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értékeik. A munkaadók 64 százaléka szerint a frissdiplomásoknak nincs reális pályaképük, a fiatalok 65 százaléka ellenben
azt mondta, nagyon is tisztában van vele, hogy mi vár rá

és azok eléréséért keményen megdolgoznak.
A jelentős munkaerőhiány miatt a munkáltatók mindenféle
trükkökkel próbálják magukhoz vonzani a fiatalokat. Például
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jegyzet, tartalom, impresszum

Interjú Békés Balázs adójogász, egyetemi adjunktussal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Kilépni

a komfortzónából
Azért nehéz a mi munkánk, mert a kockázatok és a lehetőségek között kell kényes
egyensúlyt találni. Hazai és nemzetközi előírásokra kell figyelni, utóbbi esetben a koordináta-rendszer még bonyolultabbá válik
– nyilatkozta magazinunknak Békés Balázs
adójogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, akit előző nyilatkozónk,
Mészáros Tamás közgazdász, a Corvinus
Egyetem korábbi rektora ajánlott figyelmünkbe. A szakember számára nem volt
elég a magyar és az osztrák adójog, ismerni
akarta az európai és amerikai adójogot is,
mert így érezte teljesnek a szakmai tudását.

Nagy emberek gyerekeire sokszor bénítóan hat szüleik sikere, az általuk vetett túl nagy árnyék. Önnek is meg kellett
küzdenie ezzel?

– Értelmiségi, egymást szerető és tisztelő családban nőttem fel,
ahol gyerekként is egyenrangúnak kezeltek. A tudás, a humanizmus volt nálunk az érték. A szocializmus keretei között is megmondták a szüleim az igazságot, de gyakorta felhívták arra a ﬁgyelmet, hogy ezt és azt ne hangoztassam az iskolában. Életem
meghatározó alakja édesapám, Békés Imre, aki a büntetőjog
professzora volt előbb az ELTE-n, majd a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen. Fél évszázadon keresztül tanított a két intézményben. Pályájának kiemelkedő eseményeként 1993-ban elsőként választották meg az Emberi Jogok Európai Bizottságának magyar
bírájává; a tisztségét hat éven át töltötte be. 1995-ben részt vett
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának alapításában. Nem a professzorsága volt fontos számomra,
hanem a hihetetlen műveltsége, intelligenciája, már-már polihisztorsága nyűgözött le. Értette az életet. Tudta, hogyan kell bánni az
emberekkel, odaﬁgyelni rájuk, mikor mi az igazán fontos. Hihetet-
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len szoros kapcsolat volt közöttünk. Három-négy éves koromtól
mesélt nekem, de nem hagyományos meséket mondott, hanem
történeteket: miként kelt át Hannibál pun hadvezér az Alpokon,
vagy miért égették meg az időszámításunk előtti hatodik században Caius Mucius Scaevola, a híres római történelmi személyiség
kezét. Engem nem a Hófehérke és a hét törpéhez hasonló történetek fogtak meg, hanem az előbb említett események. A ﬁlmekről
is fantasztikusan érdekesen beszélt. Ezek a beszélgetések határozták meg a világhoz, a történelemhez való hozzáállásomat. Jellemző, hogy mivel nem jártam óvodába, az általános iskola előtt úgynevezett iskolaérettségi vizsgát kellett tennem. A szüleim utóbb
elmesélték, hogy a vizsgára menet azt vetettem fel édesapámnak,
ha azt kérdezik, hogy miért volt első és harmadik Napóleon, s miért nem volt második, akkor mit mondjak?
A fővárosi József Attila Gimnáziumba járt. Nem volt olyan
pedagógus, aki eltántoríthatta volna a történelemtől, a jogászi pályától?

– Számos olyan embert ismerek, akinek az életét a középiskolai
évek határozták meg. Nekem nincs ilyen élményem. Voltak jó tanáraim, a történelmet oktató pedagógust különösen szerettem,
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ennek ellenére nem úgy éltem meg a gimnáziumot, mint ahogy
azt például a Holt költők társasága című ﬁlm szereplői eljátszották. Igazi poroszos körülmények között megalapozták a műveltségünket, de nem éreztem a sziporkázó szellemi közeget. Ez abból is adódhatott, hogy az osztályba járó tizennégy ﬁú többségét
a reáltárgyak érdekelték, főleg mérnökök szerettek volna lenni,
néhányan orvosok, így egyedül én vonzódtam a történelemhez.
A szüleim számára természetes volt, hogy én is jogász leszek, még
ha ezt nem is hangsúlyozták mindennap. Ezzel én könnyen azonosultam, csak egyszer bizonytalanodtam el néhány napra, amikor
középiskolás koromban a televízióban A kórház a város szélén című csehszlovák ﬁlmsorozatot vetítették. A ﬁlm hatására úgy döntöttem, én is orvos leszek. Amikor előálltam az ötlettel, összeomlott a család, mondván, annál butább gondolat nincs, minthogy
én az ország egyik távoli pontján legyek körzeti orvos. Könnyen
meggyőztek, így kötöttem ki a jogi egyetemen.
Az ELTE jogi karára járt egy forrongó időszakban. 1985 és
1990 között tanult ott, abban az időben, amikor döntően a
jogi karon tanuló, illetve ott frissen végzett jogászok megalapították a Fideszt. Részese volt ennek a folyamatnak?
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– Kimaradtam ebből, mert ez a szerveződés nem jelent meg a
radarernyőmön. Talán azért, mert a Fidesz vezetői néhány évvel idősebbek voltak nálunk. Emlékeim szerint harmad-, negyedéves koromban jelentek meg az egyetemen a ﬁdeszes plakátok.
Az egyetem nekem a tanulásról és az ott szövődött barátságok
ápolásáról szólt. A barátaim sem kezdtek el politizálni. Elsősként
nekem azt kellett megtanulnom, hogy miként kell tanulni, miként
kell az unalmas tárgyakból is sikeresen vizsgázni. Másodévtől kiválóan tanultam, végül summa cum laude eredménnyel végeztem – megismertem az akkori kedvesemet, akivel tizenegy éven
át együtt maradtam. Éltem az egyetemisták megszokott, boldog
és privilegizált életét.
Ami nem volt teljesen szokványos, hiszen idegenvezetőként
is dolgozott. Nem foglalta le az egyetem?

– Szorgalmi időszakban a jogi karon az embernek viszonylag nagy
a szabadsága, és szerettem volna ezzel a lehetőséggel élni. Jól a jött
a pénz, amivel kiegészítettem az ösztöndíjamat, illetve legalább
ilyen fontos, hogy megismertem az országot. A nyelvtudásomnak
köszönhetően izgalmas helyekre jutottam el, rengeteg külföldivel
kerültem kapcsolatba. Túrákat vezettem a pusztára, a Balatonra,
kerékpáros körutak részese voltam. Különös helyzet volt, hogy
miközben a rám bízott csoport érdekeit képviseltem, egyúttal a
külföldi csoportnak el kellett adnom az országot. Két-három éven
át csináltam ezt. Közben különböző ösztöndíjakat is szereztem

az egyetemen. Az egyikkel a theszaloníki egyetemre mehettem,
ahonnan egyszer kirándultunk az Athosz-félszigetre, a kolostorköztársaságba, ahova csak férﬁak léphetnek be. Tizenöten indultunk el négy napra, az első nap után kilencen hazamentek.
Én maradtam, hogy kipróbáljam, mire vagyok képes. Felfedező típusú ember vagyok, aki szeret kilépni a komfortzónájából, valami
újat felfedezni.
A komfortzónából való kilépésre példa, hogy nem követte
az édesapja pályáját, hanem adójogi irányba ment el?

– Elfogadtam, hogy felnőttként én is joggal foglalkozom. Ugyanakkor annyira nagy formátumú szakembernek tartottam az apukámat, annyira tiszteltem őt, hogy úgy gondoltam, sohasem növök fel az ő szintjére. A büntetőjog területén biztosan nem. Ezért
olyasmit kerestem, amiben a jog mellett még egy tudományterület szerepel. És ezt a kettőst lehetőleg külföldön is tudjam művelni.
Hogyan jött a képbe az adótanácsadás?

– A szerencse biztosan közrejátszott, hiszen az ember társszerzője
a sorsának. Az adójog ugyan rendkívül elvont, de én mégis többször találkoztam vele. Egyrészt akkoriban minden nyáron német
család jött hozzánk a Balatonra, ahol a közjegyző apuka évente
új autóval érkezett. Azt magyarázta, hogy ez neki majdnem ingyen van, mert az adójából leírja, amit persze gyerekként nem
értettem. Egyetemista cserediákként Németországban is jártam.
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Az egyik hallgató meghívta magához a csapatot a szülei házába,
egy kacsalábon forgó villába. Kiderült, az apuka adótanácsadással
foglalkozott. Mindkét eset mélyen belém ivódott. Végzős egyetemista voltam, amikor megjelent Professzor Gassner, egy osztrák professzor, aki az adótanácsadás iránt érdeklődők számára
pályázatot hirdetett. Legtöbb évfolyamtársamnak ez a lehetőség
nem tűnt izgalmasnak, én viszont jelentkeztem. Nyertem, és elfogadtam a bécsi tanulás lehetőségét – és ezért már elnyert, csillogóbb, de feltehetőleg kevésbé hasznos ösztöndíjakat áldoztam fel.
A bécsi kurzus nagyon nehéz volt, hiszen az adótanácsadás a jog
és a közgazdaságtan határterülete, én ellenben az utóbbi szakmához nem értettem. Egyedül voltam, felkészületlen, de megadták
a lehetőséget a tanulásra. A mindennapi munka mellett jártam
az osztrák közgazdaságtudományi egyetemre, emellett esténként
könyvelni tanultam. Az első vizsgámon, számvitelből, megbuktam, de ezután az összes vizsgán a három legjobb között voltam.
Annyi tudást szedtem össze a három év alatt, hogy jelentős helyzeti előnyöm volt a hazai pályatársaimmal szemben.
Nem állt meg Bécsnél, továbbment az Egyesült Államokba
amerikai adójogot tanulni, majd a párizsi Sorbonne-on az
európai adójogot tanulmányozta. Miért tartotta fontosnak,
hogy ezeken a területeken is jártas legyen?

Hogyan talált vissza a saját énjéhez?

– Kacskaringókkal. A világ négy legnagyobb könyvvizsgáló cége
közé tartozó Deloitte – ennél a cégnél összesen tizenhárom évet
töltöttem – moszkvai irodájában a nemzetközi adóosztály létrehozását bízták rám. Vibráló, fantasztikus környezetbe kerültem,
ami merőben különbözött attól, amit én korábban az oroszokról
hallottam. Itthon a nagymamám a háborús élményeiről beszélt,
ehhez képest kint egy sikeres világbirodalom fővárosát láttam.
A 150 milliós ország 12,5 milliós fővárosa Moszkva, mely otthont
adott annak az elitnek is, amelynek tagjai műveltek és tájékozottak voltak, rengeteg pénzt mozgattak, és közben tudták élvezni az
életet. Én a külföldön befektető oroszok adóügyeivel foglalkoztam:
hogyan vegyünk indiai távközlési céget, olajfúró tornyot a Mexikóiöbölben, miként vásároljuk fel a francia Riviéra legszebb ingatlanjait. Ez az egész a 2008-as gazdasági válság kirobbanásáig tartott.
A luﬁ kipukkadt, akinek nem volt orosz felesége, hazaküldték.

– Ilyen vagyok. Sikerem és állandó elégedetlenségem ugyanazon
tőről fakad. Mindig elégedetlen vagyok magammal, folyton többet és többet akarok. Nem volt elég a magyar és az osztrák adójog, ismerni akartam az európai és amerikai adójogot is, mert így
éreztem teljesnek a szakmai tudásomat. Nem mellesleg a világról
alkotott véleményem is folyamatosan fejlődött. Amikor 1990-ben
Budapestről Bécsbe mentem, azt hittem, hogy a világ egyik központjába érkeztem. Londonhoz viszonyítva az osztrák főváros csak
egy falunak tűnt. Amikor megérkeztem New Yorkba, úgy éreztem,
hogy New York a világ igazi fővárosa. Maradandó emlékem, amit
egy New York-i útikönyv írt: a legtöbb város azzal dicsekszik, hogy
mit tud nyújtani. Az amerikai metropolisz felteszi a kérdést, hogy
mit szeretnél? És megkapod. New York lenyűgözött, de amikor
Párizsban kaptam állást, világossá vált, hogy én az európai kultúrkörhöz tartozom, itt érzem otthon magam.

– Az ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is felajánlottam a tudásom, az utóbbi intézményben volt fogadókészség.

2005-ben az Európai Bizottság adójogi biztosának, Ko-

Mitől jó egy adótanácsadó?

vács Lászlónak a kabinettagjaként tevékenykedett. Hogy

– Általában mindenki a saját területét tartja a legnehezebbnek.
Én is így vagyok a munkámmal. Az adótanácsadás a jog és a közgazdaságtan határvidéke. Különböző szereplők szeretnének elérni
valamilyen gazdasági célt, például ingatlant venni, új vállalkozást
indítani. A különböző célok elérésére többféle jogi lehetőség van.
Ha egy épületet akarok venni, akkor megvehetem az ingatlant, illetve azt a társaságot, amelyiké a ház. Egy vállalkozás esetében megvásárolhatom annak eszközeit, de akár az egész céget is. Az adójog azzal foglalkozik, hogy miként érhetjük el a leghatékonyabban
a kívánt célt úgy, hogy az adó, mint költség, a lehető legkisebb legyen. Azért nehéz a mi munkánk, mert a kockázatok és a lehetőségek között kell kényes egyensúlyt találni. Hazai és nemzetközi előírásokra kell ﬁgyelni, utóbbi esetben a koordináta-rendszer még
bonyolultabbá válik. Minden egyes ügy különbözik a másiktól,
a kreativitás, az innováció ezen a területen elengedhetetlen. Azonban, ha elrontok, ha adójogilag elszúrok valamit, annak súlyos következményei lehetnek.

került ide?

– A magyar kabinet főnöke megkereste az egyik ismerősömet, hogy
ismer-e valakit, aki jártas az adóügyekben. Szólt nekem, én pedig
örömmel pályáztam a lehetőségre. Kovács László szocialista politikusként került oda, de engem nem a pártszimpátia vitt, hanem
igazi szakmai kihívásnak éreztem a feladatot. Azért akartam Brüszszelbe menni, mert a megelőző években rengeteget dolgoztam, és
úgy éreztem, itt az ideje váltani. Kihívásnak éreztem, hogy az európai adójogi közigazgatás legtetején dolgozhatok. Nem volt jó ötlet.
Mi volt a baj? Nem született bürokratának?

– Nem illettem a rendszerbe. Én abban a hitben mentem Brüsszelbe, hogy a biztos minden reggel bejön az irodába és megkérdezi,
hogy aznap az európai adórendszer mely elemét kellene megreformálni. Rengeteg jónak tűnő ötletem volt: ezzel a területtel
ezt, a másikkal azt kell tenni. Azt gondoltam, sorban elmondom
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a javaslataimat. Leírtam a felvetéseimet, amire azt mondták, hogy
ezek nagyon szépek, nagyon jók, ők is egyetértenek velük, de az
uniós adójog fejlettségi szintjének ismeretében ezekre hét-nyolc
év múlva térjünk vissza. Nem akartam ennyi időt várni. A bürokrácia sem kedvezett az elképzeléseimnek. Túlontúl strukturált a
rendszer, én pedig az oldjuk meg, csináljuk meg világban nőttem
fel. Ha valakivel megállapodtam egy témában és azt kértem, hogy
annak másnap reggelre írásos nyoma legyen, akkor általában azt
a választ kaptam, hogy ez itt nem így szokás. Egy évet sem töltöttem Brüsszelben.
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Körbejárta a világot, miközben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pénzügyi Jogi Tanszékén 1996 óta megbízott
ok tatóként, 2014 óta egyetemi adjunktusként vesz részt
az oktatásban. Hogyan?

– Nyilvánvalóan, amikor külföldön dolgoztam, felfüggesztettem az
egyetemi munkám.
Hogyan került a Pázmányra?

portré

Interjú Békés Balázs adójogász, egyetemi adjunktussal

Volt már ilyen?

– Ügyfelet már vesztettem el, de olyan nem fordult elő, hogy anyagi kártérítésre köteleztek volna.
Mit tudhatunk a családjáról?

– Elváltam a feleségemtől. Fiunk most kezdte a középiskolát. Ha
rajtam múlik, jogász lesz, ha rajta, biztosan valamilyen más elfoglaltságot keres. Egy hetet velem, egy hetet a volt feleségemmel van,
azaz megmaradtam igazi apukának.
Mivel tölti a szabadidejét?

– Szeretek vitorlázni, telente síelni, évről évre elmegyek a párizsi
Roland Garros nemzetközi teniszversenyre. Bevallom, teljes mértékben ott sem tudok elvonatkoztatni a munkámtól, mert folyamatosan jár az agyam.
Az egyetemistaként látott német adótanácsadói villa okán
kérdezem, hogy sikerült hasonló szintre jutni?

– Nem panaszkodom. A rezidencia megépült, de kacsaláb nem
lett alatta. A pénz számomra fontos, de nem cél, hanem eszköz.
Életem több pontján sem a pénzt, hanem a szakmai előrelépést
választottam. Minőségi életet élek, amiért megdolgozok. Saját irodában sem lazíthatok, mert már másokért is felelek. Időnként arról

Békés Balázs 1966-ban Budapesten született. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Jogi Karán végzett summa cum
laude minősítéssel. 1990 és 1992 között tanulmányokat
folytatott osztrák és nemzetközi adójogból a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1995-ben amerikai adójogot
hallgatott a New York Universityn, európai adójogot pedig
1996-ban a Sorbonne-on tanult. 1996-tól oktat a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Pénzügyi Jogi Tanszékén. Itt szerezte
PhD tudományos fokozatát 2013-ban. 1993-ban csatlakozott
a Deloitte Magyarország csapatához, tizenhárom évet töltött
a könyvvizsgáló cég kötelékében. Több mint két évtizedes
szakmai tapasztalattal rendelkezik a magyar és a nemzetközi
adótanácsadás terén. Angolul, németül folyékonyan, franciául
középszinten beszél.

álmodok, hogy az évből két-három hónapot munkától mentesen
tölthessek el, de ez még az álom kategória.
Kit ajánl következő interjúalanyunknak?

– Frei Zsoltot, az ELTE ﬁzikaprofesszorát, aki munkacsoportjával
aktív részese volt a gravitációs hullámok felfedezésének. ¡

portré
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biztonságosság, versenyhátrány

Döntés: GMO
a génszerkesztés
Az Európai Unió Legfelsőbb Bíróságának nemrégiben hozott döntése
a GMO-k (genetikai úton módosított élőlények) közé sorolta az új genomszerkesztési eljárások termékeit is. Mit gondolnak erről a döntésről
az agrárszakemberek és a jogászok? Miben térnek el az új módszerek,
például a sokat emlegetett CRISPR/Cas9 eljárás a „hagyományos” génmódosítástól? – ezekről a kérdésekről húsz ország 130 szakembere
egyeztetett szeptemberben Budapesten és Egerben.

A

genomszerkesztés megjelenése és robbanásszerű térhódítása az utóbbi években forradalmi változásokat
hozott az élettudományokban, elsősorban a genetikában. A genomszerkesztéssel olyan módszerek kerültek
a kezünkbe, amelyekkel tetszés szerint, a korábbiaknál jóval pontosabban módosítható egy élőlény genetikai állománya. A CRISPR/
Cas9 módszer lényege: nagy pontossággal lehet meghatározott
DNS-szakaszokat kivágni vagy beilleszteni. Például ki lehet vágni
egy beépült HIV-vírus DNS-ét a fertőzött emberi sejtekből, vagy
„megjavíthatjuk” a sarlósejtes vérszegénységet. Ilyen pontos és viszonylag egyszerű technológia korábban nem állt rendelkezésre.
Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete
(EASAC) tavaly állásfoglalást adott ki, melyben észszerűbb, a genomszerkesztési módszerek valódi lehetőségeihez és kockázataihoz igazodó szabályozást sürgetett. A Magyar Tudományos Akadémia tavaly decemberben közzétett állásfoglalásában arra hívta
fel a ﬁgyelmet, hogy a genomszerkesztés, mint precíziós nemesítés,
alapvetően különbözhet a genetikailag módosított organizmusok
(GMO-k) létrehozásától. A genomszerkesztés esetében lehetőség
van arra, hogy más fajból származó, idegen gén beépítése nélkül
lehessen az élő szervezetek tulajdonságait jobbítani. A genomszer-
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kesztés során a megtervezett DNS-módosítás a természetben is
lejátszódó folyamatokhoz hasonlóan valósítható meg, a korábbiaknál lényegesen precízebben, ezzel is csökkentve a nem kívánt
hatások kockázatát. A genomszerkesztésnek számos mezőgazdasági alkalmazási lehetősége van, mint például a szárazságtűrés
kialakítása, a betegségekkel szembeni ellenálló képesség növelése.
Hiába a megannyi előnyös tulajdonság, az EU Legfelsőbb Bírósága néhány hete kijelentette, hogy az új eljárásokkal előállított
szervezeteket a genetikailag módosított szervezetekkel azonosan
kell elbírálni mindaddig, amíg biztonságosságukat a hagyományos
mutációs eljárásokkal előállított szervezetekéhez hasonló kategóriába sorolják. A francia parasztszövetség kérésére született állásfoglalást elsősorban a tudományos és szakmai körök erős kritikával
fogadták. Egyes vélemények szerint kifejezetten politikai jellegű és
innovációellenes állásfoglalás született. A kutatók úgy vélekednek,
hogy a már most is alacsony kockázatú technológiák esetleges
száműzése a világ más régióiba Európa számára versenyhátrányt
jelent a következő néhány évtizedben. Az MTA Agrártudományi
Kutatóközpont főigazgatója, Balázs Ervin a nemzetközi konferenciát záró sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a döntés ellen nincs
fellebbezési lehetőség, 2020-ig nem lesz változás. ¡

inno -tér
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Szerző: Paulik Katalin

Pszichológia az
inkluzív tudomány

Milyen problémák adódnak a minket körülvevő világ változásaiból, hogyan
reagálunk ezekre és miként képes segíteni bennünket a tudomány az ezekkel való megküzdésben? – örök érvényű kérdések ezek a pszichológiában.
Demetrovics Zsolttal, az addiktológia egyik legismertebb hazai szakemberével, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánjával beszélgettünk
(portréja magazinunk 2014. februári számában jelent meg – a szerk.).
Milyen újdonságok jelentek meg a pszichológiában az elmúlt harminc évben, válságban van vagy éppen ellenkezőleg, új területeken fejlődik tovább?

− A pszichológia egy viszonylag ﬁatal tudomány, ami az elmúlt százszázötven évben többféle utat járt be a különböző területeken,
így nagyon sok formában, a társtudományokkal együttműködve
haladt a maga útján. Miközben feltette a kérdéseit és kialakította
a saját módszereit, nagymértékben hatottak rá a különböző társtudományok, és ezek köre meglehetősen széles, hiszen a pszichológia maga is egy szerteágazó terület. Elég csak a neuropszichológiára,
a klinikai, a pedagógiai pszichológiára, a pszichoﬁziológiára, a személyiség-lélektanra vagy a szociálpszichológiára gondolnunk, és
még hosszan sorolhatnám. Miközben sokszor igen eltérő módszertannal, kérdéskörrel és tudományos háttérrel vizsgálják az emberi

működést a pszichológia különböző ágai, az közös bennük, hogy
valamilyen módon mindegyik az ember intrapszichés (lelken belüli)
és interperszonális (személyek közötti kapcsolati) folyamatait próbálja megérteni. Azt, ahogyan működünk, gondolkodunk, észleljük
a körülöttünk lévő világot, ahogy az érzéseink működnek, valamint
az emberek közötti együttműködést. Azt, hogy milyenek a közösségek, hogyan alakulnak, illetve fejlődnek, milyenek a szociális interakciók (társas viszonyok), továbbá azt is, hogyan lehet gyógyítani,
változtatni, ha nem megfelelően működik egy személy, egy család
vagy egy szervezet. Ezekhez a kutatásokhoz a pszichológia különböző ágai számos társtudományt is felhasználnak.
Az egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterületről van
szó. És ennek egyik oka pontosan az, hogy a pszichológia mindig
is nyitott volt a különböző tudományterületek módszereinek a be-
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vonására, alkalmazására. Elmondhatjuk, hogy egy igazán inkluzív
tudomány, elég, ha csak azt vesszük, mennyire hatékonyan tudják
használni a kognitív vagy a klinikai pszichológia különböző területei az idegtudományban elért eredményeket és módszereket. De
a pszichológia hasznosítja az antropológia módszereit is, merít a
szociológiából és az élettudományokból, a történelemből, hosszan
folytathatnánk a sort. A tudomány egy igazán dinamikusan fejlődő területéről van szó, hiszen miközben egyre több mindent meg
tudunk válaszolni, a kérdések mindig újak, érvényesek maradnak:
milyen problémák adódnak a minket körülvevő világ változásaiból,
hogyan reagálunk ezekre és miként képes segíteni bennünket a tudomány az ezekkel való megküzdésben? Az ember működésének
megértése és a folyamatosan változó környezetével való kapcsolatának, az ahhoz való alkalmazkodásnak a kérdései mindig napirenden vannak. A pszichológia egy nagyon élő tudomány, amely
próbál a mindennapokban felmerülő problémákra reagálni.
Az egészségpszichológia például nagyon pozitív irányt
mutat.

− Az egészségpszichológia viszonylag új, önálló kutatási területe a
pszichológiának, mely részben a klinikai pszichológiából, részben
az orvostudományból és más ezekhez kapcsolódó területekből
bontakozott ki, sőt inkább azt mondhatjuk, a korábban különböző területeken meglévő tudásokat integrálva hozott létre alapvetően új szemléletmódot és alkalmazást. Olyan kérdéseket vet
fel, amelyek évezredek óta foglalkoztatják a tudósokat, azonban
ebben a formában csak néhány évtizede bontakozott ki ez a szemlélet. Nagyon fontos terület, mert újrafogalmazta a test és a lélek
kapcsolódásának a kérdéskörét, valamint azt, hogy a pszichológia, miközben maga az elnevezés is a lélek, a pszichés folyamatok
tudományaként azonosítja magát, valójában nem különíthető el
a testi működéstől. Amíg a klinikai pszichológia a problémák és a

nem megfelelő működés kapcsán alapvetően a pszichés funkciók
zavaraira fókuszál, addig az egészségpszichológia a pszichés funkcióknak a testi működésben betöltött szerepével, pontosabban
a kettő interakciójával foglalkozik. És megint egy olyan terület, ahol
a tudományos megértés és az alkalmazás nem választható külön,
hanem „kéz a kézben”, egymást erősítve halad előre. Nemzetközi
kitekintésben azt látjuk, hogy a kórházak szomatikus osztályain
– nem állítom, hogy Magyarország élen jár ebben – egyre több helyen próbálnak odaﬁgyelni a megfelelő pszichés ellátásra, ideértve
a műtétek pszichés előkészítését, a szülések segítését vagy a szívés érrendszeri betegségek rehabilitációját és sorolhatnám tovább.
A neurobiológiai folyamatok, agyi háttérmechanizmusok,
valamint a genetikai jellemzők megismerése hozzásegít
a viselkedési zavarok jobb megértéséhez; például az, ha
tudjuk, hogy mi történik az agyban a szerhasználat során?

− Ezek a tudományágak szorosan együtt haladnak, egymást erősítik. A pszichológus a viselkedés, illetve a pszichés jelenségek szintjén tudja megragadni a jelenséget, de ha meg szeretnénk érteni
az agyi, genetikai mechanizmusokat ezek mögött, akkor össze kell
fognunk.
Több tanulmányában, értekezésében javasolja, hogy a szeparáltan kezelt függőségi problémákat közös keretben értelmezzék a jelenleg alkalmazott, egymástól távoli diagnosztikus csoportokban történő leírás helyett. Mi a közös
ezekben a zavarokban?

− A kényszeresség és az impulzivitás valamennyi addikciós zavar
közös jellemzője. Tehát a függő személy olyan erős kényszert érez,
aminek nem tud ellenállni, és elveszíti a kontrollt a cselekvés fölött, amelynek a végrehajtása előtt feszültséget él meg és erős,
legyőzhetetlen késztetést, amit csupán átmeneti kielégülés követ,

A klinikai pszichológia a problémák és a nem megfelelő működés kapcsán alapvetően a pszichés funkciók
zavaraira fókuszál. Az egészségpszichológia a pszichés funkcióknak a testi működésben betöltött szerepével, a kettő interakciójával, kölcsönhatásával foglalkozik.
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majd az egész kezdődik elölről. Ez a gyakran ritualizált, repetitív
viselkedésforma nagyon hasonló valamennyi addikciós magatartás esetében. Az elmúlt néhány év fejleménye az, hogy elkezdtünk
viselkedési addikciókról is beszélni, felismertük, hogy ezeknél a
jelenségeknél ugyanúgy addiktív magatartásformákról van szó,
mint az alkohol vagy az egyéb drogok esetében. A kutatást az is
gyorsította, hogy míg a szerencsejátékok okozta függőségnél több
évtizedes kutatásra tekinthetünk vissza, addig az online számítógépes vagy videojátékok kutatása viszonylag új terület, de más
viselkedési addikciók is inkább csak az elmúlt években kerültek a
ﬁgyelem középpontjába. Korábban nem volt világos, s most sem
minden tekintetben az, hogy ezek függőségi jelenségek-e vagy
sem. Szerencsejáték-függőség. A köznyelvben ezt a kifejezést használjuk, azonban a diagnosztikus rendszerekben korábban patológiás szerencsejátéknak hívták, és úgynevezett impulzus kontroll
zavarként kategorizálták annak ellenére, hogy a kutatók jelentős
része függőségként gondolt rá.
Az utóbbi időben viszont mintha egyre több jelenségről
kezdenénk függőségként beszélni. Miért?

− Mivel nagyon hasonlóak az alkohol- vagy a heroin- és a kannabiszfüggőséghez. Ez utóbbiak esetében egy kémiai anyag bevitele a
szervezetbe jelent csupán formai különbséget, de régóta úgy gondoljuk, hogy az igazi problémát nem a szer jelenti, hanem az ahhoz kapcsolódó viselkedés. A szerek elindítanak bizonyos központi
idegrendszeri folyamatokat, hatnak az agy jutalmazó rendszerére,
továbbá olyan egyéb hatásokat is kiváltanak, amelyeket a felhasználó újra és újra meg akar tapasztalni. A nem kémiai addikciók, mint
például a szerencsejáték-függőség, azonban ugyanúgy az agy jutalmazó rendszerét indítják be, és ugyanolyan vagy hasonló állapotokat hoznak létre, csak az inger itt egy viselkedés, kémiai anyag nélkül.

Kiszállok a mindennapokból?

− Igen, ez is egy közös elem az addikciókban. Elmerülök a játékban, csak az van körülöttem, minden más megszűnik. A heroinista
ugyanazt az eufóriát éli át, mint a játékos. Azt látjuk, hogy a folyamatok, a tünetek és sokszor az okok is nagyon hasonlóak. Ezért
napjainkra egyre inkább az a vélemény alakult ki, hogy ezeket a
jelenségeket is kezeljük addikciós zavarként. A szerencsejátékot
ma már egyértelműen ennek tekintjük, és úgy tűnik, ugyanez lesz
a helyzet a videojátékokkal kapcsolatos függőségi zavarok esetében is az új diagnosztikus rendszerben, de például a szexualitással
kapcsolatos függőségi zavarokat vagy a kényszeres vásárlást már
nem sorolják ide.
Meg lehet előre mondani, hogy ki van ennek jobban kitéve,
illetve kinek van hajlama az addikciós zavarokra? Vannak
egyértelmű jelei, amelyekre érdemes odafigyelni?

− Ismerünk olyan tényezőket, amelyek hajlamosítanak, de vannak,
akiknek, bár genetikailag hajlamosak rá, mégsem lesznek addikciós
zavaraik, és ugyanez igaz fordítva is.
Kit tekintünk függőnek? Betegségekről beszélünk egyáltalán?

− Annak megítélése, hogy mit tekintünk betegségnek és hogyan
kategorizáljuk ezeket, folyamatosan változik a kutatási eredmények tükrében. Egyre újabb és újabb dolgok kerülnek bele az életünkbe, s így a pszichológia által vizsgálandó jelenségek közé. Konszenzus kérdése, hogy mi az, ami a diagnosztikus kézikönyvekbe
bekerül, amelyeket időről időre felülvizsgálnak, és a szakemberek
döntenek arról, mi számít önálló betegségnek. A szerencsejátékfüggőség ugyan más néven, de régóta része a diagnosztikus rendszereknek, csak jelenleg szerencsejáték-használati zavarnak neve-
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Az alkohol- és a szerencsejáték-függőség a diagnosztikus rendszerekben nyilvántartott betegség. Várhatóan bekerül a betegségek
nemzetközi osztályozási rendszerébe önálló diagnózisként az internetes videojátékok használatának zavara is. A munkafüggőséget,
a szexualitással kapcsolatos függőségi zavarokat vagy a kényszeres vásárlást már nem sorolják ide.

zik. A függőség vagy a betegség kifejezéseket ezek a kézikönyvek
ma már egyáltalán nem használják. Alkoholt például sokan fogyasztanak, viszont aki klinikailag problémásnak − magyarul betegnek − számít, az már olyan mennyiséget és mintázattal iszik,
ami orvosi, pszichológiai segítséget igényel. Ezt ma az alkoholhasználat zavarának hívjuk, jelezve, hogy ez a magatartás olyan
mértékben és módon sérül, hogy az segítséget, kezelést igényel.
Ugyanez a helyzet a szerencsejáték-függőséggel, ami a diagnosztikus rendszerekben jelenleg is nyilvántartott betegség. És várhatóan bekerül majd az idén épp érvénybe lépett BNO-11-be,
a betegségek nemzetközi osztályozási rendszerébe önálló diagnózisként az internetes videojátékok használatának zavara is, viszont
a kényszeres vásárlás vagy a munkafüggőség nem.
Az alkoholfogyasztás nem feltétlenül vezet alkoholizmushoz, rendben van, de az addikció mégiscsak az élvezettel
kezdődik. Mikortól beszélhetünk már problémás internethasználatról, testedzés- vagy munkafüggőségről? Meddig
tart a „szeret vásárolni” és mikor válik kényszeres vásárlássá? Kidolgoztak erre valamilyen mérési módszereket?

− Itt is az a kérdés, mint minden más függőségi jelenségnél, hogy
milyen problémák keletkeznek, illetve keletkeznek-e egyáltalán
problémák vagy sem az adott viselkedés következtében. Ez nem
csak mennyiségi kérdés, ahogy az alkohol esetében sem csak az.
A munkafüggőség eldöntésénél az a kérdés, hogy valaki mire használja a munkáját, tud-e mellette a környezetéhez alkalmazkodni,
tudja-e a tevékenységet adaptív módon integrálni az életébe. Mit
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szolgál az adott aktivitás, örömét leli-e benne a személy vagy azért
folytatja, hogy ne mást csináljon.
És amikor mindenütt jobb, mint otthon? Amikor valaki a munkába menekül a párkapcsolati vagy egyéb problémái elől?

− Egészen más, ha valaki azért dolgozik vagy sportol, hogy jobb
eredményt, illetve a kitűzött célját elérje, mint ha azért, hogy ne
legyen jelen, és inkább a munkahelyén marad, csak ne kelljen hazamennie. Ugyanezért drogozik a heroinista és iszik az alkoholista is.
És ez az, ami nagyon nem mindegy. Ha valaki állandóan „kikapcsol”,
ott baj van. Önmagában tehát nem egy viselkedés vagy egy szer,
az alkohol vagy a drog miatt borul fel valakinek az élete, viszont
ha minden stresszhelyzetben az alkoholhoz nyúl, azzal nem fogja
tudni megoldani a problémáit; ha állandóan „kiszáll” ahelyett, hogy
foglalkozna az életével, akkor baj van. De a miértek a fontosak, nem
maga a cselekmény. Tulajdonképpen a heroinista is azért fordul
a szerhez, mert kezelni akarja a túlzott indulatait, csakhogy a dolog
nem működik, mert ez egy rossz alkalmazkodási kísérlet.
Az addiktológia különböző területein milyen kutatási témák a legérdekesebbek a világ számára, melyek tartoznak
a fősodorba?

− Jelenleg a videojátékok, a közösségi média, illetve újabban a telefonhasználat körüli kutatások a legizgalmasabbak az addiktológiában. Egész kommunikációs világunk fenekestől felfordult, és az
internet megjelenésével nagyon sok minden megváltozott, részben
az életünk felgyorsulása miatt, részben pedig azért, mert az egy-
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mással való kommunikációnk alapvetően átalakult. E témák körül
számos érdekes kutatás folyik világszerte, és nemcsak az addiktív
vonatkozások tekintetében, hanem arról is, hogy miképp hat mindez az emberi fejlődésre, kommunikációs kapcsolatainkra, társas
rendszerünkre, énképünkre. Mi azonban leginkább az addikcióval
kapcsolatban vizsgáljuk ezeket a jelenségeket. Tapasztaljuk természetesen a túlzásokat is, egyre többet hallani például az okostelefonfüggőségről. Ez azonban nem egy klinikai probléma, alapesetben
olyan, mint az autónktól való függőség, ami nélkül sokan közülünk
nem tudnának a munkahelyükre időben eljutni. Az internettől
számos rajtunk kívül álló okból is függünk, például nem tudnának
nélküle az egyetemre felvételizni a ﬁatalok. Ez klinikai értelemben
nem függőség. A telefon esetében sem az eszköztől függ a személy,
hanem attól, amit azon keresztül csinál. A telefon maga csak csatorna. Amit most átélünk, tapasztalunk, az egy kommunikációs
kulturális átalakulás, aminek nyilvánvalóan vannak előnyei és vannak hátrányai. Az idősebb generáció tagjai (beleértve a negyvenes,
bizonyos tekintetben a harmincas korosztályt is) – akik nem ebbe
születtek bele – nehezebben alkalmazkodnak, mert ez valóban egy
nagyon gyors változás, hiszen harminc évvel ezelőtt még vonalas
telefonja sem volt mindenkinek, most meg a zsebünkben hordjuk
az internetet. A nagyon gyors technikai fejlődések természetesen
nehezen követhetőek, mert az emberi alkalmazkodás ennél jóval
lassabb. Viszont sokakkal ellentétben én azt gondolom, hogy ezt
nem szabad drámai elemként felfogni, inkább minél többet kellene megértenünk belőle, mert nem mindegy, hogyan tudunk vagy
nem tudunk alkalmazkodni hozzá.
Egy másik izgalmas kutatási irányvonal annak vizsgálata, hogy
mennyire függnek össze vagy nem az addiktív zavarok, hogy milyen hasonlóságokat mutatnak egymással. Egyre több az olyan
kutatás, ami azt igazolja, hogy elég szoros kapcsolat van közöttük. Egy szintén nagyon érdekes terület elején járunk, most kezdünk el egy longitudinális (ugyanazon változók ismételt megﬁgyelése, mérése hosszú időn keresztül – a szerk.) kutatást, amiben arra
keressük majd a választ, hogyan zajlik folyamatában az addikció.
Nagyon keveset tudunk arról, hogyan alakul ki valakinél egy

probléma, milyen előzményei vannak, mint ahogy arról is, hogy
mi történik később. Mitől függ, hogy valakinél súlyosbodik a
probléma vagy éppen elmúlik, akár spontán módon? Ezekről ma
igencsak keveset tudunk.
Az itthon folyó kutatások mennyire érdekesek a világ számára, a témák kiválasztásakor szempont-e, hogy kapcsolódjon a jelenlegi trendekhez, és mennyire objektív, illetve
szubjektív a kutatási eredmények kiértékelése?

− A kutatásaink nagy része nemzetközi együttműködésben zajlik, és az eredményeink is rangos nemzetközi lapokban jelennek
meg – úgy érzékeljük, hogy érdekesek a világ számára. Nagyrészt
kérdőíves kutatásokat végzünk, és azt gondolom, olyan mérőeszközöket használunk, amelyekkel objektív eredményeket kapunk.
Érdemes azonban megemlíteni még egy kutatási irányt, amely
a különböző viselkedések motivációs hátterét vizsgálja. Azt próbáljuk megérteni, milyen okok állnak egy-egy viselkedés mögött.
Például miért játszik valaki videojátékokkal? Lehet, hogy egyszerűen csak ki akar kapcsolódni és jól érzi magát, de van olyan is, aki
azért játszik, hogy a rossz hangulatát kezelje, és azt szeretné, hogy
megszűnjön körülötte minden más, de vannak, akiknek a másokkal való versengés a fontos, és a győzelem motiválja őket. Megint
csak egy fontos kérdés, hogy a különböző okok milyen módon járulnak hozzá a problémához. Azt látjuk, hogy ha valaki azért játszik, mert „meg akar szökni” a világból, vagy azért, hogy a rossz
hangulatát kezelje, ezeknél az embereknél nagyobb a kockázata
annak, hogy problémássá válik a viselkedésük.
Ha egy játék- vagy más függőséggel küzdő ember beismeri
magának, hogy baj van, mert nem tudja kontrollálni a viselkedését, és orvoshoz vagy pszichológushoz fordul, milyen segítségre számíthat? A függőségi zavarok kezelése miből áll?

− A különböző függőségeknél más és más kezelések jöhetnek
szóba; farmakoterápia és pszichoterápia egyaránt. A viselkedési
addikcióval azonban gyakran más pszichológiai problémák is
együtt járnak, s ezeket is kezelni kell. ¡
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Szerző: S. I. K.

Ultrarövid fény- és elektronimpulzusokkal indukált atomi
és molekuláris folyamatok
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete az MTA
Atommagkutató Intézetével és az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjával
(EK) együttműködve vesz részt a 2018-1.2.1-NKP-2018-00010 azonosítójú projektben, amelynek kutatási célja ultrarövid fény- és elektronimpulzusokkal indukált
atomi és molekuláris folyamatok vizsgálata. A konzorciumvezető pécsi csoport
témavezetője Pálfalvi László egyetemi tanár, vele beszélgettünk a kutatásról.

Mivel foglalkozik a projekt?

– Az elnyert pályázat célja, hogy a három intézmény együttműködésével egymást kiegészítő kompetenciákra támaszkodva olyan eszközt fejlesszünk, mely
képes azon atomi és molekuláris folyamatok vizsgálatára is, melyek csak fotonok
és elektronok együttes hatásával válthatók ki. A vizsgálatokhoz szükséges ultrarövid elektronimpulzusokat terahertzes sugárzás segítségével állítják majd elő.
Hogyan kapcsolódik a kutatás a szegedi szuperlézerközponthoz, az
ELI-ALPS -hoz?

– Az elektroncsomagok, az ELI-ALPS sugárforrásainak és detektorrendszerének
térbeli és időbeli szinkronizációjának megoldásával olyan kísérleti mérőhely kialakítása valósul meg, mely a világon egyedülálló módon, teljesen új megközelítéssel ad lehetőséget az atomi folyamatok megﬁgyelésére. A fény-anyag kölcsönhatás minél mélyebb megismerése alapvető fontosságú mind az élettelen, mind az
élettudományok szempontjából. Az ELI-ALPS fotonforrása új kaput nyit a fotonanyag kölcsönhatások tanulmányozására. A nagy intenzitású, a 4 meV–120 eV
fotonenergia-tartományba eső, 10–12–10–18 másodperc időtartamú impulzusok
lehetővé teszik a foton-atom, molekula, szilárd és biológiai minta kölcsönhatásának időfüggő vizsgálatát, és ez alapvetően új tudományos felismerésekhez vezethet. A jelen pályázat keretében a konzorciumi partnerek két egymást támogató, több ponton kapcsolódó kutatási program megvalósítását tűzik ki célul.
Melyek ezek konkrétan?

– Az első egy új elektrongyorsítási módszer lehetőségeinek felderítése, a másik
egy alapkutatási program a fotoionizáció új, nagy teljesítményű elektronspektroszkópiai eszközökkel történő tanulmányozására. Az MTA Atommagkutató
Intézete, az Atomki az ELI-ALPS intézetben előállított egyedülálló fotonnyalábok felhasználására épülő alapkutatási programot kíván megvalósítani. A kísérleti vizsgálatok célja atomokon, molekulákon és szilárd mintákon lejátszódó
fotoionizációs/gerjesztési folyamatok időbeli fejlődésének megﬁgyelése, értelmezése. Az elsődleges ionizáció attoszekundumos, az ezt követő atomi, molekuláris átrendeződés femtoszekundumos időskálán zajlik, és az ELI-ALPS ultrarövid impulzusai ezek vizsgálatára kiválóan alkalmasak. A foton abszorpció után
a leghamarabb a céltárgyból kilépő úgynevezett fotoelektronok jelennek meg,
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majd ezt követik az átrendeződési folyamat során emittált Auger/
autoionizációs elektronok, fotoionok és ﬂuoreszcens fotonok. Az előzőekből következik, hogy a foton-anyag kölcsönhatás dinamikájának
vizsgálatára az egyik alapvető kísérleti megoldás a mintából kilépő
töltött részecskék energia-, impulzus- és intenzitáseloszlásának meghatározása. Napjainkban alacsony energiájú töltött részecskék érzékelésére sokféle detektorrendszert fejlesztettek ki, melyek pumpa-próba
elrendezésben követni tudják az ionizáció/gerjesztés során létrejövő
végállapot időbeli fejlődését.
Mik a kutatások előzményei, minek köszönheti konzorciumvezető szerepét a pécsi egyetem?

– A terahertzes sugárzások keltésében a Pécsi Tudományegyetem
nemzetközileg élenjáró szerepet töltött be az elmúlt másfél évtizedben. Az általunk előállított impulzusok energiája, illetve az elektromos térerősség csúcsértéke megközelítette az 1 mJ, illetve a néhányszor 10 MV/cm értékeket.

emittált elektronokra ugyanazokat a paramétereket határozza
meg, mint a fotoelektronokra.
Az EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének (MFA)
Mikrotechnológiai Osztályán olyan mikro- és nanoméretű
szerkezetek és eszközök előállítása a cél, amelyekben a terahertzes tér nagy hatékonysággal képes elektroncsomagokat
gyorsítani. A tervezett szilíciumalapú félvezető és szigetelő
struktúrák mintázatainak mérete az alkalmazott hullámhossz
nagyságrendjébe esik. Előzetes, elsősorban elméleti jellegű vizsgálataik alapján az alacsony vezetőképességű szilícium lehet a
dielektrikus gyorsítóeszköz anyaga. Félvezető és dielekrikum
szerkezetek e mérettartománybeli előállítására és megmunkálására hazánkban egyedül az MFA Mikrotechnológiai laborjai
biztosítanak megfelelő technológiát és szakértelmet.

A terahertzes impulzusok is szerepet kapnának a projektben?

– Igen. A hagyományos mikrohullámú elektron- és protongyorsítókban a hosszegységre eső gyorsítást az alkalmazott anyagok tulajdonságai behatárolják. Emiatt ezek a gyorsítóberendezések nagyon nagy
méretűek, extrém drágák, így a hozzáférésük korlátozott. A terahertzes források energiája, illetve csúcs elektromos térerőssége az
elmúlt években elérte azt a küszöböt, hogy hatékonyan fel lehessen
használni részecskék gyorsítására. A terahertzes impulzusokkal megvalósított alternatív gyorsítók számos fontos anyagvizsgálati módszer
laboratóriumi elvégezhetőségét biztosítanák.
Mély reaktív ionmarással kialakított 3D szilícium
mikrostruktúra

Helyileg hol valósul meg a laboratórium?

Relativisztikus elektronok előállítása terahertzes sugárzással

Miért nélkülözhetetlen az Atomkinak, illetve az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjának a részvétele?

– A projekt során az ELI-ALPS infrastruktúrájának igénybevételével, a projekt megvalósítására szövetkező konzorciumi
partnerek kompetenciáira építve megalapozódik az ELI-ALPS
közel-relativisztikus és relativisztikus energiájú elektronokat
alkalmazó kísérleti állomásának az alapja. Az elvégzett kutatás
eredményeképpen az ELI-ALPS birtokolni fogja a laboratóriumi
skálájú elektrongyorsításhoz szükséges kulcselemeket (mintakamrát, a gyorsításhoz szükséges mikromegmunkált komponenseket, a kiegészítő alrendszerek részletes terveit). Ezek
a már meglévő eszközökre épülve biztosítanak pikoszekundumos időbeli szélességű, 1 nC nagyságrendbe eső energiájú
elektroncsomagokat. A projekt végrehajtása során a szükséges
anyagvizsgálati méréseket az ELI-ALPS NLTSF (nonlinear THz
spectroscopy facility) rendszerének felhasználásával kívánjuk
elvégezni. ¡

– Az Atomkiban kifejlesztett egyedi, precíziós elektrosztatikus analizátort igazítjuk az ELI-ALPS nyalábjai körülményeihez úgy, hogy a
dinamikai vizsgálatok végzése akár a teljes térszögben lehetséges legyen. A speciális mérési módszer és geometria, valamint az ultrarövid
fotoncsomagok alkalmazása lehetőséget biztosít az ionizációt követő
végállapotok kialakulása időbeli fejlődésének megﬁgyelésére, vagyis
a fotoelektronok szokásos energia-, impulzus-, intenzitáseloszlásán
kívül ezek időbeli változása is nyomon követhető. Az Atomki berendezése alkalmas arra is, hogy az elektron-anyag kölcsönhatás során
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fekete lyuk, gravitációshullám-forrás • vereség, felelős

Korongok a galaxisok közepén
A galaxismagban hemzsegő fekete lyukakról az ELTE kutatói egy szeptemberben
megjelent tanulmányban kimutatták, hogy
korongba rendeződve keringenek a központi szupernehéz fekete lyuk körül.

Fantáziarajz egy gravitációs árapályerők miatt széteső csillaghalmazról. A NASA /JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech) munkája és
a Hubble Deep Field felvétele alapján készítette Szölgyén Ákos.

C

sillagászati megﬁgyelésekből tudjuk, hogy a legtöbb
galaxis közepén található egy szupernehéz fekete
lyuk. Ezen égitestek roppant gravitációjának hatására
csillagok milliói és naptömegű fekete lyukak ezrei gyűlnek össze egy sűrű, mindössze néhány fényév sugarú
gömbben. A Physical Review Lettersben, az egyik legrangosabb ﬁzikai szaklapban publikált eredmények – a kutatást Szölgyén Ákos, az ELTE Fizika Doktori Iskolájának
asztroﬁzikus PhD-hallgatója vezette – azt mutatják, hogy
a nehezebb égitestek vastag korongot alkotva keringenek a központi szupernehéz fekete lyuk körül.
„Jelenlegi ismereteink szerint a galaxisok magját alkotó
sűrű csillaghalmaz alapvetően két fő módon keletkezhetett. Az egyik szerint gáz áramlott a galaxis távolabbi régióiból a középpontban lévő szupernehéz fekete lyuk közelébe. A besűrűsödő gázból pedig idővel csillagok keletkeztek. A másik modell szerint ősi csillaghalmazok hullottak
be a galaxis centrumába, és ahogy bespiráloztak, majd a
szupermasszív fekete lyuk árapályerejének hatására széthullottak, csillagaik benépesítették a galaxismagot. Valószínűsíthető, hogy mind a két folyamat egyaránt szerepet
játszott a kialakulásban” – magyarázta az ELTE honlapján Szölgyén Ákos. A felfedezés a galaxisfejlődés megértése mellett a gravitációshullám-források eredetének
értelmezésében is segíthet. ¡

A mohácsi csata titkai
Nyolc év múlva, 2026-ban lesz a mohácsi csata
500. évfordulója, amire a magyarok többsége
történelmünk egyik legnagyobb tragédiájaként
tekint. Joggal, ám abban már nincs egyetértés,
hogy min és kiken múlott a gyászos vereség.

A

közelgő évforduló jó alkalom arra, hogy a történészek elemezzék a
magyar állam vereségéhez vezető utat, magát az ütközetet és annak
következményeit – erre a feladatra vállalkozott a Magyar Tudományos
Akadémia Kiválósági Együttműködési Programja támogatásával létrejött
kutatócsoport. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Pécsi
Tudományegyetem együttműködésében, Fodor Pál és Pap Norbert vezetésével 2018 elején indult munka máris több eredménnyel szolgált.
A csata helyszínéről több mint száz éve zajlanak a viták. Nem tudjuk
biztosan, hol vertek tábort a seregek, és hol volt az ütközet centruma.
Az elesett legalább húszezer katona közül is csak kevésnek a maradványai
kerültek elő. Fontos eredmény, hogy sikerült megtalálni a csata egyik helyszínén a 17. században létesített oszmán győzelmi emlékmű pontos helyét.
A másik fontos eredmény, hogy az utókor alaptalanul tette felelőssé min-
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denért a Mohács előtti Magyarország vezetőit. Rögtön
a csata után megkezdődött a bűnbakkeresés, amelynek
elsősorban a Jagelló-uralkodók és Szapolyai János estek
áldozatául. A kutatócsoport szerint az ország vezetői
becsülettel teljesítették kötelességüket, s nem rajtuk múlott, hogy még „visegrádi együttműködéssel” sem tudták
feltartóztatni a hatalmas oszmán–muszlim sereget. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

Információtechnológia
az építőiparban

Talán nincs még egy olyan iparág, amely az építőiparnál jobban függne a gazdaság
általános állapotától. A visszaesés első jeleire a megrendelők visszafogják építési
beruházásaikat. Sokan erre az innovációs ráfordítások csökkentésével reagálnak,
pedig a helyes reakció épp ennek az ellenkezője: a közeljövőben csak az az építőipari
vállalkozás számíthat eredményekre, amely állva marad a fejlesztési versenyben.

B

ár az utóbbi években mintha magához térő építőipar
láttán azt várjuk, hogy a terület szereplőinek fejlesztési
hajlandósága is javul, kérdés, hogy ez így van-e valójában.
Nos, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI)
Nonproﬁt Kft. kutatása alapján úgy tűnik, hogy igen.
„Viszonylag friss információink vannak a hazai többségi magyar
tulajdonú vállalkozások innovációs potenciáljáról, mert az év elején
részt vettünk egy erről szóló kutatásban” – tudtuk meg BudayMalik Adrienntől, az ÉMI fejlesztési igazgatójától. Az ÉMI Magyarország legnagyobb építőipari innovációs intézménye, szakértőik
a teljes iparág fejlesztéseit segítik, nyomon követik, ellenőrzik.
2000 óta aktívan részt vesznek az Európai Unió Horizont 2020

kutatás-fejlesztési keretprogramjában. Jelen vannak egyebek között a kulturális örökség innovatív védelme, okosváros megoldások, illetve innovatív szakemberképzési területeken. „Hazánk meghatározó építőipari intézményeként feladatunknak tekintjük, hogy
a hazai vállalkozások aktivitása javuljon a keretprogramban való
részvételt illetően. Az ágazatban a kutatás tanulsága szerint legalább 50-60 vállalkozás bír jelentős innovációs potenciállal.”
A magyar építőipari innováció gyorsuló ütemét érzékeli Semmelweis Tamás építészmérnök, az Építéstudományi Egyesület alelnöke is.
„Az építőipar egyre gyorsuló ütemben használ új technológiákat és új építőanyagokat. Azonban kérdéses, hogy pontosan mit is
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Az építőiparban – hasonlóan más gazdasági ágakhoz – minden kornak megvannak a maga népszerű innovációi.
Az elmúlt tíz évben az egyik ilyen előretörő trend az energetika, ezen belül a hőszigetelő anyagok egyre elterjedtebb alkalmazása és a nyílászárók folyamatos fejlesztése, illetve az ezekkel kapcsolatos kihívások megoldása.

nevezünk innovációnak? Vajon attól, hogy egy anyag vagy technológia új, már rögtön innovációnak tekinthető-e? – teszi fel a kérdést Semmelweis Tamás. – Gyakran keveredik ugyanis a marketing
a valós innovációkkal. Az építőiparban – hasonlóan más gazdasági ágakhoz – trendek érvényesülnek, minden kornak megvannak
a maga népszerű innovációi. Az elmúlt tíz évben nyilvánvalóan az
egyik ilyen előretörő trend az energetika, ezen belül a hőszigetelő
anyagok egyre elterjedtebb alkalmazása és a nyílászárók folyamatos fejlesztése, illetve az ezekkel kapcsolatos kihívások megoldása.
A másik jellemző trendet összefoglaló néven intelligens házaknak
nevezhetjük.”

Az időtényező és a költséghatékonyság
Az ÉMI fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a magyarországi építőipari ágazat akkor tudja kiaknázni az innovációs potenciálját, ha
eredményesen talál válaszokat az építőiparban aktuálisan jellemző
kihívásokra. Az egyik fő nehézség az időtényező (a beruházások
megvalósulásának futamideje). Az iparágnak fontos szerepe van
a más gazdasági ágak szempontjából is kritikus infrastruktúra létrehozásában. A beruházások gyorsaságának tehát elsődleges a jelentősége. Az innovációs projektek zöme ezért az építéshez szükséges időt igyekszik lerövidíteni, például előregyártott elemek,
kész házak fejlesztésével. A másik kihívás, ahogy szinte az egész
gazdaságban, a költséghatékonyság, ezért minden vállalkozás alapvető érdeke, hogy az új fejlesztések olcsóbbá tegyék a működését
és a beruházásokat – tette hozzá a szakember.
Az építőipar rendkívül érzékeny a gazdaság egészének állapotára, hiszen a szereplők hajlamosak építési beruházásaikat a viszszaesés első jeleire visszafogni. Kérdés, hogy az iparágon belül is
érvényesülnek-e hasonló trendek, tehát a kevésbé felfutó időszakokban jelentősen csökken-e az innovációs aktivitás, majd a bővülés éveiben érezhetően aktivizálódnak-e a fejlesztések? Az ÉMI
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fejlesztési igazgatója szerint ez nem ilyen egyszerű, hiszen a vállalkozások döntéseit számos tényező, legfőképpen a támogatások
rendszere befolyásolja.
„Az építőipari innováció aktivitása erősen függ attól, hogy milyen európai uniós ﬁnanszírozású, illetve társﬁnanszírozású beruházások folynak az országban. Ebben a fejlesztéspolitikai ciklusban
jelentős források kerülnek az ágazathoz – mutatott rá Buday-Malik
Adrienn. – Az építőipar tehát mozgásban van, de az építőipari vállalkozásoknak a keresleti igényeket követniük kell kapacitásoldalon
is. Azok a vállalkozások lehetnek igazán sikeresek, amelyek innovatív megoldásokat találnak, alkalmaznak majd. A nehézségek
hátterében elsősorban a szakemberhiány húzódik. Itt nem csak
a mérnökökre kell gondolni, hiszen szakmunkásból sincs elegendő.
Ezen a szakképzés fejlesztésével, illetve a munkavégzés hatékonyságának növelésével, például egyes munkafázisok automatizálásával is lehet javítani. Az alkalmazott kutatás-fejlesztési projektek
megoldást kínálnak e problémákra, és az ágazat fenntarthatóságát
biztosíthatják.”

A teljes életciklusra tervezni
Az iparág kihívásainak hivatott megfelelni az a komplex fejlesztési
konzorcium is, amely a Miskolci Egyetem kutatóinak vezetésével
alakult, és amelyben az ÉMI mérnökei is aktívan részt vesznek.
Ez a Miskolci Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) közös kutatói hálózatának keretében zajló GINOPprojekt, amelynek a Miskolci Egyetem és az ÉMI mellett tagjai
a BorsodChem, a Robert Bosch Energy and Body Systems, illetve
a Starters E-Components Generators Automotive Hungary is.
„A piaci igényekre választ adó projekt innovatív és környezetbarát építőanyagok, szerkezeti elemek, illetve intelligens épületek
kifejlesztését, felügyeletét célozza – mondja Buday-Malik Adrienn.
– Fejlesztéseink eredményeképpen az építőipari hulladékok újra-
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hasznosíthatóvá válnak az új szerkezeti elemekben, szigetelőanyagokban. Kutatási szemléletmódunk tehát az épületek teljes életciklusát ﬁgyelembe veszi, kollégáink fejlesztőmunkájuk során az elkövetkező évtizedekben felmerülő költségeket és hasznokat egyaránt szem előtt tartják.”
E kutatóprogram egyik „lába” a szigetelőanyag-fejlesztés.
A mérnökök azt vizsgálják, hogy hogyan lehet műanyaghulladékot használni a szigeteléshez anélkül, hogy – az eﬀéle megoldásokkal szemben gyakran megfogalmazott ellenvetések szóhasználata
szerint – „műanyagba csomagolnánk a házat”. Magyarul javítani
igyekszenek a szigetelés légáteresztő képességét, hővezetését, párataszítását, valamint cél a költségek és a vastagság csökkentése,
szerves hulladékok beépítése. A projekt végére a vállalások szerint
piacképes prototípusok jönnek létre.
Noha a betont már évezredek óta ismeri az emberiség, hiszen
például a római Pantheon kupolája is betonból készült, ma is ez
az építőanyag az innováció egyik slágertémája. Az ÉMI kutatói,
szakértői is foglalkoznak betonnal, a hulladékok újrahasznosítását
vizsgálják, és a szigetelőképességet igyekeznek fejleszteni. Ma már
vannak olyan betontermékek, amelyekbe polisztirolgyöngyöket,
üveget kevernek. Míg korábban mindent megtettek a beton elrejtéséért, mára a látszó beton vált kifejezetten divatossá.
Az innováció talán legismertebb kulcsszava manapság az
Ipar 4.0 (Construction 4.0). Sokan sokféleképpen használják e kifejezést, de abban a legtöbben egyetértenek, hogy ez a gyakran
negyedik ipari forradalomnak nevezett jelenségsorozat a gyár-

tástechnológia teljes átalakulását, a robotizációt, automatizálást
jelenti, és az információtechnológia teljes „hatalomátvételével”
fog járni. Ebből adódik, hogy a leggyakrabban a gépgyártással és
a járműiparral kapcsolatban találkozunk ezzel a kifejezéssel. Kevésbé magától értetődő, hogy mindennek az építőiparban is lehet
relevanciája.

Okos vagy okoskodó ház?
Ahhoz, hogy egy épületet intelligensnek nevezhessünk, működése
pedig hatékony és fenntartható legyen, már a tervezés első pillanatától szem előtt kell tartani ezeket a szempontokat. Az „okossághoz” ugyanis olyan szerkezeti elemekre, érzékelőkre van szükség, amelyek elhelyezése az építés során sokkal egyszerűbb, mint
utólag. A Miskolci Egyetem vezetésével megvalósuló FIEK-projekt
ezen a területen elsősorban betonelemekbe integrált szenzorrendszereket fejleszt.
„Nem lehet minden épületet azonos séma szerint »okosítani«,
minden esetben egyéni megoldásokat kell alkalmazni ahhoz, hogy
a beépítendő érzékelők valóban szerves részét képezzék az épületnek, és annak állapotáról folyamatosan tudósítva ellássák feladatukat – magyarázza Buday-Malik Adrienn, az ÉMI fejlesztési
igazgatója. – Ha már az építéskor beszerelik a szenzorokat, akkor
később nem kell megbontani a szerkezeti elemeket. A kutatás-fejlesztés célja, hogy az épület várható élettartamára optimalizáltan
időtálló szenzorokat legyen mód elhelyezni a szerkezeti elemekbe

A beton az építőipari innováció egyik slágertémája. Felmerül a hulladékok újrahasznosítása és
a szigetelőképeség fejlesztése. Vannak olyan betontermékek, amelyekbe polisztirolgyöngyöket,
üveget kevernek, és míg korábban a betont elrejtették, mára a látszó beton vált divatossá.
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építve, amelyek sok-sok évig szolgáltatják az adatokat. Ha előre
gondolkodunk, az épületek üzemeltetése optimalizálhatóvá válik.”
Az érzékelők rendkívül sokféle adatot képesek mérni és továbbítani, amelyek segítségével a központi számítógép komplex képet
alkothat az épület ﬁzikai és kémiai állapotáról. Például azonnal értesülni lehet a szerkezeti elemekben keletkezett hajszálrepedésekről, a páratartalomról, a hőmérsékletről (amely például tűz esetén
lehet igen hasznos), a levegő-összetételről, de sok más ergonómiai,
biztonságot és a bent lakók egészségét érintő információ nyerhető
a szenzorok által. Hasonló megoldások nemcsak az épületek esetében, de például az út- vagy vasútépítés területén is létrejöhetnek, sőt ezekben a szegmensekben a fejlesztések már jóval előrehaladottabb stádiumban vannak.
A szenzorok mérései alapján a komputer alapvetően ajánlásokat
fogalmaz meg az üzemeltetőknek. Tehát nem arról van szó, hogy
a számítógép teljesen automatikusan döntene a szerinte szükséges
beavatkozásokról, és nem is biztos, hogy ez lenne a fejlesztések hoszszú távú célja. Mindezek segítségével egyszerre lehet gazdasági és
környezeti szempontból is optimálisan fenntartani az épületeket.
Noha az intelligensház-koncepció kétségtelenül a modern építészet egyik „legforróbb” trendje, ahogy minden irányvonal, ez
sem mentes ellentmondásoktól, kihívásoktól.
Semmelweis Tamás megemlít néhány problémát is, amelyeket
a túlzott és átgondolatlan „okosítás” szülhet a ma már nemcsak az
ipari, illetve közületi szektorban, de a lakossági területen is megjelenő intelligens házak és a hozzájuk kapcsolódó tervezési, automatizálási megoldások esetében. Érvelése szerint a legtöbb megrendelő csupán azt látja a hirdetésekben, hogy okostelefonjáról
vezérelheti az épület összes funkcióját a fűtéstől az öntözőrend-

szeren át a redőnyökig, és ez természetesen sokak számára igencsak vonzó. Ugyanakkor a lehetséges hátulütőkkel nem, pontosabban már csak későn szembesülnek. Hiszen például a beépített
rendszerek fenntartása, szervizelése számos problémát vethet fel.
Kérdéses például, hogy egy kisebb településen épített okosházhoz
honnan és mennyi idő alatt tud kiérni a szerelő, aki inkább szoftvermérnök lesz, mint kétkezi munkás.
„Én úgy látom, hogy az építőiparban a lovas szekértől nagyon
gyorsan eljutottunk az űrhajókig, holott sok esetben csak egy megbízható, nem túl gyors, megﬁzethető családi autót szerettünk volna
magunknak – hoz járműipari hasonlatot Semmelweis Tamás. –
Kérdés, hogy minden esetben szükségünk van-e az intelligens házak jelentette technológiai szintre, főleg ilyen drágán. Szakértői
szemmel ezek teljes életciklusát ﬁgyelembe véve a környezetvédelmi indokoltságuk is megkérdőjelezhető, de az anyagi megtérülés is
kérdéses. Vizsgálandó, hogy mindent egybevetve kisebb környezeti
terhelést jelentenek-e ezek az épületek (az építést és a hulladékkezelést is ﬁgyelembe véve), mint a hagyományos épületek. Erről egyre
komolyabb szakmai viták folynak.”
Az intelligensház-koncepció eredeti mozgatórugója az, hogy
az épület a lehető leghatékonyabban működhessen. Ezt szolgálja
mindaz a szoftver és hardver, amelyet beépítenek a tervezés során.
Csakhogy az építészmérnök – aki maga is tervez intelligens házakat – érvelése szerint gyakran ezzel együtt olyan bonyolulttá válik
a rendszer, hogy az jelentősen megnöveli a meghibásodás veszélyét. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor a tulajdonos nem tud megfogni egy franciakulcsot, hogy meghúzzon egy kilazult csavart,
hiszen sem ﬁzikailag, sem tudását illetően nem fér hozzá a hiba
forrásához. Emiatt a legapróbb meghibásodások esetén is szakem-

A lakossági területen is megjelenő intelligens házak automatizálási megoldásai vonzóak, ám e házak életciklusát ﬁgyelembe véve
a környezetvédelmi indokoltságuk és anyagi megtérülésük is kérdéses. A beépített rendszerek fenntartása, szervizelése számos
problémát vethet fel, az energiaszámlán megtakarított összegek többszörösét viszi el a szervizeltetés. Ugyanakkor egy épület életidejét ﬁgyelembe véve az elkövetkező évtizedek még nem látható fejlesztéseit is képes kell legyen befogadni.
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bert kell hívni. Persze létezik (bár Magyarországon meglehetősen
szűk) az a megrendelői kör, amely még a jelentős többletköltségek dacára is szeret mindent a telefonjáról irányítani a házában. És
még az sem zavarja, hogy esetleg az energiaszámlán megtakarított
összegek többszörösét viszi el a szervizeltetés, hiszen az élete kétségtelenül jóval kényelmesebb. Ám sokan vannak, akik úgy látják,
hogy az intelligens ház sohasem fogja behozni a többletköltségeit,
úri huncutságnak tartják és elutasítják. Mérnök szemmel ezt is tévedésnek tartja.
„Az építészetben még mindig ötven-száz évre tervezzük az épületeket. Senki sem lát a jövőbe, így nagyon nehéz ma úgy megtervezni az épületeket, hogy azok az elkövetkező évtizedek fejlesztéseit is képesek legyenek befogadni – veti fel az innovatív építészet egyik legnagyobb kihívását Semmelweis Tamás. – Ez főleg a
komputerizációra igaz, hiszen a számítógépek és szoftverek elavulási üteme össze sem vethető az épületek életidejével. Fogalmunk sem
lehet, hogy hol fog tartani fél évszázad múlva a számítástechnika.
Egy ismeretlen jövőnek tervezzük a házainkat. E kényszer merőben
újszerű technológiai megoldásoknak fog teret adni a moduláris építészettől a fejleszthető struktúrákig.”
A szélsőségek és trendkövetés kritizálása mellett Semmelweis
Tamás építészmérnök határozottan cáfolja, hogy ő szkeptikus
lenne általában az innovációkkal kapcsolatban. Épp ellenkezőleg,
egyetért azzal, hogy nagy áttöréseket hoznak a jelenlegi fejlesztési programok – már amelyek valóban innovációnak tekinthetők.
Ugyanakkor szerinte sok a félrevezető szólam. „Ha elmegyünk egy
építőanyag-kereskedésbe, minden innovatív és környezetbarát, még
a műanyaghabok is, mást szinte nem is tudunk venni.” Az említett
habosított műanyagokat példaként hozva felveti, miként lehet
ugyanaz az anyag környezetbarát, amikor feltesszük a falra (hiszen
ezzel nő az épület energiahatékonysága), és környezetszennyező is
egyben, amikor levesszük onnan (a szívószálakat például betiltják).
Kiterjesztett valóság
A digitalizáció sok más trendje is érezteti hatását az építőiparban. Talán a kiterjesztett valóság példáján keresztül érthetjük
meg igazán, hogy azok a technológiák, amelyekről elsőre senki
sem gondolná, hogy bármi közük lehet az épületekhez, mégis
megjelennek ebben az iparágban is. A kiterjesztett valósággal
mindenki találkozott, aki látott már sportközvetítést. Nem
jelent mást, mint hogy a kamera élőben közvetített képére
egyéb, a jobb megértést segítő információkat illesztenek, és
ezek folyamatosan követik a mozgókép változásait. Például
egy úszóversenyen a versenyző előtt vagy éppen mögötte
halad az érvényben lévő világcsúcs megdöntéséhez szükséges pozíció, vagy az atlétikai dobószámokban a képernyőn
jelzik az aranyéremhez szükséges távolságot. Buday-Malik
Adrienn elmondta, hogy e technológia segítségével például
költséges felújítási, átalakítási műveletek előtt tekinthetik meg
a beruházók, hogy hogyan nézne ki az épület átalakítás után.
A számítógép a kamera által látott képre háromdimenziós
graﬁkával ráilleszt például egy új burkolatot, még egy emeletet
és így tovább. Noha e technológia nem változtat közvetlenül az
építőiparban használatos anyagokon vagy eljárásokon, mégis
hozzájárulhat a hatékonysághoz, a költségek lefaragásához,
és legfőképpen növelheti a megrendelő elégedettségét.

