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találja azokat, akik a ma közönsége számára inspirálóan és
izgalmasan tudnak beszélni fontos tudományos témákról.
Egyetemi hallgatókat, doktoranduszhallgatókat, óraadókat, egyetemi és középiskolai tanárokat várnak. A 18. évüket
betöltött jelentkezőknek három perc áll rendelkezésükre,
hogy „eladják” magukat és a tudományt. A május közepén
sorra kerülő magyar döntő nyertese is eljut a nemzetközi
végső megmérettetésre. A britek által 2005-ben elindított
versenynek már több mint 9000 résztvevője volt a világ minden tájáról. Idén 29 ország rendez nemzeti vetélkedőt.
Egy apróságra a március 26-i regisztrációs határidő lejárta
előtt nem árt figyelni. Legyen bármilyen zseniális a tudományos eredmények közvetítője, ha nem kap segítséget
a kutatóktól – mert azokat nem érdekli, hogy a nagyközönséghez eljut-e vagy sem az eredményük –, a fejére is állhat,
akkor sem tud mit tenni. Hiába a felkészültség, a modern
kommunikációs eszközök profi ismerete, ha a vállalati érdek
azt diktálja, hogy a részletek ne derüljenek ki. Partner nélkül
nem megy, partnerrel viszont öröm a munka. A januárban
megjelent Nemzeti Agykutatási Program eredményeit
bemutató Innotéka-különszám is arra példa: van, ahol
az alkotó és a közvetítő könnyen szót ért.
Olykor három perc alatt.
Szegedi Imre
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jegyzet, tartalom, impresszum

Interjú Sótonyi Péter akadémikussal, orvos kutatóval

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

De jó, hogy élek!
Mesterek és példák nélkül nincs szakmai fejlődés. Úgy érzem, a mai fiatalok türelmetlenek, átugranának olyan lépcsőfokokat, amiket nem lehet – nyilatkozta magazinunknak
Sótonyi Péter akadémikus, a Semmelweis Egyetem korábbi rektora, akit Kásler Miklós
ajánlott figyelmünkbe. A professzor az igazságügyi orvostan területén számos új eljárást
vezetett be a gyakorlatba, így az elektronmikroszkópia és az elemanalízis módszerét is.
Azonban elsősorban arra büszke, hogy amit az elmúlt évtizedekben leírt, most is igaz.
Családjában a műszaki és a művészeti pályának is voltak hagyományai. Kitől mit
kapott?

– Szüleim Ausztriából származnak. Osztrák édesanyám a bécsi iparművészeti főiskolán szerzett
diplomát, majd egy ideig az osztrák fővárosban
dolgozott. Házasságkötésük után felhagyott a
művészettel, minden idejét a családnak szentelte. Édesapám olasz, osztrák és magyar felmenőkkel is rendelkezik. A Grazi Műszaki Egyetemen
kémikusként dolgozott az 1923-ban kémiai Nobel-díjat elnyert Fritz Pregl intézetében. Az alumíniumötvözetek ﬁziko-kémiájával foglalkozott.
A cél olyan alumíniumötvözet volt, amely a dugattyúk kopásállóságát növeli. Egy különleges
ötvözetet hozott létre sikerrel, amit szabadalmaztatott. Magyarországon is nagy érdeklődést
váltott ki a munkája. A Pregl Intézet ajánlólevelével a szüleim Magyarországra jöttek. A bátyám
Ausztriában, én Budapesten születtem. A második világháború elején újra Ausztriába mentünk,
majd visszatértünk. Édesanyám nem akart viszszajönni, apám akarata győzött. Itthon, megérkezésünk után vizsgálati fogságba tették apámat,
mígnem az oroszok onnan kihozták. Amikor
kiderült, hogy mihez ért, kirendelték abba az
üzembe, ahol korábban a németeknek készültek
a csepeli Weiss Manfréd gyárban a különleges
dugattyúk. Jóvátételként az oroszok elvitték azokat, megfelelő célú felhasználásra.
Édesanyja tehetségét megörökölve az iparművészeti főiskolára készült. Hogyan lett
ebből orvosi pálya?

– Apám azt mondta, legyen előbb egy biztos kenyér a kezemben, mert a művészi pálya biztonsága nagyon labilis. Azt javasolta, szerezzek előbb
egy diplomát, s ha később is érdekel a művészet,
akár válthatok is. Az orvosi mellett a főiskolára
is jelentkeztem, de az egyik rostán kiestem, valószínűleg voltak jobbak is. Annyi azonban a hasznomra volt, hogy néhány később sikeres iparművésszel itt ismerkedhettem meg.
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A művészetek felé másvalaki is terelhette volna, hiszen életének egyik meghatározó szereplője a gimnáziumi osztályfőnöke, Nemes Nagy Ágnes volt…

– A legendás költőóriás. Ő azt a példát igazolta, hogy a jó középiskola a jövőt illetően sok mindent meghatároz. Szerintem az
sorsdöntő, hogy a tanuló milyen minőségű
és példaadó tanárok között nő fel. Később
egyetemi oktatóként ezt folyamatosan
megtapasztaltam. A budai Petőﬁ Sándor
Gimnázium tanári karának jelentős része,
a háború előtt is, a tanári pályát művelte.
A Nyugat folyóirat utódának szánt Újhold
folyóiratot Nemes Nagy Ágnes és férje, Lengyel Balázs 1946-ban alapította. Sajnos az
csak 1948-ig működhetett. Azt követően
a Petőﬁ Gimnázium tanáraként dolgozott.
Akkor csak ﬁúosztályok voltak. Kitűnően
értett a kamaszokhoz. Ha valamit kért tőlünk, azt szó nélkül megtettük, mert rendkívüli módon tiszteltük intelligenciáját, és
azt, ahogy nekünk, diákoknak a tudását
átadja. Az irodalmon túl képző- és színházművészetről, illetve zenéről is szó esett az
óráin. Meghatározó szerepet játszott szinte
valamennyi osztálytársam személyiségének
a fejlődésében. Az általa vezetett irodalmi
szakkörnek az osztály nagy része tagja volt.
A baráti társaságának egy szeletét nekünk
is bemutatta. Így ismerhettük meg Weöres
Sándort, Károlyi Amyt, Tersánszky Józsi
Jenőt, Ottlik Gézát. Az utóbbi akkor írta
az Iskola a határon című regényét, amiből
részleteket olvasott fel. Hatalmas, örökbecsű élmények részesei lehettünk. Nemes
Nagy Ágnestől megtanultuk az életre szóló
összetartás és az iskolai barátság jelentőségét. Az ő kívánságának megfelelően az
osztály a mai napig minden évben összejön,
és ha kell, támogatja egymást. Egy alkalommal megállapítottuk, hogy döntéseink
során akarva-akaratlanul gondoltunk arra,
hogy vajon abban a helyzetben, mint osztályfőnök, mit tanácsolna.
Az érettségire viszont nem készíthette
fel az osztályt, mert nem sokkal 1956
után eltávolították a gimnáziumból.
Mi történt?

– Velünk nem közölték, de sejtettük. Valószínű, hogy a Petőﬁ Kör munkájában nemcsak a férje, hanem ő is komoly részt vállalt.
Az érettségi tablóképre is csak később kerülhetett fel. Az osztályát nem vihette az
érettségiig. A sok emlékem közül felelevenítem azt, ami 1957-ben történt. 1956 ok-
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tóberében sok osztálytársam nemzetőrnek
jelentkezett. 1957 tavaszán szerveződött
a MUK (Márciusban Újra Kezdjük) mozgalom. Néhány hónappal később az iskola
pincéjében állítólag fegyvereket találtak, de
már korábban rábukkantak a nemzetőrnek
jelentkezett diákok listájára a hatóságok.
1957 tavaszán, március 15-e előtt Nemes
Nagy Ágnes bejött az osztályba, mondott
három nevet, hogy azok azonnal hagyják
el az osztályt. Sejtettük, ez mit jelenthet.
A három osztálytársunk kiugrott a földszinti ablakon, és elszelelt. Percekkel később
jött a pedellus, és három ﬁúnevet mondott,
hogy várják őket az igazgatói irodában.
Senki sem „köpött”, nem derült ki, hogy
percekkel korábban távoztak. Ha kiderül,
a tanárnőt több évre lecsukják. Nem is
szólva arról, hogy férje, Lengyel Balázs már
le volt tartóztatva. A három osztálytársam
sikerrel külföldre távozott.
A bátyja aktív részese volt az 1956-os
eseményeknek, olyannyira, hogy nem
is maradt az országban. Volt ennek következménye?

– 1957-ben felvettek a budapesti orvosegyetemre, majd azon nyomban fel is függesztettek. Az oroszt oktató tanárnő ugyanis feljelentett, hogy akinek olyan a bátyja,
mint nekem, az nem járhat erre az egyetemre. Határozottan azt is állította, hogy az
eseményekben aktívan részt vettem. Vizsgálat történt, ami ezt a tényt nem igazolta,
és hat hét késéssel, októberben elkezdhettem egyetemi tanulmányaimat. Tamás bátyám, aki vasesztergályos szakmát tanult,
végül a Műegyetem esti hallgatója lett,
valóban harcolt, és ha itthon marad, biztosan a megtorlások áldozata lett volna,
ahogy az megtörtént két társával. Nekem
annyi „hátrányom” származott, hogy nem
lehettem KISZ-tag, amit sohasem bántam.
Az egyetem alatt a kórbonctani intézetben volt diákkörös, majd demonstrátor. Mi vitt egy fiatal egyetemistát a
boncterembe?

– Egyetemistaként is érdekelt a kórbonctan,
hiszen a medikus ennél a tárgynál találkozik
először a betegségek összefüggéseivel és a
halállal. Abban az időben még rendszeresen tartottak úgynevezett klinikopatológiai
konferenciákat, ahol a klinikusok és a patológusok közösen beszélték meg a bonctermi eseteket. Mindkét fél sokat tanulhatott
ezekből. Jellinek Harry kitűnő speciális

portré

Sótonyi Péter 1938-ban, Budapesten született. A budai Petőﬁ
Sándor Általános Gimnáziumban
érettségizett, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1963-ban
szerzett orvosi diplomát. Az egyetem
Igazságügyi Orvostani Intézetében
dolgozott, 1992-ben kinevezték az
intézet tanszékvezetőjévé, illetve
egyetemi tanárrá. 1993-ban az
egyetem Doktori Tanácsa elnöke lett,
1998-ban az Általános Orvostudományi Kar dékánjává választották.
2000 és 2003 között az egyetem
rektora. Egyetemi munkája mellett
az Országos Igazságügyi Orvostani
Intézet igazgatójává is kinevezték.
2001-ben megválasztották a Magyar
Tudományos Akadémia levelező,
2007-ben rendes tagjává. Fontosabb
díjai: Jendrassik Loránd-díj, 1986;
Batthyány-Strattmann László-díj,
1997; Akadémiai Díj, 2001; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, 2004; Széchenyi-díj,
2009; Budapest díszpolgára, 2012;
Semmelweis-díj, 2016; Corvin-lánc,
2018.

kollégiumot is szervezett erre a témakörre
a hallgatóknak. Megragadott a személye,
és diákkörösként bekapcsolódtam a II. Sz.
Patológiai Intézet diákköri munkájába.
Az életre szóló elköteleződést azonban egy
másik kiváló patológusnak, oktatónak és
kutatóprofesszornak, Romhányi Györgynek is köszönhettem. A patológia jelentőségét, a kutatás szépségét, az oktatás felelősségét és a halott emberrel szembeni
szent alázatot tőle tanultam meg.
Mégis hogyan, hiszen Romhányi professzor a pécsi patológiai intézet igazgatója volt?

Interjú Sótonyi Péter akadémikussal, orvos kutatóval

– Akkoriban a pécsi egyetemen fantasztikus „szellemi tőke” oktatta a hallgatókat.
Szerintem olyanok, akik valószínűleg politikai okok miatt Budapesten nem juthattak katedrához. Nem véletlenül emlegették a Pécsi Egyetemet kis Heidelbergnek. Jellinek Harry többünket leküldött
Romhányi Györgyhöz, hogy ott ismerkedjünk meg a legkorszerűbb szakmai mikroszkópos eljárásokkal. Fantasztikus előadásokat tartott, közben a hallgatók véleményét is kikérte egy-egy kérdésben.
Az ő mondása volt, hogy azért fontos
a boncolás, mert az orvosokat a halottak
példája tanítja. Nemes gondolat. A kór-

boncnok a tényeket látja, azokat is, amiket
a klinikus esetenként nem. A boncteremben fegyelmet és tiszteletet követelt. Ott
nem lehetett hangosan beszélni, vagy a
boncasztal mellett zsebre tett kézzel állni.
Én nem tudtam úgy bekapcsolni a hallgatóságot az egyetemi előadásaimba, mint
ahogy azt Romhányi professzor tette.
Az előadások végén azonban megkérdeztem őket: mit olvastak, mit láttak a színházban, mit gondolnak erről vagy arról.
Tudatosan törekedtem erre, mert a tárgyam, az igazságügyi orvostan, mondhatom, a szomorú ismeretek tudománya.
A halálnak olyan formáival – bűncselek-

portré

mények – találkozik az ember, ami természetellenes. Az emberi élet sajnos esendő.
Csakis az egyetemi karrier jöhetett
szóba?

– 1963-ben végeztem. Abban az időben egy
frissen diplomázott orvos nem pályázhatott oda, ahova akart, hanem az álláselosztó bizottság küldte. Nekem az esztergomi
Köjálnál Veszprémben patológusi, illetve
Zala megyében körzeti orvosi állásokat
ajánlottak fel. A veszprémit fogadtam el.
Az általam tisztelt Patológiai Intézetbe
mentem elbúcsúzni, amikor Jellinek Harry
docens azzal fogadott, hogy az Igazságügyi
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Orvostani Intézetbe Somogyi Endre keres
egy ﬁatal végzős orvost, aki patológiával kíván foglalkozni. Elfogadtam a lehetőséget.
Ehhez az is hozzájárult, hogy édesapám az
avatásom után néhány héttel meghalt, és
édesanyámat nem akartam egyedül hagyni
Budapesten. Akkor nem gondoltam, hogy
abból az intézetből megyek nyugdíjba, ahol
annak idején a pályámat elkezdtem. Nem
bántam meg, hiszen szép pálya ez, ha tudatosul az emberben a szakma és tudományterülete jelentősége. A szülész-nőgyógyásznak például az egyik sikerélménye, ha
világra segít egy új életet. Az igazságügyi
orvostant művelőnek pedig az a siker, ha
munkájával hozzásegíti a bűnüldöző hatóságot ahhoz, hogy a bűncselekményt elkövető az igazságszolgáltatás kezébe kerüljön.
A tanszékvezető Ökrös Sándor professzor volt. Ő megkövetelte, hogy először
a kórbonctani, majd utána az igazságügyi
orvostan szakvizsgát tegyem le. Ennek eleget tettem, és Somogyi Endre laboratóriumában folytattam további munkálataimat.
Kiváló menedzser volt, és a kutatásokhoz
korszerű műszereket szerzett be. Mesterek
és példák nélkül nincs szakmai fejlődés. Úgy
érzem, a mai ﬁatalok türelmetlenek, átugranának olyan lépcsőfokokat, amiket nem
lehet, mert még nem jött el annak az ideje.
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Mi kell ahhoz, hogy valakiből kiváló
igazságügyi orvostani szakértő legyen?

– Mindenekelőtt tisztesség és tisztelet a szakmával szemben, mert az megköveteli, hogy
a szakértő minden esetben tárgyilagos maradjon, és csak azt fogalmazza meg tényként,
amit bizonyítani is tud. Vannak természetesen olyan események, amelyek az ember érzelmeit is megmozgatják, de ezektől, még ha
nehéz is, el kell rugaszkodni. Ez ilyen szakma.
Milyen érzésekkel szokott kilépni a
boncteremből?

– Eggyel biztosan: de jó, hogy élek! A halál
elképzelhetetlen helyzetekben éri az embert. Pályám elején magam sem voltam teljesen tisztában, hogy szinte végtelen azon
események száma, ahol az ember az életét
elveszítheti.
Nem merült fel Önben, hogy a bátyjához hasonlóan külföldön próbáljon
szerencsét?

– Sokat jártam külföldön, de nekem Magyarország a hazám. Somogyi professzor
támogatásával több ösztöndíjat elnyertem,
így a világ számos pontján járhattam. Kanadában és Svédországban hosszabb időt
tölthettem el, és tudásomat bővíthettem.

portré

Sajnos akkor a családot nem vihettem magammal, de megvallom, hogy a hiányát
nem tudtam leküzdeni. Mikor hazajöttem,
a ﬁam először bácsinak, majd apuka-bácsinak szólított, s csak néhány hónap múltán
lettem apu.
Mi annak a magyarázata, hogy az Igazságügyi Orvostani Intézet professzorai közül többükből is dékán, illetve
rektor lett?

– Tanszéki elődeim, Ajtai K. Sándor, Kenyeres Balázs, Orsós Ferenc, Somogyi Endre is
ennek az intézetnek a professzoraként lett
rektor, ahogy 2000 és 2003 között én is betöltöttem ezt a posztot. Talán azért, mert
a szakmai függetlenségünkből adódóan kialakulhattak olyan helyzetek, ahol az optimális megoldás erről a területről történő
tisztségviselő választása volt.
Mit hozott az Ön esetében a dékánság,
illetve a rektorság?

– Egy egyetemi tisztség az intézménnyel
szembeni nagy felelősséget és teljes körű
elkötelezettséget jelent. A dékánság és a
rektorság szolgálat, amit tisztességgel, érzelem- és politikamentesen szabad csak
végezni, mert így lehet a nagy közösség,
az egyetem érdekeit méltó módon képvi-

Interjú Sótonyi Péter akadémikussal, orvos kutatóval

selni. Egyéni utakat nem lehet járni, csak
közösségit. A rektorságom idejére esett a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, a
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem
és a Testnevelési Főiskola 2001-es integrációja, amibe rendkívüli energiákat fektetett
az egyetem közössége, de utólag kiderült,
hogy hiába, mert a két intézmény néhány
évvel később újra önálló lett. Meggyőződésem, hogy a megoldás kulcsa a kialakult
helyzetben kizárólag az volt, hogy az egyetem közösségét az összetartozás jellemezte. 65 éves koromban, 2003-ban, minden
funkciómról automatikusan leköszöntem.
2001-től tagja a Magyar Tudományos
Akadémiának. Melyik eredményére
büszke?

– Morfológiai vizsgálataim segítségével sikerült a megoldás irányába előre vivő kérdéseket tisztázni, mint például az in vivo (azaz
élő körülmények között) és in vitro (azaz
laboratóriumi körülmények között) a szívizomsejtek különböző károsodásainak folyamatát, az úgynevezett hiperkontrakciós
nekrózis kialakulási folyamatát toxikus ártalomban tisztázni. Az igazságügyi orvostan területén munkatársaimmal számos
új eljárást vezettünk be a gyakorlatba, így
a pásztázó elektronmikroszkópia és az
elemanalízis módszerét. Megjegyzem, elsősorban arra vagyok büszke, hogy amit az elmúlt évtizedekben leírtam, az most is igaz,
tehát időtálló.

tartózkodásom idején Romhányi György
professzornál ültem, amikor a polarizációs
mikroszkópban csodálatos dolgokat mutatott. Egyszer csak rám nézett kérdően:
„Látta már maga a Pécsi Balettet? Ha nem,
nézze meg, érdekes! Aztán számoljon be,
hogy mit látott!” Elmentem, nagyon érdekesnek találtam. Különösen az egyik táncos nyűgözött le. Elmondtam Romhányi
Györgynek, aki egyetértett velem, az adott
előadással kapcsolatban ő csak a díszletekkel volt elégedetlen, elsősorban azok
színhatásával. Rákérdezett arra is, hogy
ki tetszett nekem. Őszintén bevallottam,
hogy Árva Eszter. Ismét egyetértettünk.
Eddig nem említettem, hogy egyik szenvedélyem a bridzs. Egy alkalommal egy ilyen
kártyapartin találkoztam Árva Péterrel,
Eszter testvérével, akit a gimnáziumból ismertem felületesen, de az esemény során
jó barátok lettünk, és ma is azok vagyunk.
Két oldalról vitt tehát az utam Eszterhez.
Megismerkedtünk, összeházasodtunk, de
idővel választanunk kellett, hogy Pécsen
vagy Budapesten élünk. A főváros mellett döntöttünk. Neki nem volt könnyű.
A pécsi modern balett útját járónak nem

Két fiuk született. Ők merre járnak?

volt egyszerű a budapesti, akkor még hagyományos, de nagy hírű iskolát képviselő
Operaház. Megoldotta a feladatot, majd
elvégezte a rendező-koreográfus szakot,
a balettmesterit, és foglalkozott a táncszakírással is, de a legnagyobb teljesítmény
számomra, hogy két gyermeknek adott
életet.

a műélvezethez, elsősorban a zenéhez. Neki
köszönhetem, hogy több kiváló művésszel
is közvetlen kapcsolatba kerülhettem.

– Péter ﬁam a transzplantációs klinikán
kezdte pályafutását, jelenleg a Semmelweis
Egyetem Érsebészeti Tanszékének vezetője, nemrégen kapta meg a professzori
kinevezését. Gergely ﬁam jogászként végzett, az egyetem után német ösztöndíjjal
Freiburgba került, a Max Planck Intézet
Jogtudományi részlegéhez. A hazajövetele
után unokatestvérével ügyvédi irodát nyitott. A két gyermekünk hét unokával ajándékozott meg minket. Ez az igazi öröm.
Elégedett a pályájával?

– Igen, nincs panaszkodnivalóm. Az egyetemtől és közösségétől nagyon sokat kaptam.
Hiszem és vallom, le vagyok neki kötelezve.
Sok törlesztenivalóm van az alma maternek.
A visszajelzések alapján, azt hiszem, „szenynyezetlen” polgára maradtam a pályámnak.
A bridzs mellett mi jelentette a kikapcsolódást?

– Ahogy kiderült, iparművésznek kevés lettem volna, azonban gyermekkorom óta folyamatosan rajzolok, elsősorban karikatúrákat. Feleségem révén nagyon közel kerültem

Egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy
bizonyos kor után le kell lassítani az
iramot, hiszen lelkiismeretes munkát
csak energia befektetésével és önzetlen
hittel lehet végezni. Ezért úgy döntött,
hogy fokozatosan válik meg pozícióinak egy részétől, ugyanakkor vallja,
hogy sosem szabad véglegesen „letenni a lantot”, mert amennyire lehet, az
agyunkat használni kell. Lassít már?

– Én azt hiszem, hogy rákényszerít a nyolcvan év, le kell tenni a lantot.
Felesége, Árva Eszter balett-táncos,
szakíró. Hol találkozott az orvos a mozgásművésszel?

– Korán elhatároztam, hogy szakmabelivel nem kötök házasságot, mert nem
akarok egy életen át „rivalizálni”, és orvosi problémákról beszélni otthon is. Olyan
társban gondolkodtam, aki az élet egy
másik területéről érkezik. Valamelyik pécsi

portré

Kit ajánl következő beszélgetőpartnernek?

– Perner Ferenc professzort, a hazai transzplantáció megteremtőjét. ¡
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európai kvantuminternet-hálózat • magasharmonikus impulzusok

Kvantumos titkosítás
Akadémiai, felsőoktatási és vállalati kutatóhelyek
összefogásával valósul meg a Nemzeti Kvantumtechnológiai Program, amelyet négyéves működése alatt az állam 3,5 milliárd forinttal támogat.

P

álinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke szerint a Nemzeti Kvantumtechnológiai Program illeszkedik a tematikus nemzeti kutatás-fejlesztési programok sorába. A négy év eredményeinek köszönhetően olyan prototípusok születhetnek, amelyek a jövőben
hozzásegítik a tudósokat a kvantumszámítógép megalkotásához. A program megvalósításáért a HunQuTech konzorcium felel. Domokos Péter,
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező tagja, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont kutató professzora szerint a négyéves működés során
a partnerek arra törekszenek, hogy Magyarországot becsatolják az európai kvantuminternet kiépülőben lévő hálózatába, megőrizzék és javítsák
a kutatók versenyképességét a kvantumtechnológia területén, illetve, hogy

ezen a területen hazánkban minél több hozzáértő kutató és mérnök legyen. A program első éve a felkészülésről,
a szükséges laborok kialakításáról szól. A tesztkísérletek
a második évben kezdődnek, a harmadik év a szakemberek által megalkotott eszközpark alkalmazására szolgál.
A fejlesztések gyakorlati megvalósítása a program záró
szakaszában kap nagy szerepet. A konzorcium irányítói
szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ha Magyarország kimarad a kvantumtechnológia fejlesztéséből. ¡

Élesítették a szegedi
szuperlézert
Az ELI-ALPS-ba tavaly októberben érkezett
első három lézerberendezés a beüzemelés
és a tesztek után immár élesben működik,
és év elején az első külföldi, külső felhasználói is megérkeztek Svájcból.

A

zürichi műszaki egyetem, az ETH kutatócsoportja Hans Jakob Wörner professzor vezetésével az ELI-ALPS úgynevezett
HR1 (nagy ismétlési frekvenciájú) lézerével előállította nemesgázokban az első magasharmonikus spektrumot, amely attoszekundumos impulzusok jelenlétére utal. A folyamat során egy
infravörös lézerimpulzust nemesgázzal töltött gázcellába vagy
gázsugárba fókuszálnak, ezzel megváltoztatják a fény jellegzetes
paramétereit, és magasabb frekvenciájú impulzusok jönnek létre.
A kutatási projekt keretében a létrehozott magasharmonikus impulzusokkal folyadék állapotú molekulákban lejátszódó ultragyors
ﬁzikai folyamatokat vizsgálnak majd a továbbiakban.
Ezzel egy időben a kutatóintézet középinfravörös lézerével
keltettek magasharmonikusokat kristályokban a szegedi lézerközpont és a görög szervezet, a FORTH (Foundation for Research and
Technology – Hellas) kutatói. A harmonikuskeltési folyamat kvantummechanikai aspektusainak vizsgálatában a keltést követően
fotonstatisztikát mérnek a meghajtó lézer terében. A projekt két
kutatási területet egyesít: az erős terű ﬁzikát és a kvantumoptikát.
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Ahhoz, hogy az ELI-ALPS a terveknek megfelelően évente 8090 kutatócsoportot ki tudjon szolgálni, további fejlesztésekre van
szükség.
A hazai kutatócsoportok számára a szegedi intézetben folyó
kutatások ﬁnanszírozására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal egymilliárd forintos kerettel pályázatot ír ki. ¡

inno -tér

kompakt neutronforrás, szupertükrök, moderátorrendszer, ipari és egészségügyi szolgáltatás

Sz
zerző: Szegedi Imre

Moderált
neutronok
Magyarország – a csillebérci kutatóreaktornak köszönhetően – a neutronkutatások egyik
európai éllovasa. Az egyik legfontosabb itthoni „neutronos” kutatási eredmény a neutron
szupertükrök felfedezése 1976-ban – írtuk meg magazinunk decemberi számában, és arról
is szó esett, hogy egy hazai konzorcium kis méretű, kompakt neutronforrás építésébe kezdett Martonvásáron. Az ipari célokat szolgáló fejlesztés részleteiről Mezei Ferenc akadémikus, Rosta László fizikus és Pétermann Csaba, a konzorciumot vezető Mirrotron Kft. cégvezetője beszélt magazinunknak.

A

modern anyagkutatás egyik legfejlettebb módszere
a neutronnyalábokkal való átvilágítás és a visszavert
neutronok megﬁgyelése. Jelenleg Európában tizenegy
nagyobb kutatóközpont működtet neutronforrást.
Az alapkutatás mellett ezek a neutronforrások ipari fejlesztési és
minőségvizsgálati célokat is szolgálnak. Főleg az utóbbiak számára
világszerte igen jelentős tényező a költség. Egy neutronos mérőhely
egynapi használata önköltségi áron ugyanis elérheti a hatmillió forintot. Az utóbbi évtizedben főleg ez ösztönözte az úgynevezett
kompakt neutronforrások kifejlesztését, amelyek sokkal kisebb
költséggel építhetők meg és üzemeltethetők, mint a nagyobb teljesítményű, kutatási célra épült neutronforrások. Ebben Japán jár
az élen, ahol már több mint tíz ilyen forrás működik.
Hazánk – a csillebérci kutatóreaktornak köszönhetően – a neutronkutatások egyik európai éllovasa. Az egyik legfontosabb itthoni neutronos kutatási eredmény a neutron szupertükrök 1976-os
felfedezése volt, amelyek időközben nélkülözhetetlen részévé váltak
minden korszerű neutronforrásnak és neutronos mérőműszernek.
A szupertükrök több száz vékony rétegből állnak, ezeket néhány
angströmös, azaz atomátmérőnyi pontossággal kell elkészíteni.

Rosta László, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont ﬁzikusa szerint
a legnagyobb odaﬁgyelés ellenére is a neutronokkal végzett minőségvizsgáló tesztelések során a szupertükrök 15 százaléka selejtnek
bizonyul, amit ki kell dobni. A tesztelés eddig viszonylag olcsó volt,
de ennek hamarosan vége lesz. A minőség-ellenőrzéshez neutronokat produkáló csillebérci kutatóreaktorban most használt üzemanyagot lassan negyedszázada egy német márkáért vettük. A két
német állam egyesülésekor ugyanis a Kelet-Németországban működő egyetlen kutatóreaktort a bonni kormány azonnal bezárta.
Akkor 200 fűtőelem került Magyarországra, ám ugyanennyi hasadóanyagot napjainkban csak 3,5 milliárd forintért vehetnénk meg.
Az olcsó üzemanyag jóvoltából a reaktor rezsije eddig alacsony volt,
ám ezek a fűtőelemek lassan elhasználódnak. 2019 végéig tartanak
ki, addig vagy veszünk újabb hasadóanyagot, vagy le kell állítani
a csillebérci kutatóreaktort. Még nincs végleges döntés arról, hogy
vásárolunk-e, vagy sem. Ha nem, és leáll a kutatóreaktor, akkor ez hatással lesz a szupertükröket gyártó Mirrotron Kft.-re is, hiszen nem
lesz mód a tesztelésre. Megoldás lehet, ha valamelyik nyugat-európai berendezésnél ellenőrzik a különleges eszközök minőségét, ez
azonban alapjaiban ingatná meg a cég versenyképességét, amelynek
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kompakt neutronforrás, szupertükrök, moderátorrendszer, ipari és egészségügyi szolgáltatás
Karbantartás
esetén elmozdítható/visszaállítható neutronvezető szakasz

Forrás: Mirrotron Kft.

Másodlagos
neutronnyalábzár

Reaktor-/neutronforrás
védőfalon belüli neutronvezető szakaszok

Ausztráliai neutronkutató központ – ANSTO
O (Au
A sttralliian
Nuclear Science and Technology Organisation) neutronvezető rendszerek sematikus ábrája.

A LANSCE -ben (Los Alamos Neutron
Science Center) telepített vákuumházas
neutronvezető szupertükörrendszer

Reaktor-/neutronforrás
védőfalon belüli nyalábzár és neutronvezető

Standard „free-standing”,
vákuumház nélküli neutronvezető szupertükörrendszer

részesedése ma a szupertükrök világpiacán nagyjából 25 százalék.
A költségeik – a fűtőelem mai beszerzési árfolyama miatt – akkor
is nőnek, ha tovább működhet a csillebérci reaktor. Azaz, mindenképpen emelkednek a kiadások, és a legolcsóbb és tartós megoldást a martonvásári neutronforrás tudja nyújtani a szupertükrökre
épülő export – és a mögötte álló munkahelyek – fenntartására.
Bár már létezik kis energiájú gyorsítóra épített neutronforrás
Japánban, Izraelben és az Egyesült Államokban, a magyar fejlesztők által javasolt beruházással Európában az első ilyen berendezés
jönne létre. A 2017 őszén indult martonvásári projekt lényegében
három magyar találmányon (szupertükrök, hosszú impulzusú neutronforrás és kompakt neutronmoderátor) alapul, melyek Mezei
Ferenc akadémikus nevéhez fűződnek. Ennek köszönhetően Martonvásáron valósul először meg az alacsony energiájú – 10 megaelektronvoltnál (MeV) kisebb – részecskegyorsítóra épülő kom-
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A neutronvezető szupertükör része az üveg-üveg
szendvics

pakt neutronforrások új generációja, amely a meglévőknél jóval
hatékonyabban szolgáltat neutronnyalábokat. A beruházás megvalósításával elsők lehetünk egy csúcstechnológia létrehozásában.
A nagy teljesítményű, a mai kutatás igényeinek megfelelő hagyományos neutronforrások létrehozása egymilliárd eurónál, azaz
310 milliárd forintnál kezdődik. A jelenleg működő ilyen berendezések nagyjából fele ötven évnél idősebb, hamarosan le kell ezeket állítani az egyre nagyobb költségű javítások és hibamegelőző
felújítások miatt. Világszerte összesen néhány ilyen roppant költséges új nagyberendezés létrehozására lehet csak számítani az elkövetkező évtizedekben. Egy ilyen vállalkozás ma az Európai Unió
valamennyi országának erejét meghaladja, csak nemzetközi összefogással épülhetne ilyen nagy eszköz.
Az egyetlen ország lehetőségeit meg nem haladó keretet 60100 milliárd forintra becsülik, amiből ma semmilyen hagyományos
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neutronkutató nem építhető fel. Egyetlen észszerű megoldásként
az eddig megvalósultaknál sokkal nagyobb kompakt neutronforrások fejlesztése indult meg, ami alatt pontosabban 30–100 MeV
energiájú protongyorsítókra épülő neutronforrásokra kell gondolni. A németek nagy teljesítményű kompakt forrásukat körülbelül
60 milliárd forintnak megfelelő euróból szeretnék megépíteni.
Csupán a tíz évre tervezett előkészületekre hárommilliárd forintot költenek. A franciák 80 millió euróból hoznának létre Párizs
mellett ilyen típusú neutronforrást, ami azért ilyen olcsó – már
amennyiben olcsónak nevezhető a 25 milliárd forintba kerülő eszköz –, mert a gyorsító már nagyjából megépült, igaz, más célokra. A Japánban üzemelő kompakt neutronforrások 5-10 milliárd
forintba kerülnek, és egyre több van belőlük. Mindez azt jelenti,
hogy világszerte fejlesztés indult a jövő kompakt neutronforrásainak gyártására. Ezen a piacon sokféle szolgáltatást nyújthat egy
működő prototípus, egyebek között új fejlesztések kipróbálására,
neutronokkal való tesztelésére. A martonvásári fejlesztés módot

ad arra, hogy Magyarországról szállítsunk hasonló neutronforrásokat vagy azok alkatrészeit, és adjuk át a működtetésben szerzett
ismereteket, tapasztalatokat. Tehát kiterjeszthetjük az eddig sikeres neutronos mérőműszerek és ezek komponenseinek exportját
kompakt neutronforrások és részrendszereik gyártásával.
A harmadik és ugyancsak sokat ígérő üzleti terület a neutronsugarak rendelkezésre bocsátása ipari és egészségügyi szolgáltatásokra. Az autóiparban sok alkatrész átvilágítására használnak
neutronokat, például a Toyota cég kompakt neutronforrást is
alkalmaz üzemanyagcellák fejlesztésében. Ugyanez a módszer különleges műtárgyak belső szerkezetének roncsolásmentes vizsgálatára is alkalmas. Ilyen feladatokra a csillebérci reaktor nagyobb
teljesítményt nyújt már ma, és ha lesz új fűtőelem, a jövőben is, de
drágábban dolgozik, mint a tervezett martonvásári forrás.
Ennél még nagyobb jelentőségű alkalmazási terület lehet az
egészségügy – Japánban egy meghatározott agydaganattípust
néhány éve ilyen neutronforrással kezelnek. A módszer lényege,

A neutronsugarakat
ipari alkalmazásban
alkatrészek átvilágítására használják, és ez
a módszer különleges
műtárgyak belső szerkezetének roncsolásmentes vizsgálatára
is alkalmas.
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Jelentős alkalmazási terület lehet az egészségügy. A közepes
energiájú neutronokkal való besugárzást emlődaganatok kezelésére is használják; Japánban egy meghatározott agydaganattípust néhány éve ilyen neutronforrással kezelnek.

hogy az agyban nem egy jól meghatározott helyen, hanem szétterjedve található daganatos sejtekbe juttatott bóratom neutronnal besugározva elnyeli a semleges részecskét, majd elbomlik. Az
egyik bomlástermék, a nagy energiájú alfa-részecske, azaz a hélium
leggyakoribb izotópja, a hélium-4, ami elpusztítja a sejtet. De csak
azt, amelyikbe előzőleg bejuttatták a bóratomot, mert az alfa-részecskének kicsi a hatótávolsága, csak az adott sejten belül hatásos.
Komoly erőfeszítést tesznek minél hatékonyabb olyan molekulák
kifejlesztésére, amelyek sokkal nagyobb valószínűséggel mennek
a rákos sejtekbe, mint az egészségesekbe. A neutronok sebességét
is optimalizálni kell, mert ha túl lassú a részecske, akkor már azelőtt
elnyelődik például a koponyacsontban, hogy a daganatos szövethez érne. Illetve, ha túl gyors, akkor meg a bóratomban kevésbé
nyelődik el. A Kiotói Egyetemen két ilyen berendezés már működik – több száz embert sikerrel gyógyítottak –, ám Európában még
nincs. Az utóbbi négy-öt évben a közepes energiájú neutronokkal
való besugárzást emlődaganatok kezelésére is használják. Ha beválik, ez nők millióin segíthet majd. Az első kísérletek azt mutatják,
hogy hagyományos eljárásokkal kombinálva hatékonyabban gyógyítható a neutronos „hadronterápia” bevonásával ez a betegség.

Rosta László szerint a felsoroltakon kívül azért lettek érdekesek
a kompakt neutronforrások, mert az egészségügyben már elég elterjedten használt protongyorsítóknak köszönhetően elérhető árú
termék lett a gyorsító. A protonterápián alapuló berendezéseket
tucatjával építik a világon. Nekünk tehát nem kell gyorsítót fejlesztenünk, mert a piacon kapható megfelelő árú eszköz. (A gyorsító
protont produkál, amivel neutront lehet előállítani.) A gyorsító
azonban csupán az egyik eleme a most induló beruházásnak. Egy
másik különlegesség szintén Mezei Ferenc fejéből pattant ki. A svédországi Lundban épülő Európai Neutronkutató Központ (European
Spallation Source, rövidítve ESS) egy nagy energiájú, 2000 MeV-os
gyorsítóból származó protonokat ütköztet majd nehéz atomokkal.
A becsapódás széttöri az atommagot, és sok más részecske társaságában gyors neutronokat lök ki belőle (ez a spallációs eljárás). Mezei
Ferenc és munkatársai kitaláltak egy moderátort (neutronlassítót),
amely nem kerül többe, és azonos energiabefektetés mellett háromszor annyi megfelelő energiájú neutront szállít a mérőhelyekre,
mint ami akárcsak öt évvel ezelőtt lehetséges volt. A gyorsító révén nem keletkezik több gyors neutron, ám a moderátor egyúttal a megfelelő irányba is tereli a lelassított részecskéket. Ugyanezt
a technológiát fogják Martonvásáron is használni. A lundinál jóval
kisebb itthoni eszköz „lelkét”, a moderátort Mezei Ferenc vezetésével hazai szakemberek építik – hiszen a piacon ilyen nem kapható.
„Martonvásáron, a vasút melletti ipari területen Európában elsőként megépülő prototípus által előállított neutronnyalábok rendelkezésre állnak majd mind a hazai, mind a nemzetközi piacon ipari,
gyógyászati és kutatás-fejlesztésben érdekelt felhasználók számára.
Mindez a hazai exportnövekedési potenciálon túl jelentős mérföldköve lesz a város- és országimázs építésének” – jósolja Pétermann
Csaba. A beruházás három év alatt 1,550 milliárd forintból jön létre. Az elnyert állami támogatás 1,291 milliárd forint, ehhez tesznek
hozzá nagyjából 260 millió forintot a pályázó konzorcium magánipari tagjai. A konzorciumnak, a vezető Mirrotron Kft.-n kívül, egyik
tagja a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja, mely a legjelentősebb, nemzetközileg sikeres és nyilvántartott, ma az Európai Unió által is támogatott hazai kutatási
infrastruktúrának, az 1959 óta működő és azóta folyamatosan modernizált hagyományos neutronforrásnak, a csillebérci reaktornak

A martonvásári neutronkutató protongyorsítójának helyet adó csarnok látványterve.
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az üzemeltetője. A másik az evopro Innovation Kft., a hazai elektromos járműipari innováció területén különösen ismert evopro Holding Zrt. tagja, és az iparban sikerrel alkalmazott mérő-, vezérlő- és
adatgyűjtési rendszerek kifejlesztése mellett a kutatási infrastruktúrák vezérléstechnikájának nemzetközileg legelismertebb hazai
szakértője.
Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért Martonvásáron épül
egy különleges adottságú neutronforrás, és nem Csillebércen, ahol
közel hatvan éve üzemel kutatóreaktor, ahol több évtizedes hagyománya van a neutronkutatásnak? A projekt javaslói szerint rá kell
nézni a térképre! Martonvásár nem a központi régióhoz, hanem
Fejér megyéhez tartozik, tehát jogosult az uniós fejlesztési forrásokra. Kiválóak a közlekedési feltételek, hiszen a város határában halad
az M7-es autópálya, emellett a Budapest–Székesfehérvár vasútvonalat az elmúlt években újították fel. Húsz perc alatt vonattal a főváros központjában van az ember. Az autópályának köszönhetően
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér is könnyen megközelíthető,
ami külföldi piacokra szállító cég esetében fontos tényező. Ugyancsak a település mellett szól, hogy hosszú évtizedek óta a hazai
tudományos kutatás egyik fellegvára. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézete
az ottani Brunszvik-kastély területén található. (Nyolcszázmillió
forintból hamarosan látogatóközponttal bővül a kutatóhely.) Ludwig van Beethoven egykoron többször volt a kastély vendége mint
a Brunszvik lányok zongoratanára és Brunszvik Ferenc gróf barátja
és védence. A kastélyban ma Beethoven Emlékmúzeum is működik. És az is lényeges volt, hogy a település vezetése örömmel állt
a kezdeményezés mellé.
A zöldmezős beruházás 2017 novemberében indult. Azóta sikerült megvenni a martonvásári önkormányzat által felajánlott
egyhektáros telket, ahol még idén elkezdődik az építkezés. Jelenleg
hat-nyolc ﬁzikus és mérnök dolgozik a projekten. A normál üzemben két szakember végzi majd az üzemeltetést, és idővel egyszerre
akár 8-10 mérőhelyen is dolgozhatnak a felhasználók. Pétermann
Csaba szerint 2018 őszére elkészül a protongyorsítónak helyet adó
épület. Közbeszerzési eljárás keretében vásárolják meg a gyorsítót,
2019 nyarán-őszén kezdődhet az eszköz beszerelése, installálása.
Mezei Ferenc akadémikus úgy vélekedik, hogy 2020 nyarán kerülhet sor az első üzemi próbákra. Terveik szerint a gyorsítónak helyet adó épület mellé egy másik is épül, ahol akár gyógyító célra
használhatják a neutronokat, de ehhez befektetőre van szükség.
A moderátorrendszer tíz neutronnyalábot tud kibocsátani, azaz
egy időben tíz különböző célra is használhatják ezt a neutronforrást,
ami naponta akár 10 millió forint bevételt is hozhat a forrás és a mérőhelyek üzemeltetetőinek. (A jelenlegi támogatás csak a neutronforrásra szól, a mérőhelyeket az érdeklődőknek kell létrehozniuk.)

„Az ipar lassan felfedezi, hogy milyen sokrétűen hasznosítható
egy ilyen neutronforrás. Mi segítjük az ipari szereplőket, rávezetjük
őket a számukra előnyös hasznosításra” – tájékoztat a cégvezető,
aki szerint nem biztos, hogy a kutatók tudják, az ipar milyen problémákkal küzd, mint ahogy az ipar sincs teljesen tisztában azzal,
hogy milyen vizsgálati lehetőségek léteznek. „Nekünk, piaci szereplőként abszolút érdekünk, hogy az iparnak bemutassuk e nagyszerű eszköz lehetséges alkalmazásait. Az is elképzelhető, hogy prototípusunk sikere alapján megrendelőket találunk, hogy Európában,
a Távol-Keleten, az Egyesült Államokban építsünk hasonló berendezést. Hatalmas lehetőséget látunk, egyúttal kihívást is érzünk.
Ha a teljes világpiacot nézzük – orvosi felhasználás, épülő neutronforrásokhoz eszközök készítése –, milliárd dolláros piacra kell gondolni” – összegez Pétermann Csaba, aki szerint a neutronnyalábhoz való hozzáférés is igen ritka termék a piacon, és például a jövő
nagy teljesítményű kompakt neutronforrásainak fejlesztői számára ez egy fontos lehetőség. A németek, akik ma még gyakran Japán
kompakt forrásokhoz járnak, már jelezték érdeklődésüket.
Mi lesz a csillebérci kutatóreaktorral? Az országon belül konkurenciát teremtenek a nagyberendezésnek, ráadásul úgy, hogy olcsóbban dolgoznak? – kérdeztük Mezei Ferenctől. Az akadémikus
szerint a kutatóreaktor lényegesen nagyobb teljesítményű, mintegy
ötezerszer nagyobb intenzitású neutronnyalábjai sokkal szélesebb
területen és sokrétűbben használhatók. Az agydaganatok kezelése
az egyetlen lehetséges alkalmazási terület, ahol a martonvásári forrás paraméterei a kedvezőbbek. De ez csak esetleges hosszú távú
perspektíva, Európában ma még senki sem foglalkozik vele.
„Ha minden jól megy – miközben az 1000 milliárd forintos ESS
európai neutronkutató központ építésének első kapavágása Svédországban már négy évvel ezelőtt megtörtént –, ez lesz a világ első
működő, hosszú impulzusú neutronforrása. Ezzel az elsőséggel az
egész hazai szakma nyer” – véli Mezei professzor. Nem véletlen, hogy
a martonvásári projekt egyik konzorciumi tagja éppen a csillebérci
kutatóreaktort működtető MTA Energiatudományi Kutatóközpont, nagyon is jól felfogott, hosszú távú szakmai érdekeinek megfelelően. A kutatóközpont irányítói tisztában vannak azzal, hogy
ha nem is 2019-ben, de belátható időn belül elkerülhetetlen az 1959
óta a hazai tudományt és gazdaságot kiválóan szolgáló csillebérci
kutatóreaktor leállítása. A folytatásra időben gondolni kell.
Az egyértelmű, hogy Magyarországnak szüksége van tudományos célokat szolgáló korszerű neutronkutatóra, a csillebérci reaktor utódjára. A martonvásári beruházással éppen az ennek gazdaságos megvalósítására alkalmas korszerű kompakt neutronforrás
know-how-ja jelenik meg itthon. Ezért fontos az akadémiai intézetnek az új beruházás, hiszen itt hozzák létre azt a technológiát,
amely megalapozhat egy később megépülő hazai kutatóbázist. ¡

Kompakt neutronforrás részei: 1. érzékelőbeállítás, 2. neutronsugárcső, 3. célállomás, 4. protongyorsító, 5. ionforrás
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élethosszig tartó tanulás • nem élődonoros veseátültetés, májátültetés

Agytorna idős
kutyáknak
Érintőképernyős tréning segítségével végzett rendszeres mentális stimuláció segíthet az idős
kutyák kognitív képességeinek
szinten tartásában.

A

z élethosszig tartó tanulás nemcsak az emberek, de a kutyák számára is hasznos és
fontos – ez a legfőbb üzenete az ELTE Etológia
Tanszék Szenior Családi Kutya Program, valamint
a bécsi Állatorvos-tudományi Egyetem Messerli
Kutatóintézete legújabb tanulmányának. Közös
kutatásukból az derült ki, hogy a kutyák idős korukban is tanulnak, ráadásul a problémamegoldó
gondolkodást fejlesztő feladatok lassítják a szellemi leépülés természetes folyamatát. Viszont az
idős kutyák mozgásszervi és egyéb egészségügyi
problémái gyakran gátolják a hagyományos, ﬁzikai állóképességet igénylő tréningeket. Erre kínál

hatékony alternatívát az érintőképernyő segítségével végzett játékos tréning, mely
egyszerű, jutalmazással kombinált számítógépes gondolkodtató feladatokkal helyettesíti a ﬁzikai megterhelést jelentő tréninget.
A kutyák számára az érintőképernyő használata némi előtréninget igényel,
azonban amint megtanulják, mit várnak el tőlük, megszállott játékosokká válnak.
Az érintőképernyő használatát eddig ﬁatal kutyákon vizsgálták, ám bebizonyosodott, hogy az idős kutyák is pozitívan reagálnak a kognitív tréning e formájára.
„Olyan egyszerű, érintőképernyős feladatokat, melyek megoldása után jutalomfalat
jár, még az idős kutyák is nagy lelkesedéssel tanulnak” – állítja a Szenior Programot
vezető Kubinyi Enikő. ¡

Élvonalban a hazai transzplantáció
A Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikája áll az első helyen a nem élődonoros veseátültetések számában az Eurotransplant nyolc tagországa között.

A

Forrás: semmelweis.hu

z európai szervdonációt koordináló Eurotransplant 2017-es összesítése alapján
tavaly a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján végezték
a legtöbb, nem élődonoros veseátültetést. Összességében 168 ilyen beavatkozásra
került sor, 139 esetben agyhalott donortól származott a szerv. Immár a negyedik egy-
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mást követő évben ebben az intézményben
végezték a legtöbb, nem élődonoros veseátültetést nyolc ország 77 Eurotransplant centruma közül – olvasható a Semmelweis Egyetem
honlapján Máthé Zoltán igazgató, egyetemi
tanár tájékoztatójában. Egy év alatt jelentősen,
19-ről 29-re nőtt az élődonoros veseátültetések száma is, amikor a beteg közeli rokona, hozzátartozója volt a donor. (Az első sikeres hazai
veseátültetésre 45 éve, 1973 novemberében került sor.)
A májátültetések esetében 2015 és 2016 után
tavaly is harmadik lett a Semmelweis Egyetem
az Eurotransplant 49 májtranszplantációs centruma között. Ilyen beavatkozást kizárólag itt
végeznek Magyarországon, 2017-ben 74-en
kaptak új, életmentő szervet a Transzplantációs
és Sebészeti Klinikán. Tavaly a betegek felénél
nem volt szükség vérkészítmény adására a műtét során; jelentősen lerövidült az operáció
ideje, gyorsabbá vált a felépülés és a gyógyulás.
A műtét után a páciensek jó része mindössze
két hetet töltött a klinikán. ¡

Széchenyi István Egyetem • uni.sze.hu

Szerző: Wurmbrandt András

Járműakusztika: módszertan pontosabb szimulációs
tervezéshez
A mainál jóval pontosabban meg lehet majd tervezni
egy jármű utasterének akusztikai tulajdonságait, ha
sikerrel zárul a Széchenyi István Egyetemen folyó
kutatási program, amely az Audi Hungaria Zrt. és a Magyar
Tudományos Akadémia támogatásával valósul meg.

A

z MTA Lendület Programjának ipari kutatásokat
célzó alcsoportja új projektre fókuszál. A kutatócsoport a Széchenyi István Egyetem Járműfejlesztési Tanszékén a járművek utasterére jellemző
akusztikai tulajdonságok szimulációval történő meghatározásával foglalkozik. Az idén januárban indult, öt évig tartó projekt
hozzájárul az egyetemi kutatógárda kompetenciafejlesztéséhez,
valamint a győri vállalat versenyképességének erősítéséhez.
Feszty Dániel egyetemi docens, a rajta kívül négy PhD-hallgatóval működő kutatócsoport első embere, az egyetem Járműfejlesztési Tanszékének vezetője, nem mellesleg az Audi Járműfejlesztés részlegén is vezető pozícióban dolgozó fejlesztőmérnök
elmondta: a szimuláció a 21. században egyre nagyobb szerepet
kap, hiszen most már van annyira érett a számítástechnika,
illetve az egész numerikus matematika, hogy tulajdonképpen virtuálisan meg lehet tervezni egy komplett autót. A gond
csak az – tette hozzá –, hogy ezeknek a szimulációs eszközöknek
egyelőre korlátolt az alkalmazhatóságuk. Az általuk vizsgált
konkrét esetben az a probléma, hogy egy bizonyos frekvenciáig

pontosan ki tudják következtetni a zaj mértékét, de a felett már
nem. Ezért a kutatócsoport feladata egy olyan módszertan kidolgozása, amely számítógépes szimulációkkal jóval szélesebb
tartományban teszi lehetővé az utastérben jelentkező zaj mértékére utaló pontos következtetést.
Felmerül a kérdés, hogy miért az utastér a fontos, miért
nem az a hanghatás, amely az autón kívül van? Ezzel kapcsolatban Feszty Dániel elmondta, hogy ez a vásárlók elvárásaival
magyarázható, amelyek nagyban meghatározzák egy autó tervezését. Épp ezért ma már van egy úgynevezett „Sound Design” ága a járműfejlesztésnek, ami azt jelenti, hogy megtervezik, milyen zajélmény érje az utasokat az autóban. Például
ugyanannak a motornak a hangja az utastérben lehet teljesen
csendes, vagy lehet akár sportos is. Ez a tervező szabadságán
és a vásárlók elvárásain múlik, és ehhez kellenek ezek a szimulációs módszerek. Így ugyanaz a motor, mondjuk, egy limuzin kategóriájú autóban csöndes lehet, míg egy sportautóban
öblösebb hangja lehet – magyarázta a kutatócsoport vezetője.
A tanszékvezető kitért arra is, hogy a nagyon csendesnek
számító elektromos motorok elterjedésével igen sok olyan
hanghatás, zaj kerül majd előtérbe – vagyis utastérbe –, amit
most még elmaszkolnak a belső égésű motorok. A motorzaj
hiányából eredendően ugyanis más lesz a zajélmény a belső
térben is. Ahhoz is kellenek ezek az újfajta módszerek, hogy
ezeket az akusztikai tulajdonságokat versenyképesen, gyorsan és költséghatékonyan tudja megbecsülni egy autógyár.
Manapság az autóiparban nemcsak egy-egy technikai újítás a nagy érték, hanem a módszertan, azaz a know-how is,
amellyel a járműveket tervezik. Ezek színvonalának legalább
akkora értéke van a versenyképesség szempontjából, mint egy
újfajta technológiának. Ilyen új módszertan kifejlesztését célozta meg Győrben az MTA–SZE Lendület Járműakusztikai
Kutatócsoport. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Működő ökoszisztéma
a Kárpát-medencében
A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) az elmúlt két és fél évben olyan
ökoszisztémát épített ki, amely jelentősen hozzájárul a határon túli vállalkozások verseny- és exportképességének növeléséhez – szögezte le Oláh Zsanett.
A Kereskedőház vezérigazgatóját az elmúlt időszak eredményeiről és a határon
túli vállalkozások innovációs lehetőségeiről kérdeztük.
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2015-ben hozták létre a Kereskedőház 100 százalékos tulajdonában lévő Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft.-t. Mennyire váltotta be a hozzá fűzött reményeket
a kezdeményezés?
– A magyar vállalkozásoknak az elsődleges exportpiacot hagyományosan a régió országai jelentik, és ez az exportszámokban is tükröződik, hiszen a teljes magyar export mintegy egynegyede irányul a szomszédos államokba. Amikor
a hálózat elkezdte működését, elsődleges célként azt fogalmaztam meg, hogy ne csak a korábban működő, egyirányú
tevékenységeinket erősítsük, hanem egy olyan ökoszisztémát
hozzunk létre, amelyben a Kárpát-medencei vállalkozások
egymással közösen tudnak sikereket elérni. Hogy ezek a vállalkozások ne a versenytársat lássák egymásban, hanem
mindkét fél számára előnyös együttműködések alakuljanak
ki. Ehhez arra van szükség, hogy a határ mindkét oldalán
lévő vállalkozások közösen, egymás tevékenységét kiegészítve, egy harmadik piacon váljanak versenyképesebbé. Hittem
abban, hogy ezzel nemcsak fokozni tudjuk Magyarország és
a régió országai közti gazdasági kapcsolatokat, de egyben
dinamizáljuk is a határokon átívelő magyar-magyar üzleti
és gazdasági együttműködéseket. Az új szemlélet gyakorlati
megvalósításához időre és rengeteg munkára volt szükség,
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de a megálmodott együttműködés egyre komolyabb eredményeket tud felmutatni.

Mekkora volumenben kötöttek üzletet hazai vállalkozások és
a környező országok vállalkozásai a Magyar Nemzeti Kereskedőház Közép-európai Irodahálózatának közvetítésével?
– Az irodahálózat létjogosultságát egyértelműen igazolja, hogy
az első képviselet megnyitása óta mintegy 5,5 milliárd forint
értékű üzlet valósult meg a Kereskedőház közreműködésével.
Emellett közel 200 szakmai programot és nyolc, a régióban
rejlő üzleti lehetőségeket bemutató roadshow-t szerveztünk,
ezen túlmenően pedig partnereink számára kiállítási lehetőséget biztosítottunk Közép-Európa valamennyi meghatározó
szakkiállításán, vásárán. Az MNKH szolgáltatási portfóliójának jelentős részét elérhetővé tette a határon túli partnerei
számára, a többi között az üzleti lehetőségek és nemzetközi
partnerek felkutatását, a szakkiállításokon történő cégképviseletet, a kiállításokra felkészítő és külkereskedelemtechnikai
tréningeket, üzletember-találkozók és tárgyalások szervezését
vagy éppen a célországokra vonatkozó naprakész gazdasági,
jogi és piaci információk biztosítását.
Több mint 3000 külhoni vállalkozással alakítottunk ki
napi szakmai együttműködést 2018-ra, ez a szám pedig még
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emelkedhet, hiszen továbbra is kutatjuk a nemzetközileg is
versenyképes termék- és szolgáltatási portfólióval rendelkező
magyar vállalkozásokat. Eredményeink tendenciája előremutató: tavaly 2,1 milliárd forintot értünk el, és az utolsó negyedévben már havonta 300-400 millió forintnyi üzlet megvalósításában vettünk részt.

Milyen szektorok és mely régiók teljesítettek kiemelkedően?
– Érthető módon az eredményeink egyenes arányban állnak a
határon túli területek nagyságával, azaz csak Erdély és a Partium tekintetében realizálódott az üzletkötéseink mintegy fele.
Romániai irodáink 2,7 milliárd forint, a nagyváradi iroda pedig több mint egymilliárd forint eredményt ért el. Sok esetben
mi csak az első üzletkötésnél vagyunk jelen, az együttműködés
kialakítása után a rendszer már a Kereskedőház nélkül is tud
működni. Az egyik legnagyobb eredmény számomra az, hogy
a Kárpát-medencei magyar vállalkozások előtt megnyílt az út:
egy erdélyi vállalkozás például először Magyarországon hozott
létre leányvállalatot, most meg már a Felvidéken terjeszkedik,
míg egy vajdasági cég Erdélyben vetette meg a lábát.
Ami az iparágakat illeti, elsősorban az agrár- és élelmiszeripar területén vagyunk erősek, nemcsak termékek, de technológia szintjén is. Vajdaságban a gépipar, míg Erdélyben a bútorgyártás dominál, a felvidéki vállalkozások pedig elsősorban
a szolgáltatások területén mutatnak nagyobb aktivitást.
Tervezik új irodák nyitását a Kárpát-medencében?
– A közép-európai hálózatnak Szlovákiában és Romániában
hét, Horvátországban, Ausztriában, Szlovéniában egy, Szerbiában és Ukrajnában két-két, illetve Krakkóban egy irodája

van. Azaz nyolc országban 22 irodánk működik, ami teljes lefedettséget biztosít számunkra a határon túli magyar lakta
területeken. A lengyelországi kirendeltség a két nemzet közötti tradicionálisan jó viszony mellett a V4-es együttműködés további erősítését is szolgálja.

Hogyan jelenik meg a Kereskedőház határon túli vállalkozások számára is elérhető programjaiban az innováció?
– Tavaly év végén elindítottuk a Kárpát Agri kezdeményezésünket, amely a Digitális Exportstratégia keretében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a Digitális Jólét
Program közreműködésével, valamint az Agrárinformatikai
Klaszter társszervezésében valósul meg. A program célja
egy olyan, a Kárpát-medencében megvalósuló digitálismezőgazdasági ökoszisztéma létrehozása, amely hozzájárul
a gazdálkodók agrárinformatikai kompetenciáinak fejlesztéséhez, valamint a kis- és középvállalkozások üzleti tevékenységeinek támogatásához is. Emellett komplex smart
city szolgáltatási csomagot dolgoztunk ki, ezzel üzleti lehetőséget teremtve a kiforrott technológiával, termékekkel
rendelkező magyar fejlesztőcégeknek, amelyek képesek intelligens megoldásokat biztosítani a városi működés hatékonyabbá tételéhez. Programjaink mellett van azonban egy
másik fontos feladatunk is. Még az idén be szeretnénk fejezni azt a felmérést, amelyet a Kárpát-medence országaiban
indítottunk el annak érdekében, hogy megismerjük: az adott
országrészeken milyen érettségi fokon állnak az innováció
tekintetében a határon túli magyar vállalkozások. Ennek
ismeretében ugyanis még komplexebb szolgáltatásokat tudunk nyújtani nekik a jövőben. ¡
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Hármas rekord
a Paksi Atomerőműben
2016 után tavaly is termelési és teljesítménykihasználási csúcsokat ért el a 35 éve
működő Paksi Atomerőmű – hangzott el egy sajtótájékoztatón, amelyen Zsuga János,
az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója és Hamvas István, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója vett részt. Mindezt úgy érte el az ország legnagyobb
erőműve, hogy nem a rekordok hajszolása, hanem a biztonság volt az első számú cél.

Zsuga János, Hamvas István és Kovács Antal kommunikációs
igazgató

A

z erőmű által felállított egyik rekord: a négy blokk öszszesen 16 097,6 gigawattóra villamos energiát termelt
2017-ben, ami a bruttó hazai termelés 50 százaléka.
A második csúcsteljesítmény: a blokkok összteljesítmény-kihasználása 91,9 százalék volt, ami világszínvonalon is kiemelkedő eredmény. A négyblokkos üzemelés kezdete, 1988 óta
pedig minden idők legalacsonyabb kollektív dózisteljesítményét érte el az erőmű – erre a rekordra is méltán lehet büszke a kollektíva.
„A Paksi Atomerőmű – biztonságos és kiegyensúlyozott termelésének köszönhetően – a hazai szén-dioxid-mentes villamosenergiaellátás alappillére, az MVM Csoport meghatározó tagja. Az atomerőmű nem csupán az olcsó áram garanciája, de fenntartható módon járul hozzá a klímavédelmi célokhoz, a levegőtisztaság megőrzéséhez is” – hangsúlyozta Zsuga János.
A műszaki részletekre kitérve Hamvas István kiemelte, hogy
a 2015 végén bevezetett – több hazai és nemzetközi innovációs
díjjal kitüntetett – 15 hónapos üzemeltetési ciklusra való átállás
1. blokk: 84,49%
3. blokk: 91,93%

Erőműátlag:
91,9%

2017: teljesítménykihasználási rekord
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2. blokk: 100%
4. blokk: 90,23%

hasznossága ismét bebizonyosodott, hiszen ez is hozzájárult ahhoz, hogy tavaly a 2. blokk 100 százalékos kihasználtsággal tudott
termelni. A C15 az atomerőmű innovációjának egyik csúcsa, amiben jelentős szerepet játszott a belső munkatársak elgondolása
alapján kifejlesztett új üzemanyag.
Mindeközben csökkent az évente keletkező kiégett fűtőelemek
száma és a radioaktív hulladék mennyisége is. A termelés növekedése mindazonáltal nem ment a biztonság rovására: 2017-ben sem
történt a hétfokozatú Nemzetközi Nukleáris Eseményskála (INES)
besorolása szerinti 1-es vagy annál magasabb biztonsági kategóriájú esemény. A nullás, vagyis legalacsonyabb szintű jelentésköteles
eseményből pedig mindössze 17 fordult elő.

Egyéb műszaki fejlesztések is folynak az atomerőműben. Az eddig megszokott, főjavítások idején végzett karbantartás helyett
2017-ben engedélyeztették a biztonsági rendszerek berendezéseinek a blokkok teljesítményüzeme alatti, üzem közbeni karbantartását is. Úgy sikerült megnövelni az üzem közbeni karbantartási
terjedelmet, hogy az eddig elfogadott biztonsági színvonal nem
romlott, sőt éves szinten tovább javult.
Sikeresen megtörtént – a négy paksi blokk közül utolsóként –
a 4. blokk húszéves üzemidő-hosszabbítása is. Az Országos Atomenergia Hivatal 2017 végén kiadott engedélye alapján az 1987-ben
üzembe helyezett reaktor 2037-ig vehet részt az áramtermelésben.
Ezzel lezárult az a mintegy másfél évtizedes folyamat, amelynek során az atomerőmű technológiája egy generációval korszerűbbé vált.
Az atomerőmű turbináinak rekonstrukciója is a terveknek megfelelően halad, ennek eredményeként várhatóan 30 megawattal
nő az atomerőmű jelenlegi 2000 megawattos névleges villamos
teljesítménye. ¡

inno -tér
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Szerző: S. I. K.

Kulcsszereplő a Paks II. telephely földtani vizsgálatában
Az új atomerőművek építését körültekintő, alapos vizsgálatok előzik meg világszerte, amelyek része a kiválasztott helyszín – a telephely – alkalmasságának vizsgálata. A Paks II.
beruházási program keretében, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, hazánkban is
megtörténtek ezek a telephelyengedély megszerzéséhez szükséges vizsgálatok, és ennek
sarkalatos, terjedelmében, jelentőségében talán legfontosabb eleme a földtani viszonyok
megismerését célzó, úgynevezett Földtani Kutatási Program végrehajtása volt.

A Földtani Kutatási Program
végrehajtása

A

program végrehajtása érdekében az MVM Paks II. Zrt.
a meghirdetett, majd két fordulóban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a MECSEKÉRC
Zrt.-vel és az ÁKMI Kft.-vel mint nyertes közös ajánlattevőkkel 2015. április 2-án Vállalkozási szerződést kötött. A terepi kivitelezés az előkészítést követően azonnal megkezdődött,
és 2016. augusztus 10-én lezárult, azonban a legnagyobb feladatot
jelentő fúrási program már 2016. május végére befejeződött.

A Magyar Országgyűlés 25/2009. (IV. 2.) határozatával előzetes elvi hozzájárulást adott a Paksi Atomerőmű telephelyén
új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló
tevékenység megkezdéséhez. A jogszabályi követelmények
teljesítése céljából az MVM Paks II. Zrt. – mint a nukleáris
létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az
ezzel összefüggő hatósági tevékenységekről szóló 118/2011.
(VII. 11.) Korm.rendelet 19. § szerinti leendő engedélyese –
elkészíttette a Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új
atomerőművi blokkok telephelyvizsgálatára és -értékelésére
vonatkozó engedélykérelmet megalapozó dokumentációt, és
kérelemmel fordult az Országos Atomenergia Hivatalhoz (továbbiakban OAH) a telephelyvizsgálati és -értékelési engedély
kiadása érdekében. Az Országos Atomenergia Hivatal 2014.
november 14-én kelt, HA5919. számú határozatával (OAH2014-00673-0045/2014 iktatószámon) jóváhagyta az engedélyezett telephelyvizsgálati és -értékelési program részeként
tervezett Földtani Kutatási Program végrehajtását.
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A kutatási projekt szakmai és operatív
irányítását, minőségfelügyeletét, a fúrások
és vizsgálatok műszaki felügyeletét, valamint egyes méréseket, dokumentálásokat a
MECSEKÉRC Zrt. mint fővállalkozó végezte,
több mint 50 alvállalkozó cég és intézmény,
és e számot jelentősen meghaladó tervező, szakértő, kivitelező közreműködésével.
A kiterjedt kapcsolatrendszernek köszönhetően a projekt idején megszólítottuk a
hazai szakmai szervezeteket, szakképviseleteket, számos egyetemet, kutatóintézetet és köztük jó néhány külföldi specialistát. Kimagasló szakmai tevékenységük
nagyban támogatta a program sikerességét, így közvetve azt a célt, hogy a telephely-engedélyeztetés időben elindulhasson.
A munkák hátterének biztosítására a
MECSEKÉRC Zrt. a paksi telephely közelében Földtani Kutatóbázist hozott létre.
Ez szolgált a beruházóval, szakmai irányítókkal, alvállalkozókkal folytatott rendszeres egyeztetések helyszínéül, valamint itt
létesült a fúrómagok tárolására és a dokumentálási, mintázási feladatok ellátására
egy magraktár.

Új információ,
probléma
felismerése

Javaslattétel,
kockázatértékelés,
engedélyeztetési
kihatások

A Földtani Kutatási Program keretében
elvégzett munka terjedelme, szakmai részletessége, komplexitása és teljessége kivételesnek számít az utóbbi évek, sőt évtizedek hazai földtani kutatásában. A kutatás
magában foglalta a földtan minden részterületét – geológia, geoﬁzika, szeizmológia,
geotechnika, hidrogeológia –, és egyebek
mellett kiemelt ﬁgyelmet szentelt a telephely földrengésbiztonságának, a majdani
építkezéshez szükséges talajjellemzők meghatározásának és a hidrogeológiai viszonyok
megismerésének. Mint minden földtani kutatásnak, ennek is folyamatosan alkalmazkodnia kellett a beérkező új információkhoz, ennek kezelését részletesen kidolgozott
javaslattételi, véleményezési és jóváhagyási
rendszer szolgálta (ábra).
A terepi kivitelezési munkák tartalmaztak földtani, geomorfológiai és hidrogeológiai térképezést 3600 négyzetkilométeren,
118 kutatófúrás lemélyítését (ez összesen
14 786 folyóméter) a kapcsolódó lyukgeoﬁzikai, hidraulikai és kőzetfeszültség-vizsgálatokkal, különböző felszíni geoﬁzikai méréseket 294 négyzetkilométernyi területen,

Szakmai
véleményezés

Végrehajtás
Döntés

Kivitelező,
Fővállalkozó

Fővállalkozó

Kivitelező,
Fővállalkozó

Beruházó

Tudományos
Támogató Testület
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illetve 1000 kilométer feletti vonalhosszon
geotechnikai célú fúrásokat és in situ vizsgálatokat (2390 geotechnikai szondázás),
mikroszeizmikus mérőállomások kiépítését
(5 darab), hidrogeológiai monitoringhálózat
létesítését és a kapcsolódó méréseket. A fúrómagokról részletes kőzettani, tektonikai,
geotechnikai leírás és fotódokumentáció
készült. A begyűjtött, összesen több mint
16 ezer kőzet- és vízminta vizsgálatára széles körű laboratóriumi elemzési program
készült.

A laboratóriumi vizsgálatok elvégzésében nagy szerepet kapott a MECSEKÉRC
Zrt. Nemzeti Akkreditáló Hatóság által
akkreditált (NAT-1-1370/2015) vizsgálólaboratóriuma. Itt készültek a kémiai laborvizsgálatok, talaj- és kőzetvizsgálatok, vízkémiai elemzések, radiometriai elemzések.
A sekély mélységű fúrások (15–500 méter mélységtartományban), illetve monitoringkutak kiépítése érdekében a MECSEKÉRC Zrt. külön fúrási részleget hozott létre. A munkák folyamatos kiszolgálásához
biztosította a korszerű gépparkot, a nagy
pontosságú geodéziai műszereket, a leg-

MECSEKÉRC Zrt. • mecsekerc.hu

frissebb feldolgozó- és modellezőszoftvereket. A MECSEKÉRC szakembereinek kiemelkedő szerepük volt az egyedi hatósági
engedélyeztetési folyamatok lebonyolításában, a földtani hidrogeológiai, geotechnikai mérések, laborvizsgálati eredmények
feldolgozásában és a monitoringhálózatok
üzemeltetésében.
A kutatási program keretében képződött
nagy mennyiségű és rendkívül változatos
adatot térinformatikai adatbázisba rendezve – amely biztosítja egyrészt az eredmények
hosszú távú megőrzését, másrészt az adatok,
információk egyszerű kezelését, feldolgozását és szemléletes megjelenítését – adták át
a beruházónak. A megszerzett geológiaitektonikai információk hozzájárultak a telephely környezete mélyföldtani modelljének
megalkotásához, valamint 3D szeizmotektonikai, geodinamikai és hidrogeológiai mo-

dellezések elvégzéséhez, a terület geodinamikai folyamatainak megismeréséhez.
A program során az eredményeket egy
többszintű, hierarchikus jelentési rendszerben dolgozták fel, amely 158 záródokumentációt, szakági értékelő és összefoglaló jelentést tartalmaz. A következtetéseket és megállapításokat 840 oldalas kutatási zárójelentésben foglalták össze, melyet
– a telephelybiztonsági jelentés részeként –
2017-ben elfogadott az Országos Atomenergia Hivatal.
Bízvást megállapíthatjuk, hogy az eredmények, következtetések szakmai jelentősége túlmutat a program eredeti céljain,
hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő
módon gazdagította földtani ismereteinket. A munkák elvégzése során a szakembergárda részéről nyújtott szakmai támogatás, csapatmunka jóvoltából a projekt
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– a kitűzött célokat maradéktalanul teljesítve – a megadott határidőre eredményesen lezárult.
A kutatási és mérési programok eredményeinek integráló értelmezésében kiemelkedő szerepük volt a MECSEKÉRC Zrt.
több évtizedes földtani kutatási tapasztalattal, speciális ismeretekkel rendelkező
szakembereinek. Ők azok, akik tapasztalatokat szereztek a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) tervezésénél, építésénél; a Bodai Agyagkő Formáció
(BAF) kutatás programban, illetve még korábban a hazai uránércbányászat kutatási
és feltárási munkáiban.
Együttműködésükért, segítő hozzáállásukért köszönet illeti a beruházó, a szakmai
felügyeletet ellátó Tudományos Támogató
Testület képviselőit, valamint alvállalkozó
partnereinket. ¡
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Szerző: Bogdán Zoltán

Családi vállalkozás
a legjobbak között
A BÉDUS Mérnöki és Szolgáltató Kft. tulajdonos-ügyvezetője
a saját példájukon mutatja be, hogyan lehet hitelek nélkül, családi
vállalkozásban hazai és nemzetközi sikereket elérni egy olyan
speciális területen, mint az atomenergia-ipar. Nemcsak tőkére
van ugyanis szükség, hanem szakértelemre, kitartásra, némi
bátorságra és egy kreatív, mindig többre vágyó csapatra.

S

zabó Benjamin 1982-ben végzett a Budapesti Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki Kar folyamatirányító szakán, a hő
és atomenergia ágazaton. A szakma csúcsát akkoriban az
épülő atomerőmű jelentette, így hát a budapesti ﬁatalember hamarosan paksi lakosnak és munkavállalónak vallhatta magát.
Akkoriban zajlott az 1. blokk üzembe helyezése, a másik három
építése viszont még javában folyt. Friss diplomásként e blokkok
építésében, üzembe helyezésében vett részt, gyakorlati tudást szerezve az egyetemen elsajátított elméleti ismeretek mellé. A blokkok üzembe helyezése mellett energetikai szakmérnöki diplomát is
szerzett. A 4. blokk 1987-es üzembe helyezése után választhatott:
az üzemeltetésen vagy a beruházáson szeretne tovább dolgozni.
Az utóbbit tartotta izgalmasabbnak.
Erőműves pályafutása során végigjárta a szamárlétrát: beosztott
mérnökből az évek során projektvezetői pozícióba került. Legátfogóbb, legnagyobb kihívást jelentő projektje az úgynevezett Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) létesítése volt. A tárolólétesítés kérdésköre a nukleáris szakmában az 1980-as évek
végén jelentkező bizonytalanság miatt merült fel. Mennyi ideig
tartható fenn az az ideális állapot, hogy a szovjet partner elszállítja
az erőmű kiégett fűtőelemeit úgy, hogy a feldolgozás hulladékait
nem adja vissza? Kellene egy ﬁóknak készülő terv, ha a visszaszállítás bizonytalanná válik.
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Fűtőelem-szállítás C–30 konténerrel a KKÁT-ba

Széles körű előkészítés után, 1992-ben kötött szerződést az erőmű a tendergyőztes angol–francia GEC Alsthom céggel egy passzív
rendszerű, száraz, modulárisan megvalósítható tároló megtervezésére. Mire majdnem elkészültek a tervek, kiderült, hogy többről
lesz szó: nem csak a tervek kellenek, el kell kezdeni az építkezést is
az erőmű mellett. Ebben Szabó Benjamin akkor beruházóként vett
részt, de szakmai életpályáját a KKÁT ez idáig végigkísérte. Bonyolítóként, majd műszaki ellenőrként részt vett az eddigi összes modul
építésében. A létesítmény több mint húsz éve biztonságosan üzemel, jelenleg több mint 9000 kiégett fűtőelemet tárolnak benne.
Ekkor már több mint húsz esztendeje dolgozott az erőműben,
és nagyon úgy nézett ki, hogy ez lesz élete első és utolsó munkahelye. Ám 2003-ban radikális lépésre szánta el magát: közös megegyezéssel kilépett a cégtől.
„A rendszerváltást követően az erőmű vezetése is többször változott, s ezek a változások az én szintemet is érintették. Hol vezetőként,
hol »tanácsadóként« számítottak rám. Ebből ki akartam szállni.
Úgy gondoltam, hogy a negyvenes éveim elején még kellően ﬁatal
vagyok ahhoz, hogy megpróbáljak a szakmában maradva önállósodni, így a feleségemmel közösen megalakítottam a Bédus Kft.-t,
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melynek tervezett proﬁlja műszaki ellenőrzés, szakértés, felügyelet
volt. Az indulásnál szerencsénk volt, mert az akkor induló KKÁT
kettes ütemére kiírtak egy műszaki ellenőrzésről szóló közbeszerzési
pályázatot, amit sikerült egy másik céggel együtt megnyernünk.
Ez a több mint kétéves szerződés rendszeres bevételt és alapot biztosított a cég fejlesztéséhez. Kidolgoztuk és működtetni kezdtük a cég
minőségirányítási rendszerét, meghatároztuk azokat az alapelveket,
amelyekkel biztosítható, hogy a nekünk dolgozó szakemberek rendelkezzenek a szükséges jogosultságokkal” – emlékezett vissza Szabó Benjamin.
A munkákat alapvetően közbeszerzéseken nyerték el, sok kiírást megnyertek, volt számos, amit elbuktak. Az első időszakban
a legnagyobb megrendelőjük a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
(RHK) Kft. volt, de a partnerek között megtalálható az MV OVIT
Zrt. és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is. E szerződések teljesítéséhez a kft. létszáma a kezdeti két-három főről 10-12-re emelkedett,
és annyi is maradt hosszú ideig.
2011-ben külföldi partner is megjelent a cég életében. Egy cseh
céggel (VF a.s.) közösen vettek részt a szegmentált gamma szkenner berendezés telepítésében a Bátaapátiban létesült radioaktívhulladék-tárolóba. A kft. feladata ebben a projektben a tervek
honosítása, az engedélyezési követelményeknek való megfelelés
biztosítása és a helyszíni munkák elvégzése volt. Ez az együttműködés azóta is tart, jelenleg a magyarországi képviseletet és karbantartási hátteret biztosítják a cseh a partnernek.
Ez a kapcsolat később további cseh kapcsolatokat is hozott.
Egy másik cseh céggel (Chemcomex a.s.) együtt indultak az atomerőműben megvalósuló folyékony radioaktív hulladékok szilárdítására, cementezésére alkalmas berendezés gyártására, telepítésére, üzembe helyezésére kiírt pályázaton, amit meg is nyertek.
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A munkamegosztás az volt, hogy a csehek tervezik és gyártják a
cementezőberendezést, hiszen erre már volt referenciájuk. A helyszíni telepítés pedig már a Bédus dolga, beleértve az összes kapcsolódás tervezését, gyártását, szerelését, üzembe helyezését is. Úgy
gondolták, hogy az ellátandó feladatokat döntően koordinálják,
a ﬁzikai megvalósítást viszont kiadják alvállalkozóknak, de nem
egészen így történt. A szigorú, összetett engedélyezési folyamat,
illetve a változáskezelés miatt a helyszíni munkák nehezen tervez-

hetők, sok a nem tervezett állásidő. Emiatt, és abból adódóan, hogy
az erőmű területére kívülről szinte lehetetlen „civil” munkavállalókat bevinni, a bent dolgozók viszont nagyban függnek az ottani
feladatoktól, az eredeti tervet felül kellett írni.
„2017 elején úgy döntöttem, hogy létrehozunk egy hegesztőüzemet, »leigazoltunk« egy komplett, gyakorlattal rendelkező szerelő(hegesztő, csőszerelő, lakatos) csapatot és egy hegesztőmérnököt.
Béreltünk két csarnokot a Paksi Ipari Parkban, és a nulláról fölszereltük a műhelyt. Mindezt hitel nélkül, mert arra az elmúlt tizenöt

Cementezőtechnológia – helyszíni irányítás

évben soha nem került sor. Ebben a döntésben persze nagy kockázat is volt, de abban talán még nagyobb lett volna, ha minden marad a régiben. Úgy tűnik, bevált az ötlet, nagyszerű, kreatív csapat
jött össze, most pedig már a saját erőforrásainkhoz tudjuk igazítani
a munkavégzést. Ezzel a proﬁlbővítéssel a kft. munkavállalói létszáma már meghaladta a húsz főt” – mondta Szabó Benjamin.
A jelenlegi ütemezés szerint a cementező éles próbaüzeme
2018 végén indul. Ezzel együtt már egy kicsit a következő évekre
koncentrálnak: ha már ennyi pénzt, időt és energiát fektettek bele
ebbe a saját hegesztő-szerelő üzembe, szeretnék, ha lenne folytatás – az erőművön belül vagy azon kívül. A piaci visszajelzések
alapján nem tűnik reménytelennek az ügy, egy ilyen szaktudású,
tapasztalatú és mentalitású csapatnak, remélik, a következő években sem kell a munkanélküliségtől tartania.
A kivitelező, szerelőcsapat létrehozásában az is szerepet játszott, hogy 2016-ban, ki más, mint egy harmadik nagynevű cseh
cég (a ŠKODA JS a.s.) megkeresésére a Bédus Kft. technológiai szerelést vállalt Szlovákiában, a mochovcei atomerőműben. A legmagasabb biztonsági osztályba sorolt primer körhöz tartozó térfogatkompenzátor-rendszer szerelése volt a feladat. Nagy kihívás volt
ez, hiszen addig főleg műszaki ellenőrzést végeztek, itt viszont egyértelműen kivitelezőként számítottak rájuk. Körülnéztek a magyar
alvállalkozói, főleg hegesztői piacon, és belevágtak. Többtucatnyi
képzett szakembert vittek ki próbára, ám a speciális saválló, nagyon rideg vezeték AWI-s hegesztése sokakon kifogott. Csúcsidőben mégis 40-50 fővel voltak kint, döntően alvállalkozókkal. 2017
végén fejeződött be a munka, melynek során közel hatezer varratot készítettek el 10–300 milliméter átmérőjű csővezetékeken. ¡
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Szerző: Fekete Tibor

Sikeresen fejlesztett
gyártó fülkesor
Az Izotóp Intézet Kft. az ország legnagyobb, radioaktív készítményeket gyártó
vállalkozása. A jubileumát ünneplő vállalkozás vezetőjét, Lakatos Mihály ügyvezető igazgatót arra kértük, mutassa be az Innotéka magazin olvasóinak a céget.
Milyen jubileumot ért el a vállalkozás?

– Az Izotóp Intézet Kft. alapításának 25. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Jelenlegi
működésének alapjait az Országos Atomenergia Bizottság 1959-ben 15 fővel alapított
Izotópelosztó Intézete jelentette. Az intézet
neve később megváltozott, OAB Izotóp Intézet lett. A jelentős kutatótevékenységet folytató intézet idővel a Magyar Tudományos
Akadémiához került. Hevesy György Nobel-díjas tudós álma valóra vált. Az izotópok

az elmúlt 25 év alatt. Nem titkoljuk, hogy az
az út, amelyen haladtunk, göröngyös volt,
és gyaníthatóan az marad a továbbiakban
is. Okkal állítható, hogy elkötelezetten szolgáltuk és szolgáljuk az egészségügyet, a tudományos kutatást, az ipart. Ma már nem
létezik korszerű egészségügyi ellátás nukleáris medicina nélkül. A nukleáris medicina három nélkülözhetetlen alappillére a felkészült
szakember, a megfelelő technikai berendezés és a jó minőségben, megfelelő körülmények között gyártott izotóppal jelzett anyag.
Ez utóbbi a mi feladatunk, miközben erőforrásainkkal hozzájárulunk a szakemberek felkészültségének javításához, továbbképzésük
feltételeinek biztosításához.
Hol ismerhetik az Izotóp Intézet Kft.
termékeit, szolgáltatásait?

Lakaato
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gyakorlati felhasználása mindennapi életünk
része lett. Az izotóptermelés és -feldolgozás
felfutásával a piaci hatások is érvényesültek.
A gazdasági környezet megváltozásához az
Izotópkutató Intézetnek is alkalmazkodnia
kellett. A kilencvenes évek elejére kialakult
helyzet súlyosan érintette az intézet működését és jövőjét. A gazdálkodási szabályok
és a feltételek arra ösztönözték az intézet
fenntartóit, vezetőit és vezető szakembereit,
hogy 1993. január 3-án hozzák létre az Izotóp
Intézet Kft.-t. A kft. jelentős utat tett meg
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– Az Izotóp Intézet Kft. az Antarktiszt leszámítva minden földrészre eljutott termékeivel és szolgáltatásaival. A vállalkozás
több mint nyolcvan országba exportálja
kiváló minőségben gyártott készítményeit
és nyújt szolgáltatásokat. Készítményeit felhasználják a gyógyszerek kutatásánál, a növényvédő szerek lebomlásának nyomon követésénél, humán és állatgyógyászati diagnosztikánál és természetesen terápiás célból is. A cég árbevétele 2017-ben meghaladta a négymilliárd forintot. Az árbevétel
83-84 százaléka exportból származott. Küldetésének megfelelően célja, hogy a társadalom elvárásaival összhangban, az egészségügyi, oktatási, kutatási és ipari tevékenységekkel foglalkozó intézményeket és gazdasági társaságokat itthon és külföldön biztonságosan kezelhető, a tudomány jelenlegi
állásának és a kor műszaki színvonalának
megfelelő radioaktív, illetve alternatív termékekkel, technológiákkal és szolgáltatásokkal lássa el. Ehhez nélkülözhetetlen a GMP
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(Good Manufacturing Practice – a szerk.)
körülményeknek megfelelő termelés, a folyamatos kutatás, fejlesztés, az intenzív kereskedelmi munka, a megfelelő műszaki háttér biztosítása, a korszerű informatika, a minőségirányítás, az eredményes gazdálkodás.
A fejlesztés nélkülözhetetlen a talpon
maradáshoz. Ezzel hogy állnak?

– A közelmúltban befejezett fejlesztések a
közeli és a távolabbi célok elérését is szolgálják. A gyártási feltételek javítása egyben
új készítmények előállítását is lehetővé teszi. Szélesíti a termékpalettát. Az emberi alkalmazásra kerülő radioaktív gyógyszerek,
illetve vizsgálati készítmények gyártását a
helyes gyógyszergyártási gyakorlat, a GMP
irányelvei szerint kell végezni. Ennek egyik
alapfeltétele a megfelelő gyógyszergyártó
terek kialakítása. A radioaktív gyógyszerek
esetében további szabványokat is be kell
tartani, ami az ionizáló sugárzással szembeni védelmet és a környezet védelmét biztosítja. A nyolc forrófülkéből álló gyártósor
felújításakor a forrófülkéket és az operátorteret – a gyógyszergyártásnak megfelelően – minősített tisztatérbe helyezték és
légellátással szerelték fel. Ez a fülkesor eredetileg 1960 körül épült, és már tizenöt éve
kivontuk a gyógyszerek gyártásából, mert a
gyártótér nem felelt meg a tisztatéri követelményeknek, és az automatikus gyártási
folyamatok bevezetésére sem volt alkalmas.
A nagy értékű beruházásunk hozzájárult a
nukleáris medicinában alkalmazott radioaktív izotópokkal végzett orvosi diagnosztikai, terápiás és kutatóorvosi tevékenység
bővítéséhez. Az orvosi tevékenység alapja
a Nobel-díjas Hevesy György által kidolgozott nyomjelző (tracer) elv alkalmazása, ami
a betegellátásban nélkülözhetetlen. A korszerűsítést követően minden egyes fülké-
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ben az engedélyeknek megfelelően egy-egy
izotópot dolgozunk fel. A forrófülkékből a
levegő – a környezetvédelmi előírások betartásával – többlépcsős aktív szenes szűrőrendszeren és mérésekkel ellenőrzött módon távozik a rendszerből.

őrzési laboratóriummal, ahol az Európai
Gyógyszerkönyv előírásainak megfelelően
minősítik a terméket.

Mivel jellemezhetők a forrófülkék?

– Az igen szigorú előírások betartása és betartatása, a technikai feltételek biztosítása,
a rendszeres karbantartás, a legfontosabb
paraméterek folyamatos ﬁgyelemmel kísérése, az adatok rendszeres rögzítése és azok
elemzése, a monitorozó informatikai rendszer kiépítése azt a célt szolgálja, hogy a
gyártás során a lehető legnagyobb biztonságban legyenek a munkatársaink és a minket körülvevő környezet. A gyártófülkékből
kikerülő levegőt egy jelentős beruházással
kiépített többlépcsős szűrőrendszeren keresztül a gyártó telephelyen lévő 80 méter
magas kéménybe szívják el a hatalmas teljesítményű szivattyúk. A levegőben lévő anyagok radioaktivitását folyamatosan mérjük
a szűrés előtt, a szűrés után, a kéménybe belépés után és később a kémény meghatározott környezetében is. A kibocsátható
radioaktív anyag mennyisége nagyon pon-

– A radioaktív gyógyszerek csak megfelelő
falvastagságú védelemmel (10–100 centiméteres ólom, vasbeton) ellátott, úgynevezett forrófülkékben állíthatók elő. Emberi
kéz helyett a gyártási lépéseket manipulátorokkal kell végezni. A gyártás félig vagy
teljesen automatikus folyamatait, a steril
osztást, a betegek személyre szabott dózisainak beállítását és ellenőrző mérését, a
gőzsterilezést, az ólomtokba csomagolást
és a késztermék kiadását elszállításra a fülkékhez felszerelt érintőképernyőről lehet
vezérelni. A fülke gyártósorhoz tartozik
egy szállító alagút is, amely a fülkék közötti
átjárást biztosítja, hasonlóan ahhoz, mint
ahogy a repülőtereken a terminálok közötti vasút is működik az utasok szállítására.
A radioaktív gyógyszergyártó tisztatér közvetlen kapcsolatban van a Minőségellen-

Mennyire biztonságos a gyártás? Mit
tesznek a környezetterhelés csökkentéséért?

tosan meghatározott. A kibocsátható érték az egészségre nem jelent veszélyt. Ha
a megengedett kibocsátható érték 30 százalékát eléri a mért érték, akkor azt jelenteni kell a hatóságnak. Erre csak nagyonnagyon ritkán van szükség. A biztonságos
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működésről szeretnénk minden érdeklődőt meggyőzni. Évente nyílt napot tartunk,
ahol a résztvevők tájékoztatást kapnak a tevékenységünkről, és megtekinthetik a gyártóterületet. ¡
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Hatékony kibocsátáscsökkentés kellene
Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete
(EASAC) februárban nyilvánosságra hozott jelentésében elemezte, mekkora lehetőségek rejlenek a különböző szén-dioxidtárolási, illetve negatív emissziós technológiákban (NET).
vizsgálat azokból a becslésekből indult ki, amelyek szerint
nem elégségesek a párizsi klímavédelmi egyezményt aláíró
országok által felajánlott vállalások a kitűzött cél elérésére, vagyis
az, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedése jóval 2 Celsiusfok alatt maradjon az ipari forradalom előtti időszakhoz képest.
A számítások szerint a nemzeti vállalások teljesítésével átlagosan
2,7 fokkal lesz magasabb a Föld átlaghőmérséklete a század végére, és ha 2070-ig a jelenlegi ütemben folytatódik az üvegházhatású
gázok kibocsátása, akkor még a 3 Celsius-fokot is meg fogja haladni a felmelegedés. A jelentésben a klímavédelmi intézkedések
késlekedésének okai között szerepel „a technológiába” vetett hit,
ami majd megoldja a gondokat. Ezzel szemben a szakértők megállapítása az, hogy a NET technológiák megvalósítása hely- és eszközfüggő, továbbá bizonytalan, hogy ipari méretekben való alkalmazásuk révén mennyi szén-dioxidot lehet kivonni, illetve mennyi
kibocsátását lehet megelőzni. Ráadásul sokba kerül, és valószínűleg jelentős hatást gyakorol a szárazföldi és tengeri ökoszisztémákra. „A NET technológiákra támaszkodni a hatékony kibocsátáscsökkentés helyett súlyos következményekkel járhat az eljövendő
generációk számára” – állítják a jelentés szerzői, és azt ajánlják,
hogy ne is vegyék ﬁgyelembe az Európai Unió hosszú távú energetikai modellezési eljárásainál. A lehető legkisebbre kell visszaszorítani a kibocsátást, például az energiahatékonyság növelésével,

Az EASAC által elemzett negatív
emissziós technológiák
• erdősítés és újraerdősítés,
• a talajok szénmegkötő képességének szinten tartása és
növelése, szénmegkötő mezőgazdaság,
• biomassza-hasznosítás (energiatermelés) szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológiával kapcsoltan (BECCS),
• geokémiai szén-dioxid-kötő folyamatok,
• szén-dioxid-kivonás a levegőből szén-dioxid-tárolási technológiával kapcsoltan,
• az óceánok szén-dioxid-elnyelő képességének növelése.
Forrás: mta.hu
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Szén-dioxid-kibocsátási forgatókönyv a maximum 2 Celsiusfokos átlaghőmérséklet-emelkedés eléréséhez. Ekkora mértékű hőmérséklet-emelkedés esetén világszerte még viszonylag könnyen kezelhetők a klímaváltozás következményei az
ENSZ
Z Éghajlatváltozási Kormányközi Testületében ( IPCC
C)
együttműködő kutatók szerint. Az ábrán látható, hogy a párizsi
egyezmény kapcsán vállaltak ehhez nem elegendőek.

az energiatakarékossággal, a megújuló energiák használatának
gyors elterjesztésével, továbbá a klímabarát gazdálkodás és a szükséges szabályozási környezet kialakításával.
Az EASAC-jelentés javasolja, hogy az aláíró országok csökkentsék üvegházgáz-kibocsátásukat az egyezményben rögzített
nemzeti tervek lehető leggyorsabb végrehajtásával. Az elemzett
negatív emissziós technológiák közül a talajok szénmegkötő képességének szinten tartását és növelését, valamint az erdősítést
vélik a leginkább megvalósíthatónak a szakértők. Fontosnak
tartják még a szén-dioxid-kivonás és -tárolás (CCS) alkalmazása
előtt álló technológiai akadályok elhárítását, továbbá életképes
üzleti modellek kidolgozását a CCS-sel működő hőerőművek
és más energiaintenzív üzemek – például cementgyárak, acélkohók – működtetésére. Javaslataikat elő lehetne segíteni az Európai Unióban már most a megfelelő szakpolitikák bevezetésével, a
többi NET technológia esetén azonban még kérdés, hogy milyen
körülmények között, mely megoldások a leginkább célravezetőek
– állapítja meg az EASAC-jelentés. ¡

inno -tér

ELMŰ Nyrt., ÉMÁSZ Nyrt. • elmu.hu, emasz.hu

Szerző: Bogdán Zoltán

Befektetésekkel
a jövőért
A növekvő fogyasztói igények és a tiszta (zöld)
energia elterjedése az egész világon kihívások
elé állítja az energiaszolgáltató vállalatokat.
Nincs ez másképp hazánkban sem: az egyik
legnagyobb áramszolgáltató vállalatcsoport,
az ELMŰ-ÉMÁSZ évente több mint 30 milliárd forintot fordít beruházásokra, hogy lépést
tudjon tartani a fejlődéssel – derült ki egy
budapesti sajtótájékoztatón.
Béérreeess Józs
B
Jóózs
zsef
e
ef

Dr M
Dr
Dr.
Maarierie Theress Thiiel
ri
el

Dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke
hangsúlyozta: az elmúlt évek nehézségei ellenére a hazai fogyasztók
44 százalékát villamos energiával ellátó csoport hosszú távra tervez Magyarországon. A gazdasági növekedésből adódó plusz kapacitásigények, a megújuló energiatermelés (főleg a napelemek)
robbanásszerű fejlődése és az e-mobilitás elterjedése viszont folyamatos hálózatfejlesztésre, bővítésre és modernizációra kényszeríti
a szolgáltatókat, így az ELMŰ-ÉMÁSZ-t is. A német tulajdonosok
jóváhagyásával évente több mint 30 milliárd forintot ruháznak be,
és ez az összeg a jövőben nem csökkenni, hanem nőni fog. A fejlesztéseknek azonban határt szab a gazdasági racionalitás, valamint az
a tény is, hogy itthon az utóbbi években egyre nehezebb képzett
munkaerőhöz jutni, és az alvállalkozói árak is elszabadultak.
A technikai-műszaki részletekről Béres József, az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyvezető igazgatója adott
átfogó képet. Megemlítette, hogy az ország gazdasági növekedé-

séből (termelőüzemek, ipari és lakóparkok), illetve az úgynevezett
tiszta energia (főleg napelemek) rohamos elterjedéséből adódó
feladatok más-más technológiai kihívások elé állítják a vállalatcsoportot, de mindenképpen fejleszteni, bővíteni, modernizálni kell
a hálózatot.
Egy-egy nagyobb zöldmezős termelőüzem felépülése akár két
évig is eltart, van tehát elég idő a nagyfogyasztói igények egyeztetésére és a kapacitásbővítésre. A háztartási méretű kiserőművek
(jobbára tetőre szerelt napelemek) esetén viszont a magánembereknek már néhány hét is soknak tűnik. Márpedig ezek száma
2017-ben meghaladta a 25 ezret, és évente mintegy 30 százalékkal
növekszik. És akkor még nem is szóltunk az összehasonlíthatatlanul nagyobb teljesítményű napelemparkokról, amelyek óriási feszültségingadozást okoznak a rendszerben.
Az egyre gyorsuló ütemben beérkező csatlakozási igények száma tavaly meghaladta a százezret. Ezeket a kérelmeket viszont
csak akkor lehet pozitívan elbírálni, ha a környéken van megfelelő
hálózati kapacitás és alállomás. Ha nincs, akkor építeni kell, ami
sok időbe és rengeteg pénzbe kerül. Az ELMŰ-ÉMÁSZ a következő
tíz évben mintegy 17-19 digitalizált, automatizált, környezetbe illő
alállomást tervez építeni, ebből egy tucatot Budapesten vagy annak agglomerációjában. A hatalmas összegek és a vontatott engedélyezés mellett az is gondot okoz, hogy a lakosság egy része tart
az alállomás sugárzásától és zajártalmától. Indokolatlanul – mint
ahogy azt számos szakértői vélemény is bebizonyította.
A vállalatcsoportnak az új fejlesztések mellett természetesen
folyamatosan javítania kell meglévő szolgáltatásai minőségét,
csökkenteni az üzemzavarok gyakoriságát és időtartamát. Ezt nehezíti meg az egyre szélsőségesebb időjárás: a nagy viharokban,
hóesésben dőlnek a fák, szakadnak a vezetékek. Ennek megakadályozására tervezik a föld alatti kábelesítés kibővítését, nemcsak
a városokban, hanem a hegyvidékeken is. ¡
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Szerző: Bogdán Zoltán

A kapcsolt energiatermelés nem csodafegyver
A kapcsolt vagy idegen szóval kogenerációs erőművek speciális helyzetben vannak
az egész világon. Hiába kiemelkedő hatékonyságúak, a viszonylag drága berendezések miatt lassú a megtérülésük, a legtöbb országban támogatásra szorulnak. Magyarországon sokáig töretlen volt az elterjedésük, de egy 2011-es rendelet eltörölte
a kedvezmények nagy részét, a szakma pedig azóta is keresi a helyét. A részletekről
Kiss Csabával, a Magyar Kapcsolt Energiatársaság elnökével, a brüsszeli székhelyű
Cogen Europe elnökhelyettesével beszélgettünk.
Kezdjük rögtön egy „jóindulatú” megjegyzéssel. Egy szakmabeli szerint a „kapcsoltaknak” nem most megy rosszul, hanem
2011-ig ment túlságosan is jól…

– Hozzánk is eljutottak már olyan megjegyzések, hogy mi a KÁT, vagyis a Kötelező Átvételi Tarifa rendszeren belül „halálra kerestük magunkat”. Ennek nem sok a valóságalapja. A cégeknek kétségkívül jobban
ment, de csak annyira, hogy belátható időn belül megtérült a beruházásuk, ami bizony jelentős összegeket tett ki. Ez ugyanis egy nagyon
bonyolult, ezért fajlagosan drágább technológia, mivel két terméket
– villamos energiát és hőt – állít elő, sőt, ha az abszorpciós hűtést is
idevesszük, akkor már trigenerációs technológiáról beszélünk. Nem
véletlen, hogy az igen hatékony, fűtőanyagot spóroló, környezetkímélő kogenerációs termelést a legtöbb uniós országban is támogatják.
Kivéve tehát Magyarországot. Hogyan vészelte át a szakma a
2011-es megrázkódtatást?

– Nagyon nehezen. Erre példa, hogy 2010-ben a magyar nettó energiatermelés mintegy 21 százalékát adta a kapcsolt ágazat, 2014-ben
viszont mindössze 10,7 százalékot. Abszolút számokban: a 8 ezer gigawattórás termelés 3,2 ezerre zuhant vissza, ami mintegy 60 százalékos
csökkenést jelent. Néhány nagyobb kapcsolt termelésű erőműegységet teljesen leállítottak, a kisebbek közül pedig pár helyen leszerelték
és értékesítették a gázmotorokat. Többtucatnyi egység azóta sem
üzemel. A többség pedig egyszerűen visszafogta a veszteségessé vált
villamosenergia-termelését, és eléggé reménytelenül megpróbált csak
hőértékesítésből megélni. A „teljes leszerelés” már csak azért sem jöhetett szóba, mert sokan hitelből vásárolták meg a berendezéseiket.

A ma már akár három terméket – villamos energiát, hőt és
abszorpciós hűtést – is előállító trigenerációs technológiát
alkalmazó kogenerációs termelés hatékony, fűtőanyagot
takarít meg és környezetkímélő.

Kapcsolt technika
A hőerőműveknél a villamosenergia-termelés melléktermékeként nagy mennyiségű hulladékhő keletkezik. Akár hagyományos gőzturbinát használnak, akár gázturbinát vagy belső égésű gázmotort, jelentős a rendszer hővesztesége. Ezért is alacsony (30-65 százalék)
az ilyen erőművek hatékonysága. A kapcsolt energiatermelésnél a hő- és villamos energia előállítása egyazon technológiai folyamat
keretében történik, amelynek a hatásfoka elérheti a 80-90 százalékot. A kapcsolt erőművek szélesebb körű elterjedését leginkább az
akadályozza, hogy a villamos energiát ugyan sok ezer kilométerre is el lehet szállítani, a hőenergiát viszont csak néhány tíz kilométerre.
Tehát mindenképpen lakott területek közelébe kell őket telepíteni.
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Ekkor jöttek be a képbe a szinte hungarikumnak számító,
„közös portfólióba csoportosított” erőművek.

– A szakma inkább „szabályozó központnak” hívja őket, ám a lényeg ugyanaz: a néhány megawattos kis erőművek összeállnak,
és úgy jelennek meg, mintha egy viszonylag nagy, de rugalmas
egység lennének. Nyolc ilyen központ létezik, sokban hasonlítanak egymásra, azonban van némi rivalizálás, verseny is köztük.
A kicsiknek így már lehetőségük van arra, hogy közösen elinduljanak
a MAVIR áramlicitjein, és szerepet kapjanak a rendszerszintű szabályozásban. Az egységek éves kihasználtsága maximum 10-30 százalékos, az árbevétel pedig a negyedéves tenderek miatt teljesen

És hogyan látja a szövetség az európai kapcsolt helyzetet?

– Abban egyetértenek a szakemberek, hogy a kapcsolt energiatermelés nem csodafegyver, soha nem fogja felváltani a nagy, hagyományos erőműveket vagy a villámgyorsan elterjedő megújulókat.
Viszont minden országnak szüksége van egy egészséges energiamixre. Ebben lehet fosszilis nagyerőmű, atomerőmű, megújuló is,
de a nagy hatékonyságú, primerenergia-megtakarító, rugalmas
kapcsolt erőműveknek is megvan a helyük ebben az energiacsomagban. A biomassza-biogáz alapú kapcsolt erőműveket külön is
támogatják. Az EU rendelkezései – például a „Tiszta energia minden európainak” jogalkotási javaslatcsomag, az Energiahatékonysági vagy a Megújuló Energia Direktíva – egyértelműen mutatják,
hogy a technológiailag fejlett kogeneráció egyre preferáltabb energiatermelési mód lesz Európában. A kapcsoltak aránya Németországban például akár meg is duplázódhat a következő évtizedben. Nem sok új fosszilis hőerőmű épül manapság Európában, de
az általában kapcsolt.
A Magyar Kapcsolt Energiatársaság 21. konferenciáján,
március végén tehát tudnak majd biztató dolgokat is mondani a várhatóan több mint száz résztvevőnek?

– Mindenképpen – de azért áltatni sem szeretnénk őket. Ami az
összeurópai helyzeten kívül is biztató lehet: itthon is egyre több
a hálózatba kapcsolt megújuló napenergia, a megawattos méretű
szolárparkoknak és a háztartási méretű PV- (fotovoltaikus – a szerk.)
erőműveknek köszönhetően. Ez a kiszámíthatatlan, lüktető energia
egyre nagyobb kiszabályozási teljesítményt feltételez, ami esélyt

Ha a néhány megawattos kis erőművek összeállnak, és
úgy jelennek meg, mintha egy viszonylag nagy, de rugalmas
egység lennének, lehetőségük van arra, hogy elinduljanak
a MAVIR
R áramlicitjein. Jelenleg nyolc ilyen – ahogy a szakma
nevezi – szabályozó központ létezik.

kiszámíthatatlan és tervezhetetlen – de esélyt ad a túlélésre. Az elmúlt két-három évben egyébként már némi stabilitás, sőt fejlődés mutatkozott, főleg a központoknak és a kiszámíthatóbb
hőárszabályozásnak köszönhetően. 2015–16-ban a hazai kapcsolt
energiatermelés aránya elérte a 14 százalékot, ami valamivel fölötte volt az uniós átlagnak. Ha egy kistermelő tagja egy központnak,
és elfogadható szerződése van valamely távhőszolgáltatóval, akkor már nagyon szolidan meg tud élni – legfeljebb a felújításokra
és fejlesztésekre nem marad elég pénze.
Ön az európai kapcsolt szövetség, a Cogen Europe vezetőségi tagja, elnökhelyettese. Onnan milyennek tűnik a magyar
valóság?

– A szövetség nagyra becsüli azokat az erőfeszítéseket, amelyeket
a magyar szakma tesz a kogeneráció ügyéért. Ezért fordulhatott
elő, hogy húsz év után, 2017 szeptemberében a Cogen Europe először tartotta éves konferenciáját Brüsszelen kívül – Budapesten.
Az is jelzésértékű volt, hogy 2014-ben a Veolia cég pécsi „szalmaerőműve” kapta az Európa legjobbjának járó díjat a biomasszatüzelésű erőművek piacfejlesztési kategóriájában.

Magyarországon is egyre több a hálózatba kapcsolt megújuló napenergia, a megawattos méretű szolárparkoknak
és a háztartási méretű PVV-erőműveknek köszönhetően.

kínál a rugalmas kapcsoltaknak is. Az is előnyös, hogy az európai
hátterű jelentős cégek – mint például a Mercedes, a BorsodChem
vagy a Lego – az új, zöldmezős magyarországi telephelyeikre ultramodern, mondhatni „state of the art” kapcsolt erőművet létesítenek, de gyarapodnak a lakónegyedek, irodaparkok, bevásárlóközpontok vagy szállodák mellé telepített kogenerációs erőművek is.
Úgy tűnik, egyre többen jönnek rá, hogy a legolcsóbb energia a fel
nem használt energia… ¡
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ülőmunka, egészségügyi problémák • ultraibolya sugárzás, napfoltaktivitás

Egészséges irodaházak
Egy közelmúltban megjelent amerikai kutatás
szerint egészségügyi problémákat okoz a techLumo Bodytech egészségügyi szolgáltató cég 2000 fős
nológiai eszközök használata, illetve a folyafelmérésében a megkérdezettek főleg hát- és fejfájásra,
matos ülőmunka az irodai dolgozók mintegy valamint szemkiszáradásra és nyaki fájdalmakra panaszkod60 százalékánál, a válaszadó nőknél pedig tak. A felmérésből az is kiderül, hogy egy irodai dolgozó namég ennél is nagyobb arányban. ponta átlagosan 6-7 órán át ülőmunkát végez a munkahelyén,

A

miközben az ajánlott legalább 30 perc mozgás helyett mindössze 6-10 percet tölt jellemzően könnyebb ﬁzikai aktivitással.
Ezért fontos, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére és közérzetére is kedvező hatással vannak.
A washingtoni székhelyű International WELL Building Institute nemzetközi WELL Building Standard (WELL) minősítése
az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli hét szempont – a levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes
fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség – alapján. Jelenleg világszerte 34 irodaépület rendelkezik WELL előminősítéssel. Hazánkban a Futureal-csoport fejlesztései közül
a budapesti Váci úton épülő Advance Tower, az Etele tér és
a Kelenföldi pályaudvar mellett megvalósuló Budapest One,
valamint a Corvin Technology & Science Park irodakomplexumok szerepelnek a Platina előminősítési listán. ¡

Közeleg a következő
szoláris minimum?
A Kaliforniai San Diego Egyetem tudósai közeli napszerű csillagok műholdas megfigyeléseit tanulmányozták, hogy megbecsülhessék a következő „nagy minimum” időszak
UV sugárzás csökkenésének mértékét.

sugárzás további 7 százalékkal csökken a ciklus legalacsonyabb
pontján. Erről szóló tanulmányuk az Astrophysical Journal Letters
folyóiratban jelent meg a közelmúltban. „Most van egy viszonyítási
alapunk, amely által jobb éghajlati modellszimulációkat tudunk
elvégezni, így pontosabb képet alkothatunk arról, hogyan befolyásolja az éghajlatváltozást az UV sugárzás csökkenése” − mondta
Lubin, aki munkacsoportjával a Nemzetközi Ultraibolya Explorer
szatellit misszió közel húsz év alatt összegyűjtött adatait használta. A Naphoz hasonló csillagok sugárzását hasonlították össze, és
azonosították azokat, amelyeken minimumot tapasztaltak. Tanulmányuk fő következtetése az, hogy a következő nagy szoláris minimum lelassíthatja, de nem állíthatja le a globális felmelegedést. ¡

A

tudósok által nagy minimumnak nevezett időszak alatt csökken a Nap mágnesessége, ritkán keletkeznek napfoltok, és kevesebb ultraibolya sugárzás érkezik bolygónk felszínére. A tudósok
úgy vélik, hogy a szabálytalan időközönként bekövetkező esemény
a Nap mágneses mezőjével kapcsolatos véletlenszerű ingadozások
miatt indult el. A Nap az évszázad közepére kevesebb sugárzást
bocsáthat ki, s bár ez segíthet lelassítani, de nem akadályozza meg
az ember által okozott éghajlatváltozás tendenciáját.
Dan Lubin ﬁzikus kutatócsoportjával elsőként készített becslést az UV sugárzás csökkenésének mértékéről. A Nap 11 éves
ciklusa alatt a napfoltaktivitás következtében nő és csökken az
ultraibolya sugárzás. A kutatók becslése szerint az ultraibolya

30

innotéka
inn

2018. március

inno -tér

környezetbarát gasztronómia, felelős turista, fenntarthatóság

Szerző: Paulik Katalin

Az idegenforgalom
és a fenntarthatóság
A világ legjobban jövedelmező gazdasági ágazata és a legnagyobb környezetszennyezője az idegenforgalom. A gazdasági szárnyalás árnyékában szeméthegyeket és élelmiszer-pazarlást találunk? Milyen következményekkel jár az idegenforgalom, s milyenné kellene átalakítani, hogy
a saját életünket, környezetünket élhetőbbé tegyük? Van alternatívája
a tömegturizmusnak? A szakemberek szemléletváltásról beszélnek.

L

ugasi Andreával, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának
dékánjával az idegenforgalom és a környezet kölcsönhatásáról, valamint az élelmiszer-pazarlásról és a felelős vendéglátásról beszélgettünk.

A vendéglátás és a szállodaipar rengeteg energiát, vizet és
más erőforrást emészt fel, szennyezi a környezetet és szemetet termel. Igaz, hogy ez az egyik legkevésbé szabályozott iparág?

− Vannak a szakmának olyan területei, amelyek jól szabályozottak,
például a nagy szállodaláncoknál igen komolyan veszik a fenntart-

hatóságot, szigorú standardok vonatkoznak a hulladékok, illetve a
környezetbe kibocsátott szennyező anyagok kezelésére. A vendéglátáshoz és a turizmushoz azonban hozzátartozik a közlekedés is,
és a távoli turisztikai úti célok elérése manapság már nem hajóval,
hanem repülőgéppel történik, és ezen nagyon nehezen tudnánk
változtatni. Szerencsére lokálisan sokkal többet tehetünk a környezetünkért, például olyan turistautak szervezésével, amelyekre
nem autóval, hanem kerékpáron vagy lovas kocsival visszük el a
vendégeket. A turizmusban és a vendéglátásban is megjelenik
az élelmiszerrel kapcsolatos pazarlás és a különböző hulladékok,
viszont ezek kezelésére léteznek jó gyakorlatok: újrahasznosítás,
szelektív gyűjtés, növényi hulladék komposztálása.
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Lokálisan
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sokkal többet tehetünk a kör
ö nyezetünkért, például olyan turistautak szervezésével,
amelyekre nem autóval, hanem
em
m kerékpáron vagy lovas kocsival visszük el a vendégeket.
Egy étteremben rengeteg az ételmaradék, azzal mi történik?

− Veszélyes hulladéknak számít, amit az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően lehet csak megsemmisíteni, vannak olyan
vállalkozások, amelyek ezzel foglalkoznak. A növényi hulladékok
komposztálása vidéken sokkal könnyebb, mint a nagyvárosokban,
trágyázni lehet vele a veteményeskertet, hogy saját zöldség és
fűszernövény kerüljön az étterem konyhájára. Léteznek tehát jó
megoldások. Az uniós csatlakozást megelőzően is voltak felelősségteljesen gondolkodó vállalkozások, amelyek komolyan vették a
környezetük védelmét: újrahasznosították a papírt, a műanyagot,
a fémet, nem dobták ki és nem is égették el a gyűjtőkartonokat.
Többet is lehetne tenni akár a vendéglátásban, akár a turizmusban, egészen kis dolgokban is, amelyek nem igényelnek költséges

A turizmusban és a vendéglátásban megjelenik az élelmiszerrel kapcsolatos pazarlás és a különböző hulladékok. A növényi
hulladékok komposztálása jó megoldást jelenthet vidéken,
ahol trágyázni lehet vele a veteményeskertet, hogy saját zöldség és fűszernövény kerüljön az étterem konyhájára.
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befektetést. Kezdve az energiatakarékos hűtőtől a LED világításig, de az energiaforrások átgondolt használatával is kímélhetjük
a környezetünket, például azzal, hogy nem kapcsoljuk be addig a
főzőlapot, amíg nem tesszük rá az ételt, vagy lekapcsoljuk a világítást, ha nincs rá szükség, és nem a radiátorok közelében helyezzük
el a hűtőszekrényt – ez utóbbiak egy kis odaﬁgyelésen kívül semmibe sem kerülnek.
Napjaink központi témája a környezettudatosság, ám az kevés, ha csak beszélünk róla. A valóságban tapasztal szemléletváltást a vendéglátásban?

− Ennek látjuk a jeleit. Például egyre több vendéglátós gondolkodik
olyan választék kialakításán, amelyhez a környéken élő gazdáktól
kívánja beszerezni az alapanyagokat, esetleg saját maga kezd el
zöldséget, fűszernövényt termeszteni vagy bort készíteni. Nagyon
sokszor találkozom olyannal is, amikor egy vendéglátóipari egység
büszkén hirdeti, hogy saját alapanyagokat használ. Ennek természetesen az ellenkezője is előfordul, amikor a top éttermek séfjei azt
mondják, nincs itthon megfelelő alapanyag, ezért külföldről hozatják be, amire szükségük van. Mégis határozott előrelépés érzékelhető ezen a területen. A szemléletet váltani akaró vendéglősök a
többi között a Felelős Gasztrohős Alapítványon keresztül is kaphatnak segítséget. Ez a szervezet a környezetbarát gasztronómiai
megoldások népszerűsítését és az egészséges étkezés támogatását
tűzte ki célul. Számos területen adnak tanácsot, az alapanyagok és
a tisztítószerek beszerzésétől kezdve egészen az energiatakarékos
módszerek bevezetéséig. Van egy minősítő rendszerük, és aki a kritériumoknak megfelel, zöld étterem minősítést kap. Tavaly volt egy
közös rendezvényünk az alapítvánnyal, ahol az érdeklődő vendéglátósoknak biotermesztéssel foglalkozó kistermelők mutatták be
a termékeiket. Az volt a célunk, hogy összehozzuk őket, és bízom
benne, hogy üzletek is köttetnek ezeken a találkozókon.
A fiatalabb korosztály érdeklődik inkább, vagy ez kortól
független? A rendezvényen milyen kérdéseket tettek fel?

− A ﬁatalok azért érdeklődnek, mert a környezettudatosság és az
egészséges táplálkozás egyre népszerűbbé válik, a kicsit idősebbek
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pedig azért, mert emlékeznek a gyerekkorukra, főleg, ha vidéken
nőttek fel, ahol mindig volt friss zöldség, tej, tojás. Aztán kimaradt
harminc év, amikor nem ez volt a fő szempont, de most megint
egyre népszerűbb a környezet- és egészségtudatos táplálkozás.
Az említett rendezvényen elsősorban a környezetbarát, a természetben lebomló tisztítószer kérdése érdekelte a vendéglátósokat,
ami azért különösen fontos, mert mindenkinek be kell tartani az
élelmiszerbiztonsági előírásokat, és csak olyan szereket szabad
használni, amelyek maradéktalanul megfelelnek ezeknek az előírásoknak. A fenntarthatósággal kapcsolatban a tisztaságot is fontosnak tartom megemlíteni, hiszen másoknak főzni óriási felelősség.
A meglévő környezeti, etikai, szociális javainkat úgy illik használnunk, hogy maradjon a következő nemzedékeknek is, ezért ne csak
a mának, a jövőnek is főzzünk. Mindannyian hallottunk már arról,
hogy a túlhalászás az egyik legsúlyosabb, az óceánokat fenyegető
veszélyek közül, a tudósok szerint több halfaj sem éri el a fennmaradásukhoz szükséges egyedszámot. Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy az éttermeknek le kellene mondaniuk a tengeri halételekről, csupán azt, hogy fenntartható termelésből szerezzék be az
alapanyagot. Az itthon fogyasztott halaink is mind tógazdaságokból származnak, mivel sem a Tiszán, sem a Balatonban nem lehet
halászni. Emiatt tartom nagyon jó kezdeményezésnek a francia
Olivier Roellinger séf nevével fémjelzett gasztronómiai versenyt,
ahol fenntartható gazdálkodásból származó halakból kell elkészíteni az ételeket. A versenyfelhívás néhány éve hozzánk is eljutott, azóta a diákjaink részt vesznek az eseményen. A verseny kelet-európai
döntőjét idén márciusban a mi karunk rendezi meg, mivel 2017-ben
egyetemünk hallgatója, Szűcs Dániel első helyezést ért el. Egy ilyen
verseny kiválóan alkalmas arra, hogy felhívjuk a ﬁatalok ﬁgyelmét:
van lehetőség megőrizni a fajok sokszínűségét, ez rajtuk is múlik.
Ön szerint melyek a legfontosabb teendők a fenntarthatóság, illetve a környezettudatos működés megvalósításához
a vendéglátásban?

− Érdemes először kis dolgokkal kezdeni, ami nem kíván komoly befektetést, ide tartozik például a szezonnak megfelelő étlap összeállítása, helyi beszállítók választása, olyan konyhai műveletek elsajátítása, amelyekkel a lehető legkevesebb hulladék keletkezik, valamint
a kevésbé környezetszennyező vegyszerek használata, takarékos
vízcsaptelepek felszerelése. Sok apró lépéssel lehet előre haladni,
például a szezonalitás ﬁgyelembevételével, mert nem biztos, hogy
télen epret kell felszolgálni az idénygyümölcsök helyett. Helyi ételek készítésével is fel lehet dobni az étlapot. És amint lehetőségünk
van rá, természetesen érdemes a befektetést igénylő korszerűsítéseket is elvégezni: a világítást, a hűtést, a fűtést vagy a hőszigetelést.

S

zalók Csillával, a BGE Turizmus Intézeti Tanszék vezetőjével arról beszélgettünk, hogyan lehetne rávenni a szabadidejüket utazással töltő embereket arra, hogy másképp
viselkedjenek a természetben, hogy felelős turistaként ne
csak végigrohanjanak a különböző helyszíneken, hanem szánjanak
elég időt az élmény befogadására.
Szakmai kutatásai során a globalizáció hatásait vizsgálta
a turisztikai vállalkozásokra. Egy új fejlődési pálya mit jelent a hazai turizmus szereplői számára?

− Tanszékünk egyik kutatási témája a Turizmus Komplex Mutató,
amellyel a települések turisztikai potenciálját mérjük. Térségi szinten vizsgáljuk a turizmus gazdasági, társadalmi és szociális hatásait, a helyi lakosság elégedettségét, valamint a környezet és a természet tiszteletben tartását is. Olyan komplex mutatót dolgoztunk ki egy-egy régió turisztikai fejlettségének a mérésére, amely
nem csak az eltöltött vendégéjszakák számából indul ki.
Mert ahol jó élni, oda jó ellátogatni is?

− A fenntarthatóság szempontjából azért különleges a turizmus,
mert mindannyiunk életére hatással van, és ha jól kezeljük, az
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buliturizmus. Ez gyakran a helyi lakosság számára tarthatatlan
helyzetet eredményez, aminek az lehet a következménye, hogy
sokan elköltöznek.
Ez történik a belső-erzsébetvárosi bulinegyedben, ahol a
lakók népszavazást kezdeményeztek az ottani vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartásának korlátozásáról, ám az alacsony részvétel miatt érvénytelen lett. Ez azt jelenti, hogy a
probléma továbbra sem oldódik meg. Mit tud tenni az állam?

− Semmi esetre sem azt, hogy megtiltja. Például támogathat városközponton kívüli szállásfejlesztéseket és kiépítheti a vendégek
fogadásához szükséges egyéb infrastruktúrát is.

Rá kell venni a szabadidejüket utazással töltő embereket arra,
hogy másképp, felelős turistaként viselkedjenek a természetben.

mind az idelátogatók, mind a helybéliek számára élhetőbb környezetet teremt. Az unió kidolgozta az Európai Turisztikai Indikátor
Rendszert, ezt igyekeztünk adaptálni a hazai viszonyokra. Először
a Balaton régióban végeztünk felmérést, ennek eredményeit a közelmúltban publikáltuk.
Magyarországon is egyre nagyobb teret nyer a megosztáson
alapuló gazdasági modell, és ez jelentős hatást gyakorol az
idegenforgalmi ágazatra, gondoljunk csak a szálláshelyszolgáltatás piacán bekövetkezett változásokra. A gazdasági hatásokon, a turisták szokásain túl azt is vizsgálják,
hogy a turizmus különböző típusai milyen terhelést jelentenek a környezetre?

− Természetesen, ezek nagy kutatási témák, először azonban mindig a gazdasági vonatkozásokat vizsgáljuk, valamint azt, hogyan
kellene az adott ország gazdasági szabályozási környezetébe beépíteni az új üzleti modellt. Ez a helyzet például a sharing economy
(közösségi gazdaság – a szerk.) egyik nagy szereplője, az Airbnb
szállásmegosztás esetében is, mivel ennek a piacnak egészen más
a versenypozíciója. A turizmust nem lehet egységesen szabályozni,
a döntéseket helyben kell meghozni. Nincs egységes európai turizmusstratégia sem, mivel egyedi desztinációkról, helyi adottságokról, a lakosságról és a környezetről van szó. Magyarországon
évtizedek óta vita folyik a turizmustörvényről, amely a turizmus
egységesítését lenne hivatott szolgálni, azonban olyan sok, egymástól különböző részből áll, hogy nem könnyű egységes keretrendszerbe foglalni. Ugyanakkor mégis meg kell próbálni, mert a
turizmus alapja a helyi szereplők közötti együttműködés, enélkül
nem képzelhető el fenntartható fejlődési pálya az adott térségben.
Erősödik például az a trend, hogy a szállodák a környező településeken keresnek beszállítót, ehhez viszont az agrárszektorral is
együtt kell működni. Az összehangolásnak óriási szerepe van a
fenntarthatóságban. Kulcsfontosságú tehát, hogy felelős gondolkodással próbáljuk összekapcsolni a részeket, különben vagy nem
lesz eladható a szolgáltatás, vagy nem azt fejlesztjük, ami a régiónak és az országnak is jó. Közismert példa erre az érintett városrészek túlzsúfoltságához vezető, egyébként nagyon sikeres
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A bulinegyedet egyebek között éppen az teszi olyan vonzóvá, hogy a városközpontban van, csak sajnos nem a felelős
turisták járnak oda. Őket inkább az ökoturizmus érdekli.
Lát fejlődést ebben az irányban?

− A Tisza-tónál például óriási fejlődés tapasztalható az elmúlt
években, elindult a falusi turizmus, a tó körül kempingek, szállodák, strandok épültek, valamint egy ökocentrum. Amióta céltudatosan elkezdték védeni és fejleszteni a térséget, gazdasági és
fenntarthatósági szempontból is jól látszik a fejlődés. A tudatos
tervezésnek és vendégirányításnak köszönhetően nem özönlenek
tömegével egy területre a vendégek. Fontos szegmense lehet a
fenntartható turizmusnak a látogatóközpontok kialakítása a nemzeti parkok területén. Gyönyörű helyek találhatók az országban,
amelyek télen is tele vannak belföldi és külföldi turistákkal. Úgy
gondolom, hogy inkább az alternatív turizmust érdemes fejleszteni, amivel a saját életünket, környezetünket tesszük élhetőbbé. Ehhez az kell, hogy egy-egy desztinációban többféle termék is legyen,
ami sokféle igényt képes kielégíteni. És az utazás ma már alapigény,
ami hozzájárul a szellemi és ﬁzikai megújulásunkhoz.
Az ENSZ a 2017-es évet a fenntartható turizmus fejlesztésének nemzetközi évévé nyilvánította, és számos esemény
foglalkozott világszerte a témával. Mi történt itthon?

− Az Utazás Kiállítás fókuszában az egészséges életmód, továbbá
a természetközeli élményturizmus szerepelt, és sor került fenntartható turizmussal foglalkozó előadásokra is az elmúlt évek
fejlesztéseinek, valamint a változatos programoknak és a széles
körű szálláskínálatnak a bemutatása mellett. A fenntartható turizmus fejlesztésének nemzetközi évére tekintettel végeztünk egy
kutatást. Középiskolákban azt vizsgáltuk, szerepel-e a tantervben
a fenntarthatóság, illetve része-e az iskolai stratégiának. A kutatásból az derült ki, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni
a fenntarthatóság oktatására. Turisztikai szempontból is megpróbáltuk felhívni erre a ﬁgyelmet. Az erről készült tanulmányunkat
a közeljövőben publikáljuk. Az egyetemen is jóval többet foglalkoztunk tavaly a fenntarthatósággal, mint korábban, de ennek
más okai voltak. Oktatási szakemberként úgy vélem, nagyon nagy
a felelősségünk a képzés szemléletének kialakításában. Felelős turizmus − Felelős turista címmel több konferenciát is rendeztünk
külföldi és hazai előadók részvételével.
Tavaly szeptemberben harmadik alkalommal jelent meg
„a világ top 100 fenntartható desztinációja” lista, amelynek élén Hollandia végzett nyolc úti céllal, Magyarország

zöldkörnyezet
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viszont fel sem került rá. Milyen feladatok állnak a hazai
turizmus előtt?

− Gyerekcipőben járunk még. A nemzeti parkjaink megfelelhetnének a kritériumoknak, de ezen a listán desztinációk szerepelnek,
vagyis olyan turisztikai térségek, ahol többféle szolgáltatás és termék együttesen jelenik meg. Azt gondolom, hogy termékeink már
vannak, például a gyógyvíz vagy a wellnessturizmus, de a fenntart-

− Erre van egy rendszer, a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség, egy önkormányzati elven működő szakmai
és érdekképviseleti szervezet, melynek célja a hazai turizmus szereplőinek területi szempontú összefogása. Itthon már közel száz
ilyen szervezet működik. Egy fejlődési szint után az a legfontosabb,
hogy a helyi szereplők összefogjanak, hiszen ahhoz, hogy ki tudják
adni a szálláshelyeket, kell, hogy legyen a környéken vendéglátó
egység, esetleg gyógyvíz vagy egyéb programlehetőségek. Ausztriában kiválóan működik ez a rendszer, méghozzá hosszú távon
is fenntartható módon, mivel nem egy helyre koncentrálódnak a
turisták, mégis a néhány ezer fős településeken akár több százezer
turista is megfordulhat évente. A tervezés a turizmusban nagyon
fontos, tudni kell, hogy hányan jönnek, és ennek megfelelően kell
fejleszteni a vendéglátást, a közlekedést, valamint a célcsoportnak
megfelelő attrakciókat.

Forrás: mtu.gov.hu

A turizmus fenntartható fejlesztésének úgy gondolom, fontos része lehet az üdülési szezon meghosszabbítása, ha lehet, egész évre.

Termékeink már vannak, például a gyógyvíz vagy a wellnessturizmus, de a fenntartható desztinációk kiépüléséhez hálózati
együttműködésre van szükség a szereplők között.

ható desztinációk kiépüléséhez hálózati együttműködésre van
szükség a szereplők között. Nagy előrelépést jelent például, hogy
a Magyar Turisztikai Ügynökség térségfejlesztési programokat indít azzal a céllal, hogy kiderüljön, melyek a leginkább versenyképes
termékek mind a belföldi, mind a nemzetközi turizmus szempontjából, valamint annak érdekében, hogy az egy-egy térségben zajló
fejlesztések összhangban legyenek.
Kik és hogyan vonják be a helyi szereplőket a szakmai
együttműködési hálózat kiépítésébe?

− Jobban ki lehetne használni az olyan különleges adottságainkat, mint például a Balaton, ahol jól láthatóan kezd élénkülni a
téli turizmus, ám ehhez elsősorban programokra van szükség,
hiszen a szállás- és vendéglátóhelyek adottak. A fenntarthatóság
érdekében a tömegturizmustól az élhetőség felé kellene elmozdulni, különben nem születnek állandó munkahelyek, mert csak
vendégmunkásokra van szükség a szezon idejére. A helyi értékteremtés magasabb szintű közösségi érdek, amit tervezni kell. Nem
mindegy az sem, hogy milyen tevékenységre és hány engedélyt
adnak ki egy adott térségben. Nagyon nagy felelőssége az államnak, hogyan szabályozza ezeket a piacokat a szakértőkkel és a helyi
szereplőkkel együttműködve. Állami feladat a turisták utazási szokásainak országos felmérése is. Örömhír, hogy a Magyar Turisztikai
Ügynökség újraindította a Turizmus Bulletin negyedéves szakmai
és tudományos folyóiratát, amelyben a szakmai szereplők ismét
publikálhatnak, és az állami kutatások eredményeit is közlik, hogy
eljussanak a fogyasztókhoz és a vállalkozásokhoz. Meggyőződésem, hogy csak az fenntartható, ami kiegyensúlyozottan fejlődik,
ahol minden résztvevő tudja a feladatát – és együttműködik a
többiekkel. ¡

A fenntarthatóság érdekében a tömegturizmustól az él
é he
h tő
tősé
ségg fe
sé
felé
lé kell
ellle
lene elmozdulni.
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Délalföldi Kertészek Szövetkezete • delkertesz.hu

Szerző: Sz. C. Sz.

Egységesen
magas minőség
Sikeres évet tudhat maga mögött a Délalföldi Kertészek Szövetkezete.
Évről évre sikerül túlszárnyalni az előző évi teljesítményünket, 2017-ben
az árbevételünk már elérte a 8 milliárd forintot, amelynek 98 százaléka
tagi árbevételből származik – nyilatkozta magazinunknak Ledó Ferenc,
a DélKerTÉSZ elnöke.
– A telepünkön megforduló árumennyiség is folyamatosan
növekszik, csak paprikaféléből, amely a fő profilunkat képezi,
35 ezer tonnát értékesítettünk 2017-ben. Jelentős növekedés
mutatkozott a fürtös és koktélparadicsom mennyiségében
is, tavaly körülbelül hétezer tonna volt az értékesítés, és ez
a jövőben várhatóan növekedni fog, hiszen az elmúlt időszak
a paradicsom-üvegházak nagyszabású beruházásairól szólt
– folytatta Ledó Ferenc. – Szintén jelentős, közel 22 ezer tonna ipari növényt (ipari paradicsomot, zöldborsót és spenótot)
biztosított a feldolgozóiparnak a DélKer TÉSZ . A mennyiségi
növekedés mögött, a bővítések mellett az áll, hogy termelőink évről évre tapasztaltabbak, így javul az egy négyzetméterre jutó betakarítási arány. Tagjaink folyamatosan szakmai
képzéseken vesznek részt, fórumokon nyújtunk lehetőséget
a tapasztalatcserére, szaktanácsadóink pedig bármilyen,
termeléssel kapcsolatos kérdésben rendelkezésre állnak.
Infrastrukturális fejlettségtől függetlenül minden tagunktól egységesen magas minőséget várunk el, hiszen így tudjuk zászlóshajónk, az eredetvédett Szentesi paprika hírnevét
megőrizni – hangsúlyozta az elnök.
A DélKerTÉSZ -nél tavaly is voltak infrastrukturális beruházások, bővítették például a zöldségátvevő és válogatócsarnokot, aminek köszönhetően kényelmesebben tudják
a szövetkezet termelői osztályozni és csomagolásra előkészíteni az árut. – Idén pedig a hűtőházunkat bővítjük, ami jelentősen megkönnyíti majd a tárolást, hiszen a megnövekedett árumennyiség miatt a raktározás a szezonban szinte már
megoldhatatlan – mondta az elnök.
– Az egész hazai agrárágazatban a munkaerőhiány jelenti a legégetőbb problémát, amit a szövetkezetünknél is megérzünk. Nemcsak szakképzett munkaerőből van hiány, de
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termelőink gyakran egyáltalán nem találnak munkaerőt, ami
miatt akár a betakarítás is csúszhat, ez pedig szezonban óriási
bevételkiesést is okozhat, hiszen napról napra változik az ár.
A szakember-utánpótlás kérdésére nagy hangsúlyt fektetünk;
három éve elindítottuk duális képzésünket, hogy a hallgatók
már a felsőoktatási tanulmányaik során szakmai tapasztalatokra tehessenek szert, így a későbbiekben akár szövetkezetünknél kamatoztathassák a megszerzett tudást.
Csapatunk február elején részt vett a berlini Fruit Logistica
szakkiállításon, ahol Magyarország közösségi standján képviseltette magát a DélKerTÉSZ több hazai TÉSZ -szel és más,
a zöldség-gyümölcs ágazatban tevékenykedő vállalkozással
együtt. Jó lehetőség ez a már meglévő partnerkapcsolatok
ápolására, valamint új értékesítési lehetőségek felkutatására.
Ilyenkor mindig bemutatják az aktuális trendeket, legújabb
technológiákat, amelyek meghatározzák majd a következő
éveket. Szembetűnő, hogy az automatizálásra egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek, akár a betakarítás során, akár a késztermékké alakítás, csomagolás terén – ez részben orvosolhatja
a munkaerőhiányt. A másik trend, amely körvonalazódik, hogy
egyre nagyobb az igény a csomagolt, fogyasztásra kész, úgynevezett ready-to-eat termékekre. A mai fogyasztóknak fontos
a kényelem, és hogy minél praktikusabb formában jussanak
hozzá a napi vitaminadagjukhoz. Ezen a téren is célunk a fejlődés. A jövőben szükség lesz a jelenlegi egységcsomagjaink újragondolására, így közeledve a fogyasztói igényekhez, valamint
a környezetbarát, biológiai lebomló csomagolóanyagok használatát kell előtérbe helyeznünk – hangsúlyozta Ledó Ferenc. ¡

zöldkörnyezet

kulturális hatások, közösségi média • biztonsági veszélyek

Digitális világkép
A digitalizáció kulturális hatásait térképezte fel egy átfogó kutatásában a Kantar
Hoffmann cég a Magyar Telekom megbízásából. Az eredményekből egyebek között
kiderül, hogy a fiatalabb generációk számára már nem értelmezhető a digitális világ megkülönböztetése a „valós” világtól,
számukra nem érthetőek ezek a fogalmak.

A

magyar felhasználók internethasználati szokásairól és a digitális fejlődés szemléletformáló hatásairól ad átfogó képet
a nemzetközi felmérés a 14 év feletti heti internetezők körében,
illetve az ezt kiegészítő etnográﬁai és szemiotika vizsgálat, valamint 11 hazai szakértő háttérelemzése.
Az eredményekből kiderül, hogy az internetező magyarok
naponta két és fél órát töltenek átlagosan az online térben, a
kapcsolódások fele telefonról, fele PC-ről történik. Öt felhasználóból négynek van okostelefonja, PC-je a válaszadók 88 százalékának van, tabletet vagy más eszközt pedig csak minden
hatodik internetező használ. A szolgáltatások vagy termékek
online vásárlása a válaszadók 44 százalékának már ismerős,
ám kevesen szerzik be a napi fogyasztási cikkeket ezen a csator-

nán. Igen népszerűek ugyanakkor a közösségi média oldalak: a kutatásban részt vevők kétharmada használja naponta ezeket a felületeket, közülük a Facebookot részesítik előnyben a legtöbben.
Az internet általános szemléletváltoztató hatásának egyik kiemelt
aspektusa a digitális és a valós világhoz való hozzáállásban mutatkozik meg. A felmérés szerint az X és az idősebb generációk két külön
térként értelmezik ezeket, és a valódit érzik természetesnek, komfortosnak és – ami a legfontosabb – értékesnek a másik ellenében. Ezzel
szemben a ﬁatalabb, Alfa, Z és Y generációk többségének értelmezhetetlen a két dimenzió szétválasztása: számukra egyetlen világ létezik,
amely valós, de digitalizálódott. Az X és Y generáció tevékenységeiben már kihasználja a digitális lehetőségeket. A Z és Alfa generáció
tagjainak mindez természetes: ők digitális bennszülöttek. ¡

Növekvő számú IT-s fenyegetések
Az biztonsági veszélyek elleni
K
védekezés költsége igen jelentős,
IT

két számjegyű növekedést ért el
tavaly, ugyanakkor a fenyegetések
száma is nőtt – hívta fel a figyelmet a Novell Magyarország Kft.

özleményükben az áll, hogy egy tavaly őszi nemzetközi kutatás szerint
a vállalatok 2017-ben átlagosan 11,7 millió dollárt költöttek kiberbiztonsági intézkedésekre, 23 százalékkal többet, mint az előző évben. A szervezetek ugyanakkor 2016-hoz képest 27 százalékkal több, átlagosan 130 incidenst
észleltek, és minden jel arra mutat, hogy a helyzet idén tovább romlik.
A szakértők megállapították: tízből nyolc alkalmazott titkosítatlan pendrive-okat használ munkája során, 87 százalékuk nem is értesíti munkáltatóját,
ha elveszít egy céges adatokat (is) tartalmazó USB-kulcsot, ami komoly kockázatokat jelent az érzékeny vállalati adatokra és üzleti titkokra nézve. A legjobb
példa erre egy londoni utcán tavaly talált pendrive a Heathrow repülőtér biztonsági információival. Az ilyen fenyegetések kezeléséhez fontos az alkalmazottak oktatása és a titkosított pendrive-ok használata, ám csak a megfelelő
eszközkezelő megoldással együtt lehet teljes a védelem.
Egy másik kritikus terület a céges gépeket fenyegető kiberbűnözés. Példaként említették, hogy kiberbűnözők feltörték egy Buenos Aires-i kávézó
wiﬁ hálózatát, és kriptovaluta-bányászatra vették rá a gyanútlan vendégek
laptopjait, azaz kihasználták a gépek erőforrásait arra, hogy azokkal maguknak keressenek pénzt online. Az ilyen esetek kapcsán minden vállalati IT biztonsági szakemberben felmerülhet a kérdés: lehetséges, hogy a tudtuk nélkül
a céges notebookokat is felhasználják hasonló célokra, amikor az alkalmazottak a szervezet infrastruktúráján kívül, nem a céges hálózaton végzik a munkájukat. Nem árt tudni, hogy ezek az esetek is kivédhetőek a fejlett eszközkezelő
alkalmazásokkal. ¡
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Szerző: B. Szabó Edina

Láncra fel!
A modern világ egyik legnagyobb előnye az információtechnológiai eszközök jószerével
korlátlan elérése és a fejlesztések, applikációk részletgazdagsága, amelyek a szórakozástól
a társadalmi problémamegoldáson át abban segíthetnek, hogy élhetőbb legyen a világ. A fejlődés természete miatt egy-egy ember szempontjából hosszú idő, ám fejlesztési távlatokban
pillanatok alatt kerülnek be mindennapi életünkbe különleges megoldások annak a szűk
rétegnek köszönhetően, amelynek tagjai felismerik a lehetőséget egy-egy technológiában,
kibányásszák a rejtett kincseket a társadalom tagjai számára, kollektív felhasználásra.
Kisszótár
Blockchain – a blockchain vagy blokklánc olyan
adatbázis, amely egy folyamatosan növekvő, adatblokkokból álló listát tart nyilván, a hamisítást és
módosítást kizáró módon. A blokkok kezdetben csak
adatokat tároltak, de a modern megvalósítások (mint
például az Ethereum) már futtatható kódok tárolására
is alkalmasak. Egy blokk tranzakciók listáját és benne
tárolt programok által végzett műveletek eredményeit
tartalmazza, valamint metaadatokat, amelyek időponthoz és az előző blokkhoz kapcsolják.
ICO – Initial Cooin Offering, azaz kezdeti érme

kibocsátás. Egy új kriptovaluta ezzel a módszerrel is
elindulhat, amikor az első érméket a piacra bevezetik.
Olyan, mint az IPO (Initial Public Offering) a részvények
esetében, ez a tőke bevonásának új formája.

A

január végén első alkalommal megrendezett Blockchain Budapest konferencia szervezőinek jóvoltából számos olyan új
vagy új megközelítésből ismerős megoldással találkozhattak
az érdeklődők, amelyek bizony megváltoztathatják a megszokott banki, egészségügyi, élelmiszeripari vagy médiahasználati szokásainkat. Nemcsak a felhasználók, de az egyes rendszerek minden szereplője
számára.
Olyan különleges blockchain, magyarul blokklánc-technológián alapuló fejlesztések mutatkoztak be, hogy ha ezek csupán előszelei is a –
számos magyar fejlesztő részvételével – prognosztizált változásoknak,
érdemes már most a cikkünkhöz kapcsolódó kisszótár kifejezéseit memorizálnunk. A Bitcoin és blockchain témáról az Innotéka magazin 2016. decemberi számában már írtunk. Az azóta eltelt, technológiai szempontból
kétpillantásnyi idő alatt felhalmozódott fejlesztésből és tudásanyagból
pedig a konferencián elhangzott előadásokból válogattunk.
A több mint húsz előadóval, több száz érdeklődő előtt megtartott
Blockchain Budapest konferencia főszervezője, Szilágyi Imre elmondta,
hogy a szakmai összejövetel elérte célját, az előadások átfogó képet adtak
a vállalkozóknak és a vállalati döntéshozóknak a blokklánc felhasználási
területeiről. „Látható volt, hogy Magyarország alapvetően jól áll, ami a
blockchain alapú megoldások fejlesztésére képes informatikai csapatokat
illeti; születnek is sikeres magyar termékek, viszont ezeket a rendszereket
kevés magyar vállalkozás használja, holott az új technológia alkalmazása
komoly versenyelőnyt biztosíthatna számukra.” Hozzátette, hogy ősszel
már nemzetközi blockchain konferenciának adhat otthont Budapest.
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Kriptovaluta – olyan digitális eszköz, amely csereeszközként vagy manapság ﬁzetőeszközként is funkcionál. Kriptográﬁát (azaz titkosítást) használ a tranzakciók biztonságossága érdekében. A kriptovaluták
a digitális valuták közé tartoznak, de besorolhatók az
alternatív valuták vagy a virtuális valuták csoportjába is. Jelenleg több mint 1400 kriptovaluta létezik,
legtöbbjük a Bitcoinhoz nagyon hasonló vagy abból
levezethető.
Okos szerződés – az okos szerződés egy számítógépes
program, amely, mivel digitális, lehetővé teszi egy megállapodás ellenőrzését és végrehajtását. Az okos szerződés nagy előnye, hogy mindezt harmadik fél nélkül tudja
megvalósítani, az ügyletek pontosan nyomon követhetők
és visszafordíthatatlanok. Okos szerződést először 1994ben, a magyar származású Nick Szabo írt.
Token – az angol kifejezés jelentése értéket képviselő
tárgy, általános fordítása zseton. Informatikai jelentése
olyan objektum, amely – gyakran kizárólagos – jogot
biztosít egy művelet elvégzéséhez. A kriptovaluták világában a token és coin szavakat sokszor szinonimaként
használják, de míg a coin (pénz érme) konkrétan pénzt
jelöl, addig a token tágabb fogalom, és bővebb jogokat
is jelölhet, nem feltétlenül csak ﬁzetési funkciót.
Forrás: Blockchain Budapest konferencia kiadványa,
Szilágyi Imre

bitcoin, blockchain, bank, egészségügy, élelmiszeripar, média

A konferencia egyik vitathatatlan konklúziója az, hogy jól járunk,
ha a blokkláncmegoldás felé törekszünk, amely már régen nem
csupán a ﬁntech, azaz pénzügyi technológiai megoldásokról szól,
és messze nem csak IT szempontból érdekes. A magyar fejlesztők
élen járnak a rendszerek létrehozásában, és nagy fantáziával aknázzák ki az új technológiában rejlő lehetőségeket. Ilyenek például a
kriptotőzsde, a kriptobefektetések kezelésére fejlesztett alkalmazások, mint például a konferencián megjelent magyar Income Locker
(gyors hitelnyújtó alkalmazás, folyamatos fedezet- és árfolyamﬁgyeléssel) és az Augmint (amely az első stabil kriptovaluta létrehozását
ígéri). Pénzügyi tanácsadók az eseményen is hangsúlyozták, hogy
amikor a kriptovaluta-kereskedelembe jó időben beszálló ﬁatal
milliomosokról esik szó, ne felejtsük el a tőzsdei mozgásokat, az
árfolyamkockázatot és azt sem, hogy még nincs mögöttünk több
évtizedes tapasztalat – ami néha a hagyományos tőzsde esetében is
édeskevésnek bizonyulhat. Szóval, mellékhatások tekintetében kérdezzük meg könyvelőnket, tőzsdei tanácsadónkat, privát bankárunkat, és itt aztán tényleg ne nyújtózkodjunk tovább a takarónknál.
A blokkláncban rejlő lehetőségek néhány különleges példája
megmutatja az emberi kreativitást.
Ennek egyik szellemi terméke, a blockchain gyakorlóterepe, a
Cryptopunk vagy a Cryptokitties – mindkettő rendkívül egyszerűen és könnyedén vezet be a kriptovaluták világába, a kereskedésbe, az okos szerződések rejtelmeibe, miközben punk karaktereket

sem jutalék, sem a „világi” tranzakciós díjak nem terhelik a tárgycserét. A blokkláncnak köszönhetően minden nyitott, ellenőrizhető, kalkulálható és hamisíthatatlan – de ami a legkülönösebb,
adott esetben egy műtárgy töredékére is lehet licitálni, vagyis
elmondhatjuk, hogy, mondjuk, mi birtokoljuk Van Gogh másik
fülét… Természetesen maga a műtárgy nem mozdul, de ennyi tulajdonrészre már akár hitelt is felvehetünk, befektetési portfóliót
is létrehozhatunk, a variációk tükrözik az oﬄine már megszokott,
kitanult rendszert.

A blockchain gyakorlóterepe lehet a Cryptopunk vagy a Cryptokitties, melyek rendkívül egyszerűen és könnyedén vezetnek
be a kriptovaluták világába.
A blokklánc alapú műtárgykereskedő platformban minden
tranzakció nyitott, ellenőrizhető, kalkulálható, hamisíthatatlan, és egy műtárgy töredékére is lehet licitálni. Bár a
műtárgy nem mozdul, a tulajdonrészünkre akár hitelt is
felvehetünk.

adunk-veszünk, illetve kriptomacskákat „házasítunk”, gyakorlatilag nemesítünk befektetésünk értékének növelése érdekében.
Mindkettő esetében a speciális megjelenés, a különleges tulajdonságok vagy éppen a végtelenül egyszerű, letisztult megjelenés lehet értékes.
Ha már különlegességekről van szó, meg kell említeni a Maecenas nevű fejlesztést, amely, híres ókori névadójához hasonlóan,
a művészet támogatására, a műkincsek korlátok nélküli megosztására és elérhetőségére törekszik. A blokklánc alapú műtárgykereskedő platformként, mindenkinek lehetőséget nyújt a piacra
törésre, kinek-kinek lehetősége szerint. Egyrészt a harmadik fél – a
kereskedő és tulajdonképpen a pénzügyi intézet – kiiktatásával jelentős költséget takarít meg az adásvételben szereplőknek, hiszen

A blokklánc adatbiztonságát és hamisítatlanságát felhasználva lépett piacra a magyar fejlesztésű Etheal, amely a doklist.com
páciens-orvos nyilvántartó és véleményező portál mögé felállított
adatbázis- és tőkekezelő rendszer. A neve egyébként a fejlesztők
szerint a J. R. R. Tolkien (a Gyűrűk Ura írója) által kitalált mesterséges nyelvből kiemelt „eithel”, magyarul azt jelenti: jól vagy kellemesen. Az Etheal platform a Heal tokennel történő kereskedést
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biztosítja; izgalmas ökoszisztémájáról és a fejlesztés szakaszairól érdemes az etheal.com oldalon tájékozódni, az értékelő-nyilvántartó
adatbázis pedig a doklist.com magyar nyelvű oldalon érhető el.
A doklist.com páciensek értékelésére építő, orvosválasztást
megkönnyítő nyilvántartás 2014-es magyarországi indulása után
rendkívül gyorsan fejlődött. A fejlesztése során felmerült problémákra, mint például a nemzetközi sztenderdnek való megfelelés
hiánya okozta bizalmatlanságra a blokkláncrendszer bevezetésével találtak megoldást. A blokklánc természeténél fogva egységes
és nyilvános alapot nyújt az adatkezelésben, törölhetetlen és feltörhetetlen nyilvántartást garantál nem csupán az értékeléseknek,
hanem biztosítja akár az intézményi felkészültség ellenőrzését
vagy az időpontfoglalást is. Az új alapok lehetőséget teremtettek
a ICO procedúra indítására, vagyis tőkebevonásra, amely a terjeszkedés léptékét tekintve éppen időszerűvé is vált, évi két és fél millió
látogatóval. A magyar platformot követően, a brazil indítása után
szakaszosan további öt, majd harminc országba tervezik bevezetni. A 2017-es ICO-t pedig többszörösen díjazták, például a 2018-as
CES Blockchain versenyén megszerezte az előkelő 2. helyezést.
Szintén izgalmas, új terület az élelmiszer-biztonságra fókuszáló, már sikeres működést követően blokkláncra települő Te-Food
fejlesztés, amely célja egyebek között az élőállat-kereskedelem
és -feldolgozás körüli visszaélések és a láncolatban tapasztalható
egyenlőtlen proﬁteloszlás megszüntetése. A Te-Food 2016-os bevezetése Vietnamban gyorsan beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Újságírói kérdésekre Csendes Dániel (blockchain technology
consultant, vagyis blokklánctechnológiai szaktanácsadó) elmondta, hogy az országválasztás ugyan véletlennek tűnhet, de Vietnam
mellett az egyik legfontosabb érv az állam közreműködése volt,
hiszen ez nagyban elősegítette a hatékony bevezetést. Jelenleg is
több országban folynak előrehaladott tárgyalások, így Magyarországon is.
Vietnamban a rendszer segítségével számos illegális vágóhidat
sikerült felszámolni, illetve a feketekereskedelemben dolgozók tucatjai kerültek börtönbe. A következő mérföldkő a mostani centralizált rendszer helyett a blokkchain bevezetése.
Ez a technológia minden szinten biztonságot nyújt, az illegális
vagy élelmiszerbiztonsági szempontból nem megfelelő cégek egyszerűen eltűnnek. Kiemelt az élőállatokkal kapcsolatos visszaélések
visszaszorítása, és bár a Te-Food nem rendőri szervezet, a rendszer
egyik legfőbb erénye, hogy a kétes vállalkozások nem tudnak elbújni. Ezután már jöhetnek az állami rendfenntartó szervek, amelyek
kellő szigorral lecsaphatnak ezekre a szervezett egységekre.
A költségek eloszlanak a rendszer felhasználói között. Az értékesítési folyamat minden szereplője, a termelőtől a feldolgozón
át a boltig, tranzakciókat használ. Bevétel, proﬁt abból keletkezik,
hogy a Te-Food egyrészt ezeket a tranzakciókat értékesíti, másrészt a ﬁzikai azonosítók is saját gyártásúak. Lényeges szempont
a piaci szereplők árérzékenysége, ezért például egy sertés teljes
utánkövetési költsége kevesebb, mint egy amerikai dollár. Fontos,
hogy a gazdák a felügyelt folyamatba különösebb beruházás nélkül is be tudnak kapcsolódni. Az eszközök előállítása sem drága,
illetve a blokkláncnak köszönhetően ellenőrzötten és automatikusan visszadotálódik 10 százalék a termelőknek.
A rendszerben jelenleg szarvasmarha, sertés, baromﬁ és tojás
szerepel, de következnek a tengeri állatok, mint a halak, a rák és így
tovább, az adott ország fő kereskedelmi igényei alapján.
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Az élelmiszerbiztonsági hiányosságok következtében szerte
a világban évente több százezer ember kerül kórházba vagy
veszti életét például fertőzések miatt, helyi lakosként vagy
turistaként. Az élőállat-kereskedelem és -feldolgozás körüli
visszaéléseket kívánja orvosolni a blokkláncra települő TeFood fejlesztés.

A Te-Food ICO jelenleg folyik, erről bővebb információ az
ico.tefoodint.com weboldalon olvasható.
Hasonlóan érdekes, új trend ﬁgyelhető meg a médiatartalom
fogyasztása terén, amely nyilvánvalóan átrajzolja majd a digitális
hirdetési rendszert, pontosabban más típusú médiumokat emel
ki. A konferencia látogatói betekintést nyerhettek olyan új fejlesztésekbe, mint a KIN, amely az Egyesült Államokban az egyik
legnagyobb, tinédzserek által kedvelt chat rendszere, 300 millió
regisztrációval; a STEEM, amely egy blokklánc alapú közösségi felület, ahol az aktivitásért kriptovaluta jár; a hubii, amely szintén
blokklánc alapú market, ahol közvetlenül a tartalomgyártótól vásárolhatunk. A prezentációk egyik gyöngye pedig kétségtelenül
a Brave böngésző bemutatása volt, amely a felhasználó kezébe
helyezi kedvenc tartalomgyártói sorsát – de ha azt nem is, a tartalomfogyasztó azonnal díjazhatja kedvenc bloggerét, vloggerét,
napilapját, kisebb-nagyobb anyagi hozzájárulással.
Mogyorósi Attilát, a CoinCash.eu ügyvezető igazgatóját előadása után egyebek között arról kérdeztük, hogy hogyan látja a digitális hirdetői piac változását magyar felhasználói szempontból.
A digitális médiafelületek döntéshozói (Youtube, bloggerek, online hírcsatornák stb.) kezében van a döntés, vagy
a hirdetői piac dönt majd egy ilyen blokklánc alapú rendszerbe csatlakozásról?

– Ez kényes kérdés, de például a konferencián bemutatott rendszer, a Brave böngészőfelülettel, a hirdetési ökoszisztéma minden
résztvevőjének tud olyat nyújtani, amire szüksége lehet. Jelenleg
a nap végén úgyis a hirdető mondja meg, hogy hova megy, kire
költi a pénzét… nem a média, és legkevésbé a felhasználó, aki optimális esetben az online hirdetések élvezője, bár manapság inkább
elszenvedője a megjelenéseknek.
Egy blokklánc alapú rendszer felállítása, úgy tűnik, csak egyetlen szereplőnek lehet rossz, az úgynevezett „midle man”-nek, a
köztes szereplőnek, aki esetünkben a hirdetési ügynökség, hiszen
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az ő szerepe tökéletesen feleslegessé válik. A blokklánc alapon
ugyanis transzparensen oszlanak el a hirdetési költségek, látjuk a
valódi megtekintéseket, azok nem manipulálhatók, a blokklánc
miatt a csalás százszázalékosan kizárható. Hirdetői szempontból
sincs szükség harmadik félre, aki hitelesíti az adatokat, aki ezeket
aztán jobban elosztja helyettünk, hiszen ezek az adatok a rendszer
tulajdonságai miatt alapvetően publikusak, általunk is hozzáférhetők, egyszerű lekérdezéssel is megtekinthető, hogy a hirdetésemet hányan, mikor, milyen eszközről látták. És ez nem egyvalaki
véleményétől függ, vagy nem egy központi szerver mondja meg.
A blokkláncon tárolás egyet jelent a valódi valós adatokkal, az
egyetlen megmásíthatatlan adattárolással.

különbség, miszerint közvetlenül a tartalomgyártót jutalmazza az
olvasó, néző, igen vonzónak tűnik mindkét oldalról. A nagyságrendi különbségek és a költségnövelő tényezők kizárása, valamint a
sok kicsi sokra megy elv alapján is az a legvalószínűbb, hogy a kicsi
online médiumok, kisebb tartalomgyártó cégek fogják a jelenlegi
rendszert az ökoszisztéma felé szorítani, a hirdetők esetében pedig
nyilvánvalóan a nagyobb piaci szegmenssel rendelkező médiumok,
azaz a reklámpénzekkel nagyban gazdálkodó szervezetek határozzák meg az utat és a ritmust.
Magyarországon valószínűleg az egyik nagy hazai online médium lesz az első, amelyik ezt bevezeti, de nehezen körözi le majd
azokat a vloggereket, akik több százezres, többmilliós nézettséget
produkálnak, mondjuk a tévésztárokkal szemben, akiknek – a televízió jellege miatt – nehéz volna akkora online nézettséget produkálniuk. Ezek a vloggerek egy erősre sikerült videós bejelentkezéssel
olyan megjelenéseket tudnak generálni egy-egy kampány idején,
ami igen meglepő eredményeket hozhat. Ráadásul, ha az illető tartalomtulajdonosként kapja meg ezeket a támogatásokat, azonnal
arra a ﬁzetőeszközre – forintra, dollárra, bitcoinra – válthatja, arra költheti, amire szeretné. Beruházza a tartalomfejlesztésbe, vagy
vesz belőle valami szépet magának… Azt gondolom, hogy pont
azok a pici médiumok fogják elkezdeni a felhasználást, lépnek be
a klubba, amelyek nem tudnak monetarizálni, hiszen hiába van
a Youtube-on ötszázezres követői bázisuk, abból viszonylag kevés
bevételt tudnak generálni. Ellenben a Youtube dollármilliókra tesz
szert a videóik elé elhelyezett reklámokból. És bizony azzal, hogy
a legkomolyabb videócsatornát megnyerték az ügynek, komoly
lyukat ütöttek az esetleges ellenállás falán, hiszen új ﬁzető-felhasználó generáció nő fel, őket a vlog műfajon át lehet minőségi tartalommal megfogni…

Mennyire tűnik nehéznek meggyőzni a szereplőket, a médiumokat, illetve a felhasználókat?

– A Brave a BAT kombinálásával a felhasználókat könnyedén, egy
egyszeri kiosztott egymillió dollárral vonzotta be, ösztönözte tesztelésre, a fejenként kapott öt dollárt nem vehették ki, viszont úgy
oszthatták el a kedvelt tartalmak, vagyis a rendszerben regisztrált
médiafelületek között, ahogyan szerették volna. Vagyis annak a
bloggernek, youtubernek, annak a médiumnak küldte a támogatását, akinek a tartalomgyártását, munkáját elismerte, és valóban
segíteni, ösztönözni szerette volna.
Sokan azt vallják, hogy a bitcoin megjelenése elindított egy alulról építkező pénzügyi forradalmat. Véleményem szerint ez a logika
a BAT alkalmazásával itt is jól másolható, és már fel is fedezhető.
Jelenleg körülbelül 9000 regisztrált médiatulajdonos van a rendszerben, ami ugyan még csak egy kezdeti állapot, jól mutatja a
rendszer életképességét, működését, és láthatóan valóban egyszerű a kezelése mind felhasználói, mind médiaoldalról. A lényeges

Földrajzi határa nincs a csatlakozásnak, de van valami speciális technikai követelménye a regisztrációnak, akár a médium, akár a felhasználó részére?

A Basic Attention Token (BATT) ﬁzetőeszköz a digitális hirdetői
piacot hivatott megváltoztatni, olyan kriptovaluta, amely a
tartalomgyártónak ﬁzet egyenesen a minőségi tartalomért,
a felhasználónak a ﬁgyelemért, miközben a hirdető minden
oldalról koncentrált, adatban és ﬁnanciálisan is mérhető
médiumfelületeken jelenik meg.

– Az egész nagyon egyszerű, nincs szükség semmilyen különleges
megoldásra. Mindkét fél esetében csupán egy néhány lépéses regisztráción kell végigmenni, ami során tartalomszolgáltató esetében validálni kell a médiumot, azaz viszonyítani kell, hogy valóban
ő az, valóban itt és ilyen megjelenésben, és valóban ő a tartalom
tulajdonosa. Ez minden médiumnál más jellegű validálás, másképp
zajlik a youtuberek, másképp a honlapok esetében. Ha ez megtörtént, létre kell hozni egy BAT walletet, vagyis pénztárcát, számlát,
és kész is az új rendszer. Felhasználóként is éppen ilyen egyszerű
a dolog, le kell tölteni a böngészőt, és ott a beállítások között el kell
osztani a havi hirdetési keretet. Ez bármikor, bárhogyan módosítható, és alapvetően kicsi összegekben kell gondolkodni, amelyek
egyenesen a médium pénztárcájába kerülnek.
A konferencia számos meglepetéssel, illetve jövőbe mutató
fejlesztések megismerésével szolgált, de a legnagyobb eredménye
kétségkívül az lehet, hogy megmutatta, mi minden vár még ránk,
milyen kreatív megoldások születhetnek bármely iparág bármely
területén a blokklánc-technológia használatával.
Az esemény weboldalán minden előadót megtalálnak, az
érdeklődők lessenek be egy-egy blokkláncprojekt színfalai mögé, keressenek ICO-kat, és ne habozzanak szakértőhöz fordulni,
ha saját szakterületüket szeretnék megreformálni ezzel a régi-új
technológiával. ¡
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tárhelyproblémák megoldása • applikációk, nyelvi fejlődés

AI-támogató SSD
A Samsung új, 800 gigabájtos SZ985 Z-SSD™
szilárdtestmeghajtója mérföldkövet jelent
a mesterséges intelligenciához (AI), IoT alkalmazásokhoz és a nagy mennyiségű adatfeldolgozáshoz köthető tárhelyproblémák megoldásában.
A Z-SSD olyan korszerű vállalati alkalmazásokat
támogat, mint a mesterségesintelligencia-elemzésekhez szükséges szuper-számítástechnika.

A

z új eszköz egyike a leghatékonyabb tárhelymegoldásoknak a cache és
a log adatok gyors feldolgozásához, valamint az egyéb vállalati adattárolási alkalmazásokhoz, amelyeket már kifejezetten arra terveztek, hogy
megfeleljenek a mesterséges intelligencia, a big data és az IoT piac egyre
növekvő teljesítményigényének.
Az új, egyportos, négycsatornás Z-SSD 1,5 gigabájtos LPDDR4 DRAM-ot,
nagy teljesítményre képes vezérlőeszközt, valamint Z-NAND chipeket tartalmaz, amelyek olvasási sebessége tízszer magasabb, mint elődjüké. Az iparág
legfejlettebb alkatrészeivel felszerelt Z-SSD a korábbiakhoz képest 1,7-szer

gyorsabb véletlenszerű olvasási sebességet, 750 ezer, másodpercenként elvégezhető műveletet (IOPS) és ötször
alacsonyabb, mindössze 16 mikromásodperces írási késleltetést biztosít. Mindemellett véletlenszerű írási sebessége akár 170 ezer, másodpercenként elvégezhető művelet
(IOPS) is lehet.
Megbízhatóságának köszönhetően akár napi 30 lemezre írást is lehetővé tesz (DWPD) négy éven keresztül, akár
összesen 42 petabyte fájlterjedelemben. Ez azt jelenti, hogy
egy ötéves periódus alatt összesen akár 8,4 millió, 5 gigabájt
méretű, full-HD ﬁlm tárolására is képes. Ezt a megbízhatóságot az a tény még inkább alátámasztja, hogy a Z-SSD-k
meghibásodásai között átlagosan eltelt idő nem kevesebb
mint 2 millió óra. ¡

Gyermekek és tabletek A
Négy ország kutatói – köztük Takács Zsófia Katalin, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának
adjunktusa, a Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoport vezetője – több szempont szerint vizsgálták a legnépszerűbb, gyerekeknek készült tabletes
applikációkat. Eredményeiket a Journal of Early
Childhood Literacy folyóiratban tették közzé.
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szakemberek a gyerekeknek szóló tabletes applikációk piacát hasonlították össze négy, gazdaságilag eltérő fejlettségű európai országban: Hollandiában,
Törökországban, Görögországban és Magyarországon.
A nyolc éven aluliak számára készült, a Google Play-ből
és az iTunes App Store-ból letölthető legnépszerűbb
applikációkat vették górcső alá.
Mivel a gyerekek körében is rohamosan nő a mobileszközökkel töltött idő, ezek az appok fontos szerepet
tölthetnek be a kicsik fejlődésében. Éppen ezért a kutatók kíváncsiak voltak a programok oktató jellegére,
valamint arra, hogy mennyire igazodnak a helyi kultúrához és nyelvhez az alkalmazások azokban az országokban, ahol nem az angol az anyanyelv.
Az eredmények azt mutatták, hogy a gyerekeknek
szóló legkedveltebb applikációk között nagy átfedés
van a vizsgált négy országban; tipikusan nemzetközi fejlesztők alkalmazásai szerepelnek javarészt a toplistákon
(például Toca Boca, Dr. Panda, Sago Mini, Disney). A legkelendőbb appok közül ennek megfelelően meglehetősen kevés tartalmaz beszédet (kevesebb, mint a fele), és
ezeknek is csak töredéke érhető el anyanyelven. Hazánk
ebben a tekintetben sereghajtó, ugyanis a népszerű
appok csupán tíz százalékát fordították le magyarra.
Ez a trend – tekintettel a növekvő tablethasználatra –
a szakértők szerint veszélyes lehet a gyerekek nyelvi fejlődésére.
A kutatók az eredményekkel az appfejlesztők ﬁgyelmét is szeretnék felhívni erre a problémára. ¡

Tóth Balázs, Csányi Vilmos • Marosán Bence Péter • Glant Tibor

Tóth Balázs, Csányi Vilmos

Hiedelmeink

mi az élet értelme? Miért éppen úgy jó
a társadalom szerkezete, ahogy van?
A szerzők könyvükben hiedelmeink
keletkezését és működését mutatják be.
Bebizonyítják, hogy hiedelmeink által ismerjük meg és formáljuk saját képünkre
a világot, és hogy még a valóság olyan
alappillérei is hiedelmek, mint hogy mit
jelent az „én”. A biológia, a pszichológia és a kultúra egyéb területeiről vett
szemléletes példák segítenek megérteni, hogy a hiedelmek megalkotására
való képesség az egyik legfontosabb
emberi adottságunk. •

Az emberi gondolatok építőkövei

Libri Kiadó
A hiedelmek egész életünket behálózzák: hiszünk ideológiákban, politikai
pártokban, hiszünk Istenben, szellemekben, angyalokban és ördögökben is.
Vannak egyszerű hiedelmek, mint például hogy hány percig kell a lágy tojást
főzni, vagy mely gyógymódok hatásosak. Ugyanakkor a hiedelmek rendkívül összetettek is lehetnek:

Marosán Bence Péter

Kontextus és fenomén

A szélesebb szakmai köztudatban
Husserl igazságfelfogásával kapcsolatban leginkább a végső megalapozás, a megingathatatlan, apodiktikus
bizonyosságra való törekvés gondolata
él. A szerző e sematikus képet némileg
árnyaló közelebbi elemzése azt mutatja, hogy Husserl szerint az igazságot
mindhárom szinten egymásba fonódó
evidenciák hálózataként kell felfogni;
mindegyik szinten egymást átszövő,
egymásba ágyazódó kontextusok
rendszeréről van szó. Minden belátás
árnyalja és szélesebb megvilágításba
helyezi az összes többit. •

Igazság, evidencia és tapasztalat
Edmund Husserl munkásságában

L’Harmattan Kiadó
Edmund Husserl, a munkásságát részben a klasszikus metafizika kritikájának szentelő filozófus az igazság
problémáját három szinten is vizsgálta:
a hétköznapi, a tudományos elméletalkotást megelőző életben, a tudományos és végül a filozófiai kutatás területén. Az igazság mindhárom szintje
összefügg, és kölcsönösen értelmezi egymást.

Glant Tibor

A Szent Korona amerikai
kalandja és hazatérése

kaptuk. A többi koronázási kincs amerikai kézen maradt. Így kezdődött a
Szent Korona közel 33 évig tartó amerikai kalandja, amelynek során bejárta
Németországot, majd Fort Knoxban,
az amerikai aranykészlet társaságában
töltött hosszú évtizedeket. 1978. január
6-án, Jimmy Carter elnöksége idején
kaptuk vissza a Szent Koronát, a jogart,
az országalmát, a kardot és a palástot.
Glant Tibor új könyve szisztematikus
kutatások alapján ezeknek az eseményeknek állít emléket a hazatérés
40. évfordulója alkalmából. •

Debreceni Egyetemi Kiadó
A szovjet hadsereg elől menekülő
nyilasok parancsára a koronaőrség
1945 márciusában német földre (a mai
Ausztria területére) vitte a Szent Koronát, a jogart, az országalmát, a kardot, valamint a koronázási palástot
és a Szent Jobbot. Júniusra a klenódiumok amerikai kézre kerültek, augusztus
19-én a Szent Jobbot azonban vissza-
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Amikor a cég csődbe ment, Puskás elkezdte saját vállalkozásainak sorát; az 1873-as
bécsi világkiállításon utazási irodát nyitott,
egy évvel később már Coloradóban keresett aranyat. Ezután került kapcsolatba
Edisonnal, és ekkor kezdett távközléssel
foglalkozni. 1876-tól volt a híres amerikai
feltaláló megbízottja, két évvel később
már egy párizsi telefonközpont megnyitásán dolgozott. Ez 1879-ben meg is történt,
1881. május 1-jén pedig az első pesti központot is tető alá hozta, amelynek indulásakor 25 előﬁzetője volt. Még két fővárosi
INDEX

A második budapesti telefonközpont
indulása után

központ alakult ugyanabban az évben,
azután 1882-ben megjelent az első magyar
telefonkönyv – 238 előﬁzető nevével.
Puskás Tivadart sokan a telefonközpont
feltalálójaként ismerik, ez azonban tévhit.
Mint Vajda Pál technikatörténész tanulmánya rámutat, az elektromos távközlés
központosítását a francia F. M. A. Dumont
már 1850-ben szabadalmaztatta. Ez a központosítás tette lehetővé, hogy ne csak ismerősök kommunikáljanak egymással. Dumont elképzelései alapján épültek fel az
első távíróközpontok, és a telefonközpontok aztán ugyanezt az elvet alkalmazták.
A tévhit oka Puskás munkásságán túl valószínűleg az, hogy maga Edison nevezte
a magyart a telefonközpont feltalálójának,
amikor 1911-ben Budapestre látogatott –
ám az elsőséget semmilyen 19. századi forrás nem erősíti meg, és maga Puskás sem
állította, hogy a telefonközpont az ő szellemi szüleménye lenne. Azt viszont Edison és
Puskás is többször leírta, hogy a telefonos
beköszönéssé vált „halló” nem a „hello” angol üdvözletből ered. Edison szerint Puskás
hallózott először, és talán a megerősítő
„hallom” válaszból rövidült a szó – de erre
már nincs egyértelmű bizonyíték.
A telefonhírmondót azonban egészen
biztosan Puskás ötölte ki. Az 1881-es pári-

Forrás: puskas.hu

Forrás: Wikipédia

Előfordul, hogy egy feltalálóhoz nem is anynyira egy új találmány, mint inkább annak
új felhasználási módja kötődik. Jó példa
erre a rádió elődjének tekinthető telefonhírmondó, amelyet Ditrói Puskás Tivadarnak köszönhetett a világ.
Puskás elszegényedett családba született 1844 őszén, és a bécsi Theresianumban
kezdett tanulni, majd sovány örökségéből
Angliába ment, hogy mérnöki tanulmányait ott folytassa. Az 1860-as évek végén
jött vissza Magyarországra: egy angol vasúti vállalat megbízásából főmérnökként
felügyelte egy erdélyi vasútvonal építését.

Forrás: puskas.hu

Halló, itt Puskás
Tivadar beszél!

zsi világkiállításon a feltaláló kísérleti közvetítést szervezett, ennek köszönhetően
16 ember hallgathatta élőben, telefonon
a párizsi Opera előadását. Már ekkor azon
törte a fejét, hogyan lehetne ezt bármenynyi készülékkel megvalósítani. 1892-ben,
amikorra egyéb vállalkozásai kifulladtak,
kidolgozta ötletét, és szabadalmaztatta az
Osztrák–Magyar Monarchiában Új eljárás
telefonújság szervezésére és berendezésére
néven. A telefonhírmondóhoz is szükség
volt telefonközpontra, amelyet egy műsorközlő stúdióval kötöttek össze, az előﬁzetők pedig beszélőrész nélküli hallgatókészülékeket kaptak.
1893. február 15-én a Budapesti Telefonhírmondó-szolgálat világelsőként kezdte
meg működését. A műsor főleg hírekből
állt, de voltak nyelvleckék, irodalmi felolvasóestek, hétvégenként meg komolyze-

A telefonhírmondó korabeli hirdetése

nei koncerteket és operákat közvetítettek.
A budapesti elit lelkesen fogadta és a sajtó
forradalmaként élte meg a találmányt, Jókai
Mór is meleg szavakkal méltatta. Úgy tűnt,
Puskásnak ez a vállalkozása sikeres lesz,
és éppen üzleti útra készült, amikor 1893.
március 16-án, szívrohamban elhunyt. Halálhírét a telefonhírmondóján tudatták a
világgal. ¡
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