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Dr. Fónagy János, a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke, nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért
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Bővebb információ a konferenciáról, a jelentkezés módjáról és a részvételi díjakról megtalálható
a ktenet.hu/esemenynaptar.php oldalon.

Kiállítási/hirdetési lehetőség
A konferencián 2–5 m²-es kiállítási területet biztosítunk partnereinknek fedett területen. A kiállítási terület igénylésére
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A szeptember mi másról szólna, mint a tanévkezdésről?
Sokaknak tanulmányaik folytatásáról, másoknak a tanulás
megkezdéséről. Legalább ilyen fontos, hogy a szeptember
– kormányváltások idején különösen – az új nemzeti tanterv bevezetésének, meghirdetésének az ideje. A kormány
maradt; az elmúlt évben alkalmazott keretek között folyik
ebben a tanévben is az oktatás. Ám mégis lesz változás.
A kormányzat jövő szeptemberre ígérte egy valóban megújított nemzeti alaptanterv (NAT) bevezetését, ám ez az időpont a koncepción dolgozó szakemberek szerint nem biztos,
hogy tartható. (A projekt tavaly ősszel indult, a kidolgozás

megérkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumába, de a
hírek szerint van még rajta mit csiszolni. Ez a minisztérium
szándéka is, hiszen a szaktárca arról írt, hogy széles körű
társadalmi és szakmai egyeztetés kezdődik a tervezetről.
A kormány eddig nem szólt bele a munkába, azt azonban
elvárja, hogy az új alaptanterv kellően nemzeti, munkaalapú és családközpontú legyen – ezek a szempontok
csak azok számára újak, akik az elmúlt nyolc évet
a Kárpát-medencétől távol töltötték.
A magyar innováció és kutatás-fejlesztés, a hazai
tudomány szempontjából legalább ilyen fontos, hogy
ez az alaptanterv versenyképes tudással vértezze fel
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Interjú Mészáros Tamás közgazdásszal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Kapcsolatépítő rektor
volt a Közgázon

Amit az ember egykor kudarcnak élt meg, lehet, hogy utólag élete egyik szerencsés fordulataként értékeli majd – nyilatkozta magazinunknak Mészáros Tamás közgazdász, a Budapesti
Corvinus Egyetem korábbi rektora, akit Csáki Csaba ajánlott figyelmünkbe. Az egyetemi
oktató az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. igazgatósági elnökeként a privatizációban is részt vett. Úgy látja: nagyon sok cég azért működik ma, mert akkor privatizálták.
Azon túl, hogy Egerben született, mit lehet tudni a felmenőiről?

– Apai nagyapámról nem sokat tudok, de édesapám sem, hiszen
négyéves volt apám, amikor nagyapa meghalt. A nagymama ismét férjhez ment egy miskolci vasutashoz, aki nagyszerű mostohanagyapám lett. Apám felsőipari iskolát végzett Szegeden, ami
felsőfokú technikumi végzettségnek felelt meg. Mérnök úrnak
szólították a beosztottjai, de mindig éreztem, hogy ő nem tartja
magát teljes értékű mérnöknek, hiszen a klasszikus értelemben
nem volt ilyen értékű diplomája. Ennek ellenére hidat és stadiont

tervezett Egerbe, az ő kezei közül került ki a hatvani vasúti felüljáró
terve is. Pályája elején jól keresett, olyan jól, hogy az érseknek és
neki volt magánautója a városban. Anyai ágon jászok a felmenőim.
Nagyapám csendőr volt, akit idő előtt leszereltek, mert nem volt
elég szigorú. Anyám érettségi után dolgozott, felnőttként végzett
főiskolát. Könyvtáros volt Egerben, majd a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárból ment nyugdíjba. Apám 37 éves volt, anyám húsz,
amikor összeházasodtak. Patakpartján laktunk, a bátyámmal és
az öcsémmel hatalmas kalandokban volt részünk. Az autópályaépítések megkezdésekor költözött a család Budapestre.
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Az egri Dobó István Gimnáziumba járt középiskolába, miközben a két testvére a fővárosban tanult. Erre mi a magyarázat?

nyi rosszat hoz ki egyes emberekből, ha hatalmat kapnak. Letelt
ez a tizenegy hónap, majd elkezdtem a közgazdasági egyetemet.

– Valóban Egerben érettségiztem, de ez nem volt egyértelmű, hiszen ahogy az imént említettem, a család a fővárosba költözött.
A bátyám az ELTE-re járt egyetemre, az öcsém pedig a légiközlekedési technikumot kezdte el a fővárosban. Én úgy döntöttem,
hogy ha már belevágtam, Egerben fejezem be a tanulmányaimat.
A nagymamánál maradtam, az ő szárnyai alatt nőttem fel. Aranyéletem volt. A bátyám és az öcsém alig múlt hatvanéves, amikor
elvesztettem őket.

Miért éppen az ipari szakot választotta?

Mit adtak az egri évek?

– Máig tartó barátságokat. Az általános iskolás osztálytársaimmal
évente kétszer-háromszor találkozunk. Ezt az összetartást az osztályfőnökünknek köszönhetjük. Életem első kudarca is ehhez az
időszakhoz kötődik. Az általános iskola után Budapesten, a Kandó Kálmán Technikumban szerettem volna tanulni, ami az akkori
kor egyik szuperiskolája volt. Akit oda felvettek, aki ott végzett,
az előtt megnyíltak az ajtók. Én is oda akartam menni, miközben
máig nincs műszaki érzékem. Nem vettek fel, maradt a Dobó István Gimnázium, amit nem bántam meg. Az élet egyik csodájának tartom, hogy így jártam, mert a műszaki területen nem volt
keresnivalóm. Hasonlóan meghatározóak a gimnáziumi évek.
A kitűnő érettségi után egy évre elvittek Kalocsára katonának – nagyon utáltam. Nem azért, mert testileg megerőltető volt, hanem
az észszerűtlen és embertelen követelményeket viseltem nehezen.
Életre szóló élményt jelentett annak megtapasztalása, hogy meny-
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– Nem azt választottam. Tervmatematikusnak vettek fel, ami szupererős szak volt, válogatott, nagy tudású emberekkel. A szintén
egri származású Chikán Attila előttem végzett két évvel. Én nem
végeztem, mert beláttam, hogy a matematika olyan szinten engem
nem érdekelt, nem vonzott, ahogy azt a tervmatematikusoktól
megkövetelték. A többiek lubickoltak, én szenvedtem. Az egyik
tanárom éreztette velem, hogy nem illek a képbe. Egy alkalommal
azt mondta, vagy néptáncos leszek, vagy matematikus. Az első évet
becsülettel elvégeztem, majd váltottam az ipari szakra, ahol szintén
igen kiváló emberek közé kerültem. Életemben immáron másodszor fordult elő, hogy egy kudarcot hatalmas szerencse követett,
mert nagyon jól éreztem magam az új környezetben. Mindig az én
példámat hozom fel a hozzám forduló szülőknek, akik amiatt búslakodnak, hogy a gyereküket nem vették fel erre vagy arra a tagozatra. Lehet, hogy az élet éppen ezzel a döntéssel löki jó irányba őket.
Tudom, hogy a feleségét a néptánccsoportban ismerte meg.
Miatta járt oda?

– Már az egri ének-zenei általános iskolában ez volt az egyik szenvedélyem, amit visszafogott tempóban, de folytattam a középiskolában, sőt még a hadseregben is roptam a táncot – ennek
köszönhettem, hogy sűrűn hazaengedtek. Az egyetemi néptánc
a korábbi korszak logikus folytatása volt. Amatőrök voltunk, de
magas nívón műveltük ezt a területet, aminek köszönhetően szá-
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mos helyre eljutottunk. Felléptünk Nagy-Britanniában, a Német
Szövetségi Köztársaságban, ami óriási dolog volt, hiszen az 1970-es
évek fordulójáról beszélünk, amikor útlevélhez jutni sem volt egyszerű. A mi útleveleink is a minisztériumban voltak, minden egyes
turné előtt el kellett kérni. Emlékszem, Bécsben minden sarkon
megszámolták, hogy nem szökött-e meg valaki közülünk. Soha
senkivel nem volt baj. Az első fontos döntéseim ezzel a korszakkal
kapcsolatosak: a csoport ifjúsági vezetőjeként tőlem is megkérdezték, hogy a negyventagú együttesből ki az a húsz, aki utazhat?
Acélosodtam ezekben a helyzetekben. A külföldi utakra egyébként részben magunk kerestük meg a pénzt. A Malév Tours szervezésében Budapestre érkező turisták előtt rendszeresen felléptünk
a Fővárosi Művelődési Házban. Előfordult, hogy másfél hónapon
keresztül minden este színpadon voltunk. Az akkori rektor, Szabó
Kálmán számára fontos volt az együttes, ami azzal járt, hogy ha
bármilyen kérésünk volt, könnyen bejutottam hozzá. Sokak szerint betáncoltam magam az egyetemre.
Futballozott, majd atletizált, később pedig kosárlabdázott.
Az egyetemen már nem kosarazott, de maradt a sport közelében, hiszen amatőr játékvezető volt.

– Úttörő négytusában Heves megyei bajnok, távolugrásban országos nyolcadik voltam a serdülők között. Kosárlabdázóként
jutottam a legmesszebb, NB II.-es játékosként ostromoltam a palánkot. Arról álmodtam, hogy nemzetközi mérkőzéseket vezetek,
de amikor kiderült, hogy ez bizony tíz év megfeszített munka után
lehetséges, amit megyei bajnokságok meccsein kell megalapozni,
úgy döntöttem, mégsem szánok túl sok időt erre. Megelégedtem
azzal, hogy az egyik évben az egyetemi bajnokság döntőjén én
fújhattam a sípot. A sportból mára annyi maradt, hogy hetente
háromszor úszok.
Ipari szakos diplomával nem akart kimenni a gyakorlatba?

– Ma nem kapkodnak a ﬁatalok azért, hogy egyetemi tanársegédek lehessenek, akkoriban azonban óriási dolog volt az egyetemi
karrier. Amikor Varga Sándor professzor megemlítette, hogy bent
maradhatok a tanszéken, a világ legboldogabb emberének éreztem magam. Nem sokkal később Szabó Kálmán rektor arra kért,
legyek a titkára. Elkezdtem izzadni, hogy a két nagy ember közül
melyiknek mondjak nemet. Látva a helyzetemet, a rektor lemon-

dott rólam, így kerültem az Ipari Üzemszervezés Tanszékre Varga
Sándor mellé.
Arról a Varga Sándorról beszélünk, akihez a hetvenes évek
egyik legnagyobb egyetemi botránya kötődik?

– Róla. Költségvetésen kívüli kutatások folytak a tanszéken, ami
azt jelentette, hogy vállalatoknak végeztünk különböző elemzéseket. Pártvizsgálat indult, ami a professzor kizárásával végződött.
Hiába kérte többször, nem vették vissza a pártba. Szerintem koncepciós per volt. Én megrovást kaptam, mert nem ﬁgyelmeztettem a professzoromat – tanársegédként…
Az egyetemen többféle pozíciót töltött be: volt az Ipari Kar
dékánhelyettese, majd dékán, az Ipargazdaságtan, majd
az Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék vezetője, rektorhelyettes, a Kisvállalkozás-fejlesztési Központ igazgatója.
2000-ben néhány hónapig megbízott rektorként dolgozott.
2005-től a Vállalkozásfejlesztési Intézetet vezette. Mivel érdemelte ki ezeket a feladatokat?

– Az egyetemen elérhető szinte valamennyi címet viseltem az elmúlt közel ötven évben. Fiatalon lettem ismert és elismert, néptáncosként és közgazdászként, oktatóként egyaránt. Elsőként
nyertem el a pályakezdő közgazdászok kutatási eredményeit elismerő Rudas László-díjat. Azt mondják rólam, hogy jó kapcsolatépítő vagyok, gondolom, ez is a segítségemre volt.
Óraadóként maradt az egyetemen, de 1981 vége és 1984 eleje között az Akadémiai Kiadó gazdasági igazgatója volt. Ide
hogyan került?

– Ezt az időszakot nem sorolom pályám sikertörténetei közé. Rábeszéltek, hogy vállaljam el a feladatot, de nem jól éreztem magam, mert érdemi döntéseket nem hozhattam. A legfontosabb
dolgom az volt, hogy bevigyem a vezérigazgatónak a számlákat,
a főkönyvi kivonatot. Mégis hasznosnak tartom ezt a két és fél
évet, mert kiváló kutatókkal kerültem kapcsolatba, hiszen ez volt
az egyetlen olyan hely, ahol a hazai tudósok idegen nyelvű könyvet
adhattak ki. 1984 márciusában, a kandidátusi védésem után felmondtam, és visszajöttem az egyetemre. Örömmel fogadtak. Különösen Csáki Csaba, a kar dékánja, aki akkor keresett maga mellé
dékánhelyettest. Behívott magához, megegyeztünk. Megint jókor
voltam jó helyen. Sokadik szerencsés véletlen volt ez az életemben. Ez is kell a karrierhez. Csáki professzor sokszor volt külföldön,
ilyenkor én vezettem a kari tanácsüléseket. Furcsa volt, amikor felszólítottam egykori tanáraimat, hogy mondják el erről vagy arról
az ügyről a véleményüket. Később előttem is megnyílt a nagyvilág.
Tanulmányúton jártam Chicagóban, Washingtonban egy félévet
tölthettem el, később megfordultam a Harvard Egyetemen is.
Andorka Rudolf 1994-ben kért fel rektorhelyettesnek. 1997-ben
megpályáztam a rektori pozíciót, Palánkai Tibor nyert. Vele is
együtt tudtam dolgozni. Ellenfelek voltunk, de felülemelkedtünk
a versengésen, és az egyetemért összefogtunk.
Akkoriban sok szó esett az egyetemek integrációjáról. Ez
milyen feladatot adott egy rektorhelyettesnek?

– Andorka Rudolf és Palánkai Tibor idején én vezettem a megbeszéléseket a Műegyetemmel és az ELTE-vel. Egyik intézménnyel
sem fuzionáltunk, mert mindkét koncepciót leszavazta az egye-
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temi tanács. Ellenben megkaptuk az Államigazgatási Főiskolát,
majd a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem csatlakozásával hét
karra bővültünk.
Nem csak az egyetemi életben volt aktív, jelentős közfeladatokat is ellátott: 1994 és 1996 között a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat elnöke volt, majd 1997 és 1998, illetve 2002 és
2006 között az ÁPV Rt. igazgatósági elnökeként dolgozott.

– Fontos feladatok voltak. Az önkormányzat elnökeként arra jöttem rá, hogy a politika a szavazatmaximálásban érdekelt. A pártok azt ígérik, amit a választók elvárnak, és kevéssé törődnek azzal, hogy például mennyi a szétosztható forrás. Lemondtam erről
a posztról.
Az ÁPV Rt. igazgatósági elnökeként egyetlen olyan döntésben
sem volt részem, amiért később bárki is felelősségre vonhatott volna. Nyugodt ma is a lelkiismeretem. A privatizáció persze a mai
napig is szitokszónak számít, mint ahogy az is igaz, hogy a politikusokat sokszor nem igazán zavarják a tények. Nem vitatható,
hogy – különösen a rendszerváltást követően – makrogazdasági
szinten leértékelt ország leértékelt vagyona került magánosításra.
Voltak hibák, visszaélések is. Ugyanakkor több külföldi tőke jött
hozzánk, mint a keleti blokk országaiba összesen. Nagyon sok cég
a privatizációnak köszönheti folyamatos működését.

Ezek a pozíciók is fontosak, de mit köszönhet Önnek a hazai
közgazdaságtan?

– Nem tartom magam makroközgazdásznak, Bod Péter Ákossal vagy Csaba Lászlóval nem ülnék le ilyen kérdésekről vitázni.
Mikroszinten voltak ötleteim, amiket megírtam az egyetemi jegyzeteimben és a könyveimben.
Rektornak először 2003 végén választották meg. 2007 őszén
újabb négy évet kapott egyedüli pályázóként. 2010 nyarán
azzal állt a sajtó elé, hogy ötmilliárd forintból jelentős eszközbeszerzések és laborfelújítások történnek. Több karon
folytatódik a tananyagfejlesztés, fejlesztik a diplomás pályakövetési rendszert és a vezetői információs rendszert.
Létrejön egy országos technológiai transzferközpont, továbbá megújul az egyetem budai és szarvasi arborétuma
is. Néhány hónappal később azonban már arról folyt a vita, hogy megszűnik, vagy önállóan élhet tovább a Corvinus
Egyetem. Mi történt?

– Rektorságom idejére esett a bolognai rendszer bevezetése. Ekkor vettük fel a Corvinus nevet, amit sikeresen vezettünk be a
hazai és a nemzetközi szakmai életbe. A harmadik nagy feladatot
az egyetemi integráció jelentette. Ahogy korábban mondtam, elindultunk három karral, majd hét karral folytattuk, amiből mára a
három eredeti egyetemi kar maradt meg. Felépítettünk egy nagy
és hatékony egyetemet, ahol igen sokféle tudományágat tanítottak. Nekem az volt a feladatom, hogy a lehető legjobb feltételeket
teremtsem meg a munkához. Épületeket újítottunk fel, illetve felesleges ingatlanokat adtunk el. Összesen 16 milliárdos fejlesztés
valósult meg. Majd a második Orbán-kormány elvitte az Államigazgatási Kart az új Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez, a kertészettudományi karok pedig a gödöllői Szent István Egyetemhez
kerültek 2015 elején. Sokéves integrációs munkám veszett ezzel
kárba, de azért a legfontosabb, a Corvinus Egyetem továbbra is
önállóan létezik. Ez sem kevés.
Három éve azzal került a hírekbe, hogy az Ön számára alapított rektor emeritus pozícióval összefüggésben havi félmillió forintot kapott, amit cáfolt az egyetem vezetése. Hogyan dolgozta fel az ehhez hasonló támadásokat?

– Egy közszereplőnek ezzel tisztában kell lennie. A reﬂektorfényben lévőket akkor is megtalálják, ha minden vele kapcsolatos ügy megfelel a jogszabályoknak. Ez a korszak elmúlt, négy
éve vagyok nyugdíjas, azóta ingyen oktatok az egyetemen.
Lelkiismeretesen készülök az óráimra, szeretem a hallgatóimat.
Ameddig bírom ﬁzikailag és amíg kellően friss vagyok szellemileg, folytatom.
A hallgatók is örömmel járnak az előadásaira?

– Az egyetemisták is értékelik az oktatóikat. Az én osztályzataim
átlaga 4,7–4,9 között szokott lenni, ami azt mutatja, hogy nem
lehetek túl rossz a katedrán. Egyes csoportokkal szorosabb a kapcsolatom, másokkal távolságtartóbb.
Ahogy az korábban kiderült, feleségét az egyetemi néptánccsoportban ismerte meg. Ő is egyetemi karriert futott be?

– Nem, ő a Számalkba ment dolgozni. Ez az intézmény meghatározó szerepet játszott a hazai informatikai kultúra megteremté-
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Interjú Mészáros Tamás közgazdásszal

zott pályaképe. A felvételi statisztikák szerint a közgazdászok közül sokan valójában nem tudják, hogy merre menjenek, mi legyen
belőlük. Míg egy mérnök a Műegyetemet, a Miskolci Egyetemet
vagy valamelyik másik műszaki intézményt jelöli meg az egyetemi
felvételi papíron második, harmadik helyen, a hozzánk jelentkezők
esetében az ELTE éppúgy belefér a választott pályák közé, mint az
orvosegyetem valamelyik kara.

Mészáros Tamás 1946. november 18-án Egerben született.
1970-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem ipar szakán. 1978-ig egyetemi tanársegéd, 1984-ig egyetemi adjunktus. 1984–1991-ig egyetemi docens volt, majd
egyetemi tanárrá nevezték ki, 2003-tól a Budapesti Corvinus
Egyetem rektora. Az egyetemi tennivalók mellett az 1980-as
évek végétől számos megbízatást töltött be a gazdaságban.
Több cég igazgatóságának, illetve felügyelőbizottságának volt
a tagja. 1994 és 1996 között a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat elnöke, majd 1997 és 1998, illetve 2002 és 2006 között
az ÁPV Rt. igazgatósági elnökeként dolgozott. 1998 és 2002
között az Ipar a Műszaki Fejlesztésért Alapítvány kuratóriumi
tagja, 2006-tól a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági tagja.
1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét,
2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét
vehette át. 2003-ban a Miskolci Egyetem, 2009-ben a Bakui
Eurázsia Egyetem, a kolozsvári Babeș–Bolyai Egyetem, valamint a Kaposvári Egyetem díszdoktorának választották.

Megszabadulva az egyetemi és egyéb pozícióktól, mivel tölti
az idejét?

sében. Hosszú éveken át tanított, majd magáncégek munkatársaként vezetőképzéssel foglalkozott.
Két gyermekük született. Lányuk jogász-közgazdász, fiuk
az Általános Vállalkozási Főiskolán végzett. Egyetlen unokájuk merre tart?

– Nála még nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle, mert idén kezdi
a középiskolát. Nyüzsgő, rendes és kedves gyerek, akiről kevéssé
hiszem, hogy a pénzügyek érdekelnék. Családi hátteréből a jogász
végzettség feltételezhető. Nem féltem. Egyébként akár nálunk is
kiköthet, hiszen a Közgázra jelentkezők egy részének nincs határo-

– Amíg bírok, oktatok. Nemcsak itt, hanem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is tartok órákat. Szerdán a
Közgázon vagyok, csütörtökön a Duna túlsó partján. A műegyetemi hallgatók számára most írom a második jegyzetet stratégiai
menedzsment tárgyból. Az álmom egy olyan digitális tankönyv
megírása – nem egyedül, kiváló kollégáimmal – ebben a témakörben, amely példákkal, esettanulmányokkal támasztaná alá az
elméleti ismereteket. Két-három éven belül el akarok készülni ezzel a munkával. Ha olyan lesz, amilyennek tervezem, akár életem
legfontosabb kötete születhet meg. A könyvíráson túl is marad
időm. Fiatalkoromban nagyon sokat kirándultam a Bükkben, ma
is a tenyeremben van minden szeglete. A tánc mellett a zenét is
szerettem, hegedültem, zongoráztam, régiós szolfézsversenyen
negyedik lettem. Sok mindenbe belekaptam, aminek köszönhetően rengeteg kapcsolatra tettem szert. Utólag azonban beláttam,
igazi hobbim a munkám volt.
Kit ajánl következő interjúalanynak?

– Egy kiváló nemzetközi adójogászt, Békés Balázst, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem docensét. ¡
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jó olvasási készség • terhességi toxémia

Nyitottság a kalandokra
Az olvasó ember nyitottabb az új tapasztalatokra,
kalandokra – a többi között ilyen összefüggéseket is
felismertek az ELTE kutatói pszichikai tulajdonságok
és az agy anatómiai kapcsolatainak elemzésekor.

A

genetikában már évek óta használják a genomszintű asszociációs vizsgálatokat (GWAS, genome-wide association studies) arra, hogy egyszerre
sok genetikai faktor együttesét tudják tanulmányozni egyes betegségek kialakulásában. Hasonló vizsgálatokat még alig végeztek pszichológiai sajátságok,
teszteredmények és az agy strukturális jellemzői között. Az ELTE Matematikai
Intézet PIT Bioinformatikai Csoportjának kutatói az Egyesült Államok óriási Human Connectome Projectje adatainak felhasználásával 717 pszichológiai és agyi
anatómiai sajátság korrelációját vizsgálták 526 emberen, és ennek eredményét
most publikálták a Brain Imaging and Behavior című szaklapban.
Az ELTE kutatói nehezen kiszámítható agygráftulajdonságokat és pszichológiai teszteredményeket vetettek össze. Tapasztalataik szerint összefügg a jó
olvasási készség és az új tapasztalatokra, kalandokra nyitottság. Aki jól olvas
hangosan, az ﬁzikailag ﬁttebb, valamint magasabb a hajlandósága a késleltetett jutalmazás elfogadására (azaz inkább a pár hónap múlva átvehető jóval
nagyobb jutalmat választja az azonnali kisebb helyett). Azt is feltárták, hogy
az insula nevű agyi területből kilépő kapcsolatok száma összefüggést mutat
a szerencsejátékokban való kockáztatási hajlandósággal. ¡

Segítség várandós
anyáknak
A világon elsőként azonosították lendületes kutatók egy, a várandós nők és magzataik életét veszélyeztető betegség korai
kórfolyamatait. A terhességi toxémia az
érintettek 5-8 százalékát veszélyezteti.

jával – hat ország kutatóival együttműködve – a világon elsőként
azonosította a kór kialakulásában szerepet játszó korai molekuláris útvonalakat és szabályozási hálózatokat. Megállapították, hogy
praeeclampsiában a méhlepény kórfolyamatai már nagyon korán,
az első trimeszterben kezdődnek, a folyamatok kialakulásában kulcsszerepük van a méhlepény fejlődési zavarainak, valamint az anyai
keringésben a terhesség korai szakaszában már fennálló szisztémás
gyulladásnak is. Az mta.hu szerint a kórfolyamatok molekuláris útvonalainak és szabályozási hálózatainak leírása és a gyógyszerhatáspontok
azonosítása oki terápiás eljárások fejlesztését segítheti elő. ¡

A

praeeclampsia (terhességi toxémia) a várandós nők 5-8 százalékában a terhesség 20. hete után kialakuló, fehérjeürítéssel járó magas vérnyomás, amely komoly komplikációkkal
járhat. Egyik legsúlyosabb szövődménye az eclampsia, amely
az egész testre kiterjedő görcsökkel járó eszméletvesztéses állapot, ami agyvérzéshez és lepényleváláshoz, anyai és magzati
halálhoz vezethet. A praeeclampsia az anyai és a magzati megbetegedések és halálozás egyik fő oka – 76 ezer anya és félmillió
gyermek hal meg miatta a világon évente –, társadalmi jelentősége tehát hatalmas.
Than Nándor Gábor, az MTA TTK Reprodukció Rendszerbiológiája Kutatócsoport tudományos főmunkatársa csoport-
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Szerző: Szegedi Imre

Növényi kórokozók
vándorúton

A klímaváltozás miatt régóta itt élő növényfajok északabbra húzódnak, helyükre a melegebb időjárást jobban elviselő növények kerülnek. A növényvilág változását a növények
kórokozói és kártevői is követik – a folyamatot a növényvédelemmel foglalkozó szakemberek árgus szemekkel figyelik. Kontschán Jenő, a Magyar Tudományos Akadémia
Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének (MTA ATK NÖVI) igazgatója
szerint sokat javítana a tudományág helyzetén, ha a Nemzeti Agykutatási Programhoz
hasonlóan Nemzeti Agrárkutatási Program is indulna.

M

agyarország első mezőgazdasági kísérleti intézményei Mosonmagyaróváron jöttek létre: 1869ben a Gazdasági Eszköz- és Gépkísérleti Állomás, 1872-ben a Mezőgazdasági Vegykísérleti
Állomás, majd 1878-ban a Vetőmagvizsgáló és Növényélettani
Kísérleti Állomás – olvasható a mek.oszk.hu portálon. Negyedik kutatóhelyként, Herman Ottó javaslatára, a Tisza Kálmánkormány 1880-ban Budapesten, a mai Herman Ottó út 15.
szám alatt hozta létre az Országos Filoxéra Kísérleti Állomást.
Az intézmény a hazai szőlőtermesztés válsága miatt jött létre,
amelyet a 19. század második felében az Amerikából behurcolt ﬁloxéra és a peronoszpóra pusztítása okozott. A kísérleti
állomást 1890-ben átszervezték, és megalapították a Magyar
Királyi Állami Rovartani Állomást, majd 1896-ban – a szőlő-

Herman Ottóó javaslatára 1880-ban az Országos Filoxéra Kísérleti
Állomás a hazai szőlőtermesztés válsága miatt jött létre, amelyet
a 19. század második felében az Amerikából behurcolt ﬁloxéra és
a peronoszpóra pusztítása okozott. (Budapest, 1907)
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termesztés és borászat újjáélesztése céljából –, ugyanezen a telken
a Magyar Királyi Központi Szőlészeti Kísérleti Állomást és Ampelológiai Intézetet. Ezzel a fővárosi Herman Ottó út 15.-ben alakult ki
az ország első mezőgazdasági kutatótelepe. 1932-ben ugyanitt jött
létre a Magyar Királyi Növényvédelmi Kutató Intézet. A bázis épületei a második világháború idején sok kárt szenvedtek, és több
évbe telt, mire visszanyerték eredeti funkciójukat és külsejüket.
A helyreállítási munkák befejezése után alakították ki 1949-ben
az Agrokémiai Intézetet és a Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutató
Intézetet. A szakminisztériumtól – tudománypolitikai megfontolásokból – két intézet a Magyar Tudományos Akadémiához került: először a Talajtani és Agrokémiai Intézet 1955-ben, majd a
Növényvédelmi Intézet 1981-ben. Az MTA-hoz tartozó kutatóintézeteket 2012-ben a martonvásári székhelyű Agrártudományi
Kutatóközpontban egyesítették.
„Az első évtizedekben elsősorban alkalmazott kutatások folytak
a Növényvédelmi Kutató Intézetben, de már akkor is fontos szerepet kaptak az alapkutatások. Ha ugyanis nem ismerjük a kártevők,
a kórokozók alapvető tulajdonságait, akkor alkalmazott eredmények sem születhetnek. Akadémiai intézetként az alapkutatások
erősödtek, de a másik irány sem tűnt el” – tájékoztatott Kontschán
Jenő, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének igazgatója. A tulajdonosváltáson kívül a szerkezetváltás
másik oka, hogy az elmúlt évtizedekben olyan cégek jelentek meg,
amelyek hatékonyan állítanak elő, illetve tesztelnek növényvédő
szereket, az intézet erre ma már nem képes. Ennek ellenére most is
vannak piacképes termékeik.
Erre példa a Tóth Miklós akadémikus és munkatársai által kifejlesztett Csalomon csapdacsalád, amely mára a hazai feromoncsapdás növényvédelmi előrejelzés megkerülhetetlen szereplője,
és nemzetközileg is számos, másutt nem beszerezhető készítményt ajánl a termesztőknek. Nagyon sikeres volt, hogy a feromon-

csapdákat részletes szaktanácsadói anyagokkal együtt szolgáltatják, mivel a fajspeciﬁkus hatású feromonkészítményeknek az
adott fajra vonatkozó optimális alkalmazási módszerei eltérnek.
Ugyancsak egyedülálló, hogy a készítmények hatóanyagait nemcsak kémiai minőség-ellenőrzéssel vizsgálják, hanem biológiai hatásukat szabadföldi módszerekkel is folyamatosan kontroll alatt
tartják. Több ilyen jellegű termékre lenne szükség, mert az intézet
működési költségének mindössze 35 százaléka érkezik az MTA-tól,
a többit a hetven kutatónak kell előteremteni pályázatokból, külső
megbízásokból.
Az intézet két jelenleg is futó GINOP-pályázata, ha termékig
nem is, de prototípusig eljuthat. Az egyik program számítógépes
szagmintázat elemzésére vállalkozik, ami azt jelenti, hogy egy
adott búzatábla feletti illatanyagfelhő elemzéséből meghatározható a károkozás mértéke. (Az illatanyagok a búzából és a kórokozókból egyaránt származhatnak.) Megfelelő adatbázis alapján
eldönthető, hogy milyen kezelés kell a táblára – két éve folynak
ezzel kapcsolatos kutatások. A másik pályázat a szőlőre és a borra
koncentrál. Hazánkban a szőlő évszázadok óta kiemelt jelentőségű mezőgazdasági növény, a belőle készült bor fontosságát nem
kell ecsetelni. Az intézet munkatársai, az egri Eszterházy Károly
Egyetem szakembereivel közösen, egyebek mellett az aszúsodás
folyamatát elemzik, annak bakteriális hátterét vizsgálják. A szőlőben lévő kártevők – szőlőmoly, pettyesszárnyú muslica, márványos poloska, vándorpoloska – mennyiségének csökkentésére is
módszert keresnek. A harlekinkatica is képben van, ami ugyan
nem kártevő, de ha a szőlőszemekkel együtt bedarálják, a must
fogyaszthatatlan lesz. Az intézetvezető reméli, hogy eljutnak a
prototípusig, de biztosat nem mondhat, hiszen a kutatások ezen
a területen sem járnak minden esetben sikerrel.
Az intézet proﬁljából adódóan folyamatosan változó körülmények között dolgoznak, még ha ez a változás nem is egyik napról

Hazánk
Haz
zá kban a szől
őlőő évvszázadok óta kie
iem
melt jelenntőősé
ségű
gűű mez
ezőg
őgaz
azda
dasá
sáági
g növény, a belőle készült bo
borr
ú ysziinttén
úg
én. Ez
Ezért is fon
ontos az aszúsodás folya
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mzzéése és baakt
kteriális hátterének vizsgálata.
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a másikra, hanem néhány évtized alatt következik be. A klímaváltozás, a melegedő bolygó miatt régóta itt élő növényfajok
északabbra húzódnak, helyükre a melegebb időjárást jobban elviselő növények kerülnek. A növényvilág változását a kórokozók
és a kártevők is követik. Új kórokozók és kártevők jelennek meg,
amelyek károkozására fel kell készülni. Ebből következik, hogy bizonyos kutatási témákat elengednek, s helyettük újakat vesznek
fel. A minden szükséges eszközzel ellátott cégekkel szemben két
területen lehetnek versenyképesek: a nem őshonos, azaz inváziós fajok kutatásában és a környezetbarát növényvédelmi megoldások fejlesztésében. „Több olyan kártevőről van tudomásunk,
amelyek bármikor átléphetik az országhatárt” – állítja az igazgató,
aki szerint folyamatosan ﬁgyelik, hogy mi jelenik meg Szerbiában,
Horvátországban vagy éppen Romániában, mert az nagy valószínűséggel hamarosan nálunk is problémát okoz.
Konkrét példa a pettyesszárnyú muslica, amely nem az előbb
említett országokból, hanem Szlovéniából került hozzánk. Először
2012-ben, az M7-es autópálya egyik pihenőjében mutatták ki a jelenlétét. Hogy miért éppen ott? Egyszerű a válasz. A nyaralásból
hazatérő honﬁtársunk utazás előtt vehetett, majd menet közben
megehetett egy gyümölcsöt, amibe korábban belepetézett ez
a rovar. A maradékot kidobta az egyik pihenőben – benne a lárvákkal. A vizsgálatok szépen kimutatták, hogy az autópályák mentén hogyan terjedt el a faj az országban. Az elmúlt egy-két évben
a kelet-ázsiai eredetű, a fűrészes tojócsövével az éretlen bogyókat
is megszúró muslica már gazdasági kárt is okozott. Nógrád megyében – ahol nincs is autópálya, mégis megjelent – például nem
akarták átvenni a muslicával fertőzött málnát. Ez az eset kiváló
példa egy új faj robbanásszerű elterjedésére. Nehéz ellene védekezni, nemzetközi összefogással keresik a megoldást – állománygyérítő csapdákkal próbálkoznak, de ezzel csupán ritkítani lehet,
visszaszorítani nem ezt a jövevényt.

A klímaváltozás miatt új kórokozók és kártevők jelennek meg.
Ilyen például az elmúlt egy-két évben megjelent kelet-ázsiai
eredetű, a fűrészes tojócsövével az éretlen bogyókat is megszúró muslica már gazdasági kárt is okozott Nógrád megyében, ahol például nem akarták átvenni a muslicával fertőzött
málnát. Ez az eset kiváló példa egy új faj robbanásszerű
elterjedésére.

Az intézet négy osztályra tagolódik, amit egy Lendület-csoport egészít ki. A Növénykórtani Osztály fő feladata a termesztett
növényeket, valamint az erdőalkotó, városi környezetben élő, természetvédelmi vagy egyéb szempontból jelentős növényfajokat
károsító gombák és gombaszerű szervezetek (oomikóták) azonosítása klasszikus és molekuláris módszerekkel, biológiájuk feltárása. Az ellenük alkalmazható védekezési módszerek vizsgálata,
illetve új módszerek kidolgozása és emellett a növénykórokozók
és gyomnövények visszaszorításában szerepet játszó gombák biológiájának és gyakorlati felhasználhatóságának tanulmányozása
is cél. A Növényi Kórélettani Osztály a kultúrnövényeket károsító
vírusos, gombás és baktériumos betegségekre, továbbá a biotikus
stresszekkel rokonítható ammóniastresszre egyaránt koncentrál. A fogékonyság-ellenállóság alapjául szolgáló mechanizmusok
közül kiemelt ﬁgyelmet fordítanak egyebek mellett a programozott sejthalál szerepének megismerésére, valamint az indukált
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növényi rezisztencia vizsgálatára, amelynek lényege, hogy egy
előzetes fertőzéssel vagy kezeléssel fokozható a növények természetes ellenálló képessége. Fontos kutatási terület a növényi hormonok koncentrációváltozásainak szerepe a biotikus és abiotikus
stresszellenállóságban, valamint azok a génexpressziós változások, amelyek döntően befolyásolják a rezisztens vagy fogékony
növény-kórokozó kapcsolat kialakulását. A növényi védekezési
mechanizmusok mélyebb megértése a betegségekkel szemben
ellenállóbb növények nemesítése során hasznosítható. Az osztály
azt is vizsgálja, hogy a növényi eredetű fehérjék és más molekulák,
például a korai szuperoxid-felhalmozódás, miképpen vesznek részt
a növények kórokozókkal szembeni védekezésében, melyek rendelkeznek közvetlen antimikrobiális hatással, és melyek játszanak
hírvivő szerepet a növény-kórokozó kölcsönhatásban.
Az Alkalmazott Kémiai Ökológiai Osztály fő tevékenysége a
növényvédelem rovartani problémáinak kémiai ökológiai szempontból való megközelítése, a lehetséges megoldások felderítése
az alapkutatások szintjén, továbbá ezek gyakorlati alkalmazásának megvalósítása. Ennek köszönhető a teljes innovációs láncként
megvalósuló Csalomon csapdacsalád, ahol az alapkutatás (ami
kártevők csalogató vagy távol tartó illatanyagainak megismerését
jelenti) és az erre épülő fejlesztés, innováció (illatanyagon alapuló
kártevőt előrejelző, gyérítő csapdák kifejlesztéséig, terjesztéséig) is
megjelenik az osztályon. Az Állattani Osztályt vezető Kontschán
Jenő szerint a főbb kutatási területek közé tartozik az integrált növényvédelmi módszerek fejlesztése, öko-faunisztikai vizsgálatok,
rovarviselkedést szabályozó illatanyagok kutatása. Az osztályon
több, hazánkban egyedülálló műszer található. Ezek az eszközök
is segítenek az új fajok azonosításában és biológiájuk megismerésében, hiszen amíg nem tudják, hogy milyen élőlényről van szó,
addig védekezni sem tudnak ellene. Ez egyébként nehéz feladat,
mert a taxonómia, azaz a rendszertan nem tartozik a népszerű
tudományágak közé, ennek ellenére az intézetben a legfontosabb
kártevő csoportok kiemelkedő szakértői dolgoznak.
A Hettyey Attila vezette Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport a fenotípusos plaszticitás jelenségével foglalkozik, vagyis

az egyedek azon képességével, hogy a környezet megváltozásához
hozzá tudják alakítani tulajdonságaikat: viselkedésüket, testméretüket és -alakjukat vagy anyagcseréjüket. Vizsgálják a környezet
felől az egyedekre ható stressztényezők közül a gerinctelen és gerinces ragadozók hatásait, a fajtárs és más fajhoz tartozó egyedek
jelenlétéből adódó versengés, illetve a természetes környezetben
előforduló kórokozók hatásait, a klímaváltozás és a miatta bekövetkező ivararány-eltolódásokat, az emberi eredetű szennyezés,
azon belül a peszticidek hatásait. A megváltozott környezet hatásainak vizsgálata mellett felderítik, hogy az egyedek ezekre milyen
viselkedési, morfológiai, élettani változásokkal reagálnak, és hogy
ezek a reakciók milyen mértékben növelik túlélési és szaporodási
esélyeiket. A csoport első támogatási ciklusa befejeződött, lassan
a hosszabbítás is lejár. Az eredmények alapján joggal bíznak abban,
hogy az eddigi támogatás beépül az intézet költségvetésébe, azaz
a csoport folytathatja a munkát.
Izgalmas kutatási feladat annak kiderítése, hogy bizonyos ragadozóknak milyen hatásuk van némely élőlények visszaszorításában.
Az árpa törpülését okozó vírust az egyik kabócafaj viszi át egyik
helyről a másikra. A NÖVI munkatársai annak néznek utána, hogy
a pókok (mint ragadozók) jelenléte miként hat erre a folyamatra.
Úgy tűnik, minél több a pók, annál kevesebb a kabóca, így a vírus
terjedési sebessége is csökken. A ragadozók puszta jelenléte a vegyszerhasználatot is csökkenti. Ez a példa is azt mutatja, hogy az intézet szakemberei nem mondvacsinált ügyekkel foglalkoznak, hanem
fontos gyakorlati jelentőséggel bíró folyamatokra koncentrálnak.
Az atkakutatóként ismert Kontschán Jenő szerint számos bogáron – például a cserebogáron – élnek atkák. Ha egy adott példányon elszaporodnak, akkor egyes megﬁgyelések szerint annak
csökkennek az életkilátásai, de azt nem tudjuk, hogy pontosan
mit művelnek az atkák a bogarakkal. Fel kellene mérni ezt a folyamatot, mert elképzelhető, hogy a rovarkártevők ellen az atkák
felszaporításával is védekezhetünk. Ha így lenne, akkor a környezetet terhelő vegyszerek helyett ökológiai módszerrel érnének el
eredményt. „Ha kapunk erre a munkára forrást, rövid időn belül
érdemi eredménnyel állhatunk elő. Ha nem, akkor hobbiszinten
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foglalkozunk a témával, ami szintén eredményre vezethet, csak jóval hosszabb idő alatt” – mondja az intézet vezetője, aki az atkák
mellett a parazita fonálférgekben is nagy fantáziát lát. Kontschán
Jenő szerint a gyombiológia szintén a kutatásra érdemes területek
közé tartozik. Régebben volt gyomkutatás, ma erre nincs ember
az intézetben. A gyom napjaink egyik legégetőbb növényvédelmi
problémája, erre a cégek nagyon sok pénzt költenek, például azzal
is, hogy magukhoz csábítják a legjobb szakembereket. Az ottani
ﬁzetésekkel nem tudnak versenyezni, de mégis keresik azokat a
pontokat, ahol bekapcsolódhatnak a gyomok elleni küzdelembe.
Méhészeti kutatásaikat az agrártárca hosszú évek óta támogatja, ami kiszámítható körülményeket garantál ezen a területen.
A kaptárokban szinte észrevétlenül felszaporodó parányi, növényi
eredetű táplálékot fogyasztó atkafajok komoly gondot jelenthetnek. Az ázsiai méhatka (Varroa destructor) az 1970-es évek elején
jelent meg hazánkban, és ma már nincs méhcsalád, amely ne lenne
fertőzött ezzel az élősködővel. Nem csak itthon, a világ minden táján ez az egyik legsúlyosabb „méhegészségügyi” probléma. Az atka
a méhek testnedvét szívogatja, teljes családok és kaptárok pusztulását okozza világszerte. Az intézet munkatársai egy kutatás során
arra kerestek megoldást, hogy miként lehetne visszaszorítani az
ázsiai méhatka kártételét. Az elemzések a kaptárfauna feltárásával
indultak, és nem várt eredményre vezettek: Magyarországon eddig nem ismert kaptárlakó és virágport fogyasztó atkát fedeztek
fel. Az atkafaj azonosításakor kiderült, hogy a pakisztáni méhatka
(Neocypholaelaps apicola) került elő. „Először csupán néhány nőstény, majd más kaptárokból több hím is. A faj hazai előfordulását
DNS-vizsgálatokkal és elektronmikroszkópos felvételekkel is igazoltuk” – magyarázza Kontschán Jenő. Bár ez a faj nem élősködik
közvetlenül a méheken, így is káros. Egészséges méhcsaládokra
nem jelent veszélyt, azonban ha már más élősködők és kórokozók
miatt legyengült méhcsaládok elől eszi el a táplálékot, ínséges időszakban tovább gyengítheti a kaptár túlélését. „Segíteni szeretnénk
a méhészeket, hogy a kaptárakban csökkenjen az ázsiai méhatka
egyedszáma” – mondja az igazgató, aki szerint ez ugyan szigorúan
véve nem növényvédelmi kutatás, de ha azt nézzük, hogy a mé-

hek a megporzásban meghatározó szerepet játszanak, akkor igenis
foglalkozni kell ezzel az üggyel.
Az elmúlt évek egyik kiemelkedő intézeti eredménye a kukoricamoly elleni „biszex” csalétek kifejlesztése volt. Bár a kereskedelemben korábban is forgalmaztak kukoricamoly fogására alkalmas feromoncsapdákat, azok megbízhatatlannak bizonyultak. Egy európai
vizsgálat például tizenhárom ország közül tízben találta nem megfelelőnek a kukoricamoly feromoncsapdák teljesítményét. Ugyanakkor a fenilacetaldehid a kukoricamoly nőstényeit is csalogató
hatóanyagként ismert a tudományos szakirodalomban, ám ennek
hatása is gyenge. A NÖVI munkatársai Tóth Miklós akadémikus vezetésével azonban azt tapasztalták, hogy amikor a fenilacetaldehid
mellett egy keveréket is tartalmaztak a csapdák, a kukoricamolyfogások számottevően megemelkedtek. Rájöttek, hogy az úgynevezett barberi keverékből a 4-metoxi-fenetil alkohol a hatásos. Ennek
hozzáadása a fenilacetaldehid hatását többszörösére növelte. Az új,
„biszex” kukoricamoly-csalétek nőstényeket és hímeket is fog.
Az intézet publikációs teljesítménye növekszik, egyre emelkedik
a jelentős lapokban megjelenő közlemények száma. Az intézetvezető szerint azonban legalább ilyen fontos, hogy olyan helyeken
is megjelenjenek, amit a gyakorlatban dolgozó emberek is elérnek, mivel a növényvédelmi szakemberek közül kevesen olvassák
a Nature-t vagy más rangos tudományos folyóiratokat. Ezért közlik
a Növényvédelem című szaklapban – közérthetően – és más szakfolyóiratokban eredményeiket, s ezért mennek el szakmai konferenciákra. Ezt kell tenniük, mert egy hazai agárkutatónak a magyar
mezőgazdaságot kell szolgálnia – nem feledkezve meg arról, hogy
lehetőségeik szerint a kevésbé fejlett országokat is segíteni kell.
A sikerek ellenére jelentős a ﬂuktuáció. Nehezen találnak nagy
szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket, akik a kutatásban helyezkednének el. A ﬁatalokat nem vonzza az itt elérhető
bér. A meghirdetett álláshelyekre jelentkezők elsősorban biológusok, s nem agrármérnökök – utóbbiakat elcsábítják a jól ﬁzető
cégek. „Sokat javítana a tudományág helyzetén, ha a Nemzeti Agykutatási Programhoz hasonlóan Nemzeti Agrárkutatási Program
indulna” – állítja Kontschán Jenő intézetigazgató. ¡
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Szerzők: Vida Gyula, Veisz Ottó

Élen az élvonalban
– búzanemesítés
Martonvásáron
A búza az emberiség legfontosabb kenyérgabonája, hazánkban az egyik legnagyobb területen termesztett növényfaj, fontos exportcikk. Martonvásáron a Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetében (MTA ATK
MGI) új, a gazdák, a feldolgozóipar és a fogyasztók számára kedvező tulajdonságú búzafajtákat nemesítenek a hagyományos és a modern technika módszereit ötvözve.

A

z MTA ATK MGI-nek az Akadémia kutatóhálózatában különleges helye van, mert a gyakorlati
megvalósításokat is magába foglaló alap-, módszer tani és alkalmazott komplex kutatásokat végez. Tevékenységének eredményei ennek megfelelően két fő
formában jelennek meg: egyrészt tudományos publikációkban, másrészt a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható,
államilag minősített növényfajtákban, illetve szabadalmakban. A hazai kutatóintézetek körében a szabadalmaztatott
és hasznosított kutatási eredmények számát tekintve évről
évre az elsők között van.
Magyarország egyik legnagyobb kalászosgabona-nemesítési programjának helyt adó intézményét 1949-ben alapították Martonvásáron. A Magyar Tudományos Akadémiához tartozó Agrártudományi Kutatóközpont jogelődjében az
1950-es években kezdődött el a kalászos gabonafélék nemesítése. Ezek közül részarányát és jelentőségét tekintve kiemelkedő az őszibúza-nemesítési program.

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjának épülete Martonvásáron
Az első, Martonvásáron nemesített búzafajtát 1971-ben
regisztrálták, azóta 104 búzafajta részesült állami elismerésben. Az első igazán sikeres fajta, a Martonvásári 4 (az elismerés éve 1974) után sorra jelentek meg az újabb, a korábbiaknál
nagyobb termés- vagy jobb sütőipari minőség elérésére képes
fajták. A Martonvásári 8 (1978) fajtát a hazai vetésterület
közel egyharmadán termesztették, de a Martonvásári 16 és

A martonvásári búzanemesítés idővonala. A zárójelben megadott számok a fajta által elért
legnagyobb vetőmag-szaporító területi arányt jelzik.
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a Martonvásári 23 búzafajták vetésterülete is legsikeresebb
évükben meghaladta a 10 százalékot. Az MTA ATK MGI nevéhez fűződik a nagy sikértartalmú fajták elterjesztése itthon.
A nagy sikértartalmú fajtákkal jó sütőipari minőségű búzát
lehetett termeszteni még a drasztikusan lecsökkent műtrágyaadagok kijuttatása mellett is. E fajtacsoport leghíresebb
képviselője az Mv Magdaléna volt. Ebből a fajtából az 1996-os
elismerése után több mint 165 ezer tonna vetőmagot forgalmaztak. Ebben az időszakban Magyarországon minden második kenyér Martonvásáron nemesített búzafajta lisztjéből
készült.
Új exportpiacok nyíltak meg a 2000-es évek elején, melyek
prémiumminőségű alapanyagot igényeltek. A különleges kívánalmaknak is megfelelő fajtakörből kiemelendő az Európában
mind a mai napig a legjobb minőségbúzák közé tartozó Mv Suba
(2002), valamint az Mv Kolo (2006), mely 12 évvel az elismerése után még ma is a 9. legelterjedtebb fajta hazánkban.
Az utóbbi években nagyon lecsökkent a kiváló és a takarmányminőségű búzák közötti árkülönbség, emiatt a gazdák
többsége a bőtermő búzafajták vetőmagját keresi. Ezáltal egy
olyan piacra lépnek be, ahol a hazainál a búza számára kedvezőbb éghajlatú nyugat-európai országok vagy az óriási területen, de alacsonyabb költségszinten gazdálkodó államok
(Oroszország, Ukrajna) termelőivel kell versenyezniük.
Az elmúlt években az MTA ATK MGI a búzafajták új generációját hozta létre, melynek fajtáiban a nyugat-európai
fajtákkal versenyképes termést jó sütőipari minőséggel sikerült párosítani. E fajtacsoport jelenleg legsikeresebb tagja az
Mv Nádor (2012), vetőmag-szaporító területe a legfrissebb
statisztikai adatok szerint elérte a 13,44 százalékot, ami – figyelembe véve azt a tényt, hogy a 2018-ban szaporított fajták száma 193 volt – kimagasló eredmény. A Martonvásáron
nemesített búzafajták immáron negyedszázada piacvezetők
Magyarországon. Az MTA ATK MGI-ben előállított kalászos
fajták az ország határain is túljutottak, ezeket eddig húsz országban termesztették.

Az Mv Nádor bőtermő malmi búza 2016 óta Magyarországon
a legnagyobb területen szaporított búzafajta. Több országban
is elindult a termesztése vagy állami elismertetése.

A betegség-ellenállóság javítására irányuló nemesítéssel a
gazdanövény hatékonyan védhető. Balról egy sárgarozsdával
fertőzött, jobbról pedig egy hatékony rezisztenciagéneket
hordozó, egészséges állomány látható.

A gabonanemesítés az agrárkutatás egyik leggyorsabban
fejlődő, innovatív tudományterülete. A növények látható morfológiai és agronómiai tulajdonságai mellett a vizsgálatok
már az emberi szem számára fel nem fogható hullámhosszokon megfigyelhető jellegekre is kiterjednek. E tulajdonságok
többsége a növények élettani folyamataival, azok hatékonyságával függ össze, ezért értékes információval szolgálnak
a nemesítők számára a vizsgált genotípusok stressztűréséről
és a környezeti források hasznosításának mértékéről. A minőségvizsgálatokban új területként jelent meg a rostanyagokkal
és a vitaminokkal kapcsolatos kutatás.
A hagyományos módszerek használata mellett egyre nagyobb teret nyernek a genetikai háttér ismeretén alapuló eljárások, melyek jelentősen javíthatják a szülőpárok kiválasztásának és az utódok szelekciójának hatékonyságát. Molekuláris markerekkel már a keresztezés elvégzése előtt azonosíthatók a kedvező tulajdonságokért felelős gének a szülőkben.
Ez a technika már most is a mindennapok részét képezi.
A biotikus (kártevők, kórokozók) és az abiotikus stressztényezők, azaz az alacsony vagy magas hőmérséklet, a víz hiánya vagy bősége súlyos termésveszteséget okozhatnak. Ezért
fontos feladat a kalászosok betegségrezisztenciájának, télés fagyállóságának, hő- és szárazságtűrésének javítása nemesítéssel, valamint ökológiai, genetikai hátterének tanulmányozása.
A gabonanemesítés speciális területe az ökológiai nemesítés. Az ökogazdálkodással művelt terület nagysága Magyarországon meghaladja a 170 ezer hektárt (a Nemzeti Akcióterv
keretében 2020-ra 350 ezer hektár elérése a cél). Martonvásáron több, az Európai Unió által finanszírozott pályázat
keretében folyik az ökotermesztés céljára leginkább alkalmas
vetőmag-előállítási módszerek, valamint speciális növénytársítások hatásának tanulmányozása.
A martonvásári kalászosgabona-nemesítési program magában foglalja az új genetikai források azonosítását, létrehozását, valamint a kereskedelmi forgalomban kapható fajták
előállítását. A nemesítési anyagban meglévő rendkívüli genetikai változatosság jelenti a biztosítékot arra, hogy a jövőben
is a gazdák igényeit kielégítő és a klímaváltozáshoz jól alkalmazkodó új gabonafajták szülessenek. ¡
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Lisztérzékenyek kenyere
Új lehetőségeket tárt fel a gabonaallergiában szenvedők
életminőségének javítására magyar, ausztrál, norvég,
német és kínai kutatócsoportok közös vizsgálata – a tanulmányt a Science Advances szakfolyóirat közölte.

A

búza fogyasztásával, lisztjének belélegzésével kapcsolatos megbetegedések közé
tartozik a bőr- és emésztőrendszeri tünetekkel jelentkező ételallergia, az anaﬁlaxia, valamint a pékeket, sütödei dolgozókat érintő pékasztma. A lisztérzékenység
(cöliákia) és a búzaallergia ellen jelenleg az egyetlen jó megoldás a gluténmentes táplálkozás. A nemzetközi kutatás egyik fontos eredménye, hogy az egyes fehérjék eltérő
mennyiségben termelődnek a búzaszemben. „Ha a tenyészidőszak végén hűvösebbre
fordul az időjárás, akkor a pékasztmát kiváltó és az ételallergiával kapcsolatos fehérjék koncentrációja megemelkedik. Ha a virágzás alatt hőstressz éri a kenyérbúzát, akkor nagyobb mennyiségben fejeződnek ki a cöliákiával kapcsolatos fehérjék” – idézte
Juhász Angélának, a kutatás eredményeit összegző cikk vezető szerzőjének, az MTA
Agrártudományi Kutatközpont Mezőgazdasági Intézet kutatójának véleményét az
Akadémia honlapja. Az adatok ismeretében lehetőség nyílik a csökkentett allergénés antigéntartalmú búzafajták azonosítására, nemesítésére. Genomszerkesztési módszerekkel célirányosan módosíthatják vagy távolíthatják el az immunreakciót kiváltó
szakaszokat anélkül, hogy megváltoztatnák a fehérje szerepét.
A kutatók munkáját alapvetően segítette, hogy sikerült feltárni a búza genetikai
állományát: a kenyérbúza 17 milliárd bázispárból álló genomja nagyjából ötször nagyobb, mint az emberé. ¡

Okosfalvak akadémiák ajánlásával
A távoli falvakban élők is jogosultak
a megfelelő ivóvízre, csatornázásra,
egészségügyi ellátásra és oktatásra.
Mindehhez elengedhetetlen az olcsó és
környezetbarát módon termelt áram.
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V

ilágszerte körülbelül 1,1 milliárd ember él villanyáram nélküli háztartásban, és mintegy hárommilliárdan főznek, fűtenek a hőenergiát nem megfelelően hasznosító szilárd tüzelésű
kályhákkal. A Smart Villages Initiative (SVI; Okosfalvak Kezdeményezés) nevű nonproﬁt szervezet három éven át azt kutatta, hogy áramhálózat hiányában milyen megújuló energiatermelési megoldásokkal érdemes támogatni az ilyen térségeket.
Az SVI tudományos együttműködő partnere 2012 óta az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete, az EASAC.
A két szervezet közös – az mta.hu honlapján is megjelent – ajánlása szerint a tudományos kutatás számos területen tudja segíteni az „okosfalvak” elterjedését. Ehhez kulcsfontosságú új fotovoltaikus technológiák fejlesztése, az akkumulátorok gyártási
költségeinek csökkentése az élettartam növelésével párhuzamosan. Szükség van egyszerűbben telepíthető és egyszerűbben
szétszerelhető, hordozható házi napelemes rendszerek fejlesztésére (például nomád közösségek számára). Egy, a jelentésben
hivatkozott 2017-es tanulmány szerint mindez nem lehetetlen:
Thaiföldön 29 év alatt 12 százalékról 99 százalékra növelték a
falun élő lakosság áramellátottságát, Kínában 50 év alatt 98 százalékra, Costa Ricán pedig 40 év alatt 87 százalékra. ¡
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Szerző: Hor váth Dániiel

Az optika reneszánsza

Minden kornak megvan a leginkább szem előtt lévő innovációs területe, amely a leglátványosabban fejlődik, miközben más fejlesztési ágazatok, úgy tűnhet, parkolópályán vannak.
Ma a biotechnológia, a mesterséges intelligencia van a fókuszban, miközben például az optikáról keveset hallani. Ez azonban csak érzéki csalódás, hiszen, mint látni fogjuk, a fény
„megmunkálásával” foglalkozó tudományág ott van szinte minden modern kori találmány
hátterében, a LED -ektől a mobiltelefonokig, az atomerőművektől az olajfúró tornyokig.

K

ét ﬁatalt látunk a videón, egyikük furcsa napszemüveget tart a kezében. Megkérdezi a másiktól, hogy milyen
színeket lát a környezetben, de az szomorúan mondja,
hogy számára minden szürke, egyszínű, hiszen színvak.
Ekkor odaadja neki a szemüveget, ezután pedig hollywoodi ﬁlmeket idéző érzelemáradat következik. A szemüveget ugyanis
a színvakság korrigálására fejlesztették ki, emberünk pedig (már
amennyire hihetünk egy reklámcéllal készített videónak) életében
először lát színeket.
Az illetőnek boldogságában potyognak a könnyei, mert akkor
jött rá, hogy megváltozott az élete. Mindez hosszú évtizedek optikai fejlesztésének köszönhető, hiszen az eszköz működési elve
a látott fény komponenseinek szelektív hullámhossz-módosításán
alapul. Noha a videóban szereplő szemüveg egy amerikai cég terméke, a színtévesztés optikai korrigálásának ötlete először a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) dolgozó
optikus kutatók agyából pattant ki, és az innovációs folyamat eredményeként ma már Magyarországon is készülhetnek hasonló (sőt
a megkérdezett szakember szerint ennél is jobb) segédeszközök.

Optikai minőségellenőrök
„Az optika jelenleg a reneszánszát éli. Amerre csak néz az ember,
mindenhol optikai újdonságokat lát. Szinte nincs is modern elektronikai, technológiai eszköz, amelyben ne lennének ott az optikai elemek – jelenti ki Ábrahám György egyetemi tanár, a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének professor
emeritusa. – És nem csak a fényképezőgépekre kell gondolni. Ott
vannak például a lézerlemezek, a CD vagy a DVD. A lézerletapogatású lemezek működése olyan optikai elveken alapul, amelyekről
túlzás nélkül állítható, hogy zseniálisak. Nemcsak a megvilágító
lézernyalábhoz elengedhetetlen az optika, de a lemez felületéről
visszavert fény detektálása is elképzelhetetlen nélküle. A fókuszban
megtartásától a barázdák követéséig trükkös optikai megoldások
sora biztosítja a működést.”
„Az optika felfutó időszakát éljük. Új fényforrások jelentek meg
mind a köznapi használatban, mind az ipari területeken. Ma már
egy nagyságrenddel nagyobb teljesítményű lézereket használunk,
mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt – mondja Bozóki Zoltán, a Magyar
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Tudományos Akadémia – Szegedi Tudományegyetem Fotoakusztikus Kutatócsoport tudományos tanácsadója. – Ezáltal, pusztán
a lézerek fejlődésének köszönhetően, egy nagyságrenddel érzékenyebb fotoakusztikus műszereket tudunk készíteni. Emellett az
optikai eszközök élettartama is megnövekedett. Nekünk van olyan
műszerünk ipari körülmények közé telepítve (a földgáz vízgőztartalmát méri, erről később még bővebben lesz szó – a szerk.),
amely tizenöt éve folyamatosan, leállás nélkül működik. Ez annak
tudatában igazán nagy szó, hogy a műszerbe telepített lézer másodpercenként négyezerszer ki-be kapcsolódik. Ez összesen kétbillió
bekapcsolódást jelent. Ezek tehát lenyűgöző, strapabíró eszközök.”
Ám ahhoz, hogy az ipari alkalmazásokban szerepet játsszon
az optika, még csak az sem szükséges – ahogy a CD-lemezek esetében –, hogy a végtermék optikai elveket tartalmazzon. Számos
modern termék gyártástechnológiája ugyanis kiﬁnomult, és legfőképpen érintésmentes minőségbiztosítási módszereket igényel.
Sokszor ugyanis, ha ﬁzikai érintéssel járó mérésekkel próbálnánk
ellenőrizni a minőséget, akkor ezzel a beavatkozással mi magunk
tennénk kárt a termékben. Emellett a modern sorozatgyártás
gyorsasága sem teszi általában lehetővé azt, hogy minden egyes
elkészült darabnál megálljon a szállítószalag, hogy elvégezzünk
egy mérést a tárgyon. Ehelyett menet közben kell ezt megoldani,
a másodperc tört része alatt. A minőség ellenőrzése, a selejt kiválogatása ilyen esetekben lézerfénnyel vagy a kamerafelvételek
automatikus képfeldolgozásával történik. Így mérik a termékek
alakját, színét, méreteit, darabszámát.
„Egy tatabányai villanymotorgyárban a kész villanymotorok minőség-ellenőrzése például úgy történik, hogy a szállítószalag meg-
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állása nélkül áramforrás kapcsolódik rájuk, és megpörgeti a motort – magyarázza a professzor. – Az üzemelő motort polarizált
lézerfénnyel világítjuk meg, majd a visszavert fény polarizációjának
elemzéséből ki tudjuk értékelni a motor teljes rezgésképét. A rezgéskép alapján pedig meg lehet állapítani, hogy van-e benne hiba, sőt
azt is, hogy mely részén van a hiba. Mindez magas szintű optikai
fejlesztések nélkül elképzelhetetlen lenne.”
Ábrahám professzor és munkatársai a Paksi Atomerőműben is
végeztek optikai fejlesztéseket, amelyek hatására nőtt az erőmű
biztonsága, ezáltal megnövelhetővé vált az élettartama. Az egyik
ilyen fejlesztés során a reaktorok fölött, harminchárom méteres
magasságban üzemelő daru irányítását oldották meg távvezérléssel, így a kezelő már a sugárzástól távol, biztonságos körülmények
között dolgozhat. A kezelő több kamera képe alapján látja, hogy
éppen hol áll és hogyan mozog a daru, de mivel a feladat rendkívüli precizitást igényel, így elsőrendű fontosságú, hogy minden pillanatban nagy pontossággal lehessen meghatározni a daruhorog
pozícióját. Ezt optikai távmérők segítségével oldották meg. Több,
infravörös fénnyel működő távmérőt helyeztek el a reaktorcsarnokban. Az általuk mért távolságokból milliméter pontossággal
meg lehet határozni a daruhorog helyzetét.
Ugyancsak a Paksi Atomerőműben valósult meg egy másik
optikai fejlesztés, amelyhez meglehetősen szokatlan helyről, a tankokból vették az ötletet. A páncélozott harci járművekben olyan
optikai szögmérők működnek, amelyek biztosítják, hogy a tank
zötykölődése dacára is folyamatosan egy irányba, a célra mutasson az ágyú csöve. Ezt a technológiát alkalmazták az atomerőműben, amikor a karbantartás előtt egy acél védőhengert emeltek rá
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a reaktorblokkra, hogy megvédje a környezetet a szétszerelt reaktorelemek sugárzásától. Nagyon fontos volt, hogy e műveletet
tökéletesen pontosan, a tervezett pozíciótól zéró eltéréssel hajtsák
végre. A szögek, esetleges dőlések ellenőrzését pedig a katonaságtól „kölcsönzött” optikai szögmérő technikával oldották meg. Azóta tovább modernizálták az eszközöket, így ma már elektronikus
vízszintező berendezések üzemelnek az atomerőműben.

A nem jó színre érzékeny csapok
Ábrahám György sok évtizedes optikai mérnöki pályafutásának
legismertebbé vált fejlesztése nem is állhatna távolabb az atomerőműtől, pláne a tankoktól. Mégis optikáról, közelebbről a színek
érzékeléséről, módosításáról van szó. De mielőtt rátérnénk a bevezetőben már beharangozott innovációra, megint csak látszólag
messziről kell kezdenünk. Méghozzá a paradicsomkonzervtől.
„Sokszor a véletlenen múlik, hogy egy egyetemi kutató fejéből
végül sikeres innovációhoz vezető ötlet pattan ki. Ahhoz, hogy a
Műszaki Egyetemen valaki jó oktató, kutató lehessen, jó mérnöknek
kell maradnia, ehhez pedig folyamatos ipari kihívásokra van szükség. Így az egyetemi–ipari együttműködések a pénzügyi bevételek
mellett szellemi gyakorlatokként is értelmezhetők – magyarázza
a professzor. – Ebben az esetben a Kecskeméti Konzervgyártól érkezett megbízás azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a paradicsomkonzervek színét objektív módon mérni. A német importra
készített paradicsomkonzerveket ugyanis az átvevő sokszor a nem
megfelelő színre hivatkozva utasította vissza. A konzervgyár ezt
akarta megelőzni azzal, hogy már a gyárban ellenőrzi a termék színét (hogy elég piros-e), és ha nem, akkor még idejében beavatkozik.”
A probléma megoldására felkért – akkori nevén – Finommechanika-Optika Tanszék munkatársai az elvárt fejlesztés megvalósítása közben nagy gyakorlatot szereztek a színszűrők használatában, és abban, hogy általuk hogyan módosítható szelektíven
a környezetből érkező fény színe. De annak elméletébe is komolyan bele kellett ásni magukat, hogy az ember szeme miként érzékeli, agya pedig hogyan ítéli meg a látott színt. Ebből jött az
ötlet, hogy esetleg színszűrők révén a színtévesztésen is lehetne

segíteni, konkrétan egy szemüveg lencséjére készített színszűrő
réteggel.
A fejlesztés nem haladt gyorsan, mert a szemüveg kutatását
nem támogatta senki. Az innováció az első időkben a színtévesztés elméletének hibái miatt is rossz irányba ment. Korábban
ugyanis úgy hitték, hogy a színtévesztés azért alakul ki, mert az
emberi retinában elhelyezkedő egyes csap receptorok fényérzékenysége gyengébb a normálisnál. Később azonban kiderült, hogy
nem az érzékenység erőssége okozza a problémát, hanem annak
hullámhossz menti eltolódása. Tehát a receptorok nem pont arra
a színű fényre a legérzékenyebbek, amelyre „ﬁgyelniük kellene”.
A kutatók a fejlesztés során egyszerre és egyre mélyebben értették meg az emberi színlátás ﬁziológiai hátterét, és tökéletesítették
terméküket, a színlátást korrigáló szemüveget. Ma már szabadalom
védi a szemüveget a világ legnagyobb piacain, bár időközben megjelent néhány konkurens cég hasonló terméke is. Ez nem is csoda,
hiszen rengeteg a színtévesztő ember a világon. A férﬁak nyolc százalékát érinti ez az állapot, ami több százmillió potenciális vevőt
jelent világszerte. (Azért szinte kizárólag a férﬁak érintettek, mert
az eltérés az X-kromoszómán öröklődik, és recesszív, tehát csak akkor jelenik meg, ha nincs mellette „egészséges” gén. Így a két X-kromoszómával rendelkező nők csak akkor lesznek színtévesztők, ha
mindkét szülőjüktől színtévesztő gént örökölnek.) Az innováció
mára olyan szintre jutott, hogy hamarosan a potenciális vevők már
bárhol a világon az interneten keresztül is „bevizsgálhatják” a saját
színtévesztésüket, és olyan szemüveget rendelhetnek, amely pontosan az ő állapotukat kompenzálja. A szemüveget viselve pedig
egy soha nem látott (színű) világ tárulhat fel előttük.

Fényhozó diódák
Az elkövetkező években az optikai innovációnak várhatóan a
fényforrásfejlesztés területén lesz a legnagyobb hatása mindannyiunk mindennapi életére. A fénykibocsátó diódák, a LED-ek (light
emitting diode) már ma is soha nem látott gyorsasággal hódítanak
a világban, és várhatóan a jövőben szinte egyeduralkodóvá válhatnak. A LED-ekről mindenki tudja, hogy a korábbi világítástechni-
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kai megoldásokhoz képest jóval hatékonyabbak, hiszen kevesebb
energiát fogyasztanak, és üzemidejük is hosszabb. Abba azonban
kevesen gondolnak bele, hogy e hatékonyság mögött milyen kiﬁnomult mérnöki – főként optikai és elektronikai – megoldások
állnak. Különböző színű fényeket hoznak létre, majd szűrőkkel változtatnak a színén (amely például a fehér LED esetében a kezdeti kritikák szerint túl kékes volt, nem a jól megszokott sárgásabb
„meleg fehér”).
„Az optikai fejlesztéseknek hála ma már a régi izzólámpákat
idéző fényű karácsonyi LED-eket is kapni. Bár persze ez jórészt
csak megszokás kérdése. Hiába ugyanolyan a LED fénye, mint a
természetes nappali napfény, azt az emberek többsége kéknek, kellemetlennek fogja találni – mondja Ábrahám György. – De ez nem
jelenti azt, hogy köteleznünk kéne az embereket, hogy szeressék
a kékesfehér színű LED-eket. A mérnöki innováció mindig is alkalmazkodott az emberi igényekhez, így mára már kifejlesztették
a legkülönfélébb színű LED-eket, illetve a színhőmérsékletük objektív mérését lehetővé tevő eszközöket.”
Bár a LED-ek hatékonysága már ma is meghaladja a hagyományos fényforrásokét, a fejlesztésük folyamatos, így várhatóan olcsóbb és még megbízhatóbb fénykibocsátó diódák jelenhetnek
meg a piacon. A kutatások egyik iránya új anyagok használatát
teszteli a diódák előállításában. A Princeton Egyetem villamosmérnöki tanszékén például egy új ásvány, a perovszkit felhasználásának lehetőségeit vizsgálják. A perovszkit maga nem új, hiszen már
a 19. században felfedezték. Kémiai összetételét tekintve kalciumtitanát egységekből épül fel. Később az elnevezést kiterjesztették
más összetételű ásványokra is, amelyek kristályszerkezetükben az
eredeti perovszkitra hasonlítanak – és ezért ﬁzikai tulajdonságaik
is hasonlóak.
E tulajdonságok pedig igen érdekesek lehetnek az ipar számára,
így a perovszkitot – a szilíciumot kiváltandó – egyre sikeresebben

A perovszkit 1839 óta ismert anyag. Gustav Rose német
ásványkutató fedezte fel az Urál hegységben, nevét egy orosz
mineralógusról, Lev Alekszejevics Perovszkijról kapta.

használják például a napelemek gyártásához. A Princeton kutatói
ugyancsak a szilíciumot és más, meglehetősen drága alapanyagokat szeretnék kiváltani a perovszkit segítségével a LED-ek gyártásánál is. Reményeik szerint az így kifejlesztett jövőbeli LED-ek
nemcsak olcsóbbak, de strapabíróbbak, hozzá még energiahatékonyabbak lehetnek. Ammónium-halogén származékok rétegeinek alkalmazásával elérték, hogy rendkívül apró, 5–10 nanométeres perovszkit kristályok alakuljanak ki, majd ezek önszerveződve
a korábbiaknál lényegesen vékonyabb és egyenletesebb szerkezetű
nanoﬁlmréteget hozzanak létre. E réteg kvantumhatékonysága
(tehát az általa kibocsátott fotonok száma, azonos mennyiségű
áthaladó elektron hatására) – legalábbis a laborban – lényegesen
jobbnak bizonyult, mint a hagyományos LED-ek hatékonysága.
Magyarul azonos áramerősség esetén fényesebben világítanak.

Hangkeltő lézerek
Az optika és a méréstechnika mindig is nagyon közel állt egymáshoz, nemritkán e két innovációs terület egybe is fonódik.
E jelenség szép példája a fotoakusztika, amelyben – ahogy neve
is mutatja – a fény mellett a hangok is ugyanolyan fontos szerepet játszanak. Segítségével legtöbbször keverékek egyes összetevőinek koncentrációját mérik. Az eljárás lényege, hogy a precízen
kiválasztott fényforrás (például lézer) hullámhosszát ráhangolják
a mérendő komponens egy jellegzetes elnyelési vonalára, tehát
olyan színű fénnyel világítják meg, amelyet az anyag jól el tud nyelni.
A lézert periodikusan ki-be kapcsolják (méghozzá nagyon gyorsan,
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másodpercenként több ezerszer), így az anyag fényelnyelése is periodikussá válik. Ezáltal gyakorlatilag energiát pumpálnak például
a mérendő gázba, periodikusan melegítik. Emiatt a sűrűsége is pulzálni kezd, ami hangot hoz létre. E hang erőssége arányos lesz a koncentrációval, és ha egy mikrofonnal detektáljuk, a hangerősségből
következtethetünk az adott összetevő koncentrációjára.
„A lézerek hullámhosszát hihetetlenül pontosan, hat-nyolc tizedesjegy pontossággal tudjuk szabályozni. Ez rendkívül hasznossá
teszi őket a méréstechnikában. A fotoakusztikában is e jellegzetességet hasznosítjuk – magyarázza Bozóki Zoltán. – A technológia
alapját képező jelenség nemcsak gázokban, de folyadékokban és
szilárd anyagokban is fellép, így elméletben ott is lehetne alkalmazni a módszert. Vannak próbálkozások például noninvazív
vércukormérésre fotoakusztikus módszerrel. Más kollégák az élelmiszer-hamisítás kimutatására használják. Mi azonban maradunk
a gázok mérésénél.”
Bozóki Zoltán és munkatársai már több mint két évtizede alkalmazzák sikeresen a fotoakusztikus módszereket a földgáziparban,
és mindmáig szinte egyeduralkodók e területen. Műszereik már
a tengeri fúrótornyokon is üzemelnek a messzi Északi-tengeren.
Amikor 1995-ben először vették fel a kapcsolatot a Mollal, a cég
ﬁgyelmét a földgáz nedvesség (vízgőz)-tartalmának mérése keltette fel. Ezután felgyorsultak az események, és a szakemberek kifejezetten hamar kifejlesztették az eszközt, amely immár nemcsak
a laborban, de a Mol algyői gázüzemében is szolgálatba állhatott.
A gyakorlatban a gáz koncentrációmérése mintavételezéssel
történik. Van egy mintavételi pont a nagy nyomású gázvezetéken,
amelyen folyamatosan áramlik ki a méréshez szükséges minta. Nagyon fontos, hogy folyamatos gázáramlásban mérnek, hiszen ha
leállítanák az áramlást, akkor a csövek faláról a vízcseppek azonnal
visszaoldódnának a gázba, így meghamisítanák a mérést. A magyar szakemberek fotoakusztikus módszere, pontossága mellett,

azzal is a konkurens (nem optikai elvek alapján működő) koncentrációmérő eljárások fölé nő, hogy jóval kevesebb gáz szükséges
hozzá, ezért aztán kevesebb lesz a mintavételezés okozta veszteség is. Percenként két deciliter gáz elegendő a méréshez.
A nemzetközi piacra jutás azonban, a módszer minden előnye
dacára, nagyon nehéznek bizonyult.
„Fiatal fejjel, a hazai telepítés sikerein felbuzdulva optimistán
azt gondoltam, hogy majd külföldön is könnyű lesz a műszereinket
értékesíteni. De messze nem ez volt a helyzet. Talán a földgázipar
konzervatív volta miatt, hosszú éveken keresztül nem értünk el igazán sikert a nemzetközi piacon – emlékszik vissza a Szegedi Tudományegyetem professzora. – Mi egy teljesen új módszerrel léptünk
a piacra, és azóta sincs versenytársunk a földgázipari fotoakusztika
területén. Egy norvég szakember például azt mondta nekünk, hogy
azt tudja, hogy a magyarok ﬁnom gulyást főznek, de arról még
nem hallott, hogy jó optikai mérőműszereket is tudnának készíteni.
Az ilyen megjegyzések eléggé lelombozóak voltak.”
Idővel aztán megjött a nemzetközi siker is. Egy holland céggel
sikerült kapcsolatot kialakítaniuk, amely segített a marketingben
és a módszer terjesztésében, az eszközök telepítésében, szervizelésében. Utóbbi korántsem egyszerű, például akkor, ha a műszer
egy tengeri fúrótornyon üzemel, és csak helikopterrel lehet megközelíteni. Ilyenkor ugyanis, meséli Bozóki Zoltán, a műszerésznek
is tudnia kell helikoptert vezetni, ha netán valami baj történne
a pilótával. Az együttműködésnek köszönhetően ma már Norvégia, Skócia, de Brazília, Ázsia partjainál is üzemelnek olyan földgázkitermelő szigetek, ahol a magyar kutatók által kifejlesztett
fotoakusztikus koncentrációmérők dolgoznak. Vannak olyan régi
tankerhajók is, amelyeket úszó gázﬁnomítóvá alakítanak át, és
ezeken is működnek a Bozóki Zoltánék által alkotott eszközök.
A műszerek fejlesztése és gyártása azonban továbbra is Magyarországon folyik. ¡
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A fiatalok szívesen
lesznek mérnökök
Többen jelentkeztek és jutottak be
mérnök szakokra 2018-ban a hazai
felsőoktatási intézményekbe mint
tavaly. Az idei felvételik adatai azt
támasztják alá, hogy évről évre
– ha lassan is – növekszik az érdeklődés a műszaki és természettudományok iránt a fiatalok körében.

hazai és multinacionális cég valósít meg olyan beruházást, amely jelentős
mérnöki kapacitásokat köthet majd le a jövőben is.
A duális képzések elindulásával a felsőoktatás és a vállalati szféra között
már erős, egymást segítő kapcsolatok jöttek létre, amelyek kiváló alapot
is biztosítanak ahhoz, hogy a piaci elvárásoknak még inkább megfelelő
diplomásokkal lehessen feltölteni a mérnöki pozíciókat országszerte már
most és az elkövetkező években is.
A Szövetség tagvállalatai is több olyan projektet indítottak útjára az
elmúlt években (például: mentorprogram, robotikaszakkör, nagyköveti
rendszer, roadshow), amelyek közelebb hozzák a ﬁatalokhoz a műszaki
tudományokat, érdeklődést ébresztenek bennük a mérnöki pálya iránt.
Ennek a közös munkának az eredményei a beiratkozó elsőévesek számának növekedésében már vissza is köszönnek – emelte ki az Együtt a Jövő
Mérnökeiért Szövetség elnöke. ¡

A

z Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség elnöke, Ábrahám László úgy látja, hogy csak a megfelelő számú és képzettségű műszaki szakembergárda révén biztosítható, hogy hazánk továbbra is vonzó célpontja legyen
a tudásalapú gazdasági befektetéseknek. Ehhez az kell,
hogy folytatódjon a jelenlegi trend, és három-öt éven
belül megháromszorozódjon a mérnökhallgatók száma.
Az elnök szerint biztató folyamatoknak vagyunk szemtanúi, a növekvő hallgatószámok azt jelzik, hogy egyre
több ﬁatal lát perspektívát ezen a területen, amit a másik
oldalról visszaigazolnak a vállalatok vállalásai is. Számos

A kobotok megoldást kínálhatnak

A

A munkaerőhiány Magyarországon is egyre égetőbb
problémává válik, ami hosszú távon a gazdasági növekedés rovására mehet. Számos terület érintett, mint
például az építőipar, a logisztika vagy a gyártószektor.
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míg egyes vállalatok a csökkenő munkaerővel küzdenek, a másik oldalon az alkalmazottak attól félnek, hogy a robotizáció hatására
megszűnik a munkahelyük. Ellentétben a széles
körben vallott nézetekkel, az automatizáció térnyerése nem kell, hogy negatívan hasson a foglalkoztatásra. Az együttműködő robotok egyik
nagy előnye – amit a tapasztalat is alátámaszt –,
hogy nem az emberi munkaerőt helyettesítik.
A kobotok bevezetésével az emberi készségeket
nagyobb értéket teremtő feladatoknál lehet kamatoztatni. Így a munkaerő általában felértékelődik, a vállalat piaci potenciálja pedig növekszik.
Esben H. Østergaard, a dán Universal Robots
cég alapítója és technológiai igazgatója tapasztalata szerint az automatizációs technológia új
állásokat hoz létre. Sőt, azok a gyárak, amelyek
az együttműködő robotjaikat telepítették, nem
csökkentették, hanem átlagban jelentősen megnövelték a dolgozóik számát. ¡

egészségügyi startupok • fintech, okosotthon, robotika

Négy magyar van
versenyben
A Clavicont, a DiabTrend, a HepC és a Spicy
Analytics csapata is bekerült a 60 ezer euró
összdíjazású, EIT Health által meghirdetett
európai startup verseny 25 legjobbja közé.

A

Clavicont egy neurológiai és pszichológiai diagnózisok felállítását támogató eszközt dolgozott ki, mely a Parkinson-kór kezdeti tüneteit is ki tudja mutatni, a DiabTrend pedig egy olyan, cukorbetegek számára készült okos naplózó alkalmazást fejlesztett ki,
amely az adatok folyamatos elemzésével felügyeli a vércukorszintet
és ﬁgyelmeztet annak veszélyes változásaira, míg a HepC a Hepatitis
B és C vírusa ellen küzd. A szintén továbbjutó adatbányász startup,
a Spicy Analytics egészségügyi adatgyűjtéssel és a komplex adatokon nyugvó, szoﬁsztikált módszertanok segítségével történő adatelemzéssel és modellezéssel, továbbá piackutatással és alkalmazásfejlesztéssel, valamint a klinikai kutatások támogatásával foglalkozik.
A 25 sikeres pályázó mentorprogramokon és tréningeken vehetett részt, és közel nyolcezer euró vissza nem térítendő támogatást
kapott üzletfejlesztésre, termékvalidálásra, üzleti terv írására, mi-

közben bemutatta projektjét a téma szakértőinek. A verseny
első szakaszában Portugáliában készültek fel a csapatok a Budapesten, várhatóan novemberben tartandó döntőre.
A budapesti ﬁnáléban a három legsikeresebben prezentáló
csapat 60 ezer eurót nyer prototípusának továbbfejlesztésére.
Az EIT Health hozzáférést biztosít nemzetközi befektetői kapcsolataihoz, valamint tárgyalástechnikai tréningeket, projektprezentációs készségfejlesztő képzéseket nyújt, és támogatja
a résztvevők üzleti terveinek továbbfejlesztését. ¡

Tudásbázis a hazai A
startupokról
Folyamatosan frissülő tudásbázis épül a
startupok tevékenységéről a Startupinfo.hu
weboldalon. Az oldal szerkesztett formában,
témák szerint rendszerezve gyűjti össze
a startupvilág magyar és angol nyelvű információit. Az érintett cégek aktívan is bekapcsolódhatnak a tudásanyag bővítésébe.

Startupinfo rendszerének alapja a Filter.hu saját fejlesztésű
hírgyűjtő algoritmusa és testre szabható, egyedi kialakítású
webes megjelenítési felülete. A portál automatizáltan gyűjti és
szerkesztők által kategorizálva, témákba rendezve teszi közzé
a startupokkal kapcsolatos – magyar és angol nyelvű online forrásokból származó – híreket és információkat. Az egyes témákat
két, esetenként pró és kontra szempont szerint csoportosítva
tekinthetik át az olvasók.
A startup cégek akár maguk is kezelhetik, frissíthetik a legújabb hírekkel a róluk szóló témát a Startupinfo szerkesztőségi
rendszerében. A lehetőség iránt érdeklődő vállalatok az info@
startupinfo.hu címen keresztül szerezhetnek jogosultságot.
A portált a Filter innovatív hírszűrő platform – mely maga is
startup vállalkozásként jött létre 2014-ben – alapítói indították
azzal a céllal, hogy további lendületet adjanak a hazai startup
kultúra fejlődésének. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Áramot olcsón,
hulladékból
Az elmúlt években egy olyan pirolízis CHP (Combined Heat
and Power – kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőmű)
100 kilowattos kiserőművet hozott létre a Cső-Montage Kft.,
amely alkalmas faipari feldolgozási hulladékok és mezőgazdasági eredetű szilárd biomasszaanyagok – hulladékok –
energetikai felhasználására. Gubó János ügyvezető igazgatót
a fejlesztés részleteiről kérdeztük.
Mióta van jelen a hazai piacon a Cső-Montage Kft.?

– A 100 százalékban magyar tulajdonú vállalat 1991 óta működik,
azonban alapító tagjaink már az azt megelőző 15-20 évben különböző hazai, vezető szerelőipari vállalatoknál szereztek tapasztalatot.
A Cső-Montage elsősorban kazánok és nyomástartó edények helyszíni szerelésével és telepítésével foglalkozik, de a portfóliónkban megtalálható a technológiai és épületgépészeti csőhálózatok kivitelezése,
gyártása és szerelése mellett a veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak szerelése is. Az elmúlt közel három évtizedben folyamatosan részt vettünk a Magyarországon működő gyógyszergyárak
fejlesztéseiben, együttműködtünk a Richterrel, az Egisszel, a Sanoﬁval és a Tevával, de dolgoztunk Kecskeméten a Bácsvíz megbízásából,
és a referenciánk között megtalálható az abroncsgyártó Michelin is.
Korábbi munkáinknak köszönhetően pedig részt vehettünk a Passavant-Roediger GmbH egyik projektjében a németországi Hanauban.
A vállalatnál nagy hangsúlyt fektetnek a kutatás-fejlesztésre
is. Milyen sikerrel?

– 2014-ben egy olyan nagy tisztaságú fagázt előállító erőmű építésébe
kezdtünk, mely a gázt felhasználva villamos energiát termel, ami egy
Felső töltésű és alsó légbevezetéses, úgynevezett ellenáramú rendszer sémája

A gázmotor és a vele egybeépített generátor a szellőztetett
konténerházban

szinkronizáló berendezés segítségével visszatáplálható az elektromos hálózatba. Az úgynevezett elgázosítási technológia a fa
nagy részét éghető gázokká alakítja, aminek energiatartalma
a gyakorlatban körülbelül 80-90 százalékát reprezentálja a biomassza energiatartalmának, melyből magas hatásfokkal villamos és hőenergia állítható elő. Fontos kiemelni, hogy az áram
és hő előállításánál a szén-dioxid egy kisebb hányada a melléktermékként keletkező bioszénben megköt, így nem kerül vissza
a levegőbe; a keletkező bioszén pedig nagyon jó talajjavító.
Miért éppen ezen a területen kezdtek el fejleszteni?

– Egyrészt jelenleg a hazai elérhető faelgázosító kazánok csak
hőtermelésre képesek, másrészt a külföldről származó fagázgenerátorok, amelyek már áramtermelésre is alkalmasak, nagyon
drágák, túl nagy méretűek vagy túl nagy teljesítményűek, valamint nem rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, mint a jelen
projekt keretében kifejleszteni kívánt új technológia. Ebben
nagy segítségünkre volt a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara, illetve Madár Viktor vezetésével a Pyrowatt Kft. is.
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Milyen lépések vezettek a GG100 típusú kiserőmű kifejlesztéséhez?

– A projekt öt egymásra épülő szakaszból áll, az első szakasz
2014. június 30-án zárult. Az első hat hónapban a GATE Tanácsadó, Innovációs, Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonproﬁt Kft.
kutatóhelyén Tóth László professzor vezetésével elvégezték a
GG100 kiserőműbe betáplálandó anyagok jellemzőinek meghatározását, a szenesítéses gravimetriás mérést, valamint a keletkező
hamu összetételének analízisét. Emellett kutatásokat folytattak
a tüzelőanyag nedvességtartalmának csökkentési lehetőségeit illetően is a részecskeméret homogenizálására vonatkozóan, illetve
a keletkező gázkeverék jellemzőivel kapcsolatban. A kutatási eredmények alapján a Cső-Montage Kft. elkészítette a GG100 kiserőmű rendszermodelljét.
Mi került a fókuszba a következő munkaszakaszok során?

– A következő fél évben további alapanyag-kutatásokat végeztek
a labormodell megépítéséhez, illetve a gyengébb tulajdonságú
biomasszával, vizsgálták a ciklonszűrő tulajdonságait és a gázgenerátor különböző tereiben visszamaradó anyagokat. Ezután
megépítették a labormodellt, és kiválasztották a fagázmotor
turbófeltöltőjét is. A harmadik fázisban került sor a labormodellkísérletekre a hatékonyság maximalizálása érdekében, és megtervezték a folyamatos üzemeltetéshez szükséges felügyeleti rendszert.
2015 őszén, azaz a negyedik munkaszakaszban a korábbi kísérletek
eredményei alapján újratervezték a rendszermodellt, és elkészítették a GG100 prototípusának 3D-s rajzait. Az utolsó fázisban pedig megépítették a prototípust, és a próbaüzemet is elvégezték.
Hogyan működik az erőmű?

– A generátorban első lépésként a tüzelőanyag előszárítása történik 8-10 százalékos nedvességtartalomra, majd az utószárítás
és az alacsony hőmérsékletű pirolízis valósul meg. A következő
a magas hőmérsékletű pirolízis, ahol elkülönülnek a folyamat so-

rán keletkező szilárd (koksz) és gáznemű (pirolízis gáz) anyagok.
A jelentős mennyiségű kátrányt tartalmazó pirolízisgáz oxidációja részben már az égéstérben végbemegy, tehát az ott lezajló
kémiai reakciók során lecsökken. A gázgenerátorból kilépő nagy
hőtartalmú gáz energiájának nagy része visszanyerhető, és a tüzelőanyag előszárítására használható. A fejlesztés különlegessége,
hogy az oxidációs levegőt is 250 °C-ra előmelegítik, ami tovább
emeli a gázgenerátor hatásfokát. A kombinált hő- és villamosenergia-előállító gázmotor-generátor külső szerelőterű konténerében szén-monoxid-érzékelő kapott helyet, hiba esetén vészleállítás történik. A generátorról csatlakozóvezetéken keresztül
a kapcsolóhoz, majd a csatlakozódobozhoz vezetjük a villamos
energiát. Az egész berendezés egy 50-60 négyzetméteres helyiségben elfér. Az első darabot jelenleg Kiskunmajsán tesztelik.
Az erőmű kiválóan alkalmas arra, hogy a vidéki kis- és középvállalkozók energiaszolgáltató üzemként működtessék. A rendszer hőtermelésére bérmunkát vállalhatnak, de villamos- és hőenergiaigényű kisüzemekben energiaszolgáltató egységnek is előnyös.
Az erőművel 30-40 százalékkal olcsóbban lehet villamos és hőenergiát előállítani. Igény esetén cégünk évente 8-10 berendezés
elkészítését tudja vállalni.
Kínálnak alternatívát a kisebb volumenű felhasználók számára is?

– A legújabb, jelenleg is futó pályázatunkban már nem az ipari
szereplőket szeretnénk megszólítani, hanem a nagyobb háztartás
méretű kategóriát, ahol már nemcsak faapríték-alapú tüzelőanyagok felhasználását szeretnénk elérhetővé tenni, hanem korábban
nem hasznosított mezőgazdasági melléktermékekét is. A többi
között kisebb hűtőházaknak, szárító-, fafeldolgozó üzemeknek,
fürdőknek vagy lakóparkoknak tervezett 50 kilowattos berendezéshez már jóval könnyebb lesz engedélyeket is szerezni, ráadásul
maga az erőmű összeszerelése egy előregyártott konténerben történik, a helyszínen csak be kell kötni a rendszerbe. ¡

Gázgenerátor és az előtte lévő zsilipes adagoló, valamint a behordócsiga

99999 h

A tüzelőanyag-rendszer, a gázgenerátor
és a gázmotor működési paraméterei,
továbbá a szükséges kezelőszervek
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Szerző: Petrásovits Gábor

A Püspökladány (kiz.)–
Ebes (bez.) vasútvonal
átépítési munkái

Ünnepélyes keretek között, 2015 novemberében adták át a 100-as fővonalon
a Szajol (kiz.)–Püspökladány (bez.) vonalszakaszt. Elkészült a többi között a pálya,
a felsővezeték és a biztosítóberendezés korszerűsítése is. Alig másfél év elteltével
következett a folytatás, a Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) kétvágányú vasúti
vonalszakasz, nyílt vonal és az érintett állomások átépítésével, valamint egyéb
kapcsolódó létesítmények tervezésével, kivitelezésével.

A

beruházó a NIF Zrt., a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezője pedig a V-Híd Zrt. és az
R-Kord Kft. alkotta RV2020 Konzorcium lett.
2017. nyár végén nagy ütemben megindult az átépítés. Az elvégzendő munkák paraméterei sebesség- és tengelyterhelés szempontjából a következők voltak. A nyílt vonali
vágányok és állomások átmenő fővágányainak 160 km/h pálya-
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sebességre, a személyvonati megelőző fővágányok 80 km/h
sebességre, az egyéb állomási vágányok pedig 40 km/h sebességre alkalmas pályára épülnek át. Valamennyi vágány
225 kilonewton (kN) tengelyterhelésre lesz alkalmas. Az érintett Kaba, Hajdúszoboszló és Ebes állomások vágányhálózatának korszerűsítése, átépítése is része a felújításnak. Mindhárom érintett állomás új helyszínrajzi elrendezésben,
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módosított vágánygeometriával épül át. Valamennyi személyvonati fogadóvágány mellett sínkoronaszint (sk) +55 centiméter magasságú állomási peron épül. Aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása is
része a projektnek. Továbbá a munkák része a térvilágítás korszerű kiépítése, 0,4 kilovoltos (kV) villamosenergia-ellátás és
a villamos vontatás felsővezetéki rendszerének korszerűsítése,
átépítése mind a nyílt vonalon, mind az állomások területén.
Kabánál külön szintű vasúti-közúti keresztezés építése.
Zajvédő falak építése, P+R rendszer kialakítása, buszfordulók, buszmegállók létesítése is szerepel a korszerűsítési projektben.
Megvalósul az új elektronikus állomási biztosítóberendezések és azok áramellátásának kiépítése, a vonali biztosítóberendezések korszerűsítése. Új kábelalépítmény és kábelhálózat épül az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti
távközlő rendszer, korszerű utastájékoztató berendezések
létesítése is benne foglaltatik az érintett szakasz átépítésében.

A Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) szakaszon a főbb mennyiségek, naturáliák
• hézagnélküli vágány átépítése 60-as rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakon a nyílt vonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 66 km;
• a vágányátépítésen belül 24 800 vágányméter hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítmény-javító géplánccal, nagygépes
technológiával;
• Kaba állomás átépítése során 5 csoport új, B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új, nagy sugarú kitérő beépítése, 1 csoport
új, B60-XIV rendszerű kitérő beépítése, 1 csoport új, B54-XIII rendszerű kitérő beépítése és 8 csoport használt kitérő beépítése;
• Hajdúszoboszló állomás átépítése során 4 csoport új, B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új, nagy sugarú kitérő beépítése,
9 csoport új és 4 csoport különböző B54-es rendszerű kitérő beépítése;
• Ebes állomás átépítése során 3 csoport új, B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új, nagy sugarú kitérő beépítése, valamint
2 csoport új, B60-XIII rendszerű kitérő beépítése;
• a kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson új al- és felépítmény-építéssel együtt valósul meg;
• számítógép-vezérlésű villamos váltófűtés kiépítése: 75 csoport kitérőben;
• 33,75 km biztosítóberendezési vonalkábel és 33,25 km erősáramú kábel építése és szerelése;
• 25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú nyílt vonali és állomási felsővezeték-hálózat kiépítése: 95,2 km;
• vasúti műtárgyak: 14 db kerethíd/áteresz, 2 db hídépítés/felszerkezetcsere;
• 3 db peronaluljáró építése;
• közúti felüljáró építése Kabán;
• a jelenlegi biztosítóberendezés (75 Hz jelfeladás mellett) átalakítása és üzembe helyezése az építési fázisoknak megfelelően történik:
Kaba állomáson 32 csoport kitérőt, Hajdúszoboszló állomáson 32 csoport kitérőt: Ebes állomáson 17 csoport kitérőt vezérlő jelfogó
függéses biztosítóberendezés;
• távközlő rendszer átalakítása 3 állomáson;
• elektronikus biztosítóberendezés és távközlési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon;
• 6 db esélyegyenlőséget biztosító sk +55 cm magas peron építése és 6 db lift létesítése;
• a munkák része a kiviteli tervezési munkák, a kiírási dokumentációban részletezettek szerint: pl. megvalósulási tervek, térképek
elkészítése, kezelői lehatárolás terve, tervezői művezetés.

2017-ben a gyorsított ütemben készült vágányzári terv
szerint elkezdődött a kivitelezés. A nyílt vonali munkák vezérgépe a PM 1000-es alépítmény-javító géplánc volt. Az alépítmény-javítás után a vágányfektetést SUZ gyorsátépítő
vonattal végezték.
Az állomások területén és az állomási csatlakozó vágánykorrekciós szakaszokon az alépítmény földmunkás technológiával, a felépítményépítés pedig kézi kisgépes technológiával
készült.
A kitérők előszerelten érkeztek a gyárból, és Kirow daruval
épültek be.

2017-ben valamennyi tervezett vágányzári munka ütemterv szerint elkészült. A szűkre szabott határidők ellenére a
2017 augusztusában készült ideiglenes forgalomba helyezési
ütemtervet napra, órára pontosan tartani lehetett.
A legjelentősebb ideiglenes forgalomba helyezéseket, amelyek a komplett munkák lezárását jelentik, érdemes megemlíteni. Mind a vasúti pálya, mind az új felsővezeték, vonali
biztosítóberendezés, illetve állomási ideiglenes/átalakított
biztosítóberendezés egy időben került forgalomba. Az eljárások az Üzemeltető képviselőjének vezetésével zajlottak. (Hatósági eljárás csak a munka végleges befejezése után lesz.)
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Az eljárásokon valamennyi esetben a technológia szerint indokolt 80 km/h sebességgel kerültek forgalomba a létesítmények 48 óra időtartamra. Ezt követően, az Üzemeltető hozzájárulásával, a pályára eredetileg engedélyezett 120 km/h
sebesség alkalmazásával folyt tovább a vasútüzem (állomási
vágányokon az azokra engedélyezett sebességek a mérvadók).
Az első jelentős nyílt vonali ideiglenes forgalomba helyezés során a tervezett időpontban elkészült a Püspökladány
és Kaba állomás között a jobb vágány nyílt vonali szakasza,
beleértve a teljes felsővezeték-átépítést és az egyelőre ideiglenes biztosítóberendezést is.
A második – és egyben két területet is érintő – ideiglenes
forgalomba helyezési eljárásra 2017. november 11-én került
sor. A tervezett időpontra elkészült Hajdúszoboszló és Ebes
állomás között a bal vágány nyílt vonali szakaszának átépítése, valamint Ebes állomás bal oldala, beleértve a teljes felsővezeték-átépítést és az ideiglenes biztosítóberendezést is.
A forgalomba helyezésre megalakult bizottság az elkészült

létesítményeket itt is a forgalom felvételére alkalmasnak találta. Technológiai kötöttség miatt 48 órán keresztül 80 km/h
sebességkorlátozással kerül forgalomba a nyílt vonali szakasz,
valamint Ebes állomás új, III. sz. átmenő fővágánya. 48 óra
elteltével, az Üzemeltető újabb beutazását követően, a vonalra jelenleg engedélyezett 120 km/h sebesség lépett életbe.
A később 80 km/h sebességgel járható V. személyvonati fogadóvágány a végleges biztosítóberendezés elkészültéig csak
40 km/h engedélyezett pályasebességű. Ez azonban annál is
indokoltabb, mivel a vágány mellett most épül az sk +55-ös
peron, amelynek elkészültéig Ebesen az utazóközönség az
ideiglenesen kiépített peront tudja használni.
2017-ben a harmadik jelentős ideiglenes forgalomba helyezésre december 3-án került sor. Hajdúszoboszló és Ebes
állomás között 2017. december 4-étől a jobb vágány, az Ebes
állomás előtti 1000 méter hosszú korrekciós nyílt vonali szakasz, valamint az Ebes állomás páros végére beépült nagy sugarú kitérők a forgalom felvételére alkalmasnak minősültek.
Megtörtént a kapcsolódó felsővezeték átalakítása, kiépült az
ideiglenes térvilágítás, és az ideiglenes biztosítóberendezés is
csatlakozott a nyílt vonali berendezéshez.
A bizottság valamennyi forgalomba helyezési eljárás során
vonalbeutazást is tartott.
2017. december 4. után már vágányt érintő építési munkák nem voltak a területen. Kaba és Hajdúszoboszló állomás között az új felsővezetéki oszlopok állítása történt meg.
2018. március elején kezdődtek ismét az alépítmény-, hídés felépítményépítési vágányzáras munkák, az előző évihez
hasonló, pontos vágányzári rend betartásával.
2017 végére eredményes pályázat keretében nyertest hirdethettek az Ebes (kiz.)–Debrecen (kiz.) vonalszakasz átépítésére
is. Itt az Ágod-völgye Konzorcium adta a legkedvezőbb ajánlatot. Ők kezdhették el 2018-ban a munkát. A konzorcium tagjai
a V-Híd Zrt. és az R-Kord Kft. Ezzel a kivitelezéssel a Püspökladány (kiz.)–Debrecen (kiz.) területet munkába vették. ¡
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A biomassza nem egyenlő a napenergiával
Az Európai Unióban a megújuló energiaA
termelés aránya 2030-ra eléri a harminckét
százalékot – sőt, ezt az értéket 2023 folyamán felfelé kell módosítani, ez lenne a cél.

z Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete, az EASAC új szakértői véleményében egy szakpolitikai tévedésre hívja fel a döntéshozók ﬁgyelmét. Az uniós
intézmények és a tagállamok továbbra is karbonsemleges,
megújuló energiahordozónak minősítik az erdőkből származó biomasszát, ami jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy
az EU teljesíteni tudja megújulóenergia-céljait. Az EASAC
szakvéleményében viszont az áll, hogy egy egység villamos
energia előállítása erdei biomasszából több szén-dioxidkibocsátással jár, mint ha az erőműben szenet égettünk volna. Ha kivágjuk a fákat, akkor az erdő széntároló kapacitását
is feláldozzuk, ugyanis a fa elégetésével járó kibocsátáshoz az
a szén-dioxid-mennyiség is hozzájárul, amelyet a fának már
nem lesz módjában felhasználni. Sok múlik azon, milyen célra termeljük ki az erdőt: például a faanyag széntároló kapacitása megmarad, ha épületfaként hasznosítjuk, ráadásul így
kevesebb acélt, cementet használunk fel. Az EASAC arra is
felhívja a ﬁgyelmet, hogy az uniós klímapolitika külön kezeli az égésből, valamint a talaj- és erdőgazdálkodásból származó üvegházgáz-kibocsátást. Így egy biomasszát importáló tagállam megteheti, hogy ezt a tevékenységet emelkedő
megújulóenergia-felhasználásnak állítsa be. Holott az erdei
biomassza felhasználását klímavédelmi és fenntarthatósági
szempontból esetről esetre kellene elbírálni. ¡

Fenntartható kapcsolatok
Koppenhága ad otthont idén Európa
egyik legnagyobb energetikai eseményének, a The Business Boosternak.

A

z InnoEnergy cég által szervezett konferencián Európa leginnovatívabb startup vállalkozásai találkozhatnak iparági képviselőkkel, befektetőkkel és a közszféra
vállalataival annak érdekében, hogy felgyorsítsák a tiszta
energiára való áttérés folyamatát a kontinensen. A különböző szakterületek vezetői ismertetik vállalataik legújabb
fejlesztéseit, valamint azt, hogyan forradalmasították a tárolásra, szállítmányozásra, szélenergiára vagy épp az okos
városokra szakosodott szektorokat. Az energiaszektor
képviselői számára lehetővé teszi a rendezvény, hogy felvegyék a kapcsolatot az InnoEnergy vállalkozóival, és fenntartható energetikai megoldásokat találjanak a kihívásokra, amelyekkel szembesülnek. Az esemény résztvevői
olyan világhírű tudósok előadásait hallgathatják meg, mint
Daniel M. Kammen, a kaliforniai Berkley Egyetem energetikával foglalkozó professzora, aki a 2007-ben megosztott
Nobel-békedíjat elnyert Éghajlat-változási Kormányközi

Testület tagjaként számos elemzés szerzője volt. Szintén felszólal az eseményen Robert Rosner, a Chicagói Egyetem Energiapolitikai Intézetének
alapító igazgatója, továbbá Lars Aagaard, a Dán Energiaipari Szövetség
vezérigazgatója és Michael Sen, a Siemens igazgatótanácsának tagja is.
Az október 17. és 18. között megrendezésre kerülő konferencián
– amelyre több mint harminc országból hétszáz résztvevőt várnak – bemutatják a legmodernebb, fenntartható energetikával foglalkozó százötven újítást is. ¡
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asztrofotózás, fényszennyezés • ökológiai, kémiai vízminőség

Csillaglesen
Hatfős magyar expedíció dolgozott
heteken keresztül az asztrofotózás
nemzetközi paradicsomában, a délnyugat-afrikai Namíbiában, ahol az
ország déli féltekés elhelyezkedése
okán teljesen más égboltot lehet
megfigyelni, mint hazánkban.

A

z asztrofotózás szerelmeseit mágnesként vonzza
Namíbia, ahol óriási térségek szinte teljesen lakatlanok, és az 1800 méteres tengerszint feletti magasság,
valamint az alacsony páratartalom kedvező körülményeket teremtenek páratlan fotók elkészítéséhez az elképzelhetetlen tisztaságú égboltról.
Magyarországon a Zselici Csillagpark kínálja a legkedvezőbb körülményeket az égbolt megﬁgyelésére,
mely azon kevés minimális fényszennyezettségű területek egyike, ahol a leghalványabb csillagok is látszanak.
Idén augusztusban különleges lehetőség kínálkozott
csillaghullás megﬁgyelésére, mivel a Perseidák meteorraj csúcspontja az újholdas időszakra esett. Az egy üstökös felszínéről levált apró porszemcsékből és törmelékdarabokból álló raj a Föld légkörébe jutva látványos
fénycsóvák kíséretében teljesen elpárolog, a felszínt

gyakorlatilag soha nem éri el. Idén több tényező is igen szerencsésen alakult:
a legfontosabb az volt, hogy – újhold lévén – a Földet kísérő égitest fénye
nem halványította el a hullócsillagokat.
A csillagleshez mindenképpen érdemes lakott területektől távoli helyeket keresni, ehhez az egyik ideális választás lehet a Zselic, ahol a Csillagpark
csillagvizsgálójának környezetében alacsony a fényszennyezés. ¡

Minősítették Európa vizeit
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség júliusban
publikált jelentése szerint jelenleg az európai felszíni vizek csupán negyven százaléka egészséges.

A

jelentés átfogó képet ad több mint százharmincezer európai víztest állapotáról. A vizsgálat folyókra, tavakra, vizes élőhelyekre, part menti, valamint felszín
alatti vizekre is kiterjedt. A szakértők véleménye szerint az európai felszíni vizek
ökológiai vízminősége csupán negyven százalékban éri el a jó minősítést, míg ké-
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miai vízminőségük mindössze harmincnyolc
százalékban jó. A jelentés rávilágít a veszélyekre
is, beleértve a mezőgazdaságot, a hajózhatóságot, a vízerőművek építését és a szennyezést
egyaránt.
Az Európai Unió tagállamai 2000-ben egy
erős szabályozás mellett döntöttek, és az akkor elfogadott Víz Keret Irányelv (VKI) folyóink,
tavaink, vizes élőhelyeink és part menti vizeink
védelmét és helyreállítását célozta meg. Az EU
kormányai vállalták, hogy megakadályozzák
vizeink további pusztulását, és jobb állapotba
hozzák azokat 2015-ig, de legkésőbb 2027-ig.
A WWF ezért határozottabb fellépést vár Európa vízkészleteinek védelméért és megőrzéséért,
továbbá arra ﬁgyelmeztet, hogy a jelentés megállapításai arra engednek következtetni, hogy
a tagállamok ﬁgyelmen kívül hagyták a 2000ben elfogadott európai szabályozás előírásait,
amelyeket az alapítvány szerint egyértelműen
nem valósítottak meg, pedig sokkal komolyabban kellene venniük azok végrehajtását. ¡

gazdaságos vízfelhasználás, sótalanítás, szennyvíztisztítás, csepegtetős öntözés
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Minden cseppje számít
A vízzel való takarékoskodást és újrahasznosítást nem lehet elég korán elkezdeni. Van egy
ország, ahol már kisiskoláskoruktól erre tanítják a gyerekeket, és ahol figyelemre méltóan
hatékony vízgazdálkodási rendszert dolgoztak ki
az értékes természeti kincs felhasználására.
Az innovatív víztakarékos megoldások, élvonalbeli technológiák kifejlesztésében és gyakorlati
alkalmazásában Izrael vezető szerepet tölt be
a világban. Ugyan a tengervíz sótalanítása hosszú
távon és globálisan valószínűleg nem oldja meg
a vízhelyzetet, de helyi szinten az egyik eszköz
lehet egy vízhiánnyal küzdő ország számára, ennél azonban olcsóbb és környezetvédelmi szempontból is előnyösebb a szennyvíz tisztítása. Izrael
mindkét technológia alkalmazásában élen jár.

zöldkörnyezet

A

lex Furman, a Haifában található Technion
(Israel Institute of Technology) kutatója a
Climatters/Klímaügyeink éghajlatváltozási
és fenntarthatósági programsorozatának
keretében idén júniusban járt Magyarországon. Izrael
vizeinek múltja, jelene, jövője: hogyan hasznosíthatja
egy állam vízkészleteinek több mint száz százalékát?
című előadásában arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy Izrael egyike az elsők között azoknak az országoknak,
amelyek sikeresen felülkerekedtek a szűkös vízforrásaik
adta kereteken. A múltban krónikus vízhiány sújtotta
az országot, és ez azt a felismerést eredményezte, hogy
politikai, intézményi és működési változásokra van
szükség. A professzor az előadás után nyilatkozott magazinunknak.
Ön szerint milyen összefüggés van a globális klímaváltozás és vízválság között?

− Egyértelmű az összefüggés, hiszen elsősorban az éghajlatváltozás az, ami megváltoztatta a vízhelyzetet
az egész világon. Általában globális felmelegedésről
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beszélünk, arról, hogy megolvadnak a jéghegyek, és ennek következtében jelentősen megemelkedhet a tengerszint. Ám a klímaváltozásnak vannak más következményei is: a magasabb hőmérséklet
például azt is jelenti, hogy a nagyobb párolgás miatt több vízgőz
kerül a légkörbe, ami a környezeti feltételektől függően heves helyi esőzéseket okozhat. Az esőzés persze ennél jóval összetettebb
jelenség, mely speciális feltételek esetén alakul ki, ugyanis a magas
páratartalom mellett nagyon hideg levegő is szükséges a vízpára
kicsapódásához. Tehát az éghajlatváltozás nemcsak a tengerszint
megemelkedéséről szól, hanem számos más, a meteorológiához
köthető olyan jelenségről is, mint hogy néhány helyen szokatlanul nagy a szárazság, miközben máshol nagy mennyiségű csapadék hullhat. Izraelben például nagyon különös tavaszunk volt
idén, nagy esőzésekkel áprilisban, májusban és még júniusban is,
ami egyáltalán nem tekinthető normálisnak. Június közepén annyi
csapadék hullott az ország déli részén, hogy minden eddigi rekord
megdőlt. Ez rendkívül szokatlan, soha nem tapasztaltunk ilyet korábban. A klímaváltozás tehát nem kizárólag a felmelegedésről és
a szárazságról szól, és még nem is értjük teljesen.
Ami a globális vízhelyzetet illeti, mivel a bolygón lévő víz menynyisége mindig ugyanannyi, a kérdés valójában az, hogy hol, milyen
halmazállapotban: légnemű, folyékony vagy szilárd formában van
jelen. Az óceánok vize a minősége miatt nem használható, a glecscserek jegéhez pedig csak nagy nehézségek árán férnénk hozzá.
Vagyis a globális felmelegedés megváltoztatja az egyensúlyt a víz
különböző fázisai és minőségei között. Ha több édesvíz kerül az
óceánokba, az a legtöbb ember számára felhasználhatatlanná válik, és megváltoztatja a víz speciális eloszlását abban az értelemben,
hogy van, ahol gyakrabban, és van, ahol ritkábban esik az eső. A kérdés elsősorban az, hogyan fordítható le a globális éghajlatváltozás
ténye a helyi viszonyokra, és milyen lokális válaszokat tudunk adni
rá. Az éghajlatváltozás következményeinek előrejelzése az egyik
legfontosabb dolgunk, meg kell értetnünk, hogy létezik a globális
felmelegedés, és hogy erre milyen helyi válaszokat lehet adni, mert
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nem ugyanaz fog történni mindenhol, néhány helyen szárazabb,
máshol csapadékosabb lesz az időjárás. Izraelben már látjuk az
általános csapadékmennyiség csökkenését, valamint a szélsőséges
események számának növekedését. De a klímaváltozásnak számos
olyan aspektusa van, amit még tanulmányoznunk kell.
Izrael területének hatvan százalékát sivatag borítja, nyáron nem esik az eső, és télen is csak ritkán. Holott igazán
csak az esőzésre számíthat, mivel nincs nagy folyója. Melyek az ország legfontosabb, hosszú távon megújuló természetes édesvízforrásai?

− Három nagy természetes édesvízforrásunk van, ezek közül az
egyik legnagyobb édesvízi tavunk a Galileai-tenger, aztán a Jordán
folyó, ami sajnos nem olyan nagy, mint amilyen híres, és van két
nagy, felszín alatti vízbázisunk, valamint emellett sok-sok kisebb
víztest a víztartó rétegekből. Nagyjából ezek jelentik a természetes
édesvízforrásainkat, amelyek együttesen az ország igényeinek hatvan százalékát képesek fedezni. A fennmaradó részt pedig mesterségesen előállított vízzel pótoljuk, ennek egyik módja a szennyvíz
újrahasznosítása. Izraelben az öntözésre használt víz fele tisztított
szennyvíz. A csatornába kerülő vizet a helyi hatóságok mindenütt
kezelik, mert nem lehet tisztítatlanul visszajuttatni a környezetbe,
de nálunk ezenfelül egy extra, főleg biológiai kezelés is van, így válik öntözésre alkalmassá. Tehát ez egy jelentős vízforrás, amit az
egész országban, de főleg a déli részeken felhasználunk. A legutóbbi innovatív fejlesztésünk a sótalanítás: a tengervizet membránokon préseljük át, a hátramaradt só meg visszakerül az óceánba.
Ennél a módszernél energiát használunk fel a vízelőállításhoz.
Izrael teljes vízfogyasztásának hány százalékát állítja elő
sótalanítással, és mennyire drága ez a technológia?

− Több mint hatszázmillió köbméter tengervizet sótalanítunk évente, ami úgy harminc-negyven százalékát jelenti Izrael vízigényének.
Ez költséges technológia, sokkal drágább a természetes források-

zöldkörnyezet
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ból származó víznél, a termelői ára hatvan cent (160-170 forint)
köbméterenként, ennél természetesen valamivel többet ﬁzetnek
a háztartások. Szóval drága, de még megﬁzethető áron juthatnak
hozzá az emberek, ugyanakkor nincs a világon sehol ennél olcsóbb
sótalanított tengervíz. A membrántechnológia nagyon hatékony.
Miért nem terjedt el mégsem számos országban ez a technológia, holott emberek millióin segíthetne?

− Azt gondolom, hogy arányait tekintve valóban mi sótalanítjuk
a legtöbb tengervizet a világon, de messze nem vagyunk egyedül.
A Perzsa-öböl országaiban: Szaúd-Arábiában, az Emirátusokban és
Bahreinben is használják ezt a technológiát, valamint a Fülöp-szigeteken és Szingapúrban is sok tengervizet sótalanítanak. Ezeknek
az országoknak szükségük van erre a vízforrásra, és rendelkeznek
az ehhez szükséges tőkével is. Az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb sótalanító üzeme pár éve nyílt meg San Diegóban. Spanyolország is használja ezt a technológiát, igaz jóval kisebb mértékben,
de a spanyol kormány a sótalanítás mellett döntött, ahogy hoszszú évekkel ezelőtt Ciprus is, mivel ennek a kis országnak végképp
nem volt más lehetősége.

− Globálisan valóban nyolcvan százalék körüli ez az arány, Izraelben ma már kevesebb, úgy ötven százalék, de az ország történelme
során volt, amikor a vízfogyasztása nyolcvan-kilencven százalékát
a mezőgazdaságra fordította. Ezért alapvetően fontos a lakosságnak és a gazdáknak megtanítani, hogyan tudnak takarékosan
bánni a vízzel. Az infrastruktúra szempontjából is támogatni kell
a gazdálkodókat, például a csepegtető öntözés fejlesztésében.
Ehhez nyomás alatti vízrendszert, csővezetéket kell kiépíteni. Ma
már a legtöbben nem a hagyományos módon, hanem csöveken
keresztül csepegtetve öntöznek, ennek az infrastruktúrának a kiépítését biztosítja a kormányzat.

A mezőgazdaság átlagosan a világ teljes vízfogyasztásának
mintegy nyolcvan százalékáért felelős. Ez az arány Izraelben
ma ötven százalék, a legtöbben nem a hagyományos módon,
hanem csöveken keresztül csepegtetve öntöznek, a kormány
építi ki az infrastruktúrát, a gazdálkodóknak csak a karbantartásért kell később ﬁzetniük.

A vízhiány felszámolásában mit tekint a legfontosabb lépésnek: a komplex vízügyi terv kidolgozását, az oktatást
vagy az innovációt és a technológiai fejlesztéseket?

− Ezek kombinációját együttvéve. Nagyon fontos megtanítani a
takarékos vízhasználatra az embereket, a háztartásokban a családoknak be kell mutatni például a dupla öblítéses vécét (Low-ﬂush
toilets), amivel minden lehúzásnál öt liter vizet lehet megspórolni
a hagyományos technológiához képest. És aki azt hiszi, ez kevés,
az gondoljon arra, naponta hányszor használja a vécét.
A mezőgazdaság átlagosan a világ teljes vízfogyasztásának
mintegy nyolcvan százalékáért felelős. Mi a helyzet az önök
országában?
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A csepegtető öntözéses infrastruktúra kiépítésért fizetniük kell a gazdáknak?

− Nem. Általában a kormány építi ki az infrastruktúrát, és a gazdálkodóknak csak a karbantartásért kell ﬁzetniük. Ez azért fontos,
mert a hatékony vízfelhasználáshoz az oktatás mellett számos innovációra, új technológiára is szükség van, mint például a csepegtető öntözés vagy a tengervíz sótalanításához használt membránok kifejlesztése. Azonban a gazdák maguk döntenek arról, hogy
a saját tulajdonukban lévő földjükön milyen növényeket termesztenek, a kormány ebbe nem szólhat bele, csak biztosítja a már említett infrastruktúrát, illetve a vezetékes vízhez való csatlakozási
lehetőséget a termőföld közelében. A csepegtető öntözés csupán
egy lehetőség, a gazda választhat.
Mi a helyzet az öntözésre használt szennyvízzel kapcsolatos félelmekkel? Például, hogy okozhatja-e a talaj szikesedését, ami idővel alacsonyabb terméshozamhoz vezet?

− Sok kutató tanulmányozta a tisztított szennyvíz használatának
következményeit a talajban és a növényekben. Vizsgáltuk, hogy
ezeket a szennyező anyagokat mennyire veszik fel a növények, és
kimutattuk, hogy szinte semennyire. A sóra érzékeny avokádónál
például növénynemesítéssel kifejlesztünk olyan fajtákat, amelyek
öntözéséhez kevesebb víz kell, és kevésbé érzékenyek a sótartalomra. Fokozatosan jöttünk rá, hogy a talaj szempontjából szintén
problémát jelent az öntözéshez használt tisztított szennyvíz magasabb sótartalma. A kutatások során a szennyvízben lévő különböző sókat két csoportra osztottuk: az egy elektronnal rendelkező
nátriumra és káliumra, ezek a „rosszﬁúk”, továbbá a kalciumra és
magnéziumra, melyek mindegyikének két felesleges elektronja
van. Az első csoportba tartozók jelentenek problémát a talaj szempontjából, és sajnos a szennyvízben ezekből több van, mint kalciumból és magnéziumból. Eleinte nem láttuk ezeket a problémákat,
de miután észleltük, elkezdtünk technológiát fejleszteni, új megoldásokat keresni. Általánosságban is úgy gondolom, hogy mindig
érzékenynek kell lennünk a problémák megoldására. Például amikor az emberek elkezdtek tisztított szennyvízzel öntözni, az eredmény eleinte tökéletes volt, a növények nagyon szépen fejlődtek.
Körülbelül tizenöt év elteltével úgy tűnik, hogy néhány helyen
az avokádó például vagy a citrusfélék kevesebb termést hoznak.
Tanulmányozni kezdtük hát a problémát, bár akkor még mindig
nem voltunk biztosak benne, hiszen mindössze tíz esetben tudtuk,
hogy túl sok szerves anyag halmozódott fel, és emiatt nincs elég
oxigén a talajban. Ezért különböző alternatívákat keresünk a kezelt
szennyvíz okozta problémák megoldására. Még nincs tökéletes
eredmény. Lassan felfedeztük a sótalanítás következményeit is, amire szintén megoldást kell találnunk. A sótalanítás nagyszerű dolog,
de az ezzel a technológiával előállított vízben nincs magnézium.
Nekünk, embereknek pedig szükségük van a magnéziumra, erre az
idegrendszerünk, memóriánk működéséhez fontos mikroelemre.
Tehát most azon dolgozunk, hogy a magnéziumot visszajuttassuk
a vízbe, de egyelőre még nem találtuk meg a tökéletes megoldást.

az önkormányzat felelőssége. Az önkormányzat gyűjti össze a
szennyvizet, majd a törvénynek megfelelően kell eljárnia. A gazdák
megveszik a vizet a kezelés után, aminek az ára attól is függ, hogy
mit termesztenek, mert amíg a szántóföldi növényekért nem ﬁzetnek sokat a gazdálkodóknak, addig az exportra szánt virágokért viszont igen, mert az emberek hajlandók sokat ﬁzetni a szép virágokért, de ha valaki csak kukoricát vagy gabonát termeszt, azért nem.
Mennyire van jelen az informatika a mezőgazdaságban?
Illetve milyen irányú a fejlődés?

− Izraelben szédületes tempóban fejlődik napjainkban az információtechnológia. Mind az akadémiai, mind az ipari szférában egyaránt megﬁgyelhető a mesterséges intelligencia rendszerek terjedése. Az elképesztően gyors fejlődés mögött nagyon sok pénz áll.
Például néhány a számos vállalat közül, amelyek informatikai technológiát használnak, az úgynevezett felhőalapú számítástechnikával kontrollálják a trágyázást és egyéb folyamatokat. A hatalmas
amerikai farmokon szenzorokat akarnak elhelyezni, és összekötni
azokat a műholdakkal. Izraelnek túl kicsi a mezőgazdasága, ezért inkább az öntözés, a vízbiztonság, a vízgazdálkodás irányában fejlesztünk. A vízbiztonság különösen fontos egy olyan országban, amely
terrorista támadásokkal szembesül. A vízrendszer szennyeződésének azonosítására keresünk különböző technológiákat. Felismerve
a felhőalapú számítástechnika és a szenzorok előnyeit, az így nyert
adatokat felhasználva lehet elemezni például a mikroviselkedést.
A Big Data juttat el minket a víz intelligens felhasználásához: mérjük, elemezzük az adatokat annak érdekében, hogy megértsük, hol
és mivel takaríthatunk meg még több vizet. Izraelben jelenleg nagy
hangsúlyt fektetünk a sótalanítás membrántechnológiai innovációjára, vízmérnökeink erőfeszítései leginkább erre irányulnak.
A hatékony vízfelhasználás elterjedéséhez az oktatás mellett
fontos a folyamatos innováció. Új technológiákra van szükség,
mint például a tengervíz sótalanításához használt membránok
kifejlesztése. A legegyszerűbb sótalanító berendezés a lepárló,
modernebb és hatékonyabb eljárás a fordított ozmózis, ahol
cső alakú hártyafalak (membránok) közé vezetik be a tengervizet nagy nyomáson, a sótalanított víz cseppek formájában
jelenik meg a cső külső falán. A polimer alapú sótalanító
membránok mellett ma már létezik a grafén-oxid-szűrő is,
a Manchesteri Egyetem kutatóinak fejlesztése.

A vízdíjban minden költség benne van, nincs rajta állami
támogatás?

− A legtöbb ember a helyi társaságtól veszi a vizet, köbméterenként
egy euróért, a gazdálkodóknak kevesebbet kell ﬁzetniük, különösen
a tisztított szennyvízért, körülbelül az ár felét. A szennyvízkezelés
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Mit gondol a nemzetközi víztudományos szakma, sikerül
megoldani a legnagyobb problémákat, megvan a szükséges
technológia hozzá?

− Úgy vélem, hogy globális szinten, tudományos szempontból az
éghajlatváltozás valószínűleg a vízválsághoz kapcsolódik. Tudományos szempontból pedig a jobb megértés segíthet hozzá
a klímaváltozás helyes kezeléséhez. Ez azonban az akadémiai szinten van így, és azt hiszem, hogy fontosabb ennek a tudásnak az
akadémiai szektoron kívüli felhasználása. Ez viszont nagyon nehéz, például itt van a sótalanító technológia, amit nagymértékben használunk, de csak Izraelben. Szerintem a legtöbb országban a kormányok nem invesztálnak eleget a vízhelyzet javításába.
Az alkalmazott módszerek közül a sótalanítás csak az egyik, ám
itt van a tisztított szennyvíz használata is, ami Izraelben szinte
százszázalékos. A csepegtető öntözés is viszonylag olcsó. Van
technológiánk, de nem vagyok biztos benne, hogy lesz-e a következő generáció számára is. A megfelelő technológia megoldhatja a világ számos problémáját, de ahhoz alkalmazni kell a gyakorlatban. Az akadémiákon, egyetemeken kifejleszthetjük az új
technológiákat, ennél többet nem tudunk tenni, az már az adott
ország kormányzatától vagy az utóbbi időben a kapitalista világtól, illetve akár az önálló vállalatoktól függ, hogy ezeket az új
technológiákat alkalmazzák-e. A legtöbb ember szerte a világon
kormányzati feladatnak tartja a vízellátást. Az Egyesült Államok
esetében ez talán kicsit másként van.

Mivel az Egyesült Államokban a víz nem köztulajdonban
van, mint az Európai Unióban vagy Izraelben?

− Ugyanakkor még az Egyesült Államokban is, ahol a legtöbb helyen a víz magántulajdonban van, még így is van felelőssége a kormányzatnak, a helyi városvezetésnek. Az ivóvízellátás a világ nagyobb részén valamilyen magasabb szintű szervezetnek a felelősségi körébe tartozik, és szerintem nagyon helyes, hogy a vízszektor
nem teljesen privatizált. Azt gondolom, hogy az ivóvíz ugyanolyan
alapvető szükséglet, mint a levegő, és hogy az embereknek szinte ingyenesen kellene hozzájutniuk, ami sajnos azt is jelenti, hogy
senki sem hajlandó kereskedelmi árat ﬁzetni érte.
A vízgazdálkodás terén Magyarország és Izrael is nagy
szakértelemmel rendelkezik, de a két ország természeti
adottságai eltérőek. Mit gondol, a szakemberek mit tanulhatnának egymástól?

− A vízgazdálkodási szisztéma sokban különbözik a két országban. Magyarország vízellátásában támaszkodhat egy nagy folyóra,
a Dunára, amiben rengeteg víz van, és számos felszín alatti vízbázisuk is van, de azt hiszem, sokkal kevésbé használják ki ezt
a talajvíz adta lehetőséget, mint mi. Úgy gondolom, hogy amit mi
a vízgazdálkodásról tanulhatnánk, különösen a felszíni hidrológia tekintetében, az a folyók áramlásával kapcsolatos, amit pedig
tőlünk lehetne megtanulni, az a vízrendszerek integrált kezelése,
no és ott van az egész sótalanító rendszerünk is. ¡
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Látássérültek szoft veres támogatása
Térítésmentesen vehetnek igénybe képernyőolvasó
és -nagyító szoftvereket a vak és gyengénlátó emberek, az állam által biztosított ingyenes szoftverhasználat ezzel mintegy 300 ezer ember elektronikus
ügyintézését könnyítheti meg.

M

inden magyar állampolgár igényelheti a programok licencét a http://
akadalymentes.magyarorszag.hu oldalon található űrlap kitöltésével, erre oktató vagy foglalkoztató jogi személyek is jogosultak. Az állam az országos
licenc beszerzésére 38,5 millió forintot fordított.
Kormányzati cél és európai uniós előírás is, hogy az akadálymentesítés révén
a látássérültek is kezelni tudják az elektronikus felületeket. A szoftvereket egy
évig lehet ingyenesen használni, de a tervek szerint a licenchasználatot meghosszabbítják. A kezdeti határozott időre azért van szükség, mert még nem
tudni, hogy a technológia hogyan változik majd.
Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöke
szerint hiába léteznek különböző jogszabályok és egyezmények, azt tapasztalják, hogy a webfejlesztők ezzel nem foglalkoznak, és a mai napig nem tudták
elérni, hogy betartsák az ezekre vonatkozó szabványokat. Ugyanakkor bízik
abban, hogy a fejlesztők megértik a problémáikat, és a kormánnyal, valamint
az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal összefogva „élhetőbbé és szebbé teszik” a világukat. ¡

Energetikai szoft ver – exportsiker
Az osztrák Siemens és Smart Tech bevonásával a magyar IP Systems Zrt. szállítja az ukrán villamosenergiarendszer kiegyensúlyozói, piacüzemeltető és elszámoló
rendszerét az Ukrenergo számára több mint kétmilliárd forint értékben, a Világbank finanszírozásában.

A

z IP Systems energiapiaci megoldásokra szakosodott tanácsadó és szoftverfejlesztő vállalat szoftvereit az energiarendszer üzemeltetői, nagy- és kiskereskedői egyaránt használják a régió több országában, Ausztriától Görögországig.
Ukrajna az Energiaközösség társult tagjaként vállalta, hogy energiapiacát az
Európai Unióban érvényes szabályok szerint megnyitja, ennek egyik eszköze lesz
ez a piaci résztvevők számára azonos feltételeket, transzparens működést biztosító „Kiegyensúlyozó Piac és Kapcsolt Szolgáltatások” szoftver, amely alapját képezi
a teljes ukrán villamosenergia-piac napi működésének és elszámolásának.
Az IP Systems TSO-IP szoftverére és a Smart Tech EM Family rendszerére épülő
megoldás az európai átviteli rendszerirányítók szövetsége (ENTSO-E) által támasztott követelményeknek megfelelően fogja biztosítani a napi üzleti folyamatok kezelését, elszámolását. A rendszer alapját képező szoftverkomponenseket Ausztriában, Bulgáriában, Kazahsztánban, Koszovóban, Macedóniában, Magyarországon és
Svájcban is használják. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Diktálják a trendet
A Beckhoff nem követi, hanem diktálja az integrált ipar fejlődési trendjeit – mondta
Perecz Tamás, a Beckhoﬀ Automation Kft. ügyvezető igazgatója, akivel a Beckhoﬀ számára
az egyik legjelentősebb ipari kiállítás, a Hannoveri Vásár tapasztalatai mellett a vállalat
hazai legrangosabb rendezvényéről, a Technology Day konferenciáról is beszélgettünk.
2015-ben rendezték meg először a Beckhoﬀ Technology Day
konferenciát. Milyen visszajelzéseket kaptak eddig a rendezvénnyel kapcsolatosan, és idén mire helyezik a hangsúlyt?

– Hazai rendezvényeink legrangosabbja lett az idén szeptember 27-én immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő
Technology Day konferencia. A visszajelzések alapján a résztvevők minden évben nagyon pozitívan értékelték az eseményt.
A program kialakításakor mindig igyekszünk ﬁgyelembe venni a
korábbi visszajelzéseket, így idén – a Beckhoﬀ technológiai újdonságainak bemutatása mellett – a rendezvény újabb témakörökkel bővül. A résztvevők betekintést nyerhetnek a cég integrált épületautomatizálási és színháztechnikai eszközkészletébe
és megoldásaiba, melyeket sikeresen alkalmaznak a világ minden
táján. Az eseményen lehetőség nyílik a Beckhoﬀ által kifejlesztett,
mára már globálisan elterjedt EtherCAT-technológia lényegének
felfedezésére, megértésére és előnyeinek megismerésére is. Ezenfelül a konferenciát vendég előadók esettanulmányai színesítik,
a kiállítótérben pedig izgalmas és interaktív bemutatóalkalmazásokat lehet majd megtekinteni.
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hogy a PC-alapú automatizálás képes ezek egyetlen rendszerbe
való hatékony integrálására. Szintén kiemelt téma volt az IoT és az
analitika, valamint az okoseszközök összekapcsolása. A technológiai újdonságokon kívül jelenlétünk sikerét az is bizonyítja, hogy
a standot meglátogató több ezer érdeklődőn kívül 34 országból
közel 450-en érkeztek kifejezetten a Beckhoﬀ által szervezett nemzetközi látogatói programra. Vezetett tematikus Ipar 4.0 standlátogatások keretében közel 240 érdeklődő nyerhetett betekintést
a Beckhoﬀ széles körű, IoT-területen szerzett tapasztalataiba.
Az egyre nagyobb szerephez jutó Ipar 4.0 milyen hatással
volt a Beckhoﬀ jelenlegi üzleti modelljére?

– Az Ipar 4.0 a Beckhoﬀ üzleti modelljére eddig csak visszafogott
hatással bírt, mivel a Beckhoﬀ nem követi, hanem diktálja az integrált ipar fejlődési trendjeit. Termékﬁlozóﬁánkat illetően ugyanakkor az Ipar 4.0 hatása jelentős. Az Ipar 4.0 célja a gyártási hatékonyság optimalizálása, és portfóliónkban már megtalálhatóak
és használhatóak az ehhez kapcsolódó képességekkel felvértezett
termékek. A PC-alapú automatizálás időtálló alapot ad, mivel nagyon rugalmasan igazítható az alkalmazások változó követelményeihez, modularitása és nyitottsága pedig lehetővé teszi az innovatív koncepciók könnyű megvalósítását, továbbá a felhőalapú
kommunikáció tekintetében is a legjobb környezet. ¡

A TwinCATT Vision értékes, új gépautomatizálási képességekkel
bővíti a PC-alapú vezérlőrendszer lehetőségeit.

Rendszeresen részt vesznek külföldi szakkiállításokon.
Idén áprilisban a Hannoveri Vásáron a vállalat innovatív
PC- és EtherCAT-alapú automatizálási megoldásainak széles skáláját mutatták be. Milyen sikerrel?

– Idén a látogatók a Beckhoﬀ több mint 1200 négyzetméteres
standján található öt technológiai fórumon kívül számos partner
kiállítóterében is találkozhattak újdonságainkkal. A kiállításon ezúttal a hangsúly a gépi látás, a precíziós méréstechnika, valamint
a felhőalapú szolgáltatások köré helyeződött, szemléltetve azt,
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Szerző
ő: B. Szabó Edina

Szenzorok,
sorompók,
őrszemek

Banai Miklós egy komplex biztonságtechnikai megoldásokat
kínáló cég tulajdonos-ügyvezetőjeként nap mint nap találkozik új
kihívásokkal, a véghasználói igények pedig egyértelműen növekvő
tendenciát mutatnak, már ami a védelmi rendszerek bevezetésének igényét illeti. Tanácsadóként a szakma hazai kivitelezőinek
szemüvegén át a technikai és jogszabályi változásokról, fejlesztésekről nyer hiteles képet. A vagyon- és személyvédelmi rendszerek
alapvető elemeiről, újdonságokról, tendenciákról beszélgettünk,
és kitértünk arra is, hogy mire érdemes ﬁgyelni egy biztonságtechnikai kivitelező cég kiválasztásakor.
Mit jelent manapság a biztonságtechnika, egyáltalán érdemes meghatározni a terület kereteit a digitalizáció szempontjából?

Bár az elmúlt hónapokban főként az infokommunikációs biztonságtechnika, az adatvédelem újdonságairól és a kiberbiztonsághoz kapcsolódó információkról hallhattunk
sokat, ne feledkezzünk meg a fizikailag
a biztonságunkat védő, értékeinkre és
szeretteinkre vigyázó eszközökről sem.

– Ma a biztonságtechnika kifejezésen az elektronikai, biztonságtechnikai eszközök alkalmazását értjük, amelyek kompatibilisek vagy azok lehetnek egymással. A biztonságtechnikai
eszközparkban termékcsoportonként vagy válfajonként megkülönböztetünk videotechnikai rendszereket vagy védelmiriasztó rendszereket – ahogyan korábban is neveztük ezeket,
amíg nem voltak például „okosak” –, és vannak még a beléptetőrendszerek, valamint az élet- és tulajdonvédelmet leginkább szolgáló tűzjelző és tűzoltó berendezések. Körülbelül
ezekből épül fel egy biztonságtechnikai eszközpark, és jelenleg
pluszkövetelmény, hogy ezek az eszközök okosan kapcsolódjanak egymáshoz, és így tegyék minél könnyebben kezelhetővé
és biztonságossá a mindennapi használatukat. Hiszen ezek az
eszközök már nem csak félévente, évente kerülnek kézbe, mint
korábban, amikor mondjuk rendszert frissítettünk vagy új eszközt adtunk a rendszerhez, hanem valóban az élet, a felhasználók mindennapjainak részévé váltak.

M

a már a kamerarendszerek, érzékelővel ellátott
világítótestek, automatizált sorompók, ajtók, beléptetőrendszerek vagy egy-egy áramkimaradást
követően életre kelt riasztók kürtjei megszokott
látványt és egy legyintéssel elintézett hangélményt jelentenek.
Ha személyes életterünkbe nem is telepítettünk vagyonvédelmi
rendszert, annyi biztos, hogy az utcán, a szomszédos épületben,
a településünk biztonsági rendszerében mi is bízhatunk. Ezek már
mindenképpen jogszabálykövetők, elvárások és célok szerint kezelik az adatokat, vagy éppen fejleszthető – és nem kidobandó –
hardverrel és operációs rendszerrel rendelkeznek.
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A cél továbbra is megvédeni az életet, a tulajdont. Miben
érhető tetten mégis a változás, a fejlődés? Ilyen változás
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csonyabb biztonsági szint pedig a másik véglet, amikor csak azt
a pici magot – területet, helyiséget vagy tárgyat – védjük, amit mi
értékesnek ítélünk. A kettő között nagyon sok lehetőség van.
Természetesen ha valaki eleve biztonságos környezetben él, és
rendelkezik egyfajta hatósági preventív védelemmel azáltal, hogy
maga a környék biztonságos, és senki nem kockáztatja meg, hogy
oda behatoljon, az más eset, viszont ott mások is az értékszintek,
amiket védeni kell. Az ilyen területeken jellemzően a kötözéses
rablások, illetve a gyerek- és emberrablások fordulnak elő, amit
a média – érthető hatósági információkiadás hiánya miatt – ugyan
nem kap fel, de azért itthon is előfordul évente néhány. Ezt például
a kivitelezők tájékoztatásából tudjuk. Ilyen esetekben kell gondolni például a pánikgombra vagy a telefonos riasztásra, ahogy távoznak az elkövetők – mindig az a céljuk, hogy ellehetetlenítsék az
áldozatot, majd utána biztonsággal távozzanak, és ezt nem érdemes akadályozni.
Mennyire kell vagy tudják követni a bűnözői tendenciákat
akár földrajzilag, akár technológiában, kivitelezésben, netán van betekintésük rendőrségi statisztikákba?

– Elsősorban a felhasználói igények jelzik a változásokat amellett,
hogy a technológiai fejlődés folyamatos. A biztonságtechnika esetében is az a jellemző, amit a krimikben megﬁgyelhetünk: az eset
megtörténik, a nyomozás elindul. Vagyis történnie kell valaminek
ahhoz, hogy annak kivédésére a technológia megoldást találjon,
hogy az ne fordulhasson elő ismét, vagy minimum kárenyhítéssel
forduljon elő. Hatósági számokba természetesen nincs betekintésünk, legalábbis nem mindegyikbe, de folyamatban van egy összefoglaló statisztika elkészítése, amely miután elkészül, segítségünkre
lehet az egyes rendszertípusok hatékonyságának növelésében.
Mi alapvetően rendszerszinten gondolkozunk, vagyis rendszerösszetevőket állítunk össze, és tanácsadóként vagy tervezőként
veszünk részt a munkában a kivitelezők mellett. Az tapasztalható,
hogy egyre szélesebb eszközparkot használnak a kivitelezők, még
azok is, akik esetleg régebben nem így tettek. Nyilván ez egyrészt
a technológiai követelményeknek, a folyamatos oktatásnak, más-

Régebben ﬁgyelmetlen felhasználóként elfelejthettük bekapcsolni a riasztót, bezárni az ajtót. Ma már vagyonvédelmi
rendszerünket egyszerűen tudjuk használni, nem tudunk
megfeledkezni róluk, hiszen az okostelefonunk képernyőjén
távolról lekérdezhetjük az állapotokat. Például láthatjuk, ha
hazajön a gyerek, vagy hogy hányan vannak az épületben.
Ez a reakcióidőket tekintve sokat számít.

például a reakcióidő csökkenése vagy az eszközök tudástárának bővülése?

– Azért tudjuk a vagyonvédelmi rendszerünket a mindennapokban használni, legyen szó családi házas, kisvállalati vagy nagyipari
alkalmazásról, mert egyszerűen nem tudunk megfeledkezni róluk.
Régebben a ﬁgyelmetlen felhasználók például nem kapcsolták be
a riasztójukat, vagy akár az ajtajukat sem zárták, és sok mindent elfelejtettek. Most a kezükbe kapnak egy olyan távirányítót, amelynek segítségével az okostelefonjuk képernyőjén lekérdezhetik az
állapotokat, és különböző akció-reakció eseményeket generálhatnak. Például látják, hogyha hazajön a gyerek, vagy látják, hogy hányan vannak az épületben. Vagyis egy teljes komfortot biztosító
eszköz van a kezükben. Ez pedig a reakcióidőket tekintve bizony
sokat számít. A kommunikációs eszközeink ezt ugyanúgy megváltoztatták, mint amikor anno előfordulhatott, hogy átmentünk a
szomszédhoz, mert szükségünk volt valamire, és nem volt otthon
– ma pedig egy pillanat alatt elérhető gyakorlatilag mindenki. Ez
a gyorsulás, az utak rövidülése tetten érhető természetesen a vagyonvédelmi rendszerek használatában is.

Forrás: paradox.hu

Koncentrikus héjvédelem

Milyen biztonsági szinteket érdemes megismernünk?

– Szakmai szempontból a legmagasabb biztonsági szint az, amikor
nagyon-nagyon sok időbe telik és legalább ilyen nagy erőforrást
igényel az, hogy a maghoz, a védendő objektumhoz eljussunk. Ez
a külső zóna, azaz már nemcsak az épületet védjük, hanem koncentrikusan az azt körülvevő területet, ezzel már időben is biztonságosabb jelzéseket kapunk, ha a riasztás elindult. Ez gyakorlatilag
a tökéletes rendszer, ennél jobbat nem lehet felépíteni. A legala-
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részt a végfelhasználói igényeknek köszönhető, a végeredmény pedig ezek egyvelegéből alakul ki. Már elmondhatjuk azt, hogy mind
a rádiós védelem, mind a kültéri és az úgynevezett zavarteli környezetek védelme terén is folyamatos a rendszerkialakítás, és úgy
érezzük, hogy egy-két biztonsági szinttel feljebb léptünk. Ezenkívül az egyes eszközök összekapcsolása, integrációja egyértelműen
új vonal, egyre többen kapcsolják a különböző kiszolgáló berendezéseiket – például egy garázskaput vagy éppen világításvezérlést – vagyonvédelmi rendszerhez, mert így kézhez kapják azt
a szoftvert, amelynek segítségével nemcsak a biztonsági rendszert,
hanem a hozzá kapcsolt egységeket is képesek kontrollálni. Ez például egy jól felismerhető, kézzelfogható trend.

lati biztonságtechnika esetében rendelkezésre áll, vagy éppen egy
biztonságtechnikai kivitelező cég feladata annak kiépítése is. Ezek
a kritériumok kevésbé jellemzőek a családi házas rendszerekre.
Ipari környezetben, vállalati felhasználásban ezeket az
adatfeldolgozó, tárolóeszközöket fizikailag a védett területen helyezik el?

– Ez több összetevőtől függ. Mert melyek egy egyszerű riasztórendszer úgynevezett log-adatai? Kilépés, belépés, zónahiba, ilyenolyan jelek, tesztek, akkumulátor-visszaállás egy elektromos kiesés
után – a szoftver ezeket a jeleket fordítja le a felhasználó számára,
aki értelmezi azokat, reagál vagy tudomásul vesz, nincs különösebb adattárolás. Egy videós rendszer esetében azonban komoly
mennyiségű és jellegű adat érkezik be, így nagy adatmennyiséget
kell tárolni. Ez pedig komoly veszélyeket rejt. Alapvetően mindenki maga dönti el, hogy hogyan tárolja az adatait, sőt vállalati szinten például a GDPR egyértelműen szabályozza is mindezt.
Magas biztonságú rendszerek adatfeldolgozó egységei természetesen nincsenek például a felhőben, de már az alacsonyabb
szinteken sem ajánlott a felhőmegoldások igénybevétele… Mindenképpen helyszíni telepítést ajánlunk, és az oktatásainkon és
szakmai anyagainkban is felhívjuk a ﬁgyelmet arra, hogy az adattárolás ﬁzikailag történjen, és ez a ﬁzikai adattárolás is megfelelő
módon legyen védve. A ﬁzikai tárolás pedig tökéletesen védhető,
nyilván ennek is vannak feltételei, de tökéletes védelmet is ki lehet
építeni. Ez a tökéletes védelmi szint azt jelenti, hogy a tárolt adatok értékéhez viszonyítva egyszerűen irreális volna azt a bizonyos
központot feltörni, főként, ha egy online hálózattól ﬁzikailag is elzárt adattárolóról beszélünk.

Miből állhat össze egy biztonsági rendszer? Milyen elemekre érdemes hangsúlyt fektetni például családi házas vagy
ipari környezetben?

– Szinte azonos az eszközpark, annyi kiegészítéssel és különbséggel, hogy az ipari felhasználású részegységek alkalmazása nem
feltétlenül észszerű, illetve gazdaságos lakossági környezetben.
A nagy távolságokat vagy területeket védeni képes eszközök, mint
a több száz méter távolságot átfogó infrasorompók vagy kerítésvédelmi rendszerek alkalmazásának nincs relevanciája egy családi
házas környezetben. Vagy az úgynevezett héjvédelem esetében,
ha megnézzük azokat a rezgésérzékelőket, bontásérzékelőket,
amelyeket egy érzékeny ipari pontnál alkalmazunk azért, hogy
már a lemezeket se bonthassák meg, és ne történjen behatolás,
azzal ott már az első héjzónát is biztosítjuk, ez családi házas kör-

Mi határozza meg ezeknek a fizikai központoknak a helyi
telepítését? Lakossági igény is felmerülhet ezek telepítésére?

– Abszolút. Először különítsük el a videotechnikai rendszert és
minden mást. Ha a videotechnikai rendszert tekintjük, akkor bizony igen, egy adott, ﬁzikailag a helyszínre telepített tárolón olyan
mennyiségű videofelvétel tárolható el otthoni környezetben, vagyonvédelmi rendszerbe integrálva, a megfelelő ﬁzikai paraméterekkel, ami akár sok hónap vagy év anyaga is lehet. Kérdés, hogy
szükség van-e erre családi házas környezetben?
Az érzékelőktől bejövő adatokat azonban nem tároljuk, hiszen
azokat nem képes más megfejteni, mint a dedikáltan arra ﬁzikailag
vagy rádiófrekvenciásan kötött riasztóközpont. Ez a riasztóközpont
tárolja lezárt fémdobozban, rejtett helyen a házban az információkat és az adatokat. Itt nem is az a kérdés, hogy helyben mennyi
adat képződik, hanem az okostelefonon, amin a felhasználói szoftver fut, ott mennyi adat és információ képződik, és az mennyire
van biztonságban. Ezeket az adatokat kizárólag a felhasználó által
használt szoftver képes megfejteni.

A magas biztonságú rendszerek adatfeldolgozó egységei nincsenek felhőben, de már az alacsonyabb szinteken sem ajánlott
a felhőmegoldások igénybevétele… Mindenképpen helyszíni
telepítés ajánlott, hogy az adattárolás ﬁzikailag történjen, és
ez a ﬁzikai adattárolás is megfelelő módon legyen védve.

A felhasználók részt vehetnek valamilyen oktatásban a
szoftver használatát vagy a biztonsági szint megőrzéséhez
szükséges lépések elsajátítását illetően?

nyezetben erős túlzás lehet. Illetve az eszközök típusa és minősége
jelentheti a különbséget. Ezek mellett nyilván alapvető különbség
a biztonsági szempontoknak való megfelelés, vagyis ipari esetben
az olyan jellegű szerver- és biztonsági kapcsolat kialakítása, amely
az adott vállalatnál megkövetelendő, gondolhatunk itt a titkosításra, az alapvető IT-biztonsági követelményekre, amely egy válla-
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– Természetesen, de ez már a szoftver gyártói oldaláról jelenik
meg, és ha egy vagyonvédelmi rendszer kiépítésének részegységeit
tekintjük, akkor a felhasználói oktatás már a folyamat legvége.
Ugyanis minden a kapcsolatfelvétellel kezdődik, amit igényfelmé-
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rés, tervezés követ, azután jönnek az egyeztetések, majd a rendszer kivitelezése és végül az edukáció. Minden egyes rendszernél
van egy füzet vagy egy elektronikus dokumentum a kivitelezők
kezében, amelynek segítségével lépésről lépésre bemutatják a
rendszer kezelését, az épületen belüli kezelőtől kezdve a szoftveren keresztül az egyes végpontokig, feltéve, ha a felhasználó jelzi ez
irányú igényét.

vagyonvédelmi rendszerszerelői képesítés OKJ-s tanfolyam elvégzésével szerezhető. A tevékenység hatósági engedélyhez kötött,
aminek meglétét adott kivitelező esetében megtaláljuk az interneten. Ezenkívül fontos az egyes rendszertípusoknak megfelelő specializáció, amelyhez a szükséges tudást jellemzően már a piacon
szívják magukba a kivitelezők, azaz elmennek a nagy nemzetközi
vállalatokhoz, a gyártókhoz, és megtanulják az egyes rendszerek
csínját-bínját.

Melyek ezek a végpontok?
Hol áll a magyar biztonságtechnika a nemzetközi piacon,
jók vagyunk biztonsági tervezésben? Haladunk a korral?

– Ha koncentrikus körökben haladok kívülről befelé, a terület
határaitól a frekventáltan védett épület felé, akkor első körben
ez lehet egy infra- vagy radarsorompó-rendszer. Ezek azok az
infrasorompók, amelyeket például motoros tolókapuk esetében is
észlelhetünk, ezeknek köszönhetjük, hogy a hatósugarukba lépve
egyszer csak leáll a kapu mozgása, vagy éppen nem csukódik ránk.
Ezeknek a pici infrasorompóknak a professzionális kiértékelő processzorral ellátott változatai kerülnek a védendő terület határaira.
Radarsorompót családi házas környezetben kevésbé alkalmaznak.
Ezután eljutunk magához az épülethez, ahol lehetnek kamerák,
melyek modern változatai rendkívül részletgazdag, 5-8 megapixel felbontású képet továbbítanak, és képesek kiértékelhető
képet adni még a legsötétebb környezetben is. Majd közelítünk
az épülethez, ahol falsíkérzékelők vannak. Ezek olyan új eszközök,
amelyekkel egész nagy falsíkfelület egyben lefedhető, mintegy
mozgásérzékelőkként – amelyek ugye valójában hőt, hőváltozást
érzékelnek –, ezért az azon a falfelületen lévő nyílászárókat nem
kell egyenként nyitásérzékelővel ellátni. És már meg is érkeztünk
a nyílászárókhoz telepíthető nyitásérzékelőkhöz, a beltérben pedig ismét a mozgásérzékelők várnak, amelyeknek számos típusuk
és változatuk van, a különböző céloknak és környezeti jellemzőknek megfelelően.

– Még akár öt évvel ezelőtt is az lett volna erre a válaszom, hogy
sajnos nem – most viszont egy erőteljes tendencia azt mutatja,
hogy egyre kiforrottabb a szakmai bázis, és sok cég maradt talpon

A legfőbb szempont a kivitelező személye, a hozzánk való
viszonyulása, erre kell ﬁgyelni az első találkozás alkalmával,
mert bármennyire is neves vagy nagy múltú egy cég, a bizalom elengedhetetlen.

Nem vezethet ennyi eszköz telepítése némi paranoiához?

– Egyrészt nem szükséges mindent felhalmozva rendszert építeni, ezt a kivitelezők remekül kezelik. Másrészt mindezt mindenki
úgy éli meg, ahhoz képest dönt, hogy milyen környezetben él, milyen behatások érik – ha egy sötét városrészben élünk, és éjszaka
gyalog megyünk haza, ott szaporázzuk a lépteinket, ﬁgyelünk az
értékeinkre, de ha mondjuk egy központi, világos, biztonságosnak
tartott környéken vagyunk, ott biztosan nyugodtabban megyünk.
Ugyanígy, ha egy olyan lakóparkban élünk, aminek a lakásaiba már
többször betörtek, ott arra fókuszálunk, hogy a mi rendszereink
hatékonyak legyenek. Igen, nyilván az ijedség az elsődleges impulzus, az elsődleges motiváló erő, amikor valaki elszánja magát
biztonsági rendszer kiépíttetésére, de az elmúlt másfél-két évtizedben már nagyon sok új és régebbi épületet felszereltek valamilyen alapvető rendszerrel, nem csupán a technológiai fejlődés,
hanem a folyamatosan érezhető biztonságtechnikai elvárások és
az újabb előírások miatt. Országszerte sok kivitelező dolgozik,
és egyre elterjedtebbek a komplex rendszerek. Felhasználóként
pedig mindenki úgy alkalmazza ezeket, ahogyan éppen a lakókörnyezete vagy a személyes motivációja kívánja.

a 2008-as recessziót követően is. Biztonságra mindig szükség volt,
és ez a réteg, a biztonságra törekvő, igényét tekintve nem változik
soha. Természetesen mindig van hova fejlődni, jellemző például az
utóképzés hiányossága, főként a túlhajszoltság miatt, amit a mostani építőipari helyzet generál, vagyis a szakemberek be vannak
táblázva hónapokra előre, így pedig nehéz magukat képezni. De
a törekvés erős, és időről időre sort is kerítenek ilyesmire, így bátran merem mondani, hogy kifejezetten jó a helyzet.
Ezek szerint tudunk válogatni a cégek között. Mit javasol,
ezt hogyan tegyük?

– Nem szeretném azt mondani, hogy minél nagyobb vagy történelmi egy cég, annál jobb… Úgy tapasztalom, hogy országszerte a kisebb cégek is magas szinten szolgálnak ki igényeket, még
akkor is, ha esetleg technológiai hátrányuk van. Mivel a legfőbb
szempont a kivitelező személye, a hozzánk való viszonyulása,
erre kell ﬁgyelni az első találkozás alkalmával. És bármennyire is
neves vagy nagy múltú egy cég, ha az az ember, aki ott szerel, nem
szimpatikus, ha nem érezzük biztonságban magunkat attól, amit
ő mond, vagy ahogyan mondja, akkor inkább keressünk másikat.
Ez egy bizalmi szakma, hallgassunk a benyomásainkra bátran. ¡

Hogyan válhat kivitelezővé egy vállalkozó a biztonsági
rendszerek területén?

– A villamosmérnök-képzésben szakirány néhány felsőoktatási
intézményben a biztonságtechnikai mérnöki képzés. Elektronikus
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digitális oktatás • vércukorszintmérés

Kevesebb stressz
és játszva tanulás
2015-ben öt iskolával indult, 2017-re
már tizenhatra bővült a Telenor digitális oktatási módszertani programja,
a Hipersuli, mely innovatív módszerekkel segíti a fiatalokat a tanulásban,
a pedagógusokat pedig az oktatásban.

E

gy friss felmérés eredményei azt mutatják, hogy a diákok szerint az okostelefon tanórai használata – érzelmi
és praktikus szempontok mellett – számos előnnyel is jár.
A középiskolások többségének ma már van okostelefonja, és
egyre több tanár építi be ezeket az eszközöket az oktatásba.
A szemléltetésen kívül az alkalmazásokkal a tanulók hatékonyabban vonhatók be az órai munkába, azokon aktívabban
vesznek részt. Az okostelefon-használat sok esetben érdekesebbé, könnyebben tanulhatóvá teszi a tananyagot is, a diákok elmondása szerint nem is veszik észre, hogy tanulnak.
A felmérésből az is kiderül, hogy a diákok szerint a tanórai
okostelefon-használat legfőbb előnye, hogy munkájukra azon-

nali visszajelzést kapnak, könnyebben tudnak jó jegyet szerezni, a telefonnal jól lehet gyakorolni, és hatékonyabb így a tanulás. Figyelemre
méltó, hogy a gyerekek az órai okostelefonozást nem a „menősége”
miatt szeretik. Úgy tapasztalják, hogy az okostelefonok különlegessé,
interaktívvá teszik az órákat, ezeken a foglalkozásokon nem izgulnak,
kevésbé stresszelnek, például amikor tesztet írnak. ¡

Új glükózszenzor
cukorbetegeknek
Cukorbetegeknek készült a bőr alá
ültethető, mobil applikációval összehangolható glükózszenzor, amely akár
kilencven napig is használható.

Ú

j eszközök segítségével lehetőség van a szöveti glükózszint folyamatos ellenőrzésére (CGM – Continuous Glucose Monitoring), hogy így még pontosabb képet kaphasson
a beteg és kezelőorvosa a cukorháztartás állapotáról.
Az amerikai élelmezési és gyógyszerészeti szervezet (FDA)
már jóváhagyta az új fejlesztést, ezért az hamarosan megjelenhet az amerikai piacon. Először 1999-ben engedélyezték
a CGM-készülékek forgalmazását, azóta a fejlesztések egyre
pontosabbak, egyszerűbb a használatuk. A szenzorok többsége azonban csupán hat-hét napig működik, ellentétben az új
monitorozó kilencvennapos használati idejével.
A szenzort a has bőr alatti zsírszövetébe helyezik be egy
egyszerű eszköz segítségével. A szöveti glükózszintet érzékelő
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szenzor elektronikus jeleket küld egy vevőkészülékbe, amelyből kiolvasható a mért érték, és utána elemezhető a glükózszint változása.
A szöveti glükózszint kis késéssel tükrözi az adott időszak vércukorszintjét.
Azt, hogy kinél érdemes szöveti glükózmérést alkalmazni, a diabetológus kezelőorvos javasolja. ¡

inno -tér

Daniel Chamovitz • David Engels • Tillmann J. A.

Daniel Chamovitz

Mit tud a növény?

minden elképzelhető minőségben és annyi
árnyalatban, amennyit mi elképzelni sem
igen tudunk. Tudják, hogy jobbról, balról
vagy felülről érkezik a fény, és képesek
odafordulni felé.
A szerző neves botanikus, elmagyarázza nekünk, hogy miként érzékelik
a növények a környező világot: hogyan
látják a színeket, mi módon hallanak,
miféle időrendhez igazodnak. Megmutatja, miből ismerik fel, hogy egy-egy
szomszédjukat falánk rovarok támadták
meg, és kideríti, vajon szeretik-e, ha Led
Zeppelin-számokat játszanak nekik. •

Útmutató az érzékekhez

Park Kiadó
Mit lát a nárcisz? Milyen illatokat érez
a fű? Emlékszik-e a tölgyfa az érintésre?
Honnan tudja a Vénusz légycsapója, hogy
mikor kell összezárulnia? Miből tudja a
cseresznyefa, hogy mikor kell virágba borulnia? A növények folyamatosan fürkészik
a környezetüket. Látják, ha közeledünk
hozzájuk, és tudják, ha megállunk fölöttük.
Tudják, hogy átvittük őket a nappali
egyik feléből a másikba. Látják a fényt,

David Engels

élése szempontjából. De hasonló problémák
nem először merülnek fel kontinensünkön.
Már a Római Köztársaság kései történelmében, az i. e. 1. században hasonló nehézségekkel nézett szembe Európa: munkanélküliség, az értékrend hanyatlása, tömeges
bevándorlás, a népesség csökkenése, globalizáció, technokrácia, termeléskiszervezés,
aszimmetrikus háborúk, gazdasági oligarchia, a bevett vallások és kultuszok hanyatlása, társadalmi polarizálódás, széthulló
családok és materializmus.
A szerző lenyűgöző történeti-filológiai
felkészültséggel mutatja be, hogy kétezer
évvel ezelőtt milyen válaszok születtek a
maihoz hasonló történelmi helyzetben. •

A birodalommá válás útján
L’Harmattan Kiadó
Az ókortörténész professzor szerző
szerint korunk olyan hatalmas és halaszthatatlan kérdései okán, mint a népesség csökkenése és elöregedése, a csökkenő ipari
termelés, a munkanélküliség, a bevándorlás,
a demokrácia hanyatlása, a politikából
való kiábrándultság, az állami eladósodás,
a növekvő bűnözés és a szociális juttatások
robbanásszerű megnövekedése, a következő évek politikai döntései meghatározók
lesznek az európai földrész hosszú távú túl-

Tillmann J. A.

Az eseményhorizonton túl
Terek, kultúrák, távlatok

sülő tényezőibe és mintázataiba nyújt
betekintést – kezdve a tengerre vetett
tekintettel, a kelet- és nyugat-európai
térfelfogás különbözőségénél, majd
a magyar, a német, az orosz, az amerikai és az iszlám sajátosságokon át
a Közép Birodalmáig és azon is túl…
A könyv mégsem történeti munka, hanem
az adottságok és a lehetőségek feltárására
irányul. Lévén a tér tág, és tágasságába
növekvő belátás nyerhető. Megismerése
révén túl lehet jutni a lehatároltságokon,
mediális buborékokon, észlelési konvenciókon; ki lehet jutni – a szabadba. •

Typotex Kiadó
Eseményhorizont: 1. (kozmológiai) Olyan
határfelület, amin túlról jelek már nem
érnek el a megfigyelőhöz. Az eseményhorizont mögött elinduló fénysugarak soha nem
lépik át az eseményhorizontot. 2. (hétköznapi) A médiafelületekből és hírhordalékokból képződött kaotikus torlasz, amely
megakadályozza a látóhatár tágasságának tekintetbevételét. (Nomád Nagyszótár)
A könyv különböző korok és kultúrák
tereinek alakulásába, tartósan érvénye-
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torziós inga, távcső, földmérő szintező, geodéziai műszerek

Szerző: Stöckert Gábor

Forrás: MOM Emlékalapítvány

A Süss Nándor-féle Precíziós Mechanikai
Intézet Csörsz utcai gyártelepe 1905 körül

Forrás: mompark.hu

Süss Nándor

A Magyar Optikai Művek látképe
az 1940-es években
Forrás: Fortepan

„Én részemről egész nyíltsággal jelenthetem ki,
hogy ami keveset tudományos kutatásaim során elértem, azt Süss segítsége nélkül aligha értem volna el” – így méltatta a 20. század elején
Eötvös Loránd Kossuth Ferenc kereskedelmi
miniszterhez írt levelében Süss Nándort. Az ő
nevét kevesen ismerik ma, pedig több magyar
feltaláló fontos háttérembere volt, és a magyar
ﬁnommechanikai ipar megkerülhetetlen alakja.
Süss német származású volt – 1848. szeptember 25-én született Marburgban –, de választott hazájában, az Osztrák–Magyar Monarchiában csinált karriert. 28 évesen költözött
Kolozsvárra, hogy az ottani egyetem mechanikai állomását megszervezze.
A Marburgi Egyetemen végzett mechanikusi munka kapcsán addigra már komoly
műszertechnikai tapasztalata volt, ismerte a
vezető műszergyártók termékeit. Kolozsvári
műhelyében az egyetemi munkához szükséges
kísérleti eszközöket tervezett és készített. Tehetségére hamar felﬁgyelt a már említett Eötvös, aki később tananyaggá vált kísérleteihez
Süss-szel együtt alkotta meg és kezdte gyártani a torziós ingákat. 1884-ben a kolozsvári
iparkamara titkára, Gaman Zsigmond kezdeményezésére Süss a vallás- és közoktatásügyi,
valamint a földművelésügyi, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz fordult, amelyek
megbízták az Államilag Engedélyezett Mechanikai Tanműhely létesítésével és vezetésével.
A következő évtizedekben Süss pályafutása
tovább ívelt felfelé. Az ország első műszerész
szakiskoláját vezette, ahol az oktatási eszközök
gyártásán kívül sorra képezték ki a precíziós
mechanikus szakembereket. Süss és kollégái
megrendelésre is gyártottak szinte bármilyen
ﬁnommechanikai készüléket. A tudomány, az
ipar és a közlekedés fejlődése újabb és pontosabb műszereket igényelt, a budapesti intézet
gárdája pedig készen állt, hogy ezeket megalkossa. Főleg távcsöveket, földmérő szintezőket
és más geodéziai műszereket gyártottak, és
ezeket egy neves partnercég, a Calderoni érté-

Forrás: geod.bme.hu

Az Eötvös-ingától
a MOM Parkig

Földmérő 1910-ben,
egy Süss-féle teodolittal

kesítette. Az üzlet Süssnek komoly
bevételt hozott, így amikor 1900ban a tanműhely megszűnt, könynyen alapított magánvállalkozást
Süss Nándor-féle Precíziós Mechanikai Intézet néven, ahol továbbra
is folyt képzés. A minőségi termékeiről ismert Süss új cégének olyan
jól ment, hogy öt év múlva egy nagyobb, Csörsz utcai gyártelepre költözött, ami később tovább bővült.

INDEX

A szép karriert az első világháború törte
derékba. Az utána kialakult politikai-gazdasági helyzetben ugyanis Süss kénytelen volt
visszavonulni, illetve átadni az irányítást külső
befektetőknek. Cége viszont változatlanul a
hazai ﬁnommechanikai ipar egyik legfontosabb vállalata maradt, egyre hangsúlyosabb
optikai proﬁllal. És bár az alapító 1921-ben villamosbalesetben elhunyt, a Süss 1939-ig márkanév maradt. A vállalatot a harmincas évek
végén átnevezték Magyar Optikai Művekre, és
ezen a néven működött évtizedekig.
A rendszerváltás után az addigra eladósodott céget megszüntették, nevét a helyén
felépült MOM Park őrzi. Süss Nándor emlékezetét pedig a MOM Emlékalapítvány, amely
a műszaki alkotó születésének 170. évfordulóján, idén szeptemberben emlékülést tart. ¡

Beckhoff Automation Kft. 37 • Cső-Montage Technológiai és Épületgépészeti Szerelő Kft. 24–25 • DiamondCongress Kft. B2, B3 • Közlekedéstudományi Egyesület 1 • MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet 14–15 •
V-Híd Zrt. 26–28
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