője, hiszen
könnyen detektálható a csillagok spektrumában, egyszerűen
mérhető a mennyisége. Az eredményeket összehasonlították
a csillagokban megfigyelt kémiai lenyomatokkal. A gravitációs hullámjelek és a csillagok megfigyelésének kombinálása
először adott átfogó képet a neutroncsillagok kozmikus időbeli egyesülésének szerepéről.
A csapat úgy találta, hogy a neutroncsillagok egyesülése
önmagában nem magyarázza az európium teljes mennyiségét.
Valami más is szerepet játszott a fém létrejöttében, ám ennek
a titokzatos forrásnak még nem jutottak a nyomára. Annyit
megállapítottak, hogy a ma már kimutathatatlan misztikus
forrás a világegyetem első milliárd évében volt aktív. Ez azt
jelenti, hogy a neutroncsillagok fontos szerepet játszanak
a nehézelemek létrejöttében, de szerepük az ősrobbanás után
néhány milliárd évvel lett meghatározó.
Az előrelépés érdekében a csillagászok a világegyetem legősibb csillagait keresik, hogy megértsék ennek az első milliárd
évnek a folyamatait. Azt remélik, hogy megismerik a különféle
csillagászati objektumok természetét, amelyek Univerzumunk
legkorábbi szakaszaiban alakíthatták a már említett r-folyamatot. A galaktikus régészetként emlegetett új tudományágtól
számos kérdésre remélnek választ a szakemberek. 
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alkalmazott, vállalkozó • termelékenység, hatékonyság

Kicsi a fiatalok A
vállalkozás i kedve
Jóllehet továbbra is stabilan emelkedő
trendet mutat az egyetemisták vállalkozási hajlandósága az ezt kétévente vizsgáló
GUESSS nemzetközi kutatás eredményei
szerint, a többség még mindig nagyvállalati
alkalmazottként képzeli el a jövőjét.

z 54 országban lefolytatott felmérés összes válaszadójának 9 százaléka akar vállalkozó lenni közvetlenül a diploma megszerzése után, 34,7 százalék tervezi, hogy öt évvel
később vállalkozó lesz. A magyar ﬁatalok vállalkozási kedve
alacsony, de lassan növekszik. Közvetlenül a végzést követően
a magyar válaszadók mindössze 4,6 százaléka tervezi saját
vállalkozás elindítását, az öt évvel későbbi tervekre rákérdezve
az arány 37,5 százalékra nő. Ez jószerével megegyezik a V4 országokban mért 37,1 százalékos átlaggal, és némiképp magasabb az uniós országok közül a felmérésben részt vevők esetében mért 31,7 százalékos adatnál.
Rosszabbul állunk a tanulmányaik alatt már vállalkozó hallgatókat illetően. 54 ország átlagában a hallgatók 11,2 százaléka
legalább már megkezdte egy vállalkozás elindítását tanulmányai végére, nálunk viszont csak 5,1 százalék tart itt. A magyar
hallgatók többsége – akár a fővárosban, akár vidéken tanul –
legszívesebben egy nagyvállalatnál kezdené a karrierjét.
Nemzetközi szinten a nők esetében alacsonyabb a vállalkozási hajlandóság a hallgatók körében, bár a nemek közti különbség csökken az öt évvel a végzés után vállalkozni tervezők
esetében. A nemek közti szakadék meglepő módon épp a hagyományosan férﬁak által dominált tanulmányterületek – természettudomány és IT – esetében kisebb.
Fellendíti a vállalkozási hajlandóságot, ha valaki egy startup
cégnél vállal munkát, miként a vállalkozó szülők hatása is egyértelmű, főleg, ha mindkét szülő vállalkozó. 

Automatizáció és élőmunka együtt

Forrás: OnRobot

A globális szakképzett munkaerőhiány
2030-ra előreláthatólag eléri a 85,2 millió főt, és ez várhatóan az ázsiai fejlődő
gazdaságokat fogja a leginkább érinteni.
Csak a gyártóiparból 2020-ra körülbelül
kétmillió munkás fog hiányozni, 2030-ra
pedig ez a szám már a 7,9 milliót is meghaladhatja. Ez körülbelül 607,1 milliárd
dolláros bevételkiesést jelent.

A

munkaerőhiány hazánkban is már évek óta az egyik legnagyobb probléma. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 83 337 állás maradt betöltetlenül 2018 végére, ami országos gazdasági szinten 13,8 százalékos növekedést jelent a 2017
végén mért adathoz képest. A leginkább érintett területek:
a gyártóipar, a közigazgatás és az egészségügy.
A robotok ma már olyan feladatokat is el tudnak látni,
amelyeket korábban csak emberek tudtak elvégezni. Egy intelligens robot fogó, beépített erő- és nyomatékérzékelőjének köszönhetően képes látni és érezni is a munkadarabokat.
Az érintésérzékeny, kétujjas fogószerkezet gyorsan és hatéko-
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nyan fel tudja venni és csomagolni a kis méretű, törékeny termékeket.
Az erő- és nyomatékbeállításokkal rendelkező szenzorok rendkívül
hatékonyak, így az eszköz egy emberi kéz érzékenységét és ügyességét
is képes visszaadni.
Az automatizáció fontos szerepet játszhat az emberi munka kiegészítésében, valamint a hatékonyság növelésében, és hosszú távon
– munkaerőhiány esetén – bizonyos feladatok elvégzésében is. 

inno -tér

városi közlekedés, összekötés, megállóhelyek, villamos, nagyvasút

Szerző: B. Á.

Az átalakuló HÉVvonalaktól a tram-trainig
Nagyszabású tervek alapján alakítanák át Budapest közlekedését az elkövetkező
néhány évben. A városi közlekedésre fókuszáló cikkünkben nemcsak a hazai metróés HÉV-vonalakat érintő fejlesztéseket vesszük sorra, de kitérünk a Szeged–Hódmezővásárhely között megvalósuló tram-train beruházás részleteire is.

Gyorsabb összeköttetés az agglomerációval
Az „M2 metró és a gödöllői HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt keretében jelenleg a fővárosi szakaszok – azaz a metró és a HÉV nyomvonalak
összekötése gödöllői ágának Pillangó utca és Cinkota közötti szakasza, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal – tervezése zajlik,
tájékoztatta lapunkat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
2017-ben megtörtént a korábban, 2015-ben készült részletes megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata, amelynek alapján még
szintén 2017-ben új tanulmányterv készült. A projekt keretében
2018 végén a fővárosi szakaszokra vonatkozóan a bírálati engedélyezési tervek elkészültek, a terveket elbírálták. Jelenleg e tervek
javítása van folyamatban.
Tervezetten a metró- és HÉV-üzemben is közlekedni képes új, egyterű, átjárható, az M2-es metróvonal állomásainak 1100 milliméteres
peronmagasságához igazodó padlómagasságú, kétfeszültségnemű
– 750 (825)/1500 V DC – járművek közlekednek majd a teljes, öszszekötött M2-es metró és H8/H9-es HÉV vonalán. Az új járművekkel

párhuzamosan a meglévő Alstom szerelvények a Déli pályaudvar
és Rákosfalva állomás között közlekednének, illetve a rákoskeresztúri
ág megépülése esetén Rákoskeresztúr központig. Az új járműre a hatóság már kiadta az elvi előzetes típusengedélyt. Az új jármű feltételes közbeszerzésének kiírása érdekében az érintett, potenciális üzemeltetőkkel, valamint a hatóságokkal folyamatosak az egyeztetések.
A tervek szerint számos fejlesztésre kerülne sor a meglévő H8-as
HÉV-vonalon, mert több állomás – Nagyicce, Sashalom, Mátyásföld repülőtér, Mátyásföld alsó – elhelyezkedése is a múltbéli
igényeknek felel meg. Ezeknek az állomásoknak a gyorsabb, kedvezőbb elérése érdekében szükséges a budapesti megállóhelyek
újraosztása. Például megállóhely létesítése az Egyenes utcai lakótelepnél, amely átszállási lehetőséget biztosít a körvasúton közlekedő vonatokra, illetve a XVI. kerületi lakótelepeket kiszolgáló
Sashalom–Thököly út és Mátyásföld, Jókai Mór utca állomás kialakítása. Mindez együtt jár a felszíni ráhordó autóbusz- és trolibuszhálózat átszervezésével is. A projekt keretében megvalósulna
a vasúti pálya és a hozzá kapcsolódó létesítmények teljes átépítése, a peronok akadálymentesítése, fedett utasvárók kialakítása,
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korszerű utastájékoztatási rendszer létesítése is. A tervek szerint
a vonalon P+R és B+R parkolók épülnek majd, és ahol szükséges,
külön szintű közúti, gyalogos és kerékpáros átjárókat alakítanak ki.
Jelenleg a projekt az előkészítő fázisban van.

Megújul a Kisföldalatti
A Kisföldalatti meghosszabbításának és felújításának tervezési
feladataira 660 millió forintot biztosít a Magyar Állam, a Fővárosi
Önkormányzat és a BKK között megkötött támogatási szerződésen keresztül. A beruházásra elsősorban a Kisföldalatti elavult
járműparkja, illetve az egyes gerincvonali villamosjáratokkal való
nem elégséges kapcsolata miatt van szükség. A vonal jelenleg nem

felel meg a 21. századi akadálymentességi követelményeknek sem,
és az Andrássy út világörökségi státusza miatt az akadálymentesítés rendkívül körültekintő tervezést igényel.
A Főmtervvel készíttetett tervek között három fejlesztési ütem
szerepelt. Az első ütemben kerülne sor a meglévő vonal fejlesztésére és a Vigadó térig történő hosszabbítására, a másodikban
a Kassai térig, a 3-as villamos majdani új szakaszáig történő meghosszabbítására, a harmadik ütemben pedig a Marcheggi hídi csomópontig (körvasútig) való meghosszabbítás valósulna meg.
A BKK a 2013-as tanulmánytervezés során megkapta az új
járműtípus elvi előzetes típusengedélyét is, ami a támogatási
szerződés alapján a járműkoncepció alapját képezi. Eszerint új,
34 méter hosszú, egyterű járművek közlekednének, amelyek be-
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Az első ütemben készül el a Hungária körútti új álllom
omás
ás is
a Széchenyi fürdő és a Mexikói út me
megá
gállllók
ók köz
özöt
öttt.

fogadóképessége a jelenlegi 161 helyett minimum 200 fő lesz.
Ez biztosítja a szükséges kapacitást a majdani vonalmeghoszszabbítás miatti utasszám-növekedéshez. Az új járművek prototípusának tervezését és gyártás-előkészítését a kormány a Nemzeti Kötöttpályás Cselekvési Terven keresztül támogatja, a járműprojektet pedig a BKV Zrt. koordinálja. A tavaly kiírt közbeszerzést elnyerő tervező feladata a Vigadó téri hosszabbítás
vizsgálata. Esetleges további tervezésről a vizsgálati anyag elkészülte után születhet döntés az első ütem keretében. A feladatot deﬁniáló kormányhatározat a Vigadó téri hosszabbítást és
a Hungária körúti megállót együtt nevesíti.

Átalakuló HÉV-vonalak
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2018. novemberi alakuló ülésén támogatta az összes budapesti HÉV-vonal teljes felújítását, és
elrendelte a járműpark teljes cseréjéhez szükséges közbeszerzések
megindítását is. A Kormány pedig tavaly év végén fontos döntéseket hozott a fővárosi nagyvasúti és elővárosi gyorsvasúti (HÉV-)
rendszer új alapokra helyezése érdekében. A legfontosabb cél Budapest kelet–nyugati és észak–déli vasúti átjárhatóságának bővítése, valamint a fővárosi HÉV-vonalak infrastruktúrájának fejlesztése és járműparkjának teljes megújítása, illetve egységes elővárosi
gyorsvasúti rendszerbe integrálása.
A fővárosi fejpályaudvari és a HÉV-rendszer fejlesztését érintő
kormánydöntések végrehajtása érdekében a munka késlekedés
nélkül megkezdődött az érintett közlekedési intézmények bevonásával – tudtuk meg a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjától (KKBK). Ennek eredményeképpen a H5-ös (szentendrei),
a H6-os (ráckevei) és a H7-es (csepeli) vonalakon a pálya és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra tervezése az 1565/2018. Kormányhatározat szerinti tartalommal, gyorsvasúti üzemmóddal történik.

A KKBK tájékoztatása szerint ezeken a vonalakon felsővezetékes
rendszerű, kötöttpályás közlekedés valósul meg továbbra is, a mai
hatkocsis HÉV-vonatokhoz hasonló hosszúságú és férőhelyű, minden tekintetben korszerű, új szerelvényekkel, a vonatsűrűség függvényében egyes vonalszakaszokon és helyszíneken – a gazdasági
racionalitás alapján – a szintbeni közúti átjárók bizonyos részét
továbbra is megtartva. A szerelvények a fejlesztések megvalósítása után, az egyes vonalszakaszokon eltérő mértékben, jellemzően
a mainál gyakrabban fognak közlekedni.
A H6–H7-es HÉV-vonalon, amelyen naponta közel nyolcvanezer ember közlekedik, minőségi ugrás következik be. Nem csupán
a vonalak teljes felújítására és járműcserére kerül majd sor, de a
vonalak mélyvezetésben elérik a Kálvin teret, így végre megvalósul
a régóta várt metrókapcsolat is. A fejlesztéssel nemcsak kényelmesebben, de egyszerűbben, kevesebb átszállással közlekedhetnek
a budapestiek és a környéken élők a város déli része, a dél-pesti
agglomeráció és a Belváros között. A közlekedésen túl a környezet
is teljesen megújul, és a Duna-part ismét benépesül: a Müpa és
a Nemzeti Színház előtti szakaszon megszűnik a HÉV-sín, a helyén
parkok, kávézók, vendéglők lesznek.
Mint a KKBK-tól megtudtuk, a tervezési munka többlépcsős,
végrehajtása folyamatban van. A munka része a H6-os és H7-es vonalak teljes korszerűsítésének engedélyezési és kiviteli szintű terveinek elkészítése a meglévő vonalszakaszokra, valamint a Kálvin
tér–Közvágóhíd közötti hosszabbításra vonatkozóan is.
A rekonstrukció műszaki tartalma, részletei a tervek elfogadása
után válnak véglegessé, a pontos költségek csak a kivitelezésre vonatkozó uniós közbeszerzési eljárás lezárását követően adhatók
meg, miután megtörtént a szerződéskötés a legalacsonyabb árat
ajánló kivitelezővel. Az 1565/2018. Kormányhatározat értelmében
a megvalósítás szakaszosan történhet a 2021–2027 között rendelkezésre álló európai uniós források terhére.
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Koncepció a Fogaskerekű fejlesztésére
A 60-as villamos, vagy ahogyan többen ismerik, a Fogaskerekű Vasút a XII. kerület hegyvidéki részét – a Svábhegyet és a Széchenyihegyet – köti össze a Városmajorral.
A Fogaskerekű fejlesztését megalapozó koncepció már 2013 februárjában elkészült, melynek eredményeként a Fogaskerekű a Szilágyi
Erzsébet fasoron keresztül, a meglévő villamosvágányokon haladva érné el a Széll Kálmán teret. A mai Széchenyi-hegyi végállomástól
a Normafáig a jármű villamosként közlekedne, mivel a meghosszabbítás magassági vonalvezetése nem teszi szükségessé fogasléces
pálya kiépítését. A tervek szerint jelentősen nőne a szerelvények átlagsebessége (hegymenetben 40, völgymenetben 30, villamosként
közlekedve 50 km/h), ezáltal csökkenne a menetidő. Megújulna a városmajori járműtelep, javulnának a kerékpárszállítás feltételei.
A Fogaskerekű fejlesztésének megkezdéséhez szükséges anyagi fedezet egyelőre nem áll rendelkezésre – tudtuk meg a BKK-tól,
a vonal üzemeltetésének fenntartásához szükséges beavatkozásokat ugyanakkor a BKV Zrt. folyamatosan elvégzi.

Épül hazánk első integrált tram-train vonala
A tram-train egy olyan kötöttpályás jármű, amely egyaránt képes
a városban villamossíneken közlekedni, de képes nagy sebességgel
két város között is futni, azaz ötvözi a helyi és a regionális vasúti
rendszerek előnyeit. A rendszert a világon először Németországban, az 1990-es évek elején valósították meg Kalsruhéban, sikere
pedig megkérdőjelezhetetlen, napjainkra hossza megtöbbszöröződött, jelenleg meghaladja a 400 kilométert. Magyarország első
integrált villamos és nagyvasúti tram-train vonalának az ötlete
először 2007-ben merült fel, az első részletes megvalósíthatósági
tanulmány 2012-re készült el. A Szegedet Hódmezővásárhellyel
összekötő vonal a meglévő szegedi 1-es villamosvonalból ágazik
ki, és a MÁV Zrt. teljesen átépülő 135-ös számú vonalán mintegy
22 kilométer hosszúságú nagyvasúti pályáján – ahol a vasútüzem
megköveteli, a második vágány is kiépül – folytatódik majd, Hódmezővásárhelyen pedig új villamosvonal épül.
A városi szakasz bővítési munkái 2017 őszén kezdődtek meg.
A konzorciumot vezető Strabag Vasútépítő Kft. mellett a Belfry PE
Kft. vett részt a feladatok megvalósításában. A 3,6 kilométeres szakasz kiépítése mindkét várost érinti. A hódmezővásárhelyi nyom-

vonal Hódmezővásárhelyi Népkert állomásnál ágazik ki a nagyvasútból, majd az Ady Endre utca–Tóalj utca–Szőnyi utca–Andrássy
út–Bajcsy-Zsilinszky utca útvonalon a Hódmezővásárhely állomás
mellett létesülő végállomásig vezet. A projekt része a villamos pálya,
megállóhelyek, kapcsolódó útburkolat, parkolók, közúti csomópontok kiépítése. Ezen a szakaszon kiépül a 600 V DC felsővezetékhálózat, beleértve az áramátalakítót is. Szegeden összekötő vágány
épül a Szeged 1-es villamosvonal Rókus megállóhely és a 135-ös számú vasútvonal között. E projekt részét képezi a Rókus állomásnál
meglévő villamos hurokvégállomás vágányképének átalakítása is.
A nagyvasúti szakasz kivitelezését a Swietelsky Vasúttechnika
Kft. nyerte el, és a feladatok között a Szeged-Rókus elágazás–Hódmezővásárhelyi Népkert szakaszon a meglevő nagyvasúti pálya
korszerűsítése 100 km/h-s pályasebesség ﬁgyelembevételével, új
második vágány építése Szeged-Rókus elágazás–Baktó elágazás,
valamint Sártó elágazás–Kopáncs állomás között szerepel. Emellett megvalósul Algyő állomás korszerűsítése, a biztosítóberendezés rekonstrukciója, a központi forgalomirányítás kiépítése, illetve
az algyői állomás részleges, a Hódmezővásárhelyi Népkert állomás
teljes átépítése, valamint az algyői Tisza-híd részleges felújítása
és megerősítése is.
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Az egyvágányú hódmezővásár
árhe
hely
lyii vi
villllam
a osvonalon hat megállót alakítanak ki.

A NIF Zrt.-től azt is megtudtuk, hogy az átépítés után, a biztosítóberendezés korszerűsítését követően a pályasebesség 100 km/h
lesz, 225 kN tengelyterhelés mellett, míg a peronokat sk +55 centiméteres magasságban alakítják ki kiselemes térkő burkolattal.
Az átépítéssel érintett útátjárók Strail típusúak lesznek.
A NIF arról is tájékoztatta lapunkat, hogy hamarosan megkezdődhet az új vasút-villamos járműkarbantartó központjának kivitelezése is. A 3,27 milliárd forint értékű beruházást a Homlok Építő Kft.
nyerte el. A Szeged rendező állomáson létesítendő karbantartócsarnok alapterülete közel 3000 négyzetméter lesz, vasbeton pillérvázas
épülete pedig három fő egységből áll. Az egyik egy kifejezetten nagy
belmagasságú, teljes hosszán daruzott, két javítóvágányos karbantartócsarnok lesz, ahol a karbantartási munkálatok közép- és oldalaknákban folynak majd, a mozgatást pedig 80 méter hosszú emelővágánnyal oldják meg. A második egység egy középaknás kialakítású,
ugyancsak nagy belmagasságú esztergacsarnok lesz, mely a karbantartócsarnok felé eső oldalán kétszintes kiszolgáló épületrésszel egészül ki. A harmadik egység a karbantartócsarnok északi oldalfalához
csatlakozó, földszintes kialakítású, kiszolgáló épülettömb lesz, ahol
a segédműhelyek és a tárolók kapnak helyet.
A telep alkalmas lesz az érkező nyolc jármű részben fedett,
részben szabadtéri éjszakai tárolására, valamint karbantartására.
A dízelüzemre kialakított járműtelepet a többi között kerékesztergával, járműemelővel, járműmosóval és különböző diagnosztikai
eszközökkel szerelik fel – tudtuk meg a NIF Zrt.-től.
Az egyvágányú hódmezővásárhelyi villamosvonalon hat megállót alakítanak ki, ebből kettőnél, valamint a végállomáson lesz
kétvágányos forgalmi kitérő. A beruházással párhuzamosan a városban több új körforgalom is épül, amelyek elősegítik a rugalmas
és biztonságos közlekedést. Arra is ügyeltek, hogy a megállóknál
legyenek kerékpártárolók. Szeged felé a járatok kiszolgálják Algyő

vasútállomást, valamint a szegedi 1-es villamos valamennyi megállóját. A teljes vonalhossz 30 kilométer lesz, a tervezett menetidő
a két végállomás között 42 perc.
A szolgáltatás megvalósításához nyolc új járművet szereznek be
a MÁV-Start Zrt. lebonyolításában. A svájci Stadler-csoport CityLink fantázianevű dízel-villamos vasút-villamos járművét választották, a nyolc járművet 2020–2021-ben szállítják le. A járművön
84 ülőhely és 128 állóhely lesz, emellett négy kerekesszékes helyet
is kialakítanak, illetve nyolc kerékpár vagy négy babakocsi szállítására lesznek alkalmasak. Az energiatakarékos, dízel-villamos hibrid
hajtású, részben alacsonypadlós, klimatizált járművek mindenben
megfelelnek majd az elővárosi közlekedés nemzetközi sztenderdjének. A vasút-villamos mellett – a felújított 135-ös számú vasútvonal adottságait kihasználva – a megmaradó Szeged–Békéscsaba
személyvonatok menetideje a tervek szerint 7 perccel csökken.
A jármű hosszúsága 37,2 méter, maximális szélessége 2650 milliméter, önsúlya 69,7 tonna. A CityLinken oldalanként négy-négy
(összesen nyolc) dupla lengő-toló feljáróajtó lesz szimmetrikus
elrendezésben. Könnyűszerkezetes, karbantartást nem igénylő a
felépítése; a kocsiszekrények duplex, nagy szilárdságú, rozsdamentes acélból készültek.
A Stadler Rail Valencia S.A.U. által gyártott, CityLink járműcsaládba tartozó tram-train járművek korszerű utastájékoztató
rendszerrel, tágas utastérrel, wiﬁkapcsolattal, 230 voltos és USBcsatlakozókkal rendelkeznek majd.
A nagyvasúti és a városi vasúti munkák komplett befejezése
2020-ban várható, ezután, illetve a biztosítóberendezések tesztelésével együtt 2020 őszétől kezdődhet meg a prototípusjárművek
tesztelése. A forgalom felvételére a teljes, nyolc darabból álló járműszéria leszállítását és vizsgáztatását követően, várhatóan 2021
őszén kerülhet sor. 
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Szerző: Szegedi Imre

Nehézbeton
magyar ötlettel
Harmincéves pályafutása legnagyobb volumenű, egyúttal legfontosabb megrendelését nyerte el a Mirrotron Kft. A svédországi Lundban épülő Európai Neutronkutató Központ pályázati kiírásán sikeresen szerepelve különleges nehézbetont
gyárt a világ egyik legkorszerűbb tudományos berendezéséhez.

A

közel harmincéves múltra visszatekintő, világszerte ismert Mirrotron Kft. az elmúlt év tizedekben neutronkutatóknak készített kísérleti berendezéseket, eszközöket. Néhány éve döntött
úgy a cég, hogy – bővítve portfólióját – neutronforrásokat
fejleszt. Az első, saját ötleten alapuló neutronforrás hamarosan Martonvásáron kezdi meg működését, míg egy másik
a tatabányai ipari parkba kerülhet. A profilbővülés újabb
lépéseként a neutronforrások védelmét biztosító elemeket
fejlesztenek, építenek. Ehhez nagyon jó lehetőséget kínált
a svédországi Lundban hárommilliárd euróból épülő ESS
(European Spallation Source; Európai Neutronkutató Központ), amelynek kivitelezésében hazánk is részt vesz.
„A Mirrotron nem elégedett meg azzal, hogy berendezéseket szállít az épülő központnak, hanem elindult egy
különleges pályázaton: nehézbetonból kell kialakítani
a központi neutronforrás körüli védelmi rendszert, lényegében egy bunkert. Kétezer köbméternyi, nyolcezer
tonna betont kell szállítani, ami nem egy tömbből álló szi-

A pilotelemek gyártása során elkészített
egyik típusú nehézbeton-elem a Ferrobeton dunaújvárosi telephelyén.

A bunker felépítése különböző nézetben betonelemekkel, illetve csak a tartószerkezetre fókuszálva.
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lárd anyagot jelent, hanem 1092 különféle méretű és formájú darabot,
amelyek között húsztonnásak is akadnak. A tavaly nyár végi pályázati kiírás
több tucat érdeklődőt vonzott, de amikor szembesültek a feladattal, a többség visszalépett. A Mirrotron is jelentkezett, úgy, hogy ilyet korábban nem
csinált, de egy kutató-fejlesztő cég, ha
komolyan veszi magát, beleáll az ilyen
kihívásba” – nyilatkozta magazinunknak Pétermann Csaba, a Mirrotron
Kft. cégvezetője, aki elmondta, nemcsak
különleges betont kell gyártani, hanem
speciális acél tartószerkezet elkészítése
is a kiírás része volt. Ráadásul a magyarok extra szolgáltatást ígértek: a nehézbeton egyik felületét bór-karbidot tartalmazó betonréteggel vonják be, ami
plusz védelmet biztosít. A döntnököket
meggyőzte a magyar ajánlat, nyolcmillió
euróért elnyerték a megrendelést – ami
a cég életében a legnagyobb volumenű
megbízás. Pétermann Csaba bízik benne, hogy a sikeres szereplés, a vállaltak
teljesítése újabb piacot nyithat. Például
itthon, egészen pontosan az épülő újabb
két paksi blokknál is szerepet kaphat
a különleges biztonsági igényeknek
megfelelő nehézbeton. Ez új helyzetet
teremtene a cég életében, hiszen eddig
szinte valamennyi terméküket külföldön értékesítették.
Az egyedi nehézbeton azért nehézbeton, mert sűrűsége közel kétszerese
a hagyományos betonénak. Ezt úgy érik
el, hogy sóder helyett őrölt vastartalmú
kőzetet, magnetitet kevernek össze cementtel és más adalékanyagokkal. (A magnetitalapú nehézbetonnak 3,8 tonna/
köbméter sűrűségűnek kell lennie.)
Szintén előírás volt, hogy a bunker valamennyi elemében (tartószerkezet és az
acélkeretbe épített vasbeton elemek)
nem lehet több a kobalttartalom 0,025
százaléknál, a nikkelé pedig 1,25 százaléknál. Azt is a pályázat kiírója határozta
meg, hogy a nehézbetonban magnetitnek kell lennie, amit svéd bányákból
nyernek ki. Ezer tonna teherbírású hajókon érkezik az alapanyag a betont
legyártó alvállalkozó, a dunaújvárosi
Ferrobeton Zrt. telephelyére. A betont
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzora, dr. Salem
Georges Nehme fejlesztette ki többek
között dr. Mezei Ferenc fizikus-aka-

A második típusú nehézbeton-elem a Ferrobeton dunaújvárosi telephelyén.
démikus szabadalma alapján. Néhány
elemet előre elkészítettek a magyarok,
így bizonyítva az ESS-nek, hogy valamennyi legyártására alkalmasak. Idén
augusztusban a svédek a saját szemükkel győződhettek meg arról, hogy a
próbaelemek tökéletesen megfelelnek
a kiírásban szereplő paramétereknek.
„A szögvas kerettel körbevett betontömböket plusz-mínusz öt milliméteres
pontossággal kell elkészíteni. A betonelemekbe különféle szerelvények, elemek kerülnek” – tájékoztatta magazinunkat Hajdú Zoltán projekt vezető.
A szögvas keretre azért van szükség,
hogy a szállítás során ne csorbuljanak
az élek, illetve az egymáshoz illesztéskor se sérüljenek az elemek. Ráadásul
ezeket az elemeket időnként szétszedik,
hogy a betonbunker közepén elhelyezett berendezéseket kicserélhessék, javíthassák. Egyenként többtonnás egységekről beszélünk, amelyek mozgatása
bonyolult feladat. A kiírás másik szakértelmet próbára tévő kihívása, hogy
első ránézésre betonból kivitelezhetetlen formákat kell legyártani. Például
az egyik oldalon három dudor, a másikon két mélyedés – és ez még az egyszerű feladatok közé tartozik.
A közel 1100 elem elkészítése nem
lesz egyszerű, hiszen 330 különböző
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formájú tömböt várnak tőlük. Van,
amelyikből egyetlen darab készül, illetve olyan forma nincs, amit tíznél
többször kellene megalkotni. Az egyes
elemeket egyedi jelzésekkel látják el,
hogy a svédországi beépítésnél a skandináv szakemberek tudják, melyiknek
hol a helye. A precíziós munka azért követelmény, mert a nehézbeton nem faragható, ha valamit elrontanak, ismét
le kell gyártani. Ezért van nagy jelentősége az egyedi vaskeretnek, amely
a különleges beton kiöntésekor is garantálja a kívánt geometriát.
A betonelemeket tartó acélszerkezet gyártására konzorciumi partnerükkel, a hódmezővásárhelyi Csomiép
Enter Kft.-vel szerződtek.
Az első darabok idén decemberben
indulnak teherautókon Lundba, az utolsó 2022 januárjában érkezik meg a svédországi nagyvárosba. (Azért kell közúton szállítani az elemeket, mert nincs
megfelelő teherpályaudvar a település
közelében.) A lundi beruházáshoz tehát
svéd alapanyagot használnak, itthon elkészítik a betonelemeket, majd elviszik
Svédországba. A megrendelőnek így is
megérte a magyarokkal szerződni, mert
a bór-karbidos réteggel verhetetlen hozzáadott értéket produkáltak – a többi
pályázónál alacsonyabb áron. 
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Szerző: Trampus Péter, EFNDT RIMA-koordinátor

EU-projekt: Robotizálás

az ellenőrzés és karbantartás területén

Az Európai Unió Horizont 2020 programja szponzorálja a „Robotizálás az ellenőrzés és
karbantartás területén” (Robotics for Inspection and Maintenance, RIMA) című projektet.
A projekt 2019 januárjában indult és 2022 végéig tart; költségvetése 16 millió euró. A projektet egyetemek, kutatóintézetek és ipari szövetségek alkotta konzorcium valósítja meg. A konzorcium legfontosabb tagjai a jelentős robotizálási tapasztalattal rendelkező digitális innovációs központok (Digital Innovation Hubs, DIH). Az Európai Roncsolásmentes Vizsgálati
Szövetség (European Federation for Non-Destructive Testing, EFNDT) – az ipari szövetségek
egyikeként – is tagja a konzorciumnak, és profiljából adódóan a roncsolásmentes vizsgálórendszerek, illetve vizsgálatok robotizálásával foglalkozik.

A RIMA-projekt háttere és motivációja
A gazdaság legkülönbözőbb szektoraiban folyamatosan szükség van az infrastruktúra
ellenőrzésére és karbantartására. Ennek globális piacát 450 milliárd euróra becsülik.
A tevékenység érinti az energiaszektort, beleértve az atomerőművek üzemeltetését,
az olaj- és gázipart, a víz- és egyéb kommunális szolgáltatást, a szállítást és az építőipart, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezek az iparágak és ipari szektorok széles lehetőséget kínálnak a robotok alkalmazására a termelékenység fokozásához és
általánosságban a biztonság növeléséhez, de a robotok alkalmazásának piaci értéke
ma még elhanyagolható a teljes piaci értékhez viszonyítva. Jelenleg az Európai Unió
vezeti a világon a robotizálás rohamos tempóban fejlődő területét, ugyanis az ellen-
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RIMA • rimanetwork.eu

őrzésben és karbantartásban alkalmazott robotokat
gyártók több mint fele kontinensünkön működik. Ennek
ellenére igen nagy az aránytalanság a fejlesztő- és gyártókapacitás, valamint a potenciális alkalmazás között.

A RIMA-projekt célkitűzése
A projekt általános célja a vázolt aránytalanság megszüntetése. Ezt szolgálja a hálózatépítés az európai digitális
innovációs központok, a DIH-ek és az ipari szövetségek
bevonásával a robotizálás elterjesztésére, valamint a kisés közepes vállalkozások (kkv-k) helyzetbe hozására.
Az általános célkitűzés meg valósításához a projekt
– a hálózat kiépítésén és erősítésén keresztül – képzést és
gyakorlási lehetőséget kínál a robotizálás teljes értéklánca
számára, azaz a kutató-, a technológiafejlesztő, a szolgáltató-, az alkalmazó- és a befektetőcégeknek az említett
ipari szektorokban. A projekt által kínált szolgáltatások
a képzésre és gyakorlásra, a technológiatranszferre, a folyamatoptimalizálásra és a kapcsolatépítésre terjednek ki.
A RIMA képzési hálózat fejleszti a digitális képességeket
és tudást az ellenőrzés és karbantartás területén alkalmazott robottechnikában az érintettek széles körében. Segíti az egyetemről kikerült ﬁatal szakembereket karrierjük alakításában, a jelenlegi munkaerőt tudása fejlesztésében, a vezetőket a digitalizálás jelentőségének és hatásának megértésében, továbbá a startup technológiai
fejlesztőcégeket a piacra jutásban.
A projekt 2019-ben és 2020-ban két pályázat keretében szponzorálja európai kkv-k határokon átnyúló kísérleteit. A pályázatokra 8,1 millió euró áll rendelkezésre.
A pályázatok kétféleképpen támogatják az ellenőrzés és
karbantartás robotizálását: technológiatranszfer-kísérletekkel és technológiademonstrációkkal. Az első pályázati felhívás (lásd a lapszám hátsó borítóján) már megjelent,
és a https://rima-network.fundingbox.com linken érhető el.
A technológiatranszfer-kísérletek a robottechnikán
alapuló reprezentatív modellek és prototípusok műszaki és gazdasági meg valósíthatóságának a fejlesztését, tesztelését, valamint a felhasználás körülményei
közötti validálását célozzák. A technológiai demonstrációk lényege új vagy továbbfejlesztett robottechno-

Intelligens, tanulóképes anyagvizsgáló robot

lógiák, termékek, folyamatok, szolgáltatások és megoldások műszaki és
gazdasági életképességének validálása egy kiválasztott ipari szektor környezetben.

A projekt várható eredményei

Csővezeték ultrahangos vizsgálata drón segítségével

A projekt hozzá fog járulni az Európai Unió versenyképességének növekedéséhez a robotizálás területén; a kritikus infrastruktúrák javuló termelékenységének és rendelkezésre állásának egyértelmű gazdasági hozadéka lesz;
a biztonságnövekedésnek és a csökkenő károsanyag-kibocsátásnak pozitív
társadalmi és környezeti hatása lesz; a digitális innovációs központok hálózatának növelése és fenntarthatósága pedig egybecseng az európai politikával és ambíciókkal.
Részletes és folyamatosan frissülő információ a RIMA-projekt honlapján:
https://rimanetwork.eu található. 
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élelmiszer-hulladék • Budapesti Víz Világtalálkozó

Ételt nem dobunk ki! M
Az élelmiszer-hulladékok keletkezésének
megelőzéséről, illetve csökkentéséről állított
össze útmutatókat a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Maradék nélkül elnevezésű
programjának négy munkacsoportja.

agyarországon évente mintegy 1,8 millió
tonna élelmiszer-hulladék keletkezik, s bár
ennek jelentős hányada a háztartásokban termelődik, fontos, hogy az élelmiszerlánc minden szereplője részt vegyen az élelmiszer-pazarlás mérsékléséért folytatott küzdelemben. Ezzel a céllal
indította el Maradék nélkül című programját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) három éve, amelyben részt vesznek az
élelmiszer-vállalkozások képviselői is, akik egyrészt
a célok meghatározásában és megvalósításában,
másrészt a saját gyakorlatias szempontjaikat megosztva segítik a folyamatot. Az élelmiszeripar és
-kereskedelem mellett a kutatóintézetek, egyetemek képviselői is szerepet vállaltak a munkában. A vendéglátás, a kereskedelem, az ipar és
a civil szektor élelmiszer-pazarlásának megelőzésére javasolt megoldások kidolgozásában négy
munkacsoport szakértői vettek részt. A munkájuk eredményeként elkészült útmutatókban olyan
jó gyakorlatok szerepelnek, amelyeket hazánkban
vagy világszerte már kipróbáltak, vagy jelenleg is
alkalmaznak. Ilyen például az élelmiszer-hulladékok nyomonkövetési, mérési rendszerének kialakítása, a minőségmegőrzési idővel kapcsolatos ismeretek kommunikálása vagy az adományozás
kérdésköre. Az érdeklődők a Maradék nélkül program honlapjáról tölthetik le az útmutatókat, áll
a Nébih közleményében. 

Baj, ha sok, ha kevés,
ha szennyezett
Megelőzni a vízválságot, ez a mottója
az október 15–17. között megrendezésre kerülő Budapesti Víz Világtalálkozó
2019-nek. A Millenáris Parkban zajló
háromnapos rendezvény fővédnöke
Áder János köztársasági elnök.

A

Világtalálkozón a közelgő vízválságok kezelésének sürgősségére kívánják felhívni a ﬁgyelmet, miközben kiemelt cél, hogy
számos fórum, köztük a Vízügyi Elnöki Testület által tett ajánlások
ﬁgyelembevételével meghatározzák a szükséges lépéseket a kormányzás, a technológia, a ﬁnanszírozás, valamint a szabályozás
és intézményi támogatás területén. Ennek érdekében az esemény
szervezői a „Budapest Felhívás” bemutatásával és megvitatásával
kívánnak megoldási javaslatokat megfogalmazni nemzetközi fóru-
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mok számára. A rendezvény egyik fő eseménye az a plenáris ülés,
melynek szekciói a vízzel kapcsolatos kihívások közül kiemelten
szándékoznak foglalkozni a sok víz-kevés víz-szennyezett víz hármasa okozta problémával. Az esemény résztvevői megvitatják
majd az ehhez kapcsolódó szociális, gazdasági, illetve környezeti
és politikai következményeket is. A háromnapos rendezvény keretében ismét megrendezik a vízipari szakkiállítást, amely a fenntartható, innovatív és környezetbarát megoldásokra kívánja felhívni
a ﬁgyelmet a vízkezelés, a vízellátás és a vízkészlet-gazdálkodás
területén, egyúttal lehetőséget ad a hazai vállalatok, intézmények
és szervezeteik bemutatkozására is. A Millenáris Parkban, a Világtalálkozó helyszínén olyan kísérőrendezvények is lesznek, amelyek
témája szorosan kapcsolódik az esemény célkitűzéseihez. 

inno -tér
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Szerző: Paulik Katalin

Európának a jövőben is szüksége lesz
atomenergiára
A megújuló energiaforrások és az atomenergia között nem szabad kizárólagosságot megfogalmazni, hiszen mind a két energiatermelési módnak megvannak a sajátos előnyei
az országok energiamixében. Ebben hisz Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő, okleveles gépészmérnök, aki 2009-ben részt vett az új paksi blokkokkal kapcsolatos országgyűlési elvi hozzájárulás kormányzati előkészítésében, valamint a 2011-es Nemzeti
Energiastratégia megalkotásában is.

– Napjainkban az atomenergia az egyik kulcsszereplő a klímavédelmi, ellátásbiztonsági és versenyképességi célok elérésében.
Úgy gondolom, hogy a nukleáris szakma megértette a leckét, és levonta a következtetéseket azokból a hibákból és hiányosságokból,
amelyek a csernobili és a fukusimai tragikus eseményekhez vezettek. Az atomerőmű-baleseteket követően sokkal szigorúbb
nemzetközi követelményeknek kell megfelelniük szerte a világon
az új és a már működő létesítményeknek is.
Ma már teljesen egyértelmű, hogy az atomenergia a reneszánszát éli, hiszen egyre több ország ismeri fel a jelentőségét a klímavédelmi, az ellátásbiztonsági, valamint a versenyképességi célok
elérésében. Jelenleg ötvenkét atomerőművi blokkot építenek
az egész világon, és a következő évtizedekben további ötszáz új
blokk üzembe állítását tervezik. Az Európai Unióban szintén egyre
több tagország dönt úgy, hogy meghosszabbítja a már meglévő
atomerőművi blokkjainak az üzemidejét, esetleg újak megépítését
tervezi. Példaként említeném Magyarország mellett az Egyesült
Királyságot, Finnországot, de Szlovénia is új blokkok építésén gondolkodik, és ide sorolhatjuk Csehországot és Lengyelországot is.

Forrás: SNPTC

Hogyan látja az atomenergia jövőjét?

Jelenleg ötvenkét atomerőművi blokkot építenek az egész
világon, és a következő évtizedekben további ötszáz új blokk
üzembe állítását tervezik. Kínában csak tavaly hét új blokk
kezdte meg a kereskedelmi üzemet, köztük a képen látható
Szanmen 1-2. AP1000 típusú atomerőművi blokk iss. Az Európai Unióban szintén egyre több tagország dönt úgy, hogy
meghosszabbítja a már meglévő atomerőművi blokkjainak
az üzemidejét, esetleg újak megépítését tervezi.

Szlovéniában már működik egy atomerőmű, Lengyelországban viszont egy sincs…

pai Bizottság is megerősítette azt az álláspontot, mely szerint
az atomenergia hozzájárul a klímavédelmi, az ellátásbiztonsági és
a versenyképességi célok eléréséhez.

– Igen, Szlovénia Horvátországgal közösen üzemeltet egy atomerőművet, s bár Lengyelországban nincs, de ott is kezd kirajzolódni egy másfajta irányvonal az energiapolitikában, ugyanis új
blokkokat kívánnak építeni. Pár évvel ezelőtt egyébként az Euró-

Téves lenne az az állítás, hogy az unióban az utóbbi
két évben 95 százalékban megújulóenergia-beruházások
folynak?

zöldkörnyezet

2019. október

innotéka
inn

27

klímavédelem, ellátásbiztonság, versenyképesség, biztonságvédelem, energiamix

a Paks II. projektet, míg végül elismerte, hogy az új blokkok teljesíteni tudják a legszigorúbb nukleáris biztonsági követelményeket.

– Ezt az állítást azok szeretik hangoztatni, akik megpróbálják bebizonyítani, hogy lehet atomenergia nélkül élni. Vannak hasonló
adatok, de a számok kissé megtévesztőek, közben látnunk kell azt
is, hogy a fejlődés mögött súlyos euró tízmilliárdos támogatások
állnak. Ha az Európai Unióban nem élveznének óriási támogatásokat az ilyen beruházások, akkor ezek a technológiák gazdaságilag
életképtelenek lennének.

2009 márciusában az Ország gyűlés előzetes elvi hozzájárulást adott a Paksi Atomerőmű telephelyén új blokk(ok)
létesítését előkészítő tevékenység – amelyben Ön is részt
vett – megkezdéséhez. Milyen vizsgálatok előzték meg
a döntést?

Ezek a támogatások nem arra szolgálnak, hogy az új technológiák kapjanak egy kis időt ahhoz, hogy felerősödjenek?

– A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartása mindig is kulcskérdés volt a hazai energetikai szakemberek körében. Korábban
már többször napirenden volt az építendő új blokkok kérdése,
a jelentős fordulat azonban 2008 áprilisában következett be,
amikor elkezdődtek az országgyűlési elvi hozzájárulást előkészítő munkálatok. Az előzetes környezetvédelmi értékelések, megvalósíthatósági tanulmányok mind publikus kiadványok voltak,
amelyek megindokolták, miért van szüksége Magyarországnak új
nukleáris kapacitásra. A jelenlegi szakmai tanulmányok is arra mutatnak rá, hogy a hazai erőmű-kapacitás folyamatosan csökken, és
a 2030-as évekre megfeleződik, miközben nő az ország villamosenergia-igénye, és évről évre megdőlnek mind a téli, mind a nyári
rendszerterhelési csúcsértékek. A fejlődő gazdaság mellett a növekvő e-mobilitás miatt is több villamos energiára van szükség,
és az Európai Unió sokat tesz a környezettudatos technológiák, így
az e-mobilitás elterjedésének támogatásáért. Természetesen akkor beszélhetünk tiszta e-mobilitásról, ha az ehhez szükséges villamos energia előállítása is tiszta forrásból történik. Nem mindegy
például, hogy Lengyelországban töltik fel az elektromos járművet,
ahol a villamosenergia-termelés 90 százaléka szénből származik,
vagy Magyarországon, ahol a villamos energia 60 százalékát zöld
forrásból állítják elő.

– Igaz, azonban ott vannak a makacs ﬁzikai tények. A klímavédelemben természetesen szükség van a megújuló energiákra,
de ehhez gyorsan tegyük hozzá: végletesen szélsőségesen gondolkozik az, aki úgy véli, hogy csak megújulókkal, különösen nap- és
szélerőművekkel meg lehet oldani egy ország villamosenergiaellátását.
A globális alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák
villamosenergia-termelése (2018, TW
Wh)
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Az innovatív nukleáris rendszerek fejlesztésével kapcsolatban kiemelte, hogy elsőd leges szempont a nukleáris biztonság és a megbízhatóság. Mi még?

– Minden irányban történnek fejlesztések. Az atomerőművekbe
különböző passzív és aktív biztonságvédelmi rendszereket és más
olyan innovatív technológiákat építenek be, amelyekkel a legminimálisabb szintre lehet csökkenteni a kockázatokat. A legújabb
3+ generációs reaktortípusoknál alkalmazott passzív biztonságvédelmi rendszerek önmaguktól képesek működésbe lépni egyszerű ﬁzikai törvényszerűségek alapján. Ez azt jelenti, hogy emberi
beavatkozás nélkül képesek biztonságosan leállítani, illetve ellátni
a blokkok hűtését, ami a legfontosabb egy üzemzavar esetén.
Visszatérve Csernobilra és Fukusimára, nagy tanulság volt a nukleáris szakma számára, hogy mely rendszereket kell fejlesztenie
az ott történt balesetek elkerülése érdekében. A paksi telephelyen
épülő 3+ generációs blokkok már tartalmazzák ezeket a fejlesztéseket. Ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a világ első
olyan reaktortípusaként ismerte el, amely megfelel a 3+ generációs követelményeknek és tartalmazza a fukusimai követelményeket is. Az Európai Unió nagyon sok szempontból vizsgálta
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Mekkora Magyarország villamosenergia-importja, és hol
állunk ebben a többi tagország hoz képest?

– Luxemburg és Litvánia után hazánk villamosenergia-importja
a legmagasabb. 2018-ban az import részarány 31,6 százalék volt,
azonban bizonyos időszakokban ez 54 százalékra is emelkedett.
Van, amikor hat szomszédos ország felől érkezik hazánkba a villamos energia. Egy ilyen mértékű import már most is ellátás- és
nemzetbiztonsági kockázatokat hordoz, ami az előrejelzések szerint a jövőben tovább fokozódhat.
Hazánk energiafüggetlenségének elérése a cél. Miért éppen
atomenergiával?

– Felelősen gondolkodó mérnökként azt szoktam mondani, hogy
egy országnak olyan egészséges energiamixet kell kialakítania,
amely egyaránt ﬁgyelembe veszi a technológiák sajátosságai mellett az adott ország földrajzi, gazdasági, műszaki paramétereit,
és amivel minimalizálni lehet az importszükségletet, továbbá
azt is, hogy az ár ne terhelje túlságosan a fogyasztókat. Hazánk
soha nem volt és nem is lesz olyan helyzetben, hogy lemondjon
az atomenergiáról. A hazai termelés közel ötven százaléka ma is
Paksról származik. Közben azt látjuk, hogy Németországban egy
politikai döntés következtében folyamatosan állítják le az atomerőműveket, valamint azzal az indoklással, hogy meg akarnak
felelni a klímavédelmi céloknak, 2038-ig be akarják zárni a szénerőműveiket is, amelyek jelenleg a hazai energiatermelés negyven
százalékát biztosítják.

zöldkörnyezet
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Ha teljes életciklusukat tekintve vizsgáljuk az egyes villamosenergia-termelési módokat, akkor az atomenergia ára a megújulóknál is versenyképesebb. Egy nap- vagy egy
szélerőműprojekt élettartama legfeljebb 20-25 év, a Paks II . projekt keretében megépülő
VVER –1200 típusú 3+ generációs blokknak legalább hatvan év a garantált üzemideje.
Negyven százalékát viszont már a megújulókból állítják elő
a németek.

– Azt is tudjuk, de tényekkel támasztható alá az is, hogy minél több
megújuló kerül az átviteli rendszerbe, annál drágább a villamosenergia-ellátás a lakossági és az ipari fogyasztóknak egyaránt.
Németország a megújulókra csak idén közel 28 milliárd eurónyi
támogatást kíván biztosítani. Ezt a nagyon magas támogatást
valakinek ki is kell ﬁzetnie, az pedig csak a fogyasztó lehet. Európában jelenleg Berlinben a legdrágább a háztartási villamos energia ára, kilowattóránként közel 107 forint, miközben Budapesten
ennek közel egyharmada. Műszaki szemmel nézve azt is el kell

mondani, hogy a rendszerben lévő több tízezer megawattnyi nap-,
illetve szélerőmű-kapacitás ellenére gyakran vannak olyan időszakok, amikor nem süt a nap és nem fúj a szél, ilyenkor akár napokon
keresztül a németországi termelés 90-95 százalékát az alaperőművek biztosítják. Köztük azok a leállításra ítélt atomerőművek
és szénerőművek, amelyek nélkül Németország energiarendszere
összedőlne azokon a napokon. Jelenleg azért tudják ezt a rendszert fenntartani, mert a háttérben még ott vannak az időjárástól
függetlenül üzemelő alaperőművek. Ha majd leállítják az atomerőműveket, bezárják a szénerőműveket, és emiatt egyre több
probléma merül fel, akkor lehet, hogy átértékelik a döntésüket.

Forrás: IMEKH

A lakossági fogyasztók villamos energia
átlagárai (eurócent/kWh), 2019. augusztus
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A jövőbe nem látunk, de az alternatív technológiák rohamosan fejlődnek. Ilyen lehet például a hidrogén felhasználása üzemanyagként, a napelemek hatékonyságának
növelése, vagy ha sikerül harminc év múlva a szabályozott
mag fúzióval energiát termelni. Nem gondolja, hogy ezek
a hosszú távra tervezett, drága atomerőmű-beruházások
okafogyottá válnak? Lesz-e szükség rájuk, és ha igen, milyen mértékben?

– Egy felelősen gondolkodó szakember, illetve döntéshozó nem
úgy vizsgálja a jelent és a jövőt, hogy esetleg húsz-harminc év múlva valamilyen új technológia majd a rendelkezésünkre fog állni,
ezért most ne építsünk semmit. Aki felelősen gondolkodik, az a jelenben rendelkezésre álló technológiákat vizsgálja meg, mert a jelenben kell meghozni a lehető legjobb döntést, amellyel biztosítani
lehet a fogyasztók folyamatos villamosenergia-ellátását úgy, hogy
az megfeleljen a klímavédelemnek és a versenyképességnek is.
Csak megújulókból, különösen nap- és szélerőművekkel nem lehet ellátni egy országot villamos energiával, amíg az ipari mértékű
energiatárolást hosszú távon nem tudjuk megoldani.
Akár egy lakásfelújításnál is szembesülünk határidőcsúszással, költségemelkedéssel, előre nem látható problémákkal. Mi a helyzet egy atomerőmű építésénél?

– Paks II. egy ﬁx áras beruházás, 12,5 milliárd euró lehet a maximális költsége. A telephelyengedély, a környezetvédelmi engedély és
az uniós jóváhagyások megvannak. Folyamatban van a létesítési
engedélyekhez szükséges közel háromszázezer oldalnyi dokumentáció összeállítása, amit majd a nukleáris hatósághoz kell benyújtani. Ha ez az engedély is meglesz, akkor kezdődhet el az építkezés.
Várhatóan mikor? És ha üzembe áll a két új blokk, az ország teljes villamosenergia-igényének hány százalékát lesz
képes kielégíteni?

– Erre most még nem lehet konkrét dátumot mondani, de bízom
benne, hogy mihamarabb elkezdődhetnek a munkálatok. Ehhez
még csak annyit tennék hozzá: nem az a kérdés, hogy megépüljön-e Paks II., mert az már eldőlt. Az új erőmű azonban csak egy
részét adja majd annak a szükséges új kapacitásnak, aminek
a 2030-as években rendelkezésre kell állnia. Az alapvető kérdés
tehát az, hogy Paks II. mellett még milyen más erőműveket építsünk annak érdekében, hogy garantálható legyen a biztonságos
villamosenergia-ellátás. Mondok egy példát: a hazai kapacitás
a tervezett erőműbezárások miatt 2030-ig meg fog feleződni
a 2017-es szinthez képest. 2032 és 2037 között pedig majd további
2000 megawatt kapacitás esik ki a rendszerből, mivel ebben az
időszakban fokozatosan leállnak a mostani paksi blokkok.
Látjuk, hogy az országban sorra adnak át naperőműparkokat, és a paksi telephelyen megkezdődött az úgy nevezett felvonulási épületek építése. Idézek az egyik írásából:
„Számomra van zöld és atombiztos atomenergiát tartalmazó jövő, amely nem tesz bennünket energetikailag
kiszolgáltatottá, megfelel az ellátásbiztonsági, klímavédelmi és versenyképességi céloknak is.” Véleménye szerint milyen erőművekre lesz még szükség Paks II. mellett?

– A két új paksi blokk mellett továbbra is szükség lesz a megújuló energiaforrások fejlesztésére és más erőművek építésére is.
Egy olyan optimális energiamix kialakítására van szüksége az országnak, amelyben éppúgy szerepet kap az atomenergia, mint
a megújuló energiaforrások és más erőművek is. Az atomenergia
és a megújulók esetében pedig egy optimális részarányt kell kialakítani. Különös tekintettel arra, hogy az időjárásfüggő megújulók jelenleg még nem tudnak meglenni szabályozó kapacitás
nélkül. Az atomerőművekkel viszont nem csupán a klímasemleges
villamosenergia-termelés biztosítható, hanem az is, hogy a fogyasztók olcsó áramhoz jussanak. Nemzetközi tanulmányok igazolják:

A kiégett üzemanyag-kazettákat a nukleáris szakemberek már nem tekintik
hulladéknak, inkább alapanyagnak, amely az új típusú reaktorokban, feldolgozást követően, üzemanyagként lesz felhasználható. A nukleáris üzemannyaagciklus zárásához alapvető fontosságú a gyorsneutronos technológiák
a ka
al
kalmazása, ami mérföldkövet jelent az atomenergetikai ipar fejlődésében.
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A ﬁnnországi Olkiluoto–3 projekt keretében 2004 óta épülő francia EPR
R típusú blokkot eredetileg 2009-ben kellett volna átadni, de a folyamatos műszaki és egyéb problémák miatt az átadási határidő egyre inkább kitolódik.

ha teljes életciklusukat tekintve vizsgáljuk az egyes villamosenergia-termelési módokat, akkor az atomenergia ára a megújulóknál is versenyképesebb. Természetesen továbbra is fejleszteni kell
a naperőműveket és az egyéb megújuló energiafajtákat felhasználó technológiákat, csak fontos az optimális részarány kiszámítása,
különben a fogyasztóknál és a rendszerben is komoly problémákat
okozhatnak. Ha egy nap- vagy egy szélerőműprojekt élettartamát
nézzük, az legfeljebb 20-25 év. Ezzel szemben a Paks II. projekt
keretében megépülő VVER–1200 típusú 3+ generációs blokknak
legalább hatvan év a garantált üzemideje. Oroszországban már
folyamatban vannak azok a vizsgálatok, amelyek akár nyolcvan
évre is kitolhatják az üzemidőt. Maga a beruházás persze drága,
azonban ha a teljes üzemidőt, az üzemanyag-felhasználást, illetve
életciklust vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy az atomenergia-termelés
a leggazdaságosabb. Egyébként az Európai Bizottság is megerősítette a Paks II. projekt versenyképességét.
Az üzemanyag, illetve a kiégett fűtőelemek tárolása, újrahasznosítása az atomenergia-termelés legvitatot tabb pontja. Hol tartanak az ezzel kapcsolatos kutatások?

– Magyarországon Bátaapátiban – a legszigorúbb biztonsági követelményeknek megfelelően – üzemel a kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok végleges tárolására szolgáló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, amely a szakmai elemzések szerint tovább
bővíthető. Jelenleg a Paksi Atomerőmű mellett lévő átmeneti tárolóban ötven évig biztonságosan lehet elhelyezni a kiégett üzemanyag-kazettákat. A nukleáris szakemberek ezeket nem tekintik
hulladéknak, inkább alapanyagnak, amely az új típusú reaktorokban, feldolgozást követően, üzemanyagként lesz felhasználható.
Oroszországban például már évtizedek óta dolgoznak a nukleáris
üzemanyagciklus zárásán a kutatók. A fejlesztések arra irányulnak, hogy a kiégett kazettákból megfelelő technológiákkal kinyerjék a még felhasználható izotópokat, feldolgozzák, és újfajta
üzemanyagot készítsenek belőle. A nukleáris üzemanyagciklus
zárásához alapvető fontosságú a gyorsneutronos technológiák
alkalmazása, ami mérföldkövet jelent az atomenergetikai ipar fejlődésében. Ez környezetvédelmi szempontból rendkívül fontos,
hiszen segíti a termikus neutronokkal működő reaktorok, mint
amilyenek a paksiak is, kiégett fűtőelemeinek újrahasznosítását,
jelentősen csökkentve a véglegesen elhelyezendő nagy aktivitású
hulladék mennyiségét.

Új atomerőművek építésével talán négy-öt cég foglalkozik
a világon. Hogyan zajlott a kiválasztás?

– Kézenfekvő volt, hogy a nyomottvizes technológiát válasszuk,
ami már eddig is bevált, egyrészt mert rendelkezésre álltak
az üzemeltetési, engedélyeztetési, karbantartási, oktatási tapasztalatok, másrészt mert a világon jelenleg épülő blokkok döntő
többsége is ilyen. Hazánk olyan technológiát választott, amely a jelenlegi legszigorúbb biztonsági követelményeket képes teljesíteni,
és a Pakson most megépülő két VVER–1200 típusú 3+ generációs
blokk ilyen. Az új atomerőműveket építő többi cég elsősorban
prototípus-technológiát hozott volna, ami akkor még sehol nem
működött a világon. Az amerikai Westinghouse innovatív nukleáris technológiával foglalkozó cég is ajánlotta a saját blokkjait, de
ezeknél súlyos szakmai hiányosságokra derült fény. Ami a franciák
EPR típusát illeti, abból Finnországban 2004-ben kezdték el építeni
az elsőt, ám a nagyon súlyos tervezési és kivitelezési hiányosságok
miatt folyamatosan fellépő problémák következtében az átadási
határidő egyre inkább kitolódik. A jelenlegi állás szerint a határidő 2022. Mi a legjobb ajánlatot fogadtuk el, azt, ami a leginkább
megfelelt a Magyarország által támasztott elvárásoknak. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az első VVER–1200 típusú blokk
2017 februárjában lépett kereskedelmi üzembe a Novovoronyezsi
Atomerőműben, amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
a világ első olyan blokkjaként értékelt, amely százszázalékosan
megfelel a legszigorúbb nemzetközi nukleáris követelményeknek.
Tavaly októberben a második VVER–1200, a Szentpétervár közelében fekvő erőmű második kiépítésének Leningrád II. blokkja is
megkezdte kereskedelmi üzemét, ami a Paks II. referenciája is egyben. Szerte a világban egyre több helyen, például Finnországban
és Törökországban is a paksiakhoz hasonló blokkok fognak épülni.
Európa mennyire függ az atomenergiától?

– A villamosenergia-mix meghatározása az országok szuverén joga. Magyarországon a villamosenergia-termelés ötven százaléka,
Franciaországban hetvenöt százaléka származik atomerőműből,
Lengyelországban viszont kilencven százalékban szénerőművekből. S bár minden ország helyzete más, uniós szinten az éves
villamosenergia-termelés mintegy negyede atomerőművekből
származik. Ha tehát Európa az elektromosenergia-biztonságnak,
a klímavédelemnek és versenyképességnek meg akar felelni, akkor
továbbra is szüksége lesz az atomenergiára. 

zöldkörnyezet

2019. október

innotéka
inn

31
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Forrás: zalaerdo.hu

Fafajtól függően 80-130 százalékkal
emelkedett az erdőtelepítések támogatása a Vidékfejlesztési Program
2019-es módosítása után.

Forrás: parkerdo.hu

Erdőtelepítések
ösztönzése

A

változtatásoknak köszönhetően a jövedelempótló, az erdőápolási és
az erdőtelepítési támogatások összesítésével a gazdák most 80-130 százalékkal több forráshoz juthatnak. Az erdőtelepítési költségek támogatása
átlagosan mintegy 20 százalékkal nő, a tölgyesek telepítése után a korábbi
2,6 millió forintról hektáronként közel 5 millió forintra, a nemesnyáras esetében 1,2-1,3 millió forintról 2,8-2,9 millió forintra emelkedik az igényelhető
összeg. A program módosítására azért volt szükség, mert az erdőgazdálkodás az agráriumnak az a része, amely válaszokat kínál a klímaváltozásra
– jelentette ki Nagy István agrárminiszter. A hazai erdők jelenleg évente
4-5 millió tonna szén-dioxidot kötnek meg, ami az ország teljes szén-dioxidkibocsátásának 7-8 százaléka. Ugyanakkor a cél nem csupán az, hogy minél több erdőt létesítsenek, hanem az is, hogy azok minőségi erdők legyenek, hiszen a gazdáknak több évtizedre előre kell gondolkodniuk egy ilyen
döntés meghozatalakor, hogy olyan faállományokat telepítsenek, amelyek
a változó környezeti feltételek között is gazdaságosan fenntarthatóak.
A Vidékfejlesztési Programban 12 pályázati felhívás érinti közvetlenül az erdészeti ágazatot, ezek közül jelenleg négy nyitott. A kormány és a szakmai
szervezetek azt remélik, hogy a támogatási összegek emelésével ösztönözni
lehet majd a további erdőtelepítéseket. 

Szépséges őszi erdők A
A csodálatos színekben pompázó őszi erdő
számos izgalmas programot kínál a Börzsönybe
és a Cserhátra látogató családoknak, baráti
társaságoknak, túrázóknak, kirándulóknak.
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Katalinpusztai Kirándulóközpont egész évben nyitva áll a kirándulók előtt. Az őszi
szezon nyitányaként az Ipoly Erdő Zrt. szakemberei vezetett túrán kalauzolták az érdeklődő
csoportokat a kirándulóközpont tanösvényein,
ezzel is segítve a kisdiákoknak, hogy visszarázódjanak az iskolaidőszakra, és az ismereteiket
ne csupán az iskolapadban sajátíthassák el, van
ennek izgalmasabb módja is. Október végén,
a szarvasbőgés időszaka után, az erdőgazdaság
minden évben megrendezi hagyományos trófeaszemléit. A szakemberek idén is két alkalommal
számolnak be az elért eredményekről, és ezekre
az eseményekre meghívják a térségek vadgazdálkodóit is. Október 19-én pedig immáron
tizennegyedik alkalommal állítják ki Katalinpusztán a térség vadászatra jogosult társaságai
a szezon büszkeségeit, trófeáikat a DélnyugatCserháti Trófeaszemlén. A tavalyi siker után
a régió vadászatra jogosultjai bemutatkozhatnak a II. Kelet-Cserháti Trófeaszemlén is, gím- és
dámbikák trófeáit felvonultatva. Az eseménynek Mátraverebély-Szentkút ad otthont október
26-án. Egyébként októberben az erdőgazdaság erdészei közül többen csatlakoznak az Erdők
Hete országos programsorozathoz is. 

leselejtezett tárgy, érzékeny adatok • közvetlenül a vásárlóhoz

Hogy ne végezzék a bolhapiacon az adataink!
A technológia gyors ütemű fejlődésével pár évente
biztosan lecseréljük informatikai eszközeinket. Sokan
egyáltalán nincsenek tisztában azzal, mi minden
marad leselejtezett tárgyaik háttértárain…

S

okan azt hiszik, hogy az adatok megsemmisítéséhez egy egyszerű törlés is elegendő, ám azt kevesen tudják, hogy törléskor nem az adatok tűnnek el, hanem csak azok a rekordok, amelyek megmondják, hol vannak valójában az adatok.

Bevásár lás drónnal
Az amerikai drónos startup, a Flirtey
nem kevesebbre vállalkozott, mint
hogy tíz percre csökkenti a házhoz
szállítás időtartamát. Összehasonlításul: az Amazon félórás keretet
szabott magának erre.

Az ilyen háttértárakon lévő fájlokat megfelelő célprogramokkal később könnyedén elő lehet hívni,
ezért érdemes nagyon odaﬁgyelni, amikor megválunk az eszközeinktől. Használt számítógépvagy merevlemez-vásárlás esetén volt, hogy kórházi adatok, oktatási intézmény által diákokról
gyűjtött, tárolt információk kerültek elő, és még
arra is akadt példa, hogy repülőtéri biztonsági
rendszerek tervrajzaira bukkantak az új tulajdonosok. A legnagyobb problémát általában a rengeteg okostelefon jelenti. Az eszközöket adjákveszik, sokszor az értékes adatokat rejtő memóriakártyákkal együtt.
Solymos Ákos, a Quadron Kibervédelmi Kft.
szakértője arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy ha bármilyen informatikai eszközt eladunk, gondoskodjunk a háttértár és az adatok biztonságos
törléséről – erre már ingyenes szoftverek is rendelkezésre állnak. (Manapság a NIST 800-88 Clear
és a NIST 800 88 Purge szabványokat használó
programokat javasolják.) Ha nincs lehetőségünk
a háttértár biztonságos törlésére, akkor ki kell
szerelnünk a merevlemezt vagy adattároló egységet, és ﬁzikailag meg kell semmisítenünk. 

A navigációhoz magasságérzékelőket és GPS-t is használnak. A termékszállítás összköltségének több mint felét az úgynevezett utolsó kilométeres szállítások teszik ki, az új szolgáltatással azonban nemcsak az árat,
hanem a szállítási időt is csökkenteni lehetne. Matthew Sweeny, a cég
vezetője a rendszer bemutatásakor elárulta, hogy kereskedőket is bevon-

A

hagyományos e-kereskedelmi rendszerek működése
összetett, a csomag több lépésben jut el a vevőhöz.
A megrendelés után a vásárlóhoz legközelebbi elosztóraktárba került az áru, majd onnan a megrendelőhöz.
A Flirtey változtat ezen a struktúrán, azaz a kereskedőtől
közvetlenül a vásárlóhoz juttatja el a csomagot. A szolgáltatáshoz pedig a startup egy komplett rendszert kínál,
amely egyebek között egy drónt, egy mobil drónállomást,
valamint egy szoftverplatformot is tartalmaz, amelyről egy
operátor összesen tíz drónt képes irányítani egyszerre.
A drónok félautomata módban repülnek, azaz ha szükség van rá, automatikusan módosítják repülési irányukat.

tak a fejlesztésbe: a Domino’s pizzalánc és a 7-Eleven kiskereskedelmi hálózat segített a szolgáltatások kialakításában. A vállalat elsősorban a kisebb
méretű csomagok célba juttatását tűzte ki célul. 
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etikus hacker, szellemi kihívás, kreatív gondolkodás, szakmai tudás, sérülékenységkutatás

Szerző: Bencze Áron

Biztonságunk őrei
Egy hacker szerint a világ tele van lebilincselő, megoldásra váró problémákkal. Az már másik
kérdés, hogy a kiemelt tudással rendelkezők végül is mire használják fel ismereteiket: kárt
akarnak okozni vele, vagy inkább biztonságosabbá akarják tenni szakértelmükkel az internetet. Török Dávidnak, a Zero IT Lab információbiztonsági szakértőjének a segítségével
teszünk kísérletet arra, hogy betekintést nyerjünk az etikus hackerek világába.
„A hacker tilosban jár!” „A hacker egy bűnöző!” – Két kiragadott
első reakció a környezetemben megkérdezett személyektől, akiknél arról érdeklődtem, mi ugrik be nekik elsőként a hacker szóról.
Egybehangzó vélemény volt, hogy maga a kifejezés valami sötét,
titkos és egészen biztosan törvénytelen technika használatára utal.
Nem meglepő módon a köznyelvben is egyfajta bűnözői attitűdöt
társítanak ehhez a fogalomhoz. De vajon kik is a hackerek a szakirodalom szerint? A Cambridge szótár így deﬁniálja a hacker kifejezést: „az a személy, aki jártas a különféle számítógépes rendszerek
használatában, gyakran illegális módon ér el hozzáférést a magán
számítógépes rendszerekhez”. Török Dávid azonban egyáltalán
nem ért egyet ezzel a meghatározással. Neki jóval szimpatikusabb
a HackerOne nevű szervezet által sokat hangoztatott gondolat,
mely szerint „az a személy, aki élvezi azt a szellemi kihívást, ami
a korlátok kreatív módon történő leküzdését jelenti”. Mint mondja,
ha ezt a logikát vesszük alapul, hackerek már évezredekkel ezelőtt
is léteztek. Ők voltak azok a tudósok, gondolkodók, akik – korukat
meghaladva – feszegetni kezdték a tudományok és a művészetek
határait és kérdéseit.

kat arra használják fel, hogy megbízás alapján biztonsági hibákat
tárjanak fel és javítsanak ki, illetve a fekete kalaposokra, akik jogosulatlanul törnek be számítógépbe, illetve számítógép-hálózatokba, a céljuk pedig haszonszerzés, károkozás vagy mindezt puszta
kíváncsiságból teszik. Mint ahogy a világ sem fekete-fehér, a hackerek között is van átmenet. A szürke kalaposok átlépik a törvényi határokat, nem megbízás alapján törnek be, de a szándékuk
a fehér kalaposokkal alapvetően megegyezik. Számukra a morális
jó fontosabb, mint az, hogy mit tart a törvény legálisnak. Török
Dávid szerint az IT-rendszerekkel kapcsolatos bűncselekmények
elkövetése nem különbözik a „hagyományosabb” bűncselekményektől, ugyanakkor arra is felhívja a ﬁgyelmet, hogy a támadók
sok esetben mások által fejlesztett kész eszközöket használnak,
és nem is pontosan értik szakmailag, hogyan működik a támadás,
amit végrehajtanak. Magyarországon a Btk. 300/C paragrafusa szabályozza a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekményeket, a büntetés – a kár mértékétől függően – egytől tíz évig
terjedő szabadságvesztés lehet.
Az információbiztonsági szakértő szerint az a fejlemény, hogy
a hackerek hogyan kezelik az erőforrásaikat és az érzékeny információikat, nagymértékben azokon a cégeken múlik, amelyek fejlesztik
és karbantartják az érintett szoftvereket. „Még külföldön is nagyon
gyakori, hogy nem ﬁzetik meg eléggé a bug bounty (hibavadász
– a szerk.) programok keretében a felfedezett sérülékenységeket,
és ennek nemritkán az a következménye, hogy az eredmények
harmadik félhez jutnak el a gyártó helyett” – mutat rá a rend-

Fehér vs. fekete kalaposok
Amennyiben kifejezetten az IT „hackerek” világára fókuszálunk,
a létezésük lényegében a számítógépes rendszerek megszületéséig
vezethető vissza. Tevékenységük alapján két csoportra oszthatjuk
őket: az etikus, más néven fehér kalapos hackerekre, akik tudásu-
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Majdnem börtönbe került a hacker
A biztonsági hibák nagy részét nem lehet csak úgy véletlenül megtalálni. Ha pedig felkérés nélkül, szándékosan keresik azokat, akkor akár
veszélyes területre léphetnek. Ezt a dogmát korábban feltehetően nem ismerő, segítő szándékú hacker egész életére megtanulta. Történt
ugyanis, hogy egy főiskolás programozó 2017 nyarán biztonsági rést talált a Magyar Telekom informatikai rendszerében, majd ﬁgyelmeztette is a céget a problémára. A ﬁatal hacker egy szokatlan IP-címre ﬁgyelt fel a Magyar Telekom egy nyilvános, interneten elérhető felhasználói útmutatójában. Ezt megvizsgálva jött arra rá, hogy azon keresztül rendszergazdai jelszóhoz lehet jutni, ami hozzáférést enged a vállalat belső informatikai rendszeréhez. A vállalat a probléma ismertetése után arra kérte a ﬁatalembert, hogy függessze fel tevékenységét,
ám miután ezt mégsem tette meg, feljelentették. A hazai sajtóban is komoly visszhangot kiváltó ügy lett belőle: az ügyészség előzetes
letartóztatásba akarta helyezni a túlbuzgó hackert, a bíróság végül 600 ezer forint pénzbüntetés megﬁzetésére kötelezte.

szer gyenge pontjára Török Dávid. Érdekes módon nem egyoldalú
az átjárás, azaz nemcsak eltévelyedőket ismer a történelem, de
olykor a „sötét oldalról” is visszatalálnak néhányan a fényre.
Közülük is a ﬁatal brit informatikus, Marcus Hutchins története a leghíresebb. A ﬁatalember két évvel ezelőtt a WannaCry nevű
zsarolóvírus megfékezésével szerzett magának hírnevet, majd nem
sokkal később kiderült róla: olyan rosszindulatú programokat,
malware-eket készített 2014 és 2015 között, amelyek valódinak
tűnő, de hamis banki oldal megnyitására irányították a felhasználókat, hogy így ellophassa azok adatait. A bírósági ügy egészen idén
nyárig húzódott, a bíró pedig a vádak és a bizonyítékok homályossága, a WannaCry megállítása, továbbá a nagyon ﬁatal korában elkövetett bűneinek látszólag őszinte megbánása miatt végül megkegyelmezett neki. Elítélte ugyan Hutchinst, azonban letöltöttnek
tekintette a büntetését, így nem kell börtönbe vonulnia.

Folyamatos (ön)képzés
És hogy kiket vonzhat és legfőképpen miért napjainkban ez a szakma? Egy friss kutatás szerint meglepő módon a meggazdagodás
nem szerepel az első helyen. A brit National Crime Agency felmérése a többi között arra mutat rá, hogy sokkal inkább vonzó lehetőségként tekintenek a ﬁatalok a hackerkedésre, mert így tesztelhetik
képességeiket, és egyben elismerést is szerezhetnek azok körében,
akiket szintén érdekel a techvilág. A hackerek 61 százaléka 16 éves
kora előtt kezdi a „pályafutását”, és a kutatók arra a megállapításra
jutottak, hogy a különböző online játékok is ösztönzik a tinédzsereket, hogy kedvet kapjanak illegális behatolásokra.
Török Dávid szintén gyerekkorában kezdett érdeklődni a téma
iránt, elmondása szerint vonzóbb volt számára ez a terület, mint
bármilyen más alternatíva, mellyel akkoriban találkozott. Tízéve-
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szükkséges ahhoz, hogy valaki ezen
a pi
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szakemberek többsége elsősorban
autodidaktaként folyamatosan tanul,
amihez komoly elhivatottságra van
szükség, hiszen ez a tevékenység
naprakész tudást igényel.

sági szakértő, azzal árnyalva a képet, hogy maga a mérnöki képzés,
amely meg-előzi a bekerülést, számos olyan tárgyat és kötelező
időtöltést foglal magában, amelyek szinte egyáltalán nem fejlesztik
azokat a képességeket, amelyekre egy hackernek valóban szüksége van. Azt is elmondta, hogy a területen dolgozó legjobb szakemberek többsége elsősorban autodidaktaként tanul, méghozzá
folyamatosan. A hackeléshez ugyanis komoly elhivatottság kell, és
naprakésznek kell lenni az újdonságokat illetően. Az új rendszerek
ugyanis új sebezhetőségeket generálnak.
Véleménye szerint a hackerversenyek, a CTF-ek (Capture The
Flag) jelentik a legjobb lehetőséget a tanulásra. Maga az elnevezés
a hagyományos zászlófogásos harci játékra vezethető vissza, ebben az esetben azonban a ﬂag, vagyis a zászló többnyire egy titkos
információ, azt kell megszerezni egy szolgáltatás megtörésével,
egy kriptográﬁai feladat megoldásával vagy valami hasonló technológia használatával.
A versenyek közül kiemelkedik a szakmában a DefCon, amikor
Las Vegasban egyszerre két szakmai konferenciát szerveznek a kódfeltörés témájában. Az érdeklődés akkora, hogy jóllehet ezer fő
befogadására alkalmas előadótermek vannak, mégsem lehet könynyen bejutni egy-egy előadásra. Ezen a megmérettetésen a CrySys
Lab egykori csapata a !SpamAndHex többször is döntőbe jutott, és
Dávid kétszer is a csapat tagja volt. A 16-os döntőbe jutásért idén
1262 csapat versengett – mindez jelzi a kihívás nagyságát, kiemelve:

sen már neten rendelte meg a különböző programozási nyelvek
több száz oldalas könyveit, melyekből autodidakta módon tanult
meg programozni. Emellett már tinédzserként is folyamatosan olvasta a külföldi szakirodalmat és ﬁgyelemmel kísérte a techvilág
újdonságait. Mérhetőbb eredményét 18 évesen érte el az első nagy
értékű bug bounty formájában. A hibavadász programok olyan
sebezhetőségek után ﬁzetnek, amelyek bizonyíthatóan bűnözők
dolgát segíthetik, azonban a támadás maga nem tekinthető újszerűnek. Minél veszélyesebb forgatókönyvvel rendelkező sérülékenységet fedez fel valaki, annál komolyabb összegeket ﬁzetnek
a vállalatok az etikus hackernek. „Logikusan kell tudni gondolkodni,
nagyon kíváncsinak kell lenni az adott téma iránt, és sok-sok időt
kell foglalkozni vele” – sorolja Dávid, mire is van szükség ehhez
a munkához. Az iskolai végzettség, a diploma nem feltétlenül
szükséges ahhoz, hogy valaki ezen a piacon tevékenykedjen. Léteznek úgynevezett „certiﬁcate”-ek, azaz tanúsítványok a szakmában,
mint például az OSCP (Oﬀensive Security Certiﬁed Professional),
Török Dávid azonban ezeket nem tartja elég hasznosnak, mert
nem tükrözik sem a kíváncsiságot, sem a kreatív gondolkodást,
valamint szakmai tudást is csak korlátozott területeken és mértékben ad megszerzőinek.
„Magyarországon jelenleg egy olyan szakmai laborról tudok
csak, ahol véleményem szerint érdemes erről tanulni, ez a CrySys
Lab a budapesti Műegyetemen” – jegyzi meg az információbizton-

3,4 millió dollárt kerestek a Google bugvadászai
Számos cég évek óta ﬁzet a rendszerében talált, de mások által még nem ismert hibák felfedezőinek. A Google az évtized elején indította el bug bounty (hibavadász) programját, amellyel a biztonsági szakértőket vagy akár a területtel hobbiszinten foglalkozókat ösztönözte arra, hogy teszteljék a termékekben talált sebezhetőségeket. A keresőóriás év elején tette közzé tavalyi statisztikáit, amelyekből
kiderül, hogy csak 2018-ban a vállalat több mint 3,4 millió dollárt ﬁzetett a szoftvereiben felbukkant biztonsági rések jelentőinek. A vállalat 1319 egyedi jutalmat osztott ki 317 kutatónak, összesen 78 országban. A legnagyobb jutalmat egy lengyel biztonsági szakértő,
Tomasz Bojarski kapta egy XSS sebezhetőség jelentéséért, amellyel a potenciális támadók megváltoztathatták a kiszemelt weboldalak
megjelenését, illetve személyes adatokat is megszerezhettek a látogatóktól. Bojarski azóta éttermet nyitott a 41 ezer dolláros jutalomból. A Google 2010 óta összesen több mint 15 millió dollárral jutalmazta a biztonsági rések megtalálóit.
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az igény arra, hogy a gyártók alkalmazzák azokat annak ellenére,
hogy a meglétük vagy hiányuk alapvetően el tudja dönteni egy sérülékenység kihasználásának az összetettségét. Tipikus termékek,
amelyek fokozottan érintettek a probléma által: a hálózati eszközök és a beágyazott rendszerek, beleértve a ma nagyon divatos
Internet of Things (IoT) kategóriába sorolt okos eszközöket.
Mint folytatja, a sérülékenységek megtalálását tovább nehezíti,
hogy ezek az eszközök túlnyomó többségükben zárt forráskódú
ﬁrmware-rel rendelkeznek, vagyis a gyártó cégen kívüli kutatóknak nincs elérésük a forráskódokhoz; a gyártók és szolgáltatók pedig képtelenek belátni, hogy a saját termékeik szabad szoftverré
tétele a felhasználók érdekeit szolgálja. „Mivel így a kutatók könynyebben megtalálják a sérülékenységeket, azokat lehet javítani,
és a tulajdonosok nemcsak ﬁzikailag uralnák ténylegesen az eszközeiket, hanem a cyber térben is” – érvel a folyamat mellett. Török
Dávid szerint a hibák feltérképezése leggyakrabban az erőforrás
befektetésének mértékén múlik. „Rengeteg időt kell fordítani arra,
hogy az adott szoftvert megértsük, a támadási felületek feltérképezésére, a potenciális sérülékenységek átgondolására, a fejlesztő
szemszögéből is körbe kell járni a témát” – avat be a részletekbe.
Az információbiztonsági szakértő szerint a jövőben az adatbiztonság kérdésének extrém prioritást kell élveznie, mivel ennek
hiányában csak idő kérdése, hogy mikor kompromittálódik egy
cég hírneve vagy válik működésképtelenné. Mindemellett a különböző technológiák egyre inkább kihasználják a mesterséges
intelligenciában rejlő lehetőségeket, ezért az illetéktelen adatmódosítások végzetesek lehetnek. „Nem kell messzire menni, elég, ha
az önvezető autókra gondolunk” – mondja Török Dávid, aki szerint bár az elmúlt harminc év biztosítási kultúrájának fejlődése azt
hozta, hogy vagyontárgyainkat, életünket megvédjük, az adataink
biztonságával azonban még mindig kevésbé foglalkozunk. 

a sérülékenységkutatáshoz hasonlóan itt is rengeteg energiát és
időt igényel a fejlődés, csakis így lehet jó eredményeket elérni. Az új,
ﬁatal egyetemistákból álló magyar csapatot, a nevük: c0r3dump, is
a legjobb 100 között jegyzik idén. A DefCon és a hozzá hasonló versenyek jelentőségét a szakmai ismereteken túl még „ugródeszka”
jellegük is adja: a kiemelkedő eredményeket elérő hackerek komoly
vállalatoknál juthatnak gyakornoki pozícióba, azaz a szamárlétra
első fokának is tekinthetők ezek a megmérettetések.

Fókuszban az adatbiztonság
Török Dávid számos területtel foglalkozik, de a reverse engineering
áll hozzá a legközelebb, vagyis az a folyamat, amikor egy rendszert
vagy objektumot az alkotóelemeire bontanak le, és megpróbálják
megérteni a dizájnját, architektúráját. Ez az IT kontextusán belül
nagyon gyakran olyan szoftverek visszafejtését jelenti, amelyeknek a forráskódja az etikus hacker számára nem elérhető. Minderre azért volt szükség, mert a fejlesztők is gyakran követhetnek
el hibákat, esetenként nincsenek tisztában azzal, hogy amit csinálnak, az akár potenciális veszélyforrás is lehet. Tapasztalatai szerint
a webalkalmazásokhoz köthető hagyományos hibákból még ma is
igen sok fordul elő. Mint mondja, az SQL Injection és a cross-sitescripting nem szűnt meg. Ez utóbbi módszer lényege, hogy egy
már meglévő rendszerbe egy kártékonyprogram-részletet tudunk
beilleszteni, majd maga a megtámadott ügyfél futtatja le a kódot.
Természetesen a weben kívül is van élet. „A natív programok
világában élő memory corruption sérülékenységek veszélyességét
nagyban csökkentik az új védelmi technikák, mint az ASLR, Stack
canaryk, RELRO, NX, CFI, már ahol használják őket” – magyarázza Dávid. Mivel ezek a védelmi technológiák nem végfelhasználói funkciók, az átlagos vásárlók részéről nem tud megjelenni
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Okos Város liget
Magyarország egyik első okosvárosrésze
jön létre 2023-ra a Liget Budapest Projekt
Smart Liget koncepciójával. Az Európában
is egyedülálló megoldásoknak köszönhetően
a városrész a főváros egyik legkörnyezetbarátabb, zéró emissziós helye lesz.

A

Forrás: ligetbudapest.hu

jövő Városligetének okos infokommunikációs fejlesztései,
a különleges megoldások energiatakarékos és gazdaságos
üzemeltetést tesznek lehetővé, így jelentősen mérséklődik majd
a ligeti épületek energiafelhasználása, csökken az intézmények
ökológiai lábnyoma. A Smart Liget tervezése során a többi között

a bécsi okosváros-fejlesztéseket tekintették mintának, és az ottani
tapasztalatok alapján ﬁnomhangolták a városligeti megoldásokat.
A megújuló Városliget összes szolgáltatása – legyen az sporthoz, kultúrához, pihenéshez vagy közlekedéshez kapcsolódó – egy
okostelefonos alkalmazáson, vagy a Liget honlapján megismerhető, gyorsan, kényelmesen és személyre szabhatóan igénybe vehető. Az egész Ligetet lefedő wiﬁhálózatot hoznak létre, az alaprendszerhez könnyedén kapcsolódhat a Google Maps, a Waze
vagy a Bubi, így a járművel érkezők online tudnak majd tájékozódni a szabad parkolóhelyekről és az oda vezető útvonalról.
Az elektromos autók számára pedig az új mélygarázsokban számos töltőállomást létesítenek.
A hatékonyság növelése érdekében az épületeket egységes és
integrált épületgépészeti-automatikai, biztonsági és felügyeleti
rendszerrel alakítják ki, így azok automatikusan mindig csak annyi
energiát használnak fel, amennyi az éppen bent tartózkodó látogatók kiszolgálásához szükséges. 

Elindult a leg gyorsabb wifi
Két évtizeddel a legelső wifiszabvány bemutatkozása
után a vezeték nélküli hálózati szabványt felügyelő
Wi-Fi Alliance szeptember közepén elindította az új,
hivatalos tanúsítási programját, a Wi-Fi 6-t.

mérföldkőnek nevezhető az üzleti felhasználók igényeinek kiszolgálásában is.
A WI-Fi 6 terjedését segíti, hogy a Samsung (Galaxy Note 10) és az Apple (iPhone 11) legújabb okostelefonjait már ellátták a tanúsítvánnyal, ám mi-

A

tavaly októberben nyilvánosságra hozott Wi-Fi 6 (más néven 802.11ax)
szabvány hivatalos indítása 37 százalékkal nagyobb sebességet ígér, mint
a korábbi wiﬁgeneráció (802.11ac). Nő a sávszélesség, javul a teljesítmény, csökken a látencia, és nagyobb adatátviteli sebességek lesznek elérhetők. Az új
generációs technológia számos eszköz minőségibb kiszolgálására is alkalmas,
és nemcsak az olyan hétköznapi készülékek, mint a tabletek és okostelefonok
kezelését könnyíti meg, hanem az IoT termékek (például okos háztartási felszerelések) esetében is áttörést ígér. Ráadásul az új szabvány nemcsak a korábbi wiﬁtechnológiákkal veszi fel a versenyt, de még az 5G eszközökkel is, ezért
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után az új technológiához teljesen új hardverre van
szükség, a már piacon lévő eszközöket nem lehet
kompatibilissé tenni. 

Dudits Dénes • František Mikš • Tóth Péterné (szerkesztő)

Dudits Dénes

A bő termés biológiája
A precíziós növénynemesítés alapjai

Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó

tökéletesedését, ami elvezetett a precíziós nemesítés kibontakozásához.
Megkerülhetetlen, hogy a tanulmány
ne foglalkozzon a géntechnológiai
módszerek alkalmazása kapcsán kialakult félretájékoztatás okozta károkkal.
A magyar gazdák és vásárlók érdeke,
hogy a biztonság garanciája mellett
használhassák az új innovatív technológiákat és termékeket. A tanulmányt
személyes számvetés is átszövi, ami
tanúsítja, hogy a kutatói szenvedély
végigkísérhet egy szakmai életutat. •

A szerző agrármérnök, Széchenyidíjas akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi élettudományi alelnöke, a Szegedi Biológiai
Központ nyugalmazott főigazgatója,
a saját és a munkatársai által végzett növénygenetikai, biotechnológiai
kutatások példáján mutatja be miként
jobbíthatók, nemesíthetők gazdasági
növényeink. Betekintést nyerhetünk
a növényi élet titkaiba, követhetjük
a növénynemesítési módszerek

František Mikš

Picasso, a vörös kakas
Ideológiák és utópiák
a 20. századi művészetben

a háború utáni Franciaország bolsevizálására tett kísérletben, és miért lett
a moszkvai vezetés alatt álló békemozgalom „hasznos idiótája”? A könyv
három jelentős művész, a modern orosz,
német és francia festészet kiemelkedő
képviselőjét mutatja be, az ő példájukon kalauzolja végig az olvasót
a 20. századi európai történelem legnagyobb válságkorszakain. A baloldali
utópiákat és ideológiákat vizsgálja,
melyek hatalmukba kerítették őket, alakították nézeteiket és művészetüket. •

Typotex Kiadó
Hogyan függött össze Malevics
absztrakt festészetének kialakulása
a bolsevik forradalommal? Az első
számú német kultúrbolsevik, George
Grosz miért próbált kommunista fordulatot kiharcolni Németországban,
az első világháború után? Miért lépett
be Picasso a Francia Kommunista Pártba, és ez hogyan segítette szédületes
karrierjét? Milyen szerepet játszott

Szerkesztő: Tóth Péterné

Fejezetek az elektrotechnikából II.

számára is bemutatva a mesterséget,
a hagyományok és a legmodernebb
technikák találkozását. Széles áttekintést nyújt a klasszikus transzformátortól
a megavoltos egyenáramú távvezetékekig. Olvashatunk a jelenlegi hazai fejlesztések középpontjában álló elektromobilitásról, az akkumulátortechnikáról, a napelemes energiatermelésről
az egyre erőteljesebben megjelenő
környezetvédelem kapcsán. A kötet
emléket állít azoknak a tudós szakembereknek is, akik találmányaikkal,
innovációikkal megalapozták a modern technikát, műszaki világunkat. •

Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
A könyv méltó folytatása a négy éve
megjelent első kötetnek, amely újabb
szakcikkek gyűjteményén keresztül ad
keresztmetszetet a Magyar Elektrotechnikai Egyesület mint tudományos
szervezet tagjainak szakmai munkájáról, a villamosipar folyamatairól,
projektjeiről, tendenciájáról; nemcsak
az egyesület tagsága, hanem kissé
tágabban, a műszaki társadalom

lapozó

2019. október

innotéka
inn

39

logika, informatika, időosztásos rendszer, BASIC programnyelv

Szerző: Stöckert Gábor

Forrás: Dartmouth College Library

A Dartmouth DTSS
S rendszere
az 1960-as években

Balra Thomas Kurtz, jobbra Kemény
Jánoss a Dartmouthi Főiskolán

került. Ott felettese a későbbi Nobel-díjas
Richard Feynmann lett, de együtt dolgozhatott Neumann Jánossal is, és megismerte
Teller Edét, Wigner Jenőt és Szilárd Leót.
A Princetonon már amerikai állampolgárként diplomázott, majd Albert Einstein
tanársegédje lett. Einstein később személyesen ajánlotta be őt a Dartmouth professzori
pozíciójára, amelyet 27 évesen, 1953-ban el is
fogadott, két év múlva pedig már a matematika tanszéket vezette.
A Dartmouth a következő egy-másfél
évtizedben a világ egyik vezető informa-

tikai intézménye lett, és ebben óriási szerepe volt Kemény Jánosnak, illetve kollégájának, Thomas Kurtznak. A magyar
matematikus Los Alamosban dolgozott
először számítógépekkel, és már 1962-ben
számítógépközpont megépítését javasolta
az egyetemen, amit végül 1966-ra sikerült
megvalósítani. Addigra Kemény és Kurtz
két vívmánnyal is forradalmasította az informatikát: az időosztásos rendszerrel és
a BASIC programnyelvvel.
Fontos tudni, hogy akkortájt a számítástechnika a kiváltságosok passziója volt, és
a gépközpontokban „kasztrendszer” működött. A felhasználók jellemzően lyukkártyás környezetben kódoltak, vagyis a programokat megfelelő helyeken kilyukasztott
papírlapok formájában állították elő. Ezek
lefuttatásához szükség volt egy operátorra,
aki a kártyaköteget beolvastatta a géppel,
majd miután a gép végrehajtotta a programot, a felhasználó kapott egy hibalistát.
A géphez csak az operátorok jutottak hozzá, akik a beavatottak felsőbbrendűségével
tekintettek a júzerekre – és Keményék ezzel
mentek szembe.
Az időosztás elvét már mások is leírták korábban, de Kemény és Kurtz alkotta
meg 1964-ben az első ilyen sikeres rendszert, a DTSS-t (Darthmouth Time Sharing
System). A DTSS-ben a központi gépet egyszerre többen használhatták több terminálról, és a gép az éppen futtatott programok
igényeihez igazítva osztotta szét az erőforrá-

INDEX

sait. „Életem egyik legboldogabb pillanata
volt, amikor nem kellett többé kártyákat
lyukasztgatnom” – mondta erről később
Kemény a Fizikai Szemle szerint. Másik találmányukról, a BASIC-ről így nyilatkozott:
„Azért találtam ki, mert úgy éreztem, hogy
a számítógépet hozzáférhetővé kell tenni
minden egyetemi hallgató számára.”
A programnyelvet a létező Fortran nyelv
alapján hozták létre, kimondottan oktatási
céllal. A kezdeti BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) könnyen
megtanulható és bővíthető volt, világosak
voltak a hibaüzenetei, hardvertől és operációs rendszertől függetlenül működött, és
szabadon lehetett terjeszteni. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően hamar elterjedt, sőt az otthoni számítógépek alapnyelvévé vált, mert nagyon jó ugródeszka volt
a bonyolultabb programnyelvekhez. A Commodore és Sinclair gépeken felnőtt generáció így BASIC-ben tanult meg programozni
(emlékezzünk a Magyar Televízió TV-BASIC
műsorára), és még a kilencvenes években
is volt egy újraéledése. Aztán a korszerűbb
szoftvertechnikai megoldások kiszorították
a piacról, de azóta is nosztalgikusan emlékeznek rá az informatikusok.

A Commodore 64 BASIC -jének bejeelentkező képpernyyőjje eggy ge
g neráció
alapélménye

Kemény később a Dartmouthi Főiskola rektora lett, és 1992-ben bekövetkezett
haláláig már nem az informatikát, hanem
az intézményt demokratizálta: ő tette lehetővé, hogy indiánok, feketék és nők is beiratkozhassanak a konzervatív iskolába. 

CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 14–15 • Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (European Federation for Non-Destructive Testing, EFNDT ) 24–25, B4 • Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
(MaTáSzSz) 1 • Mirrotron Kft. 22–23 • Weszta-T Kft. B3
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Forrás: twobithistory.org

Amikor Kemény János a Dartmouthi Főiskola matematikaprofesszoraként bekanyarodott autójával a parkolóba, a rendszámtáblája büszkén hirdette: LOGIC.
Kemény logikából doktorált a Princeton
Egyetemen, a logikára ﬁlozóﬁai irányzatként
is tekintett, és ez életének több fontos állomását is meghatározta. Az is logikus lépés
volt, amikor 1940-ben az addig Budapesten
élő, zsidó családja emigrált az Egyesült Államokba. A ragyogó intellektusú, 1926. május
31-én született ﬁú így New Yorkban fejezte
be a középiskolát, majd a háború utolsó évében katonaként a Manhattan-terv bölcsőjébe, a Los Alamos-i Nemzeti Laboratóriumba

Forrás: Dartmouth College Library

Aki demokratizálta
a programozást

Folyadékok és gázok ﬁzikai jellemzőit mérő terepi műszerek (távadók),
tartályszintmérők adatfeldolgozó és adatmegjelenítő informatikai rendszerrel.
Fontosabb referenciák: Mol Nyrt., MVM GTER Zrt., MÁV SZK Zrt., OPAL Zrt.

www.weszta-t.hu

Robotics for Inspection and Maintenance
https://rima-network.fundingbox.com
Submission of applications starts on 4th of
September 2019, at 00:00 (CEST)
Submission deadline: 19th of December 2019,
16:00 (CET)

WHAT IS RIMA?
Robotics for Inspection & Maintenance, 4-year
EU-funded project (2019-2022), 8.1M€ for small
and medium-sized enterprises (SMEs) and slightly
bigger for technology experiments.
Connecting and sharing best practices with
Network of 13 European Digital Innovation Hubs
(DIH) on robotics.
Marketplace offering services to facilitate the
uptake of robotics among SMEs & industry.

Our goal is to
Connect research, technology & service
providers, industry sectors, investors and
certification bodies under one roof.
Fund 50 technology experimentations among
European small & medium-sized companies
(SMEs) through 2 Open Call rounds (2019 /
2020) with a total amount of 8.1M€.
Successful candidates will receive equity-free
funding for Technology transfer and development
in I&M robotic applications.

Support SMEs to commercialize their solutions
during the project
Provide education and training on robotics
for small and medium-sized companies

Who can apply?
RIMA will support the development and deployment
of robotics I&M applications with grants for two
types of eligible actions: Technology Transfer
Experiments (TTEs) and Technology Demonstrators
(TD).
Technology Transfer Experiments (TTE) consist of
developing, testing and validating the technical and
economic viability of a robotics-based representative
model or prototype system to be applied in ‘TargetUse Domain’ operational environment. Technology
Transfer Experiments (TTE) may receive up to €
300K EU Funding per TTE (duration 14 months,
amount per consortium).
Technology Demonstrators (TD) consist of validating
the technical and economic viability of a new or
improved Robotic-based technology, product,
process, service or solution in a ‘Target-Use Domain’
operational environment, whether industrial or other,
involving where appropriate a larger scale prototype
or demonstrator. Technology Demonstrators (TD)
may receive up to € 100K EU Funding per TD
(duration 6 months, amount per consortium).

Industry sectors covered in RIMA: water, energy,
oil & gas, nuclear, transport, hubs