Egy építőanyag-kereskedésben ma már minden innovatív
és környezetbarát, még a műanyaghabok is. Egy habosított
műanyag szigetelő valóban környezetbarát, amikor feltesszük
a falra, hiszen ezzel nő az épület energiahatékonysága, ám
környezetszennyezővé válik, amikor levesszük onnan.

Az építész arra is felhívja a ﬁgyelmet, hogy azok az építőipari
vállalatok is jelentős fejlesztőkapacitással rendelkeznek, amelyekről kevesebb szó esik, illetve nem szerepelnek állandóan a sajtóban. E fejlesztések motorja pedig sokszor az olcsó másolatok elleni
küzdelem. Az olasz kerámiagyártók például azért rukkolnak elő
újabb és újabb, akár több négyzetméteres burkolólapokkal is, mert
ezek gyártástechnológiáját egyelőre még nem képesek leutánozni
a kínai és más távol-keleti üzemek. Még kevésbé látványos innováció, hogy a PVC-burkolat-gyártók folyamatos fejlesztéseik révén
kezdik elhagyni termékeikből azokat az illékony és az egészségre is
veszélyes oldószereket, adalékokat, amelyek miatt korábban nem
volt ajánlható a PVC-padló.
A tervező szakértők által ünnepelt fejlesztések gyakran nem esnek egybe azokkal az újításokkal, amelyek – az eredményes marketing jóvoltából – híressé válnak a laikus megrendelők körében.
Semmelweis Tamás részben a marketing és a valós innováció öszszemosódásában látja az okát annak, hogy az energetikai, illetve
a megújuló energiahordozókra irányuló beruházások gyakran
nem hozzák meg az elvárt eredményt.
Az építészmérnök szerint hihetetlenül izgalmas új vívmányok
várhatók a közeljövőben, de ezek nagyfokú rugalmasságot követelnek meg az építőiparban dolgozó szakemberektől. Nem csak
a mérnököktől, a szakmunkásoktól is. A szakember főként a kivitelezésben tart problémáktól. A szakképzés jelenlegi hiányosságai miatt nehezen tudja elképzelni, hogy a ma vagy a múltban képzett építőmunkások eredményesek lehetnek a jövő építőiparában,
amelyet – hasonlóan az élet minden más területéhez – átsző a
digitalizáció, az automatizálás, az egyre fejlődő 3D-s nyomtatás.
Ugyanakkor a hazai építőipari vállalkozások – ha talpon akarnak
maradni – már ma is folyamatos fejlesztési kényszerben léteznek,
és ez csak erősödni fog a jövőben. Azok pedig, akik a kutatási eredményeket és a piaci igényeket együttesen értékelve megalapozott
fejlesztési célokat tűznek ki, és valóban újszerű megoldásokkal
rukkolnak elő, nemcsak a megrendelők számára tudnak jobb,
hatékonyabb, élhetőbb épületeket emelni, de üzletileg is sikeresebbek lehetnek. ¡
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Nyolcnaponta
egy emelet
A Baselben épült úgynevezett „Bau 1” torony a maga
178 méteres magasságával Svájc legmagasabb tornya
lett, ezzel maga mögé utasította a 126 méter magas
korábbi csúcstartót.

A

baseli Herzog & de Meuron építésziroda tervei alapján épült
torony a gyógyszergyártással foglalkozó multinacionális cég, a
Roche baseli központjának új főbejárataként funkcionál. Az épület nyolcnaponta egy emelettel nőtt, 41 emeletén a cég mintegy
2000 munkatársa dolgozik.
A biztonság minden területen kiemelten fontos a Roche számára. Csak
jól képzett szakemberek léphettek az építkezés területére, hogy az épület
jellegére és az építési módra tekintettel igen szigorú biztonsági előírások betartásához kétség se férhessen. A kivitelezést a nagy magasságokban is teljes
biztonságot nyújtó MEVA MAC automatikus önkúszó zsaluja végezte, amely
kifejezetten csendesen és szinte észrevétlenül halad egyre feljebb. A MEVA
mérnökeinek a megoldandó kihívást az épület felfelé keskenyedő kúpos geometriája jelentette.
A belvárosi építkezés kiemelt biztonsága érdekében a MEVA MGS kúsztatott biztonsági rendszert is csatarendbe állították, de éppen a projekt elhelyezkedése miatt további megoldandó feladat adódott. Mivel nem volt lehetőség köztes tárolásra, és az építési terület is csak egy irányból volt elérhető,
minden szerkezetnek azonnal a felhasználási helyére kellett kerülnie. Ezért
a MEVA mérnökei egy speciális emelőszerkezettel egészítették ki a rendszert,
amellyel a teherautókról minden előreszerelt elemet azonnal a helyükre tudtak emelni.
Az alapos munkát az is alátámasztja, hogy a 2018 tavaszán indult, a második felvonásban készülő „Bau 2” torony projekt is a MEVA önkúszó zsalujával és biztonsági rendszerével épül majd fel. ¡

innováció

A „Bau 1” – a Roche-központ új főbejárati épületének projektadatai

Építészet: Herzog & de Meuron, Basel
Generálkivitelező: Marti AG Bauunternehmung
Felhasznált MEVA-rendszerek:
• MEVA MAC önkúszó zsaluautomatika
• MEVA MGS kúsztatott biztonsági rendszer
• MEVA Dec ejtőfejes födémzsalurendszer
és MEVA Mammut 350 falzsaluzat
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értékek, eredmények, feladatok

Szeptemberben indult a Magyar Mérnöki
Kamara (MMK) és angol partnerszervezete,
az Institution of Civil Engineers (ICE) közös,
Építőmérnök 200 elnevezésű rendezvénysorozata, melynek célja az építőmérnöki
Az építőmérnöki jelenlét elengedhetetlen az építőipari protevékenység értékeinek és eredméjektek elindításához szükséges előkészítési, projektirányítási, lenyeinek bemutatása. bonyolítási és tervezési, a megvalósítás során pedig a mérnöki

A

szakmai konferencia mellett az MMK és az ICE különböző
budapesti helyszíneken megrendezett köztéri plakátkiállítással mutatkozik be, amelyet – még idén – több vidéki helyszínen is
bemutatnak a megyei mérnöki kamarák bevonásával.
A rendezvénysorozat közép- és hosszú távú célja az építőipar
és az építőmérnöki tevékenység vonzóvá tétele. Az MMK fontosnak tartja az építőiparral szemben kialakult negatív közvélemény
pozitívvá formálását, az építőmérnöki karok oktatásának felülvizsgálatát, támogatását, valamint az építőmérnöki életpálya vonzóvá
tételét a ﬁatalok számára.

irányítási és felügyeleti, a hatósági, önkormányzati, kormányzati,
valamint az üzemeltetési, fenntartási feladatoknál.
Az építőmérnökség iránt mutatott érdeklődés csökkenő tendenciájának megfordítása nélkül a magyar építőipar nem lesz
képes végrehajtani a mai és a még várhatóan emelkedő állami és
piaci beruházásokhoz szükséges építőipari feladatokat. Az építőmérnökök hiánya már most is komoly ágazati problémát jelent.
Amennyiben a hazai építőipar nem tudja kiszolgálni a magyarországi beruházásokat, az építőipari feladatokat külföldi érdekeltségű szereplők veszik át – állt az MMK-nak a rendezvény kapcsán
kiadott közleményében. ¡

PROTHERMO-HOFMANN IPARI KEMENCEÉPÍTŐ KFT.
6000 Kecskemét, Matkói út 28. • Telefon és fax: (36) 76 509-520
Mobil: 06-30/924-2771 • E-mail: prothermo@t-online.hu

A magyarországi autóipar fejlődésének
köszönhetően egyre több folyamatos
üzemű, alacsony hőmérsékletű, alagútrendszerű kemencére van szükség,
amelybe adaghordozó pálya van beépítve. Ezek a rendszerek alkalmasak az elektronikai eszközök gyártásakor szükséges
hőkezelésekre is.
A gyártósorról folyamatosan érkező termékek végighaladnak a kemence egyes
hőmérsékleti zónáin, ahol – a megfelelő
hőmérséklet-pontosság érdekében –
nagy teljesítményű keverőventilátorok
gondoskodnak a szükséges légáramlásról. A képen egyoldali kiszolgálású
palettamozgató alagútkemence látható
végszerelés közben.

Web: prothermo.hu
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Forrás: mmk.hu

Építőmérnök 200

Kőmérő Kft. • komero.hu

Szerző: S. I. K.

Kőzetfeszültség-mérések
– magasabb színvonalon
A Széchenyi 2020 program keretében közzétett, „Prototípus, termék-, technológia- és
szolgáltatásfejlesztés” tárgyú felhívásra a pécsi székhelyű Kőmérő Kft. egy speciális földtudományi témában nyújtott be sikeres pályázatot. Ez alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium GINOP-2.1.7-15-2016-02374 azonosítóval kötötte meg a nyertes céggel a Támogatási
szerződést egy kőzetfeszültség-mérési eljárás továbbfejlesztésére. A fejlesztés fontosságáról
és az elvégzendő feladatokról Kovács Lászlót, a Kőmérő Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
Mi a jelentőségük a kőzetekben uralkodó feszültségeknek, miért kell ezeket
mérni?
– A szilárd földkéreg hasznosítását célzó kutatási és beruházási programok
(például radioaktívhulladék-elhelyezés,
geotermia, alagút- és mélyépítés, szénhidrogénipar) kapcsán mindig felmerül
a kőzetekben uralkodó feszültségek ismeretének igénye. Erre mind a földtani
megismerés, mind a mérnöki tervezés
és kivitelezés során nagy szükség van.
A mérnöki gyakorlatban sokáig csak
elméleti megközelítéssel számították a
kőzetfeszültségeket. A világszerte elvégzett mérési programok azonban megmutatták, hogy a valós, mért értékek
akár több száz százalékkal is eltérhetnek a számítottaktól. Ezért a korszerű,
igényesebb programokban már kiemelt
szerep jut a primer feszültségtér méréses meghatározásának.
A Támogatási szerződés egy fúrólyukas
mérési módszer továbbfejlesztésére vonatkozik. Ezek szerint a Kőmérő Kft.
már alkalmazott ilyen módszert?
– Igen, cégünk – Magyarországon egyedüliként – már több éve sikerrel alkalmaz
két igen fejlett és pontos módszert, amelyekkel a feszültségkomponensek irányát
és azok nagyságát is meg lehet mérni.
Ezek a módszerek nagyon hatékonynak
bizonyultak: több mint 90 százalékos
eredményességi rátával rendelkezünk,
ami világviszonylatban is figyelemre méltó. Az egyetlen gond a korlátozott hatótávolság: e teszteket legfeljebb 60 méter
hosszú fúrólyukakban tudtuk alkalmaz-

tett a mérőeszköz, illetve a módszer kisebb módosításával elérni. Két alapvető,
a teljes rendszer áttervezését és átépítését igénylő változtatásra van szükség.
Az egyik kifejlesztendő prototípus az eddigi rudazatos megoldást kiváltó, újszerű cellatelepítő eszköz. Emellett létre kell
hozni a lyuktalpi mérő-adatgyűjtő egység továbbfejlesztett változatát is. E két
prototípus egységes rendszert alkot, amelyet a projekt keretében további új elemekkel (új működtető szoftverrel és fúrólyukkamerával) is ki kell egészíteni.
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ni. Föld alatti üreg hiányában, ha csak a
felszínről lehet fúrást mélyíteni, ez problémát jelent. Ezért határoztuk el az egyik
módszerünk, a Doorstopper-cellás eljárás továbbfejlesztését, legalább 300 méter hatótávolságot megcélozva. Ezzel már
elkerülhetők a kis mélységben fellépő,
az értékelést zavaró termikus és morfológiai hatások. A munka megkezdéséhez
a pályázat nagy segítséget nyújtott.

Korábbi tapasztalataikból szűrték le,
hogy mit kell megvalósítaniuk a sikeres
fejlesztéshez?
– Természetesen. Ezek a mérések nagy
gyakorlatot és körültekintést igényelnek.
Az eddigi fejlesztéseink során is rendszeresen értékeltük a fellépő problémákat és korlátokat, folyamatosan javítva
az eredményességet. A hatótávolság tervezett növelését azonban már nem lehe-

innováció

Mikorra készülnek el a prototípusok?
– A Támogatási szerződés szerint a projekt fizikai zárásának határideje 2019.
június 30. Addig kell elkészíteni és laboratóriumi körülmények között tesztelni az új eszközöket.
Hogyan tervezik a kifejlesztendő eszközök hasznosítását?
– A fejlesztésekkel egy magas műszaki
színvonalú, egységes méréstechnikai eljárás jön létre, amelyet elsősorban szolgáltatásként kínálunk majd. Egy ilyen
rendszerrel a hazai beruházások mellett
reális cél a külföldi piacokon való megjelenés is. Emellett az új cellainstalláló
eszközt úgy tervezzük, hogy az bármilyen egyéb fúrólyukvizsgálati eszköz
automatikus ültetésére is alkalmassá
váljon. Így ezt az eszközt akár külön is
lehet értékesíteni. ¡
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Szerző: Hock Benedek • Fotó: NIF Zrt.

Az Ebes–Debrecen vasúti
vonalszakasz korszerűsítése
A MÁV 100a és annak folytatása, a 100-as vonal az ország egyik forgalmas
nemzetközi fővonala, amely a fővárost köti össze Debrecennel, az ország
második legnépesebb városával. A hosszú évek alatt kialakult pályahibák
kijavítása, a vasúti és közúti közlekedés iránt támasztott egyre magasabb
igények miatt komplex felújítási munka megvalósítása vált szükségessé.

A

Budapest–Szolnok–Debrecen vasútvonal átfogó korszerűsítésére ütemezetten kerül sor. Ennek megfelelően a Püspökladányig tartó vonalszakasz pálya- és
egyéb létesítményeinek felújítása 2015-ben befejeződött, és át is adták a forgalomnak.
A kormány az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.)
Kormányhatározat szerint döntött a Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz korszerűsítéséről és az azt biztosító forrásról. A fejlesztés a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában
valósul meg. Célja a 44 kilométer hosszú Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz engedélyezett sebességének 160 km/h-ra,
míg a megengedett tengelyterhelésének 225 kN-ra növelése, valamint az ezzel kapcsolatos feltételeket megteremtő infrastruktu-

rális fejlesztés, ami a pálya és az állomások átépítését és létesítményeinek (al- és felépítmény, vágányhálózat, mérnöki létesítmények,
felsővezetéki rendszer) felújítását foglalja magában. Mindezek megvalósulásával elérhető a szolgáltatási színvonal növekedése, a menetidő csökkenése, megteremthető a biztonságos és környezetbarát közlekedés, ami együttesen a terület fejlődését segíti elő.
A beruházó által lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a Püspökladány és Ebes állomások közötti vonalszakasz kivitelezését 2017 júniusában – 160 évvel a vonal megnyitása
után – meg is kezdte az RV2020 Konzorcium (melynek vezető tagja a V-Híd Zrt., tagja az R-Kord Kft.).
A Püspökladány és Ebes állomások közötti szakasz folytatásaként a „Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.)–Debrecen
(kiz.) a 2105+00–2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz
teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása” című projektet 2017 júliusában írta ki a beruházó NIF Zrt., és még az év vége
előtt szerződést is kötött a munkákat elnyerő Ágod-völgye Konzorciummal (melynek tagjai szintén a V-Híd Zrt. és az R-Kord Kft.).

A beruházás főbb műszaki paraméterei
Ebes állomást elhagyva, a tervezett 2101+50 szelvényben kezdődik
az átépítés – csatlakozva a már folyamatban lévő Püspökladány–
Ebes projekthez –, és a 7650 méter hosszú átépítési szakasz Debrecen határában, a Szennyvíztelepi átjáró után ér véget.
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Kétvágányú, 160 km/h sebességre és 225 kN tengelyterhelésű
közlekedésre alkalmas pálya létesül, és átépítjük a belvízzel gyakran sújtott területen a műtárgyakat is, valamint teljesen megújul
a felsővezetéki rendszer.
Egy mezőgazdasági átjárót átépítünk, két útátjárót – köztük
a forgalmas 4805-ös jelű útét – megszüntetünk. Egy új közúti felüljáró épül, mely a 4805-ös utat vezeti át a vasúti pálya és a 4-es
számú főút felett, majd egy új körforgalmú csomópont biztosítja
a forgalom zavartalan elosztását Debrecen nyugati városrészei,
valamint a 4-es számú főút felé. Az építéshez kapcsolódóan kiszélesítjük és új, jelzőlámpás csomóponttal tesszük biztonságosabbá
a 4-es út érintett szakaszát.

A terület előkészítésekor különös gonddal kellett eljárni, főleg ami
az eddig beépítetlen részeket, a felüljárót és az útépítési munkákat
illeti. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával folyamatosan
együttműködve sikerült az irtási munkákat a védett állatok háborgatása nélkül elvégeznünk. Ezt követte a tűzszerészeti vizsgálat,
melynek során a korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területeken aknagránátokat és még éles töltényeket is eltávolítottak
a szakemberek. Ezután a Déri Múzeum régészeinek munkája következett, akik jó állapotú, avar kori sírhelyet tártak fel, és felszínre
kerültek egy harcos maradványai, fegyverével és lovával együtt.
A forgalmas vasútvonal teljes kizárására természetesen nem
kerülhetett sor, az átépítés idején egy vágányon folyamatosan biztosítani kellett a vonatok közlekedését. Ezenfelül az átépítést végző gépek mozgását és azok kiszolgálását is folyamatosan egyeztetni kellett az Ebes állomás átépítését végző projekttel is, melyben
cégünk szintén vezető szerepet vállal.
Az átépítéskor – az engedélyezési terveknek megfelelően – az
új vágányok mintegy 30 centiméterrel magasabbra kerülnek, mint
a meglévők. Ebből következik, hogy amikor a jobb vágány már átépült, a bal pedig még az eredeti szinten volt, a vasutat keresztező
átjárókat a közúti forgalom elől le kellett zárnunk, mert azokon
nem tudtak biztonságosan áthaladni a gépjárművek. Ez újabb öszszehangolási feladatot jelentett a kapcsolódó Püspökladány–Ebes
projekttel, ugyanis nem lehetett egyszerre lezárni Ebes állomás
átjáróját és az Ebes–Debrecen projekt átjáróit, mert ebben az
esetben a vasútvonaltól délre lévő területeket közúton csak elfogadhatatlanul nagy kerülővel lehetett volna megközelíteni.

Forrás: V-Híd Zrt.

Az átépítés kötöttségei

Kitekintés
A már idézett kormánydöntésnek megfelelően a beruházó NIF
Zrt. folytatja a 100-as vonal teljes felújításának megvalósítását,
mely egyrészt biztosítja az utasok Budapest és Debrecen közötti
gyors és kényelmes vasúti közlekedését, másrészt lehetőséget teremt az európai normáknak megfelelő teherforgalmi kiszolgálásra.
A V-Híd Zrt. az ország legnagyobb vasútépítési projektjeinek
irányításában és kivitelezésében vesz részt. Munkatársaink szaktudása, kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretei mellett sikerünk
kulcsa a csapatmunka. Cégünk projektszervezetei külön-külön és
együtt dolgoznak az elnyert beruházások megvalósításán. ¡

A munkák várható ütemezése
Idén átépül a vasúti pálya és a hozzá szorosan kapcsolódó létesítmények többsége, így 2019-ben már mindkét felújított vágány a
közlekedő vonatok rendelkezésére fog állni.
Az útépítési munkák közül a 4805-ös utat és a Szennyvíztelepet
összekötő új út készültsége már lehetővé teszi a forgalom fogadását, ezért a Szennyvíztelep burkolt úton való megközelítése biztosított, továbbá a 4805-ös út forgalma is átterelhető lesz az itteni
vasúti átjáróhoz, annak megnyitása után.
A felüljáró építési munkái megkezdődtek, az új híd gerendáinak
beemelése a jövő év első felében várható, és azzal párhuzamosan
elindulnak az új körforgalmú csomópont építési munkái, valamint
a 4-es számú főút új csomópontjának kialakítása is.

innováció

2018. október

innotéka
inn

27

Profigram Irányítástechnikai Kft. • profigram.hu

Szerzők: Juhász Julianna Mária, Kovács Philip

Ipari munkahatékonyságmérő és -fejlesztő rendszer
Napjainkban üzemeink, gyáraink jelentős részében a műszaki fejlődés elérte
a részleges automatizáció szintjét, így az elvégzendő munkatevékenységek
nagy része mindinkább elvesztette ﬁzikai jellegét, és a magasabb idegtevékenységgel kapcsolatos folyamatok szerepe vált döntővé. Felmerülhet tehát a kérdés, hogy ezek a változások vajon hogyan hatnak a munkavégzés hatékonyságára, és milyen kockázatok járnak együtt ezekkel a változásokkal?

A

rohamos technikai fejlődés számtalan előnye
– mint például a munka gyorsabb elvégzésének
és az egyenletes minőség biztosításának lehetővé
tétele – ellenére bizonyos veszélyeket hordozhat.
Egy mérnöki szempontból tökéletes, de az ember sajátosságait figyelmen kívül hagyó berendezés pszichés túlterhelést
okozhat az azzal dolgozó személynek, valamint a növekvő fejlődés számos meghibásodási lehetőséget rejt magában.
Az 1970-es, 1980-as években ipari katasztrófák sorozata
következett be. Például 1974-ben a nagy-britanniai Flixborough melletti vegyi üzemben, ahol egy ideiglenes elvezetőcső
elrepedése miatt 50 tonna ciklohexán (a nejlon előállításához
szükséges mérgező anyag) került a levegőbe, és a szomszédos
hidrogéntermelő üzem melléktermékeivel reakcióba lépve
felrobbant. Vagy az 1986 áprilisában bekövetkezett csernobili atomerőmű-baleset, amelynek következtében 56 ember
hunyt el, és a balesetet követő sugárzás miatt megbetegedett
emberek számát körülbelül 4000-re becsülik. A katasztrófák
okainak elemzéséből egyértelműen kiderült, hogy a rendszerek tervezésekor és bevezetésekor a pszichológiai tényezőket
figyelmen kívül hagyták, az emberre mint kockázati tényezőre minimális hangsúlyt fektettek.
Ezért kiemelten fontos, hogy a részlegesen automatizált
üzemi környezetben dolgozó személyeknél, például az erőművekben a vezérlőtermi operátorok munkájánál, akik komplex
műszaki folyamatokat irányítanak egy olyan munkakörnyezetben, amely nagy részében automatizált ugyan, de kizárólagos gépi irányítással nem lehet a biztonságos üzemeltetést
garantálni, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mentális ter-
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helés okozta veszélyekre, továbbá egyéb pszichológiai tényezőkre, hiszen a munkájuk komplexitása miatt nagy a szellemi
leterheltség, amely könnyebben vezethet óriási károkat okozó
hibákhoz.
A munka miatti mentális terhelés a különféle munkatevékenységeknél eltérő módon jelentkezik. Az ezzel foglalkozó
szakemberek a pszichikus igénybevételt különböző módszerekkel vizsgálják, amelyek közé tartozik a teljesítménymérés,
a fiziológiai paraméterek változásának és a fáradtság pszichológiai szimptómáinak vizsgálata, valamint a vizsgálati
személyek szubjektív beszámolóinak értékelése a fáradtságérzést illetően.
A Profigram Kft. – amely több mint húsz éve foglalkozik
ipari automatizálással – projektje is ehhez a kutatási területhez kapcsolódik. A projekt célja egy olyan nem invazív munkahatékonyság-mérő és -fejlesztő rendszer, a Pro Ergovision
Center kialakítása, amelynek része egy PLC-alapú erőműszimulátor és egy szenzorfúzión alapuló adatgyűjtő, amelyhez
olyan fiziológiás paramétereket mérő eszközök kapcsolódnak, amelyek képessé teszik a rendszert a mentális igénybevétel, ehhez kapcsolódóan pedig az információfeldolgozási
képesség pontos feltérképezésére.
A vezérlőtermi operátornak jelentkezők így egy teljes erőművi szimulációs környezetben tesztelhetik tudásukat, emellett a rendszerhez kapcsolódó eszközök egy mobiltelefonos
alkalmazáson keresztül folyamatosan mérik a különböző
szituációkban fellépő fiziológiás reakciókat, például a szívritmust, a vérnyomást, a bőrellenállást, valamint 3D-s kamerákkal, illetve bluetooth-os jeladó alapú helyzetmeghatározással
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követhető a személy helyzete a helyiségben. Opcionális megoldásként a szimulációhoz bevethető egy EEG -készülék is,
amellyel az operátor stressz-szintjét és figyelmének változását, illetve arckifejezését lehet rögzíteni, és összevetni a szimulátorban bekövetkező eseményekkel.
A pszichés terhelés vizsgálata mellett érdemes még hangsúlyt fektetni a személy egyéni jellemzőire, amelyek közül
nem egy befolyásolja azt, hogy mennyire alkalmas egy adott
munka elvégzésére, mennyire lesz hatékony a munkavégzése. A projekt keretében kifejlesztünk egy olyan, modern
webes technológiákon alapuló mérőeszközt is, amely képes
a reakcióidőt, a rövid távú memóriát, a térlátást és térérzékelést, a kombinációs készségeket, valamint a monotóniatűrő
képességet is vizsgálni. Ez utóbbi nagymértékben függ az
egyén személyiségétől, hiszen vannak, akik sokkal jobban
tűrik a monoton tevékenységeket, ezért teljesítményükre kevésbé hatnak a változatosságot nélkülöző munkaperiódusok,
így az erőművekben előforduló kisebb-nagyobb jelentőségű
biztonságkritikus eseményeknél is hatékonyabban avatkozhatnak közbe, könnyebben megtalálhatják a helyzet
megoldásához a legmegfelelőbb lépést.
A mérőeszközök által gyűjtött adatokat a szakemberek kiértékelik, és ezekből rámutathatnak azokra

a területekre, készségekre, amelyek fejlesztésével a munkahatékonyság és azzal a biztonság is jelentős mértékben nőhet,
valamint az operátorok biztonságos környezetben tesztelhetik képességeiket, láthatják krízishelyzeti reakcióikat, tudatosabban állhatnak hozzá a későbbiekben az éles munkahelyzetekhez, döntési szituációkhoz.
A projekt megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy az egyre
komplexebb, automatizált rendszereknél – az ember pszichés
jellemzőit is figyelembe véve – mind hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük azokat a technológiákat, gyártási folyamatokat, amelyekre napról napra
mind nagyobb mértékben támaszkodunk. ¡
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Szerző: B. Á.

Újragondolt présgép
Egy új elgondoláson alapuló hidromechanikus présgép
megvalósításán dolgozik a C3D Kft. A cégtulajdonost,
Recski Jánost a jelenleg futó érdekesebb projektekről
és a jövőbeli tervekről kérdeztük.
Milyen profillal rendelkezik a C3D, miképp bővült, változott
a portfóliója?

– Cégünk egy hagyományos gépészmérnöki tervezésekkel foglalkozó, megbízási alapon működő cégként indult 18 évvel ezelőtt, két
fővel. Mára 36 alkalmazottunk van, és 25 tervezőmérnököt foglalkoztatunk. A tervezői tevékenységünk időközben végeselemes
szimulációkkal, CAD rendszerek cégre szabott felhasználói oktatásával, CAD supporttal, mérnöki tanácsadással, valamint gyártással
is bővült. Mérnöki szolgáltatásainkkal az ipar széles szegmensét
támogatjuk, megrendelőink között vannak startup vállalkozások,
a kis- és középvállalkozói szektorba tartozó cégek, valamint nagy
multinacionális vállalatok is.
Minek köszönhető ez a produktivitás, sokoldalúság?

– Megrendelőink változatos feladatokkal keresnek meg bennünket.
A fogyasztói termék kategóriától az egyedi gigantikus gépekig szinte

mindenre volt már megbízásunk. Megbízásaink során, a megrendelő igényei szerint, részt tudunk venni a munkafolyamatok
bármely szakaszában, például formatervezésben, koncepcionálásban, tanulmánykészítésben, prototípusgyártás-támogatásban
vagy akár a kész, szériagyártási dokumentáció elkészítésében.
A megrendelőink változatos szakterületei és a folyamatosan jelentkező új kihívások, új témák eredményeként széles körű tudás
és tapasztalat halmozódott fel a cégünkben, és ez éberen tartja
mérnökeink gondolkodását és kreativitását.
Ha egy mérnök olvassa ezt a cikket, miképpen tudná megszólítani, Ön szerint miért jó a C3D-nél dolgozni?

– Cégünknél a mérnökök nem ugyanazzal a részfeladattal
vagy akár szakterülettel foglalkoznak éveken keresztül, hanem
esetenként negyedévente kapnak újabb és újabb kihívásokat.
A C3D Kft. alapítása óta folyamatos kapcsolatot tart fenn a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. Ennek
a szoros együttműködésnek a részeként a cég szakdolgozat- és
diplomatervtémák kiírásával, illetve szakmai előadások megtartásával támogatja az egyetemet. Az együttműködés keretében az egyetem oktatási folyamatába közvetlenül kerülnek be
aktualizált ipari tapasztalatok, míg a C3D Kft. új munkatársai
között is nagy számban jelennek meg az egyetem frissdiplomás hallgatói, akik még a diplomázás előtt ipari tapasztalatot
szereznek a cégnél nyári gyakorlaton vagy gyakornoki feladatok révén. A nálunk pár év tapasztalatot szerző mérnökök széles szakmai spektrumon mozognak otthonosan, kreatívak, és
a problémamegoldó képességük is kimagasló. Ők adják cégünk
igazi értékét, az ő tudásuk és tapasztalatuk szükséges ahhoz,
hogy a megrendelőink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, és visszatérő ügyfeleinkké váljanak.
Jelenleg milyen érdekesebb megbízásaik vannak?

– Munkáinkat és cégünk egész működését komoly titoktartási
kötelezettség köti, hiszen megrendelőink fejlesztési feladataiban
veszünk részt. Jelenlegi megbízásaink között van célgéptervezés,
illetve gyártáshoz szükséges készülékek tervezése, végzünk orvostechnikai fejlesztési munkákat és munkagépfejlesztéseket
is. Ezeken felül számos oktatási és support tevékenységet végzünk, a többi között nagy múltú multinacionális cégek részére
is. Az ipari szegmensen kívül kutatási témákban is aktívan részt
veszünk. A mérnök iroda 2007 óta szorosan együttműködik az
MTA Wigner Fizikai Kutatóközponttal, és ennek köszönhetően
részt veszünk egyebek mellett egy nemzetközi, Franciaország-
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ban épülő fúziós reaktor tervezésében és Svédországban egy épülő
neutronforrás vákuumcsőpajzsának a megtervezésében.
Honnan jött az új elgondoláson alapuló hidromechanikus
présgép fejlesztésének ötlete?

– Cégünk kutatás-fejlesztését egy német öntödei ügyfél korábbi
megbízása ihlette. A francia vasút számára olyan speciális alkatrészeket kellett volna gyártanunk, melyeket a rendelkezésünkre
álló mechanikus présgépeinkkel nem tudtunk volna legyártani.
Az új konstrukció egyesíti a hidraulikus és a mechanikus géptípusok előnyeit. A 300 tonnás présgépet 120 milliméter maximális
löket, 22 kilowatt maximális teljesítményigény és 2 másodperces
ciklusidő jellemzi. Egy ugyanilyen súlyú és kapacitású, hidraulikus
elven működő présgépnek számottevően lassabb a ciklusideje.
Az új berendezés előnye a kisebb alapanyagigény és tömeg, kisebb
ﬁzikai méretek, az átalakított elrendezésből adódó rugalmasabb
felhasználás, hosszabb élettartam, kisebb karbantartási igény és
kisebb zajterhelés. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a termék reális konkurenciája lehet a jelenleg elterjedt típusoknak.
Hol tart most a fejlesztés, és milyen jövőbeli terveik vannak
az új présgéppel?

– A fejlesztést egy kutatás-fejlesztési és innovációs pályázat keretében indítottuk el 2016 januárjában. Az első prototípust már
legyártottuk, a második készítése jelenleg is zajlik. Szeretnénk, ha

a szériagyártásra érett présgépek nemcsak a nagyüzemek számára
jelentenének majd alternatívát, hanem a kisvállalkozásoknak is.
Az új berendezésre időközben elindítottuk a szabadalmiigénybejelentést is.
Milyen további ötletek megvalósítása folyik a C3D-nél?

– Kreatív mérnökeink folyamatosan rengeteg új ötlettel állnak elő.
Idén januárban például egy egészségügyi eszköz fejlesztésére adtunk be pályázatot. A jógaoktató bevonásával készülő úgynevezett
gerinctornaszék célzottan edzi a vázizmokat és segíti a rehabilitációt. Emellett egy harcművészeti ütő- és rúgófelület kidolgozásában is részt veszünk, mely a technika csiszolásában segíti majd
a sportolókat. Úgy látom, hogy kizárólag a mérnökök kapacitása
szabhat határt az ötleteknek.
Milyen jövőképet vizionál a C3D számára?

– Az ipari munkáink mellett fontosnak tartjuk az innovációban
vállalt feladatainkat is. Célunk, hogy a hazai tervezés és gyártás
területén egyre több piaci szereplő a cégünket keresse, ha akár
műszaki problémával, szűk határidővel vagy speciális feladat elvégzésével kerül szembe.
Legalább ennyire fontosnak tartjuk, hogy országosan minden,
szakmájában folyton kihívást és változatosságot kereső és nyitott
gondolkodású gépész tervezőmérnök kolléga tudjon a cégünkről
– vagy akár dolgozzon is nálunk. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

Mínusz 250 fokos hidrogén
a neutronok útjában
A HNF Technologies Kft. a hidegneutron-források (HNF) világpiacának meghatározó
szereplője. Olyan berendezéseket gyártanak, amelyek lelassítják a kutatóreaktorokban
létrejött neutronnyalábokat, ezáltal azok sokkal jobban használhatók a legkülönfélébb
kutatási és vizsgálati célokra. Nemrégiben csaknem 180 millió forintos támogatást nyertek el a VEKOP-2.1.1-15 pályázaton, projektjükben minden eddiginél tartósabb, ebből következően olcsóbb, megbízhatóbb és biztonságosabb neutronlassító berendezésprototípust fognak kifejleszteni. A cég ügyvezetőjével, Grósz Tamás ﬁzikussal beszélgettünk.
A hidegneutron-források tervezése, gyártása és tesztelése még
a nukleáris reaktorok piacán belül is igen speciális ágnak számít.
Hogyan került erre a területre?
– Fizikusként 1990-ben jöttem haza Dubnából, az Egyesített
Atomkutató Intézetből. Itthon a KFKI (Központi Fizikai Kutatóintézet – a szerk.) kutatóreaktorában folytattam a munkát, főként a reaktorból kivezetett neutronnyalábokkal, amelyeket a
legváltozatosabb atomfizikai és anyagtudományi kutatásokra
lehet használni. Ott én kaptam a feladatot, hogy a reaktor kiegészítéseképpen létesítsünk egy hidegneutron-forrást. Nagyjából
tíz évet vett igénybe, de végül az ezredforduló táján sikeresen
működni kezdett, és azóta is remekül működik a KFKI berendezése. Az előkészítés során megismerkedtem azokkal az orosz
és más nemzetiségű mérnökökkel és fizikusokkal, akikkel azóta
is együtt dolgozunk, immár a HNF Technologies Kft.-ben.
Hogyan alakult át a neutronkutatás spin-off vállalkozássá?
– A hidegneutron-források nagyon kevés kutatóreaktorban üzemelnek világszerte. Talán néhány tucat berendezés működhet
a világon, ebből ötöt mi építettünk és üzemeltünk be. A terület
kutatói szinte személyesen ismerik az összes kollégát. Így találtak ránk 2000 táján az épülő új ausztrál kutatóreaktor munkatársai, akik HNF-et terveztek beépíteni az új reaktorukba, és
felkértek minket, hogy építsünk nekik is egy berendezést. Kezdetben csak ennek az egy projektnek a megvalósítására alakult
a cég, de aztán azt vettük észre, hogy egymást követik az újabb
megrendelések. Mára nem csak Ausztráliában üzemel az általunk tervezett és elkészített berendezés. Tavaly például Pekingben helyeztük sikeresen üzembe a HNF-et egy 60 megawattos
kutatóreaktorban.
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Mitől hidegek ezek a neutronok, és miért fontos lehűteni őket?
– A reaktorban minden maghasadáskor két-három nagy energiájú neutron keletkezik, amelyek közül csak egy vesz részt a
láncreakció folytatásában, a többi távozik a reaktorból. Ezeket
csak akkor lehet atomi szintű szerkezetkutatásra használni,
ha lehűtjük, és ezáltal lelassítjuk őket. A reaktor víztartályá-
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ezáltal strukturális megbízhatóságára. A körülmények tehát
egy reaktoron belül olyan extrémek, hogy ezekkel csak a kifogástalan atomfizikai, anyagtudományi és mérnöki tudás
együttes alkalmazásával lehet szembenézni.
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ban lelassuló úgynevezett termikus neutronokhoz képest
az elvégezhető vizsgálatok felbontása, pontossága nagyságrendekkel megnő, ha a reaktor aktív zónájához közel hűtött
lassítóközeggel töltött tartályt helyezünk el. Az ebből kilépő
lassú, megnövelt hullámhosszú neutronok sokkal szélesebb
körben használhatók.

Miért van szükség ilyen szigorú minőségbiztosításra?
– Noha a berendezés hidrogénnel van megtöltve, a robbanás
lehetőségét éppen a rendkívüli pontosság miatt gyakorlatilag
teljesen kizárhatjuk. A tartály két fala között hélium van, így
az esetlegesen kijutó hidrogén először ezzel az inert gázzal
találkozik, az üzemeltetők pedig azonnal érzékelik a problémát. A minőségbiztosítás legfőképpen az üzembiztonság
miatt fontos, és ennek növelését szolgálja a tavaly elnyert
VEKOP-pályázatunk is. Minthogy ezek a berendezések egy
reaktor belsejében működnek, a teljes rendszer akár több hónapig tartó leállítása nélkül gyakorlatilag javíthatatlanok. Ha
meghibásodás lépne fel (bár ilyenre a mi eszközeinkkel még
nem volt példa), akkor az egész berendezést cserélni kell. Eddigi eszközeinket tízéves élettartamra terveztük, és az első
ausztráliai hidegneutron-forrásunk már lassan cserére szorul. Ha meg akarjuk tartani eddigi megrendelőink bizalmát,

Hogyan működik ez a „neutronhűtő”?
– Általában hideg héliumgázzal hűtött cseppfolyós, nagyjából 20 Kelvin-fok hőmérsékletű hidrogént vagy deutériumot
használnak lassítóközegként. A hidrogénnel töltött tartályt
behelyezzük a neutronok útjába, és a rajta áthaladó nyaláb
máris lelassul. A dolog azonban a valóságban korántsem enynyire egyszerű. Noha a tartály maga legtöbbször csak néhány
liter térfogatú, ahhoz, hogy valóban működőképes legyen,
komoly hűtőkapacitást és több köbméteres hidrogéntartályt
kell beépíteni, amely ellensúlyozni tudja a folytonos sugárzás
melegítő hatását.
Itt van az asztalon egy modell, amely a laikus számára csak
egy dupla falú tartály, csövekkel a belsejében. Miért jelent
mégis akkora mérnöki kihívást a tervezése, hogy alig néhány
cég képes ilyen neutronhűtőt építeni az egész világon?
– Még ha minden szükséges forrás a rendelkezésre áll is, egy
ilyen HNF tervezése és beépítése minimum négy-öt évet vesz
igénybe. A tervezés rendkívül magas szintű reaktorfizikai,
termohidraulikai és szilárdságtani ismereteket feltételez,
majd a tervek alapján szimulációkat kell futtatni. Az alkatrészek legyártása is nagy precizitást igényel. Az alumíniummagnézium ötvözetből készült kettős falú moderátorkamrát
hősokknak tesszük ki: azt vizsgáljuk, hogy a hegesztett kötések hogyan reagálnak a hirtelen 300 fokos hőmérsékletingadozásra. A hegesztéseket magas színvonalú minősített
hegesztőüzemünkben végezzük, majd nagy érzékenységű héliumos lyukkereső technikával vizsgáljuk át, amely kimutatja
az akkora tömörtelenséget is, amelyen keresztül például egy
futball-labda száz év alatt sem engedne le teljesen. A sugárzás hatására anyagi átalakulás is végbemegy az ötvözetben,
amely ugyancsak hatással lehet az anyag homogenitására,
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a fejlesztéssel nem állhatunk le. Ezért új projektünkben már
egy tizenöt éves élettartamú berendezés kifejlesztését tűztük
ki célul. E prototípus megvalósítása minden eddiginél pontosabb tervezést, ellenállóbb anyagokat és kikezdhetetlen gyártástechnológiát igényel. A prototípus elkészült első példányát
a debreceni VTMT Kft.-vel együttműködve alapos, mindenre kiterjedő hűtési tesztsorozatnak vetettük alá, amelynek
eredményei igazolták az új HNF megbízhatóságát. ¡
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hőtárolás, kondenzátor, fűtőanyag • startup közösségi iroda

Az energiatárolás lehet a húzóágazat
A Bloomberg legutóbbi energiapiaci előrejelzése szerint a globális energiatárolási
piac 2030-ig a mostanihoz képest hatszorosára nő, és ezzel párhuzamosan Európában
évi 250 milliárd euró forgalmat generáló üzleti szegmenssé válik az akkumulátorpiac.

A

legnagyobb európai energetikai seregszemlén, az InnoEnergy
októberi The Business Booster (TBB) eseményén is kiemelt
hangsúlyt kap az energiatárolás kérdése, és számos olyan startup
lesz ott, amely ezen a területen már piacképes innovációkkal rendelkezik.
„Eljött az idő, hogy megosszuk egymással a tapasztalatokat, és alkalmazkodva az új korszak kihívásaihoz, innovatív, költséghatékony
megoldások kidolgozásával, valamint a megújuló energiaforrásokra
alapozva fejlesszük tovább az energiaellátást biztosító rendszereinket”
– fejtette ki Diego Pavia, az InnoEnergy vezérigazgatója.

A TBB-n részt vesz az InnoEnergy tavalyi PowerUp! versenyén
győztes magyar startup, a HeatVentors csapata is, ők a hőtárolás módját újították meg. Megoldásukat a fázisváltó anyagokra
építették, és a halmazállapot változtatásával képesek 100-tól
akár 600 Celsius-fokig hőenergiát eltárolni. Új technológiájuk
legnagyobb előnye, hogy közel kilencven százalékkal kisebb tárolókban oldják meg ugyanazt, amit ma nagy költségek mellett
a vizes tárolókkal.
A kiállítók között lesz egy francia cég, amely elképesztően
gyors töltésre képes szénalapú kondenzátorokat fejleszt, melyek
révén jelentősen csökkenthetők a rövid távú szállítás költségei,
például az elektromos közösségi közlekedési eszközöknél. Fejlesztésük a megszakításmentes energiaellátás biztosításában is
igen fontos szerepet kaphat.
Egy másik startup innovációja azt teszi lehetővé, hogy bárki
fűtőanyagot állíthasson elő az otthonában víz, elektromos áram
és szén-dioxid felhasználásával. Az általuk szabadalmaztatott
Ecovat termikus, tároló- és töltődoboz 90 fokig alkalmas hőenergia elraktározására és későbbi felhasználására. ¡

Megnyílt a Millenáris Startup Campus
Szeptemberben nyílt meg Kelet-Közép-Európa
egyik legnagyobb startup közösségi irodája.
A Millenáris Park több mint ötmilliárd forintos
beruházásból megvalósuló fejlesztésének
első ütemében, 1,7 milliárd forintból épült
fel a Millenáris Startup Campus.

Forrás: MTI/Balogh Zoltán
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megnyitón Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte: a campus létrehozásával a humán tőkének adnak ösztönzést, és a vállalkozások működési
feltételeinek javulását segítik elő. A kormány szerint
a startup vállalkozásokat támogató jogszabályi környezetet is fejleszteni kell – közölte a miniszter, aki
azt is elmondta, hogy az intézmény töltöttsége már
70 százalékos.
A kormány 360 milliárd forintot költ hét év alatt
az innovációs ökoszisztéma építésére, és több mint
600 milliárd forintot fordít innovációra, kutatás-fejlesztésre. A Millenárison nem csak magyar ötletek
valósulnak meg, a központba már svédek és lengyelek is bejelentkeztek.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a hely bölcsője lehet azoknak a fejlesztéseknek, amelyek a magyar gazdaság fejlődéséhez járulhatnak hozzá. Olyan új kreatív városnegyed
születhet, amely sokak számára teszi lehetővé, hogy
újat, hasznosat alkossanak. Hozzátette: a központ elhelyezi Budapestet a startupvilág térképén.
A két hónapos próbaüzem sikeres volt, a campus szolgáltatásai iránt nagy a kereslet. A régió legnagyobb közösségi irodájában 180 munkaállomás,
24 iroda és tárgyaló, két szemináriumterem, egy előadóterem található az egykori Ganz-gyár területén. ¡

ELMŰ Nyrt., ÉMÁSZ Nyrt. • elmuemasz.hu

Szerző: Bencze Áron

Bővíti portfólióját
az ELMŰ-ÉMÁSZ
Az ELMŰ-ÉMÁSZ távközlési szolgáltatóként is megjelenik a piacon, miután
megnyitja optikai üvegszálas hálózatát az ügyfelek előtt – ismertette a cég terveit
dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke a budapesti
társaság fennállásának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

A

z elmúlt néhány évben az ELMŰ sikeresen alakult át
régi stílusú, hagyományos energiaszolgáltató cégből
az egyik legnagyobb magyarországi energiainfrastruktúra- és energiaszolgáltató cégcsoporttá. Ezt a folyamatot a vállalat elsősorban az üzleti portfóliójának fejlesztésével
valósította meg, amely már magában foglalja a villamos elosztóhálózat üzemeltetését és az egyetemes szolgáltatást, villamos
áram és földgáz szabadpiaci értékesítését, e-mobility szolgáltatásokat, a decentralizált energiamegoldásokat, a közvilágítási, hálózati és energiaszolgáltatási termékeket. Dr. Marie-Theres Thiell,
az Igazgatóság elnöke ezzel kapcsolatosan arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy 2012 és 2017 között a villamosenergia-fogyasztás éves
átlagos növekedési üteme meghaladta az 1,5 százalékot, az elmúlt
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évben az új csatlakozási kérelmek száma 40, míg az új háztartási
napelemes rendszerek száma 30 százalékkal nőtt. „A magyar gazdaság dinamikusan fejlődik, a villamos energia iránti igény folyamatosan nő, ami mind nagyobb felelősséget ró a szolgáltatókra, így
az ELMŰ-ÉMÁSZ-ra is” – fűzte hozzá.
2018-ban a cégcsoport összesen 30 milliárd forintnyi forrást
fordít magyarországi fejlesztésekre, 2020-ig ez az összeg tovább
emelkedik. Dr. Marie-Theres Thiell kitért arra is, hogy az ELMŰÉMÁSZ új szolgáltatásokat indít, megnyitja optikai üvegszálas

hálózatát az ügyfelek előtt, új cége, az ELMŰ-ÉMÁSZ Solution pedig szeptembertől infrastruktúra-szolgáltatásokat biztosít.
Martin Hermann, az Innogy SE kiskereskedelmi operatív igazgatója elmondta, hogy a mindennapokat átalakító folyamatok,
a digitalizáció hatásai az energiatermelést is átalakítják. Az ELMŰ
legnagyobb részvényesének képviselőjeként üdvözölte, hogy „a magyar kormány felismerte a folyamatok jelentőségét, és a térségben
egyedülálló módon támogatja a szupergyors internethálózat és a
legkorszerűbb 5G technológia feltételeinek kiépítését”.
Az ELMŰ és a magyar kormány partnersége a rezsicsökkentési
intézkedésekből adódó konﬂiktusokat is túlélte, a két fél kapcsolata sikeres példája a magyar–német kapcsolatoknak – hangsúlyozta beszédében Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter, aki kiemelte: ma a mérsékelt energiaárak már nem pusztán a közjót szolgálják, hanem versenyelőnyt jelentenek a magyar
gazdaság számára.
A rendezvényen kiállításon mutatták be az ELMŰ fejlesztéseit
és legújabb szolgáltatásait – FTTx, enHome; B2B PV; e-mobility
megoldások; okos közvilágítási oszlopok, intelligens megoldások
a méréstechnika terén –, Soroksáron pedig felavatták az új kereskedelmi energiatárolót. Az utóbbi létesítmény lesz Magyarország
első nagy teljesítményű, akkumulátoralapú villamosenergia-tároló
telephelye. ¡
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konferencia, tiszta energia

Milyen lesz a jövő energiája?
Tiszta, okos és megfizethető. Az Európai Unió Tiszta energiát minden európainak
koncepciója volt a Visegrádon szeptember közepén, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) által rendezett 65. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás fő témája.

I

dén is párbeszédre hívta az iparág szereplőit a Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Az ELMŰ támogatásával megvalósult
rendezvényen nagy hangsúlyt kaptak a digitális átalakulás
energiaiparra gyakorolt hatásai. Az Úton a tiszta energia felé
kérdéskörről azonban eltérően vélekednek a szakemberek.
Az eseményt meghirdető szakmai szervezet elnöke arra hívta
fel a ﬁgyelmet, hogy a vita csak akkor lehet igazán eredményes, ha
sikerül azt komplexen, a szakmai, gazdasági és a társadalmi hatások mérlegelésével bemutatni, végiggondolni. Béres József álláspontja szerint a tiszta energiára való áttérés nem valósítható meg
a társadalom, a politikai döntéshozók, valamint a regionális és helyi hatóságok, szervezetek, szakmai egyesületek részvétele nélkül.
Ezért a szakembereknek beszélniük kell a társadalom egészét érintő olyan kérdésekről is, mint az energiatermelés környezeti, egészségügyi hatásai, vagy az energiatudatosság és energiahatékonyság növelését célzó gazdasági ösztönző rendszerek kialakítása.
Béres József

Az elnök kijelentette, hogy egyesületük aktív szakmai szerepet kíván vállalni ebben a folyamatban.
Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár kiemelte: az elmúlt időszak termelési adatai alapján egyértelmű, hogy az atomenergia nemcsak a magyar,
de az egész európai villamosenergia-rendszer meghatározó eleme
ma is, és az marad a jövőben is.
Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár arról tájékoztatta a konferencia résztvevőit, hogy olyan
fejlődési irányokban és megoldásokban gondolkodnak, melyek
Magyarország erősödő energiafüggetlenségét, növekvő ellátásbiztonságát, továbbá a hazai fogyasztók javát szolgálják. Szó esett
arról is, hogy a szekunder energiahordozók közötti technológiai
versengés egyre inkább a villamos energia arányának növekedését
vetíti előre, amely az elektriﬁkáció, dekarbonizáció, decentralizáció és digitalizáció révén látványosan javíthatja a városi közösségek
életminőségét. Elhangzott, hogy a jövőre vonatkozó, elektriﬁkációval kapcsolatos előrejelzések szerint a standard európai háztartások villamosenergia-fogyasztása 2030-ra a jelenlegi évi 4 ezer
kilowattóra értékről 10-15 ezer kilowattórára növekedhet.
Kade
d rják Pétter

Aszzódi Attila
As

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a tiszta, okos és megﬁzethető energia mind a szakma, mind a lakosság közös érdeke.
A fogyasztásnövekedés következtében szükségszerűvé válik a hálózati infrastruktúra bővítése, és ezt kisebb bürokráciával, a jelenlegi
engedélyezési folyamatok egyszerűsítésével lehetne a megfelelő
mértékben támogatni. Napjainkban a modern és ﬂexibilis fogyasztói kapcsolatokat, kommunikációs csatornákat várják el a szolgáltatóktól az ügyfelek, és ezeket a tendenciákat ma már az elektronikus kormányzati adminisztrációs törekvések is erősítik. Például
a folyamatok és döntések a jövő villamosenergia-rendszerének vezérlése tekintetében is leginkább digitalizáltak vagy automata algoritmusok által vezéreltek lesznek. ¡
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villamosenergia-termelés, vízerőmű, atomerőmű, szénerőmű, szélerőmű, naperőmű

Szerző: Szegedi Imre

A felelősen
gondolkodó
villamosenergiamixet tervez
Az elmúlt évtizedek egyik legmelegebb nyara volt az idei Európában. Az egyik melegrekordról szóló hír követte a másikat. Amellett, hogy a hőség és az ezzel párhuzamosan járó szárazság próbára teszi az emberek egészségét, elősegíti az erdőtüzek kialakulását, valamint aszályt
okozva veszélyezteti a mezőgazdaságból élők megélhetését. Kevésbé közismert az energetikára, azonban belül is a villamosenergia-termelésre gyakorolt hatása. Aszódi Attilát,
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt erről kérdeztük.
Idén nyáron Európa légterét viszonylag hosszú időn át anticiklon uralta, ami megakadályozta a csapadékban gazdag
légtömegek megérkezését az Atlanti-óceán felől. Főként
ezzel magyarázható az Európa-szerte rendkívül forró és
aszályos nyár. De hogyan érintette mindez az energetikát?

– Sajnos nincs olyan terület és nem ismert olyan villamosenergiatermelő technológia, amelyre ne hatna kedvezőtlenül a hőség.
Az ember azt hinné, hogy a csapadékszegény időjárás elsősorban a vízerőművek működésére van hatással. Valóban ez volt a helyzet idén nyáron?

– Norvégia villamosenergia-rendszere az egyik legkörnyezetbarátabb Európában, ugyanis a felhasznált villanyáram közel

100 százalékát szén-dioxid-kibocsátásmentesen üzemelő vízerőművekben állítják elő. Ez az energiatermelési mód nyilvánvalóan
függ a (hosszú távú) időjárási körülményektől. Júliusban arról cikkeztek, hogy Norvégiában a megszokottnál kevesebb téli csapadék,
valamint a hosszú ideje tartó szárazság miatt a víztározókat tápláló
folyóvizek és források vízhozama apad, így a víztározókban tárolt
vízkészlet, ezáltal a vízerőművekben megtermelhető áram mennyisége folyamatosan csökken. Ez a hatás a villamos energia árát felfelé
hajtja; Norvégiában idén történelmi rekordot döntött az áramár.
Az áremelkedés oka volt az is, hogy Norvégia nagyobb mértékben
kénytelen import villamos energiára támaszkodni a szűkösebb időkben, azonban Európa többi országában is magas a villamos energia
ára, emiatt csak drágán lehet importálni.
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Víztározók építése megoldás lehet a Norvégiához hasonló
országokban?

– A víztározók építésének kérdése nyilván az ország földrajzi adottságaitól függ. Európában Norvégia mellett Ausztria, Svájc, Franciaország, Németország is számottevő vízerőművi kapacitásokkal
rendelkezik, de más országokat is lehetne még említeni. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az alapvetően alföldi területekkel rendelkező
Magyarország vagy Hollandia ebbéli lehetőségei rendkívül korlátozottak. Azt is meg kell említeni, hogy azokban az országokban,
ahol érdemi vízenergia-potenciál van, a vízerőművek beépítettségi
szintje magas: a statisztikák azt mutatják, hogy Európa a vízenergia-potenciáljának mintegy 60 százalékát már ma is kihasználja.
Ez a kontinensek közül az egyik legmagasabb érték. Tehát van
ugyan még Európában hova fejlődni a vízenergia-hasznosítás és
ezen belül a víztározók tekintetében, de önmagában ez nem fogja tudni Európa villamosenergia-ellátási problémáit megoldani.
Azt is látjuk, hogy a hosszú száraz időszakok alatt a tárolók jelentős része kiapad. Tehát az áramellátás biztonságához más energiaforrásokra is szükség van, még a Norvégiához hasonló országokban is. A norvégok a skandináv erőműrendszerben lévő más,
például svéd, ﬁnn atomerőművekre is hagyatkoznak azokban az
időszakokban, amikor a vízerőműveik tározóterei kiürülnek.
A hőerőművek működését miként befolyásolja a vízhiány?

– A hőerőművek – így az atomerőművek, a szén- és gázerőművek – által kiadott villamos energia mennyiségét az extrém meleg
(és száraz) időjárás több hatáson keresztül is befolyásolni tudja.
Az egyik ilyen hatás – a végső hőnyelő hőmérséklet-növekedése
miatt – a termodinamika második főtétele következtében létrejövő hatásfokcsökkenés.
Mielőtt folytatná, mi az a hőnyelő?

– A hőerőművekben az egységnyi energiatartalmú bemenő energiahordozóból előállított villamos energia mennyisége függ attól,
hogy a turbinákban munkát végzett fáradt gőzt az erőmű kon-
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denzátoraiban milyen hőmérsékletű közeggel lehet kondenzálni,
vagyis lecsapatni. Általában elmondható, hogy minél alacsonyabb
hőmérsékletű a végső hőnyelőben rendelkezésre álló hűtőközeg,
annál alacsonyabb a kondenzátorban fenntartható depresszió,
azaz vákuum, így az erőmű energiatermelési folyamatának hatásfoka annál magasabb. Ha a végső hőnyelőben lévő hűtőközeg
melegebb, az erőmű hatásfoka alacsonyabb lesz, emiatt ugyanannyi uránatom elhasításával, szén vagy gáz elégetésével nyáron
kevesebb villamos energiát tud előállítani az adott hőerőmű, mint
télen. A körfolyamati hatásfok csökkenése miatti termeléskiesés
meleg időben minden hőerőművet érint.
Valóban olyan meleg volt idén nyáron a Duna vize, hogy
hajszálon múlott a Paksi Atomerőmű leállítása? Egyes zöldek szerint direkt úgy mértek, hogy ne kelljen leállítani
a blokkokat.

– Az atomerőmű nem játék, az üzemeltetésére szigorú törvényi
előírások vonatkoznak, melyek betartását a hatóságok folyamatosan ellenőrzik. A Paksi Atomerőmű felelős üzemeltető, nemzetközi reputációja nagyon jó, a magyar energetikai mérnökök jók és
tapasztaltak, tudják, hogy a szabályokat be kell tartani. A blokkok
leállítására biztosan nem volt szükség. A szabályok szerint a határérték megközelítésekor, illetve elérésekor a blokkok visszaterhelésével kell az előírásoknak megfelelni.
Milyen előírásokat kell betartaniuk a természetes forrású
hűtővízzel hűtött erőművek esetében?

– Az erőművek üzemeltetői a természetes vizekre vonatkozó,
jogszabályokban előírt hőmérsékleti határértékeket nem léphetik túl. A jogszabályi előírások betartása két esetben kerülhet veszélybe. Egyrészt, ha a természetes víz hőmérséklete egy bizonyos
hőmérsékleti szintet meghaladna (ilyenkor nem kívánatos, hogy
az erőmű az adott tavat, folyót vagy tengervizet tovább melegítse), másrészt ha az aszályos időszak miatt a vízállások alacsonyak,
vagyis a természetes közeg már nem alkalmas az erőmű üzeméhez
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szükséges mennyiségű hűtőközeget szolgáltatni anélkül, hogy ezzel a folyó ökológiai rendszerét veszélyeztetné az erőmű. Megemlítendő, hogy lehetséges olyan alacsony vízállás egy-egy erőműnél,
amikor a beépített technikai rendszerek (a vízkivételi mű és a benne lévő szivattyúk) már technikailag nem képesek a vizet kiemelni.
Az atomerőműveket úgy kell megtervezni, hogy a biztonsági rendszereket hűtővízzel ellátó szivattyúk még ilyen extrém alacsony
vízállás esetén is ki tudják emelni a biztonsági rendszerek üzemeléséhez szükséges (a normál üzemben szükségesnél sokkal kisebb
mennyiségű) hűtővizet, és kellő tartalékokkal rendelkezzenek.
A fenti két eset természetesen kombinálva is előfordulhat. Mind-

két esetben az erőmű által termelt energia fokozatos csökkentése,
szélsőséges esetben az erőmű időleges leállítása a megoldás.

Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Idén nyáron a Duna hazai szakaszán több helyen is korábban soha nem mért alacsony vízszintet regisztráltak. Milyen
műszaki rendszerek garantálták, hogy az extrém alacsony
vízszint ellenére sem kellett leállítani a paksi blokkokat?

Az atomerőműveket úgy kell megtervezni, hogy a biztonsági
rendszereket hűtővízzel ellátó szivattyúk extrém alacsony vízállás esetén is ki tudják emelni a biztonsági rendszerek üzemeléséhez szükséges (a normál üzemben szükségesnél sokkal
kisebb mennyiségű) hűtővizet, és kellő tartalékokkal rendelkezzenek. Megoldás az erőmű által termelt energia fokozatos
csökkentése, szélsőséges esetben az erőmű időleges leállítása.

– Az alacsony vízszintre az erőmű fel van készítve, és az új blokkokat is ennek megfelelően tervezzük. A szivattyúk olyan mélyen
vannak elhelyezve, hogy az – augusztusban mértnél – alacsonyabb vízszint esetén is biztosítva legyen a Dunából a szükséges
mennyiségű hűtővíz kiemelése. Tehát sem nukleáris biztonsági,
sem üzembiztonsági probléma nem volt, és nem is lehetett, hiszen
a minimális tervezési vízszint jóval alacsonyabb, mint a nyáron regisztrált rekordminimum.
Az új blokkok tervezése során pedig számolunk a Duna medrének mélyülésével is. Száz évre előretekintő prognózis készült, és
a minimális vízszintet ennek megfelelően határoztuk meg. Tehát
a Duna medermélyülése mellett is megnyugtatóan biztosítható
a szükséges mennyiségű hűtővíz, még szélsőségesen kis vízhozamok esetén is.
Csak nálunk rezgett a léc, vagy Európában volt olyan erőmű, amit le is kellett állítani?

– Jelentősebb sajtóﬁgyelmet kapott a hír, hogy idén nyáron,
augusztus 3-án a Rhône és a Rajna folyók vizének hőmérséklete
elérte a 26 Celsius-fokot, ezért a folyók túlterhelődésének megelőzése érdekében Németországban és Franciaországban több
atomerőművi blokk termelését kellett csökkenteni, illetve a
franciaországi Bugey 2-3, St. Alban 1, Fessenheim 2 atomerőművi
blokkokat le is kellett állítani. Ugyanakkor Németország a nagy
hőség idején is jelentős mértékben támaszkodott a nukleáris
energiára – hiszen az időszakos visszaterhelések ellenére beépített kapacitásuk 80-90 százalékán termeltek az atomerőművek,
teljesítménykihasználási tényezőjük a vizsgált időszakban elérte
a 84,77 százalékot.
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Eddig a hőerőművek közül az atomerőművekről esett szó.
A szénerőműveknél milyen problémák adódhatnak?

– A szénerőművek esetén is előfordulhat, hogy a termelésük csökkentésével vagy teljes leállással tudják betartani a környezetvédelmi előírásokat, ha a rendelkezésre álló hűtővíz hőmérséklete
az idén nyáron tapasztalhatóan magasra emelkedik. A termelés
csökkentésére németországi példaként említhető a Rajna menti,
valamint az ENBW 505 megawattos Karlsruhe 7 erőműve, utóbbit
le is kellett állítani. Németországban a Rajna mentén az RWE által üzemeltetett Westfalen E szénerőművet azért kellett leállítani,
mert a vízszint túl alacsony volt ahhoz, hogy a blokkokat az egyébként vízi úton szállított szénnel el lehessen látni.
Ezek szerint a klímaváltozás a megújuló energiaforrások
malmára hajtja a vizet?

– Ennél azért kicsit árnyaltabb a kép. Az időjárás hatásai nem hagyják érintetlenül az ingadozó megújuló energiaforrásokat hasznosító
termelőegységeket sem. A hosszan tartó meleg idő következtében
az Európa fölötti légtérben a légmozgás az átlagosnál sokkal alacsonyabb, ezért a szélerőművek az átlagoshoz képest lényegesen
kevesebb villamos energiát képesek a rendszerbe táplálni.
A Németországban beépített 52 820 megawatt szárazföldi szélerőmű-kapacitás idén nyáron egy hónapon keresztül szinte folyamatosan 10 000 megawattnál kevesebb teljesítményt adott a hálózatra. A termelési adatoknak utánajárva egyébként látható, hogy
az idei nyár rendkívül szélcsendes volt. 2018 vizsgált időszakában
a német szélenergia-termelés körülbelül 20 százalékkal maradt el
a 2017 azonos időszakában mért termeléstől, még úgy is, hogy
közben 1900 megawatt új szélenergia-termelő kapacitást építettek be a német rendszerbe. A teljes ﬂotta 50 920 megawattról
52 820 megawattra nőtt, a kihasználási tényező 12,77 százalékról
9,8 százalékra csökkent a vizsgált egy hónapban.
A szárazság általában felhőmentességet jelent. Akkor a
napelemek az energiatermelés nyertesei?

– A folyamatos szárazság természetesen egyúttal azt is jelenti,
hogy kevés felhő van az égen. Ez a körülmény, valamint a nyári
időszakra jellemző kedvező beesési szög a másik népszerű időjárásfüggő megújuló energiát hasznosító technológia, a napelemek
termelését segíti. A napelemek termelése minden bizonnyal rekordot dönt idén nyáron Németországban, még azzal együtt is, hogy
a napelem-technológia termelését is érinti a hőség. A napelemek
a legtöbb villamos energiát 25 Celsius-fok körüli panelhőmérséklet
esetén képesek leadni, amennyiben a berendezés ennél melegebb,
ﬁzikai okok miatt nagyjából lineárisan csökken a kiadható teljesítmény. Mivel a napelemek evidens módon erős napsugárzásnak
vannak kitéve, nem ritka, hogy a panelek 60-70 Celsius-fokos hőmérsékletre hevülnek a nyári hőségek idején, ami – gyártótól, a
panel minőségétől és elhelyezésétől függően – a névleges teljesítőképességhez képest akár 10-15 százalékos teljesítőképesség-csökkenést is eredményezhet. A németországi napelemek által termelt
maximális kiadott teljesítmény idén júliusban alig érte el az összes
beépített névleges kapacitás 55-60 százalékát, pedig napsütésből
nem volt hiány. Emellett a technológia egyik legfőbb jellegzetessége természetesen jelentkezik, vagyis a napelem nappal termel csak
áramot, éjszaka nem, tehát az éjszakai fogyasztói igényeket valamelyik másik technológia alkalmazásával lehet csak kielégíteni.
Az átlagos teljesítménykihasználási tényező a vizsgált egy hónapban 18,42 százaléknak adódott.
Ezek szerint nincs optimális technológia. A gyakorlatilag
minden erőműtípust érintő nehézségek miként hatnak a
villamos energia árára?

– A villamos energia ára a nyári időszakban a fenti körülmények
miatt megnő. A német villamosenergia-tőzsdén a zsinór villamos
energia (base load) napi átlagára 2018 augusztusában hétköznapokon 55-65 euró/megawattóra körül alakult, ugyanez az érték 2017 azonos időszakában 30-40 euró/megawattóra volt. Ehhez hozzájárul az is, hogy a fosszilis erőművek kibocsátása után
ﬁzetendő európai szén-dioxid-kvóta árfolyama rekordmagasan,
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Az euurópai CO 2
kiboccsátási
kvótáák árának
alakuulása 2017.
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18 euró/tonna értéken van. Egy éve az árfolyam a 6 euró/tonnát sem
érte el. A hőhullám okozta negatív hatások akkor kezelhetők legjobban,
ha a villamosenergia-igények kielégítésére az adott országban különböző
típusú erőművek egyaránt rendelkezésre állnak, amivel egy negatív hatás
miatti teljes termeléskiesés valószínűsége csökkenthető. Aki felelősen
szeretne eljárni, az több elemből álló villamosenergia-mixben gondolkodik. A Paks II. beruházással mi ezen energiamix egyik alappillérének
megépítésén dolgozunk.
A globális hőmérséklet-változás azzal jár, hogy évről évre egyre
nő a bolygó átlaghőmérséklete, de a modellek olykor egymásnak
ellentmondó következtetésekre jutnak a várható hazai időjárással
kapcsolatban. Változik majd a csapadékeloszlás, várhatóan forróbbak lesznek a nyarak, ám ezek mértékéről eltérnek az előrejelzések.
Paks II. tervezésénél milyen környezeti extremitásokra figyelnek?

– A Paks II. tervezésekor ﬁgyelembe vettük a klímaváltozás várható következményeit, ezek között az extremitások gyakoriságának és mértékének változását is. A nukleáris biztonsági szempontok érvényesíthetősége
érdekében a 10–5/év gyakoriságú, nagyon ritka eseményeket is ﬁgyelembe vettük a természeti eredetű veszélyek értékelése során; tehát az igen
ritkán előforduló meteorológiai és a Duna vízjárásából adódó körülményeket is. A blokkokat ennek megfelelően nagyon robusztusra tervezik
és építik meg. Ez következik az atomtörvényből, a nukleáris biztonsági
szabályzatainkból és a Paks II. építésére vonatkozó fővállalkozói szerződésből is. A ritka, de szélsőséges hőmérsékletek, csapadékmennyiségek,
a Duna extrém magas és extrém alacsony vízállása és hőmérséklete, illetve a földrengések által okozott hatások, körülmények mind szerepelnek az erőmű tervezési alapjában.
Azt mondta, hogy aki felelősen szeretne eljárni, az több elemből
álló villamosenergia-mixben gondolkodik. Az egyik elem mindenképpen Paks II. lesz, de milyen egyéb elemek garantálják, hogy a
jövőben se billenjen fel a hazai villamosenergia-rendszer?

– Azt gondolom, hogy az atomenergia mellett szükségünk lesz a megújulók és még egy ideig a fosszilis energiahordozók alkalmazására is, hogy
a rendszer biztonságát, stabilitását biztosítani lehessen. Az érvényes energiapolitika értelmében építeni fogunk a következő időszakban még a lignitre, valamint a földgázalapú áramtermelésre is. Emellett nagy szerep juthat
még a napenergia-alapú áramtermelésnek. ¡

zöldkörnyezet

Atomhírek
FRANCIAORSZÁG 2035 körül tudja a lakossági

energiaellátásban 50 százalékra csökkenteni a
nukleáris energia arányát a jelenlegi 75 százalékról
– jelentette be szeptember elején Edouard Philippe
miniszterelnök. A pontos évszám meghatározása
az MTI értesülése szerint október végére várható.
A környezetvédelmi tárca azóta lemondott vezetője
2017 novemberében jelentette be, hogy Franciaország nem tudja a lakossági energiaellátásban 2025ig 50 százalékra csökkenteni a nukleáris energia
arányát, ahogy azt az energetikai átmenetről szóló
törvény előírta. Emmanuel Macron államfő ígéretet
tett arra, hogy a francia energiamixben az atomenergia aránya 2035-ig 50 százalékra csökken.
SZLOVÁKIA bejelentette, hogy nincs pénzügyi akadálya a mohi atomerőmű bővítésének, ugyanis aláírták
az erre vonatkozó hitelszerződést, így biztosított,
hogy időre befejezik a mohi atomerőmű bővítését.
Azaz elkészül a harmadik és negyedik blokk – írta a
hirek.sk. Augusztus 31-én kötötték meg a 2025-ig
tartó hitelszerződéseket.
AUSZTRIA nem nyugszik bele abba, hogy az Európai
Unió Bírósága helybenhagyta az Európai Bizottság
azon határozatát, amelyben az jóváhagyta az Egyesült Királyság által a Hinkley Point C atomerőmű javára nyújtani tervezett támogatásokat. A francia EDF
és a kínai CGNP nukleáris energetikai társaság tervei
szerint a mintegy 25,3 milliárd dolláros projekt keretében épülő Hinkley Point C 2025-ben csatlakozhat
a hálózatra. Ausztria kifogásai – erről a portfolio.hu
írt – részben az erőmű által termelendő villamos
energia számára garantált, a piaciakat meghaladó
tarifákra vonatkoznak, de ellenzi a projekt számára
biztosított állami hitelgaranciát is. Ausztriában a
nukleáris energia elfogadottsága alacsony, az ország polgárai 1978-ban népszavazáson utasították
el, hogy a Bécshez közeli Zwentendorfban épült
reaktort üzembe helyezzék, amely azóta naperőműként és edzőközpontként is működik.
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Baktériummal működő papírakkumulátor
A New York állambeli Binghamton Állami
Egyetem kutatói, Seokheun Choi és
Yang Gao kifejlesztettek egy baktériumok
által működtetett papírakkumulátort.

C

hoi évek óta dolgozik egy baktériumok által táplált papírakkumulátor kifejlesztésén, legfrissebb eredményeit az American
Chemical Society (ACS) őszi találkozóján mutatta be. Módszere

különösen hasznos lehet a korlátozott erőforrásokkal rendelkező,
távoli területeken dolgozó embereknek, mert ahol a megfelelő eszközök nem állnak rendelkezésre vagy túl drágák, ott olcsó és hordozható áramforrásokra van szükség. „A papír egyedülálló előnye a
bioszenzorok számára, hogy olcsó, eldobható, rugalmas és nagy felületű. A kiﬁnomult érzékelők áramellátást igényelnek, ám a kereskedelemben kapható elemek túl pazarlóak és drágák, továbbá nem
építhetők be papíralapú aljzatokba. A legjobb megoldás tehát a
papíralapú bioakkumulátor” – jelentette ki Seokheun (Sean) Choi.
A kutatás során munkatársaival vékony fémrétegeket és egyéb
anyagokat nyomtattak a papír felületére, majd fagyasztva szárított
„exoelektrogént”, egy speciális baktériumot helyeztek rá. Az elektronok, amelyek akkor jönnek létre, amikor a baktériumok energiát
termelnek maguknak, átjutnak a sejtmembránon, ezután kerülhetnek kapcsolatba a külső elektródákkal, így táplálják az akkumulátort. Az akku aktiválásához használt folyadék hatására újjáéledt
baktériumok néhány percen belül elegendő elektront termeltek
egy fénykibocsátó dióda és egy számológép áramellátásához.
Az egyszer használatos papírakkumulátor jelenleg körülbelül
négy hónapig tartható el, és teljesítményét az ezerszeresére kell
növelni a legtöbb gyakorlati alkalmazáshoz, amit több darab egymásra helyezésével és összekapcsolásával lehet elérni, tájékoztatott a kutató. ¡

A kontaktlencse
is veszélyes!
Körülbelül 45 millió amerikai használ kontaktlencsét, amelyektől különféleképpen
szabadulnak meg. Minden ötödik a vécévagy a mosdólefolyóban végzi, és ennek
következtében évente mintegy 20,4 tonna
műanyag kerül ki a környezetbe.

A

z Arizonai Állami Egyetem (ASU) kutatói elsőként készítettek
országos felmérést az eldobható kontaktlencséket használók
szokásairól; tizenhárom kontaktlencsemárkát vizsgáltak, amelyek
kilenc különböző műanyag polimert tartalmaztak. Eredményeikről Bostonban, az American Chemical Society (ACS) őszi konferenciáján számoltak be. Kimutatták, hogy a szennyvíztelepeken
mikroméretűre szétesett lencsedarabok felgyülemlenek a szennyvíziszapban, amit rutinszerűen alkalmaznak talajkondicionálásra,
ezzel makro- és mikroplasztik útvonalakat létesítenek a szárazföldi
ökoszisztémákba való bejutáshoz. De a kontaktlencse-darabkák
bekerülhetnek a felszíni vizekbe is a szennyvíztisztító telepi kezelés-
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hez használt víz visszanyerésével. Ezek a fragmentumok átlátszóak,
és ez megnehezíti a szennyvíztisztító telepen a megﬁgyelésüket, valamint a környezeti monitoringvizsgálatok során nem szűrik a kontaktlencsékben alkalmazott szokatlan műanyagokat − poli (metilmetakrilát), szilikonok és ﬂuorpolimerek kombinációját −, emiatt
az általuk okozott szennyezés mindeddig észrevétlen maradt.
A kutatók első lépésként azt javasolják: a gyártók tüntessék
fel a csomagoláson, hogy a lencséket a kommunális szemétbe kell
dobni. Hosszú távon viszont az hozna eredményt, ha olyan polimerekből álló lencséket gyártanának, amelyek a környezetbe kikerülve lebomlanak. ¡

inno -tér

billentyűzet gépeléshez • díjazott IT-vezetők

A legbiztonságosabb
okostelefon
A TCL Communication a berlini IFA szakkiállításon mutatta be legújabb billentyűzetes
okostelefonját, a BlackBerry Key2 LE-t. A Key
termékcsalád ezzel egy olyan dinamikus, modern okostelefonnal egészült ki, amely rendelkezik minden fontos biztonsági funkcióval.

A

z új okostelefon QWERTY-billentyűzetét precíz gépeléshez alakították ki. A kizárólag a BlackBerrynél megtalálható Speed Key
funkciógomb pedig lehetővé teszi az alkalmazások és funkciók gyors
elérését. Az új funkciógombbal bármilyen képernyőfelületről elindíthatók az egyedileg programozott parancsok anélkül, hogy vissza
kellene térni a kezdőképernyőre, vagy az ikonok között kellene keresgélni a készülék menüjében. A készülék megfelel a szektor legszigorúbb biztonsági elvárásainak; a Locker alkalmazásnak köszönhetően

a telefonnal készített fotók azonnal egy biztonságos, elkülönített tárhelyre kerülnek a telefon memóriájában. Az applikáció
emellett képes elrejteni és csak felhasználói azonosítás után
(jelszó vagy ujjlenyomat) elérhetővé tenni alkalmazásokat és
fájlokat. A Key2 LE energiahatékony processzora és akkumulátora 22 óra vegyes használatig működőképes. A készüléknek dupla hátsó kamerája van, felbontása 13 és 5 megapixel,
míg az előlapi szelﬁkamera 8 megapixeles. A feltűnő külsejű
okostelefon három ﬁatalos színvariációban érhető el: régiótól
függően világűrkék, pezsgőarany és lángvörös, szimpla és dupla SIM-es változatban. A BlackBerry új okostelefonja itthon október elejétől vásárolható meg. ¡

Megválasztották
az év CIO-ját
A hazai informatikai vezetőket összefogó szövetség a hagyományokhoz híven
2018-ban is kiválasztotta az ország
legrátermettebb IT-vezetőjét.

Nagyné Agárdi Györgyii és Strausz György, a VISZZ alelnöke

T

öbb mint másfél évtizedes múltra tekint vissza a Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) által életre hívott, Az Év CIO-ja díj.
Az idei pályázat kiírása során az innováció, a digitalizáció és a termelékenység összefüggései kerültek a fókuszba. A zsűri döntése nyo-

Csillag
gP
Pééte
ter

mán a Szövetség Nagyné Agárdi Györgyinek, az Allianz Hungária
Zrt. informatikai vezetőjének (Chief Information Oﬃcer) ítélte
Az Év CIO-ja díjat. A szakember több mint két évtizede dolgozik
a pénzintézeti és biztosítási szektorban informatikai vezetőként.
1995-ben az ÁB-AEGON Biztosítónál kezdte pályafutását informatikai és szervezési vezetőként, majd 2002-ben lett az Erste Bank
szervezési igazgatója. Az ő vezetésével valósult meg a Postabank
informatikai migrációja, emellett kiemelt feladata volt a korszerű
banki alkalmazások fejlesztésének irányítása is. 2009 óta dolgozik
az Allianz Hungária Zrt.-nél, ahol kezdetben szervezési és fejlesztési igazgató volt, 2016-tól pedig a vállalat CIO-ja. A zsűri külön
kiemelte Nagyné Agárdi Györgyi mentori munkáját. Több, azóta
más nagyvállalatnál dolgozó informatikai vezetőt segített szakmai
fejlődésében.
Kiosztották a Braun Péter-díjat is, mellyel a VISZ 2016-ban elhunyt elnöke előtt tisztelegnek, és a legtehetségesebb 35 év alatti
CIO munkáját ismerik el vele. Az idei győztes Csillag Péter, a Szerencsejáték Zrt. informatikai vezetője lett. ¡
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Szerző: Ben
ncze
e Áron

Digitális biztosítók
Az elkövetkező évtizedben a biztosítást
vásárló ügyfelek jelentős hányadát már
a digitális korszakban szocializálódott
Y és Z generáció tagjai teszik ki, azonban a szektor szereplői még a pénzügyi
vállalkozásoknál is jóval konzervatívabb
szemléletet képviselnek. A biztosítási
iparág technológiai megújítását célzó
insurtech megoldások jelenthetik
vajon a jövőt? A nemzetközi trendeket
és a magyarországi lehetőségeket
a téma egyik hazai szakértőjével,
Szűcs Krisztiánnal jártuk körbe.
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N

em kevesebbet állít az egyik vezető stratégiai tanácsadó
cég, a Roland Berger tanulmánya, mint hogy komoly
fenyegetést jelentenek az insurtech megoldásokat
képviselő vállalatok a piacon lévő biztosítók számára.
A biztosítási üzlet ugyan meglehetősen bonyolult folyamat, azonban a markánsan változó piaci igényeknek köszönhetően egyre
nagyobb a létjogosultsága ezen a területen a technológiai innovációnak. A globális biztosítási ágazat üzleti értéke napjainkra megközelíti az ötezer milliárd dollárt, azaz kisebb mértékű piacvesztés is
komoly értéket képvisel, ehhez képest a szakma régi szereplői jóval
lassabban korszerűsítik rendszereiket, mint a pénzügyi szolgáltatási
ágazat más területein működő vállalatok. Más szektorokkal öszszehasonlítva a digitalizáció hatása kevésbé volt meghatározó, és
ez a tradicionális struktúrával és megoldásokkal operáló szektor
a mai napig nem használta ki az ebben rejlő potenciált. Ezek után
kevésbé meglepő, hogy az insurtech vállalkozások megpróbálnak
hatással lenni a piaci folyamatokra. A technológiai fejlesztésekre
fókuszáló vállalatok számának és a beléjük fektetett tőke gyarapodásának ismeretében (a CB Insights piackutató cég becslése szerint

it
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„Számos insurtech vállalkozás a blockchain által nyújtott decentralizált működés mellett tette le a voksát, így kiiktatta a biztosítót, és okosszerződésekkel biztosított kockázati közösségeket
hozott létre” – mondta Szűcs Krisztián. Emellé olyan innovációkat
is fejlesztettek, mint a chatbot alapú kárrendezés vagy a gyors és
egyszerű szerződéskötés. Hogy ez a folyamat milyen minőségbeli változásokat eredményezett? Az amerikai Lemonade startup
például a mesterséges intelligencia segítségével három másodperc alatt képes rendezni akár egy szombat éjszakai káresetet is.
A személyes találkozásokat igénylő értékesítőt kiiktató kínai
Zhong An 2013-as alapítása óta pedig több mint félmilliárd ügyféllel és több mint nyolcmilliárd értékesített szerződéssel rendelkezik. „Ez a szám több mint kétszerese az Allianz, a Generali és az AIG
összesített ügyfélszámának” – érzékeltette az arányokat a szakértő.

2016-ban 1,7 milliárd dollár volt) a tradicionális iparág jövőjét jó
eséllyel ezek az új szereplők fogják megreformálni. A piac hagyományos szereplőinek hegemóniája továbbra sincs veszélyben, hiszen
jellemzően kis cégekről van szó, nem különösebben erős pozíciókkal és viszonylag korlátozott anyagi lehetőségekkel.

Megkezdődött az átrendeződés
De vajon hogyan lehetne meghatározni az insurtech kifejezést?
Szűcs Krisztián biztosítási szakember, az első magyar biztosítási chatbot fejlesztője és üzemeltetője szerint a terület újdonsága miatt egyelőre még nincs egzakt deﬁníciója a kifejezésnek.
„Az insurtech alapvetően a biztosítási iparágat megreformálni képes és akaró, technológiai újításokat tartalmazó megoldások használata.” A szakértő szerint fontos kérdés, hogy insurtechnek tekinthetőek-e a biztosítók által alkalmazott technológiai fejlesztések,
vagy inkább a szolgáltatást alapjaitól újraértelmező megoldásokat soroljuk ide. Véleménye szerint az utóbbiakat, ahol a legújabb
technológiai innovációkkal, adatkezelésekkel, decentralizált, egyszerűsített, hatékony biztosítási megoldásokkal találkozhatunk,
melyek megértése és kezelése könnyű, olcsó és transzparens
a felhasználó számára. Az insurtech cégek termékeket és szolgáltatásokat kínálnak a biztosítók számára az üzleti folyamataik javításához, valamint az ügyfelek jobb kiszolgálásához. Ez elsősorban
az online alkuszokra jelent veszélyt, mert az insurtechek gyorsabban tudnak reagálni az ágazati problémákra, mint a hagyományos
piaci szereplők.

A blockchain egy algoritmus és a hozzá tartozó elosztott adatstruktúra, amellyel egymással kapcsolatban lévő emberek
elektronikus pénzt tudnak kezelni – bárminemű központosított
adminisztráció nélkül.

A példaként hozott vállalatok is jól mutatják, hogy az insurtech
– legalábbis egyelőre – főként a tömegtermékek és az egyedi kis
biztosítások piacára tud sikerrel betörni – állapította meg a szakértő, kiemelve: elsősorban a lakás-, utas- vagy a gépjármű-biztosítások piacán, illetve a „kütyübiztosítások”, vagy az olyan ritkán
használt nagy értékű eszközök, mint egy fényképezőgép, komolyabb kerékpár biztosításának piacán jelentek meg az első fejlesz-

Az insurtech főként a tömegtermékek és az egyedi kis biztosítások piacára tud sikerrel betörni, elsősorban
a lakás-, utas- vagy a gépjármű-biztosítások piacán. A komplexebb, szakmai tudást és személyes bizalmat
igénylő termékeket még továbbra is a hagyományos biztosítási tanácsadók fogják eladni.
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stabilitás, a brand értékének és a részvények értékének megőrzése
és gyarapítása. Ebbe pedig nem fér bele egy esetlegesen elbukó
innovációs projekt. „A magyarországi biztosítók menedzsmentje nem alkot, inkább csak működtet, teljesen más attitűdre lenne
szükség ahhoz, hogy az innováció élére álljanak” – tért át a hazai
helyzet elemzésére Szűcs Krisztián, és kiemelte: itthon még gyerekcipőben jár az insurtech. A tényszerűség kedvéért fontos megjegyezni, hogy az első, anyagilag is rendkívül sikeres vállalkozás
a már korábban említett kínai Zhong An volt, mely 1,5 milliárd
dolláros IPO-t (Initial Public Oﬀeringet, vagyis kezdeti nyilvános
részvénykibocsátást – a szerk.) hajtott végre.
A szakértő szerint a visszafogott hazai reakció oka elsősorban
abban keresendő, hogy a magyar startupperek inkább a pénzügyi
szektorokra fókuszáló ﬁntech felé fordultak először, emellett pedig a (túl)szabályozottság sem kedvez az insurtechnek, ráadásul
saját fejlesztésként piacra dobni egy terméket elég nehéz, hiszen
megfelelő tőke szükséges hozzá az esetleges korai kárkiﬁzetések miatt. Ennek ellenére akadnak üdítő kivételek, ilyen például
a Kriph.io, amelyik insurtech indulóként több ﬁntech elől elhozta
a FinTechShow fődíját 2017-ben. A Kriph egy „okos” casco biztosítási platform, ahol közösséget lehet szervezni, a közösségek szabályait a csoporton belül lehet kialakítani, a vezetési stílus alapján
adhatnak díjkedvezményt vagy épp felárat. Mindezt „vízfej” nélkül.
Szűcs Krisztián úgy tudja, biztosítót keres a fejlesztőcsapat az ötlethez, de a magyar biztosítós közeg, legalábbis most még nehezen fogadja be az ennyire új megközelítéseket. „Kíváncsian várom
ugyanakkor az Uniqa nemrég indult kezdeményezésének hatását,
melyet cherrisk néven indított, illetve a RowanHill első magyar
blockchain-alapú biztosítását, melyet jövőre terveznek itthon indítani” – említett további biztató hazai fejlesztéseket. És hogy kicsit
büszkék is lehessünk a hazai sikerekre, ez utóbbi insurtech nemzetközileg is az elsők között léphet piacra blokkláncalapú, adatvezérelt biztosítási termékével.
Szintén pozitív fejlemény, hogy az utóbbi időben saját műhelyeket kezdtek el létrehozni a biztosítók. A Generali Innovációs ötletbörzét indított a Corvinus Egyetemen, a Posta Biztosító létrehozta
a Hello Labot, de az NN-nek és más biztosítónak is vannak már in-

tések. Ez utóbbiakra jó példa a Trov és az AXA együttműködéséből született megoldás, mely egy applikáció segítségével lehetővé
teszi, hogy bizonyos tárgyakra akár egy-egy napra kössünk biztosítást. Mindezt egyszerűen, a telefonunkon keresztül.
A szakértő szerint az eddigi tapasztalatok alapján félnivalójuk
inkább az online alkuszoknak van, mint a hagyományos biztosítási tanácsadóknak. Ez utóbbiak szerződésportfóliójából ugyanis
az elmúlt években már kikoptak az egyszerűbb tömegtermékek,
és a komplexebb, szakmai tudást és személyes bizalmat igénylő
termékeket továbbra is ők fogják eladni. A többi szolgáltatás esetében viszont az okosmegoldások sok ügyfelet csábíthatnak át az
online alkuszoktól, de adott esetben a hagyományos biztosítóktól is. Szűcs Krisztián szerint a szektor jövőjét illetően az a legfőbb
kérdés, hogy a biztosítók elengedik-e ezeket a területeket és teret
hagynak az insurtech biztosítók megjelenésének, vagy maguk is
az innováció élére állnak.

Első lépések Magyarországon
„Egyrészt a különböző piacok általános digitalizációs hype-ja, a
startup boom, de elsősorban az ügyféligények hozták létre az insurtechet” – magyarázta a szakértő, amikor a digitalizációs folyamatot elindító tényezőkről érdeklődtünk. Azt látva, hogy egy
biztosító mennyire bürokratikus, és mekkora az innovációval kapcsolatos ellenállás a menedzsment és a hagyományos értékesítési
rendszereket működtető kollégák részéről, csak idő kérdése volt,
hogy az ebbe belefáradt biztosítási szakemberek vagy ügyfelek mikor kezdenek saját fejlesztésekbe. Véleménye szerint az ellenállás
részben onnan ered, hogy a menedzserek még csak most tanulják
azokat a technológiai újításokat, melyeket gyermekeik már használnak is. De ezzel nincs vége a hátráltató tényezőknek, a biztosítók ügyvédjei az egyre szigorodó jogi környezetnek való megfelelést szem előtt tartva hátráltathatják az ötletek megvalósulását,
az informatikusoknak pedig az elavult rendszerek működtetése és
fejlesztése mellett nem sok idejük marad a teljesen új fejlesztésekre. A szakértő szerint ebben nincsen semmi meglepő, hiszen a sokszor évszázadok óta stabilan működő biztosítók fő célja a további

Az Y és Z generáció tagjai már sokkal egyszerűbb, érthetőbb megoldásokat szeretnének, lehetőleg okoseszközökön, mindent azonnal, 24/7 elérhetőséggel – azaz a hét minden napján, éjjel-nappal. Ez a generáció már nem ragaszkodik az anyagi javakhoz, nincs
feltétlenül saját lakásuk, házuk, a digitális szocializációnak köszönhetően pedig már előbb oldanak meg mindent számítógépen,
telefonon, mint hogy beengedjenek magukhoz egy üzletkötőt vagy ügynököt.
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novációs kísérletei, ahol kívülről vonnak be insurtech-jellegű megoldásokat. „Ezek egyrészt segítenek a hagyományos biztosítóknak
megérteni a jövő generációját, másfelől nem nekik kell erőforrást
biztosítani ötletek kidolgozására, és a tényleg működőképes megoldásokat be tudják integrálni vagy meg tudják vásárolni, mielőtt
esetleg konkurensként jelennének meg a piacon” – jegyezte meg
Szűcs Krisztián, aki szerint Magyarországon nem lesz egyszerű külön biztosítóként piacra vinni egy insurtechet.
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a következő évtizedben a
biztosítók ügyfelei között egyre nagyobb számban jelennek meg
az 1995 után születettek. Ezek a ﬁatalok rendkívül alulbiztosítottak, ami feltehetőleg bizalmatlanságból is fakad, azonban a szakértő szerint ebben a kudarcban az is közrejátszik, hogy az Y és
Z generáció tagjai valószínűleg nem a megfelelő módon vannak
megszólítva. Mint fogalmazott, a mai ﬁatalok sokkal egyszerűbb,
érthetőbb megoldásokat szeretnének, lehetőleg okoseszközökön,
mindent azonnal, 24/7 elérhetőséggel, vagyis a hét minden napján, éjjel-nappal. Ez a generáció már nem az anyagi javakhoz ragaszkodik, nincs feltétlenül saját lakásuk, házuk, a digitális szocializációnak köszönhetően pedig már előbb oldanak meg mindent
számítógépen, telefonon, mint hogy beengedjenek magukhoz
egy üzletkötőt vagy ügynököt. Ezeket az igényeket azonban a
hagyományos értékesítői szisztéma egyszerűen képtelen kiszolgálni. Szűcs szerint ráadásul rengeteg adatunk keletkezik bankoknál, okoseszközökön, egészségügyi intézményekben, melyeket
megfelelően aggregálva, leszűrve sokkal személyre szabottabb
árazással és szolgáltatási körrel lehetne kiszolgálni az ezt igénylő
célpiacot. „Banki adatok alapján nemcsak az határozható meg,
hogy mennyi pénzt tud valaki félretenni, de a kockázattűrő képesség, a likviditás iránti igény és sok minden más is” – mutatott rá
a szektorok közötti különbségekre a szakértő, hozzátéve, hogy
a hagyományos termékfejlesztéssel nem lehet ilyen mélységben
egyénre szabni a szolgáltatásokat, éppen ezért itt van mozgástere
az insurtechnek.

insurtech, ha mielőbb ki tud jutni a nemzetközi piacra, lehetőleg
az Egyesült Államokba, ahol kapcsolatokat, szakmai támogatást
és nagyobb tőkét tud szerezni.

Hova tovább?
Szűcs szerint az insurtech sikere a jövőben nem kérdéses, annak
jelenlegi mértékét azonban nehéz mérni. Egyes nemzetközi tanulmányok szerint az évtized végén kezdődhet az insurtechek igazi
oﬀenzívája. A Technavio technológiai kutatással és tanácsadással
foglalkozó cég tanulmánya egyebek között azt írja, hogy az elkövetkező években ezeknek a cégeknek a piaca évente átlagosan 10 százalékot meghaladó mértékben nőhet, és ezt a bővülési ütemet főleg
az internetalapú üzleti ökoszisztéma felfutása hajtja. A tanulmány
kitér arra is, hogy a piaci terjeszkedés meghatározó elemei ebben
a szegmensben is a közösségi média platformok lehetnek. A szakértő a hazai jövőképpel kapcsolatban arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy
a legnagyobb problémát egyrészt továbbra is az jelenti, hogy a
nemzetközi folyamatok ellenére a hazai szektor jó része a startupok

Húszból egy marad talpon
Szűcs Krisztián úgy látja, hogy a magyar gyakorlat bebizonyította:
az uniós vagy más hazai források biztosítása önmagában kevés az
átütő sikerhez. Mint emlékeztetett, a startupok kezdeti ﬁnanszírozását segítő Jeremie-program sem tudott átütő sikert felmutatni,
ugyanakkor azt is elismeri, hogy a dotáció mértéke sokszor nem is
lehet elegendő hozzá. „A hazai startupok 5-10 millió forint közötti
összeget kapnak inkubációs vagy pre-seed szakaszban, miközben az
Amerikai Egyesült Államokban 100 ezer dollár, azaz közel 30 millió
forint a »beugró«. A rendszer sem tökéletes, azaz egyrészt a kapcsolatok is befolyásolhatják egy-egy pályázat sikerét, és volt idő,
amikor olyan könnyen adták a pénzt, hogy az szintén nem segítette
a valódi fejlesztéseket” – sorolta a buktatókat Szűcs, aki egy szakértők között ismert mondást idézve úgy fogalmazott: „a Jeremie
olyan, mint a drog, nehéz lejönni róla és valódi munkát kezdeni
utána”. Azt is elmondta, hogy a befektetői oldal kockázatviselése
sem ideális. „Ez nem egy hagyományos befektetés, húsz startupból
jó, ha egy marad talpon, a többibe invesztált pénz elvész” – ismerte
el a kockázat nem is olyan alacsony mértékét, hozzátéve: az az egy
sikeres ötlet azonban több százszoros hasznot hozhat. Véleménye szerint Magyarországról akkor lehet sikeres egy startup, akár

Az évtized végével az insurtech cégek piaca évente átlagosan 10 százalékot meghaladó mértékben nőhet, és ezt a
bővülési ütemet főleg az internetalapú üzleti ökoszisztéma
felfutása hajtja. Egy tanulmány szerint a piaci terjeszkedés
meghatározó elemei ebben a szegmensben is a közösségi
média platformok lehetnek.

esetében még mindig a hagyományos hitelezésben gondolkozik.
Másrészt pedig a szektor teljesítőképességét is gátolja, hogy párhuzamosan működtetik a hagyományos értékesítési struktúrát és
az innovatív megoldásokat. Szűcs Krisztián ugyanakkor bizakodó,
mert vannak olyan pozitív értelemben vett „őrültek”, mint például
a Kriph.io alapítói, akik hajlandóak kitaposni az utat, látják és értik
a fejlődés irányait, ráadásul a biztosítók is elkezdték – ha lassan is –
ﬁgyelembe venni az új generációk igényeit. ¡
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Ábrák forrása: GKI Digital

Hogyan látják a hazai
vállalatok a digitalizációt?
Ma már komplexebben értelmezik a digitalizáció fogalmát a magyarországi vállalatok, mint két esztendeje. A fejlesztések terén kulcsfontosságú tényező a képzett munkaerő, és egyre határozottabban fogalmazódik meg a digitalizáció versenyelőnyt jelentő tényezőként.

S

okat fejlődött a digitalizáció értelmezése a hazai vállalatok körében
az elmúlt két évben: összetettebben és árnyaltabban látják a helyzetet – derült ki a Siemens Zrt. által kezdeményezett, és a GKI Digital által végzett
felmérésből, melynek célja a 2016-os, azonos témában és módszertannal készült
felmérés óta történt változások nyomon
követése volt. A reprezentatív kutatás keretében a Siemens számára releváns öt
ágazatban (energia, egészségügy, közlekedés, ipari gyártás és ingatlanfejlesztés)
tevékenykedő cégeket vizsgálták. Újdonságként a közép- és nagyvállalatok mellett
a kisvállalati szektor is részét képezte a
megkérdezett célcsoportnak.

Megváltozott szemlélet
A digitalizációs lehetőségek tárháza folyamatosan bővül, így a vállalatok számára
maga a digitalizáció fogalma is mást je-

lent ma, mint két évvel ezelőtt. Gyakran
a korábban még digitalizációként értelmezett fejlesztéseket ma már szinte alapvető
adottságként kezelik, és a digitalizációt csak
komolyabb, összetettebb esetekben tartják
helytálló kifejezésnek. A fogalomnak szektoronként és vállalatméretenként is eltérő
a jelentése: míg a kisvállalatoknál sokszor
az egyszerűbb, kisebb beruházások is digitalizációs fejlesztésnek számítanak, addig
a nagyvállalatok inkább komplex, nagy léptékű beruházásokban gondolkodnak.
Az idei felmérés eredményei megváltozott, lényegesen összetettebb látásmódról
tanúskodnak.
Bár a digitalizációs index látszólag nem
mozdult el a 2016-os 3,5-es szintről, ez az
érték immár teljesen mást takar, mint két
éve: a kisvállalatok idén kerültek be először a
kutatásba, e szektor indexe 3,2 lett, a középvállalatoké 3,5, míg a nagyvállalatoké 3,7-re
emelkedett. Változott ugyanakkor a vállalatok körében a digitalizáció megítélése is.

Mit értenek digitalizáción a vállalatok?

A szervezet különböző szoftvereinek összekapcsolása

„Korábban a vállalatok számára a digitalizáció elsősorban az analóg folyamataik
kiváltását és elektronikus rendszereik bővítését jelentette. A digitális folyamatok bevezetésétől emellett azt is várták, hogy tisztább
képet kapjanak működésük hatékonyságáról. Napjainkban digitalizáción a megkérdezettek többnyire a szervezet meglévő
szoftvereinek összekapcsolását, hálózatban
való kezelését, illetve a digitális adatgyűjtést
és adatelemzést értik. Egyértelmű, hogy sokkal mélyebben belelátnak a digitalizációs
folyamatokba, és az adatok felhasználásával törekednek a digitalizációban rejlő
előnyök kiaknázására. A vállalatok 61 százaléka szerint a digitalizáció pozitívan járult
hozzá hatékonyságuk növeléséhez” – magyarázta Madar Norbert, a GKI Digital üzletágvezetője.
Általánosságban a megkérdezett vállalatok úgy tapasztalják, hogy jelenleg
kevesebb a hátráltató tényező, és jobbak
a körülmények a digitalizációs fejlesztések megvalósításához, illetve több szektorban felkészültebbnek is érzik magukat
a cégek a további fejlesztések elindítására.
A bővülésnek azonban minden ágazatban komoly akadálya a jelenleg tapasztalható munkaerőhiány.

Adatok gyűjtése és elemzése

A képzett munkaerő hiánya
és ennek hatásai

A működés hatékonyságának jobb átláthatósága
A szervezet elektronikus rendszereinek bővítése
Komplex szemlélet, mely a működés egészét jellemzi

A magasan képzett munkaerő hiánya több
szempontból is hatással van a vállalatok
digitalizációs törekvéseire. Egyrészt előfeltétele a tervezett fejlesztések megvalósításának, másrészt a már megvalósult projektek, a digitalizált területek mindennapi működtetéséhez is elengedhetetlen a
képzett munkaerő. A vizsgált vállalatoknál

Működésüknek csak egy-egy területét érinti
Folyamatok távoli irányíthatósága
Analóg folyamatok kiváltása
Folyamatok automatizálása
Emberi erőforrást igénylő feladatok gépi kiváltása
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általános problémát jelent, hogy megfelelő szakembereket találjanak a digitalizáció által érintett területekre.
A digitalizálás hatására megjelent új
területeken a felmérésben részt vevő vállalatok többségének nem volt szüksége
vagy épp lehetősége új munkaerő alkalmazására, így az esetlegesen létrejött új
munkakörök betöltését házon belüli munkaerő-fejlesztéssel, illetve a feladatkörök átcsoportosításával oldották meg.
Összességében a vizsgált vállalatok 1116 százaléka oldotta meg az új területek
ellátását létszámbővítéssel. Ám vannak
olyan újonnan létrejött digitalizációs területek is – ilyen az adatgyűjtés és -tárolás –,
melyek annyira speciális szaktudást igényelnek, amit nem feltétlenül lehet átképzéssel megszerezni (vagy az átképzésre nem
áll rendelkezésre megfelelő anyagi háttér).
Megnőtt például a big data szakemberek
munkaerőpiaci értéke, hiszen ők azok, akik
a digitalizáció eredményeképpen keletkező
óriási mennyiségű adat összegyűjtésében,
tárolásában és elemzésében a leginkább
otthon vannak.

A digitalizáltság állapota a vállalatokon belül
Adminisztráció (pl.: könyvelés, pénzügyek)
Általános működési folyamatok
Tervezés
Döntéstámogatás
Ellenőrzés
Gyártás

A digitalizáltság feltételei közül melyek a legszükségesebbek?
Tulajdonosi elkötelezettség
Képzett középvezetői réteg
Technológiai és infrastrukturális feltételek
Anyagi feltételek
Képzett munkaerő
Szükséges belső erőforrás

A digitalizáció
mint versenyelőny
A digitalizációt leginkább akadályozó tényezők

Anyagi feltételek hiánya

Tulajdonosi/anyavállalati ellenállás

Szervezeti rugalmatlanság

A digitalizáció hatásai a vállalatoknál
ÖSSZES

KÖZÉPÉS NAGY

Az elmúlt három évben számszerűen kimutatható
mértékben járult hozzá a vállalat eredményének
növekedéséhez.
Közvetve járult hozzá az eredményhez az egyszerűbb, átláthatóbb és tervezhetőbb működésnek
köszönhetően.

Pozitív hatása van
a digitalizációnak:

Nem járult hozzá kimutathatóan az eredmény
növekedéséhez.

inno -tér

A megkérdezett vállalatok többsége úgy
látja, hogy a digitalizáció továbbra is versenyelőnyt jelent a hazai és a regionális piacon.
Ágazati összehasonlításban az energiaszektorban jelenik meg leginkább a magas fokú
digitalizáltság versenyelőnyként, ahol a szereplők 30 százaléka közepes, 64 százaléka
nagymértékű versenyelőnyt tulajdonít a
digitalizációnak. A kisvállalatoknak jelent
legkevésbé versenyelőnyt a digitalizáció, hiszen ők jellemzően nem nemzetközi színtéren versenyeznek, épp ezért a belföldi
piacon kevésbé jelentkezik előnyként vagy
hiányként a digitalizáció. Ez jól jelzi azt,
hogy a hazai vállalati szektorban további
ösztönzésre van szükség a fejlesztések előmozdítására.
„A digitalizáció a növekedés hajtóereje,
segítségével a vállalatok hatékonyabbá,
rugalmasabbá és gyorsabbá tehetik működésüket, ami elengedhetetlen a jelenlegi
piaci környezetben. A digitális átalakulásból igazi versenyelőnyre pedig azok tudnak
majd szert tenni, akik felismerik és élni is
tudnak a belőle fakadó számos új üzleti
lehetőséggel” – emelte ki Dale A. Martin,
a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója. ¡

2018. október

innotéka
inn

49

kétszer gyorsabb • szakemberhiány

Megújul a Viber
Új dizájn, kétszer gyorsabb üzenetkézbesítési
sebesség és megújult chatélmény – egyebek között ezekkel az újításokkal fejleszti szolgáltatását
a világ egyik vezető üzenetküldő alkalmazása.
„Kivételes kommunikációs élményt szeretnénk nyújtani több száz millió felhasználónk számára – ez az, ami a folyamatos innovációra sarkall bennünket”
– adott magyarázatot a fejlesztések motivációs hátterére Oﬁr Eyal, a Viber
termékfejlesztési alelnöke. Az applikáció külső és belső megújulásának köszönhetően az üzenetek kétszer gyorsabban érnek célba, ráadásul a gyorsabb küldési sebességhez új ikonok is járnak, amelyek könnyebben megmutatják az
üzenetek státuszát. A ✓ ikon jelzi, hogy az üzenetet elküldted, a ✓✓ ikon jelenti,
hogy az üzeneted megérkezett a partnered telefonjára, a lila színűre változó ✓✓
ikon pedig az elolvasott üzenet státuszát jelöli. A másik módosítás az alkalmazás kinézetét érinti. A chatablakok élénkebbek és nagyobbak lesznek,
emellett a képek, valamint videók érkezésekor nagyobb és sokkal jobb minőségű bélyegképek jelennek meg a képernyőn. A cég közleménye kiemeli azt is,
hogy az üzenetküldő alkalmazás továbbra is a végponttól végpontig történő
titkosítást alkalmazza, amely a legbiztonságosabb üzenetküldési rendszer
a piacon. Az új, gyorsabb chatablakok a világ minden pontján elérhetők az iPhone
felhasználók számára, és hamarosan érkeznek az Android készülékekre is. ¡

Másoddiplomás-képzés a kiberbűnözők ellen
A kiberbűnözés terjedésére és a jól képzett
A
információbiztonsági szakemberek hiányára
válaszul a Budapesti Metropolitan Egyetem
(METU) idén ősztől másoddiplomás információbiztonsági menedzserképzést indít.
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nemzetközi adatok alapján mindenképpen szükség van
a képzésre, ugyanis a Center for Strategic and International Studies kiberbiztonsági vezetőket tömörítő szervezet
2018-as tanulmánya szerint éves szinten már mintegy 600 milliárd dollárra rúg a kiberbűnözéssel összefüggő incidensek
által okozott kár. A legnagyobb problémát a szakemberhiány
jelenti: az Egyesült Államokban tavaly több mint 760 ezren
dolgoztak információbiztonsági szakértőként, a betöltetlen állások száma pedig elérte a 350 ezret. A világ egyik legnagyobb
kiberbiztonsági vezetőket tömörítő szervezetének jelentése
szerint Európában 2022-re 350 ezer új szakemberre lesz szükség az információbiztonság területén.
Az információbiztonsági szakértők iránt hatalmas és egyre növekvő igény mutatkozik Magyarországon és világszerte
– hangsúlyozta Horváth Zsolt, a METU információbiztonsági képzésének vezetője, aki arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy
az európai általános adatvédelmi rendelet, a GDPR , valamint
az állami és önkormányzati szervek információs rendszereinek védelméről szóló törvény életbe lépése tovább fokozzák
a szervezetek igényét az információbiztonság kiépítésére.
A három féléves képzés a versenyszférában és a közigazgatásban jelentkező komplex információbiztonsági feladatok megoldására, szervezésére és irányítására, rendszerszemléletű kezelésére készíti fel a résztvevőket. ¡
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Steven Pinker • Barabási Albert-László • Forgács Attila

Steven Pinker

Az erőszak alkonya
Hogyan szelídült meg az emberiség?

Typotex Kiadó

– az általános közhangulat ellenére –
valójában csökkenő tendenciát mutat.
Ahogy lassanként megértjük az erőszak
visszaszorulását, más színben tűnik fel
előttünk a világ: a múlt már kevésbé
látszik ártatlannak, és a jelen kevésbé sötétnek. Pinker a felvilágosodás
védelmére kel, miközben sorra dönti le
az erőszak természetével kapcsolatos
mítoszokat. A 2011-ben megjelent könyv
óriási hatással volt az olvasókra. •

Ember embernek farkasa, a világ
napról napra rosszabb hely, sorozatosak a bűncselekmények, háborúk zajlanak, szinte folyamatos a terrorizmus –
ez a hírolvasó mindennapi tapasztalata.
Steven Pinker a korábbi műveiben kifejtett eredményeire alapozva az erőszak
és az erőszakmentesség pszichológiáját
járja körül, és arra az eredményre jut,
hogy az évszázadok során az erőszak

Barabási Albert-László

A képlet
A siker egyetemes törvényei

A szerző – a hálózatok világhírű kutatója – a tudósokra jellemző kíméletlen
logikával tárja fel előttünk a siker kollektív természetét, azaz hogy a siker
valójában annak függvénye, hogy mit
gondolnak rólunk a többiek, és hogyan
reagálnak a cselekedeteinkre. Mindennapi életből vett példák segítségével
világítja meg a siker törvényszerűségeit, azokat, amelyek alapján megdöbbentő pontossággal jósolható meg,
hogy adott feltételek között ki lesz
valóban sikeres és miért. •

Libri Kiadó
Mi végeztük el a munka oroszlánrészét, mégis más kapta a dicséretet.
Remekül játszottunk a meccsen, de
mintha ezt rajtunk kívül senki nem
vette volna észre. Fantasztikus ötlettel
álltunk elő a munkahelyünkön, mégis
valaki mást léptettek elő. Miért?
Az életben gyakran tapasztaljuk, hogy
a kimagasló teljesítmény és a siker
nem feltétlenül jár kéz a kézben.

Forgács Attila

Az evés lélektana

Az éhségérzetet nem csupán az élettani
éhségjelek, hanem bizonyos ősemóciók
is kiváltják. Az ember eredeténél fogva
gyűjtögető-eszegető lény, aki örömeit
és bánatait egyaránt hajlamos elenni.
A kövér ember éhes lelkének „alagsorában” ott élnek kiéhezett elődei, akik
ősvágyak formájában irányítják evési
szokását. Mi ez a titokzatos, kontrollálhatatlan őserő? Honnan ered? Mit
kezdhetünk vele? Miért eszünk akkor is,
ha nem vagyunk éhesek? Ilyen kérdésekre keresi a választ a könyv. •

Harmadik, bővített kiadás

Akadémiai Kiadó
Mi történt az utóbbi huszonöt évben?
Megduplázódott az elhízottak aránya.
Pedig korábban soha nem tapasztalt
fogyókúrahullám söpört végig a világon. A fogyás szándéka még érthető is
a tömeges elhízás esetén, na de miért
hízunk a fogyókúrák dacára?
A tudatos fogyási szándék ellen – jóval
erősebb – őstudattalan erők hatnak.
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hűtőtorony, apróbordás hőcserélő, zárt rendszer

Szerző: Stöckert Gábor

Épül az inotai hőerőmű, a jellegzetes
alakú hűtőtornyokkal, 1951

A hűtőrendszert
bemutató ábra Heller
egyik külföldi szabadalmi kérelméből

INDEX

bolikus formájából következő kéményhatás
gondoskodott, részben külön ventilátorok.
A Heller–Forgó-féle hűtőrendszer nagy előnye a zártsága volt: egyszer kellett feltölteni
vízzel, és attól kezdve nem vesztett, így nem
is igényelt vizet, amivel az erőmű gazdaságosabbá és könnyebben telepíthetővé vált.
A berendezés főpróbájára 1954-ben került sor egy textilgyárban – addigra már
mindkét mérnök Kossuth-díjat kapott, korábbi munkásságuk elismeréseként. A sikeres kísérlet után először Dunaújvárosban,

Forrás: omikk.bme.hu

rélő tulajdonképpen alumíniumlemezekből
ügyesen kialakított bordák sorozata volt,
amelyekkel a hűtővízcsöveket borították.
A hűtőbordák nagy hőmennyiséget tudtak
átadni a levegőnek, és kialakításuk egyfajta
természetes huzatot is létrehozott. A bordákkal ellátott hőcserélő elemeket nagy
hűtőtornyok aljára helyezték cikcakkban,
egymással 60 fokos szöget bezárva, mert
így működtek a leghatékonyabban. A hűtőlevegőről részben a torony hengeres-hiper-

A Forgó-féle apróbordás hőcserélők

Forrás: Kossuth Klub

A fosszilis erőművek jellemzően úgy működnek, hogy a fűtőanyagok elégetésével
vizet melegítenek és gőzt állítanak elő, a gőz
turbinákat hajt meg, azok pedig az áramot
szolgáltató generátorokat. Az első ilyen erőművek tervezésekor a legnagyobb fejtörést
az okozta, hogy a fáradt gőzt hogyan csapassák le és vezessék vissza a rendszerbe.
A megoldás egy sokszor toronyméretű
hűtőberendezés, kondenzátor lett, amely
eleinte vízhűtéses volt. Ez a technológia
rengeteg, folyamatosan utánpótolt vizet
igényelt – mígnem jött két magyar, és megmutatták, hogyan lehet léghűtéssel megoldani a problémát.
Heller László és Forgó László egyidősek voltak: 1907-ben születtek, előbbi
Nagyváradon, utóbbi Budapesten. Mivel
mindketten a Zürichi Műszaki Egyetemen
tanultak gépészmérnöknek, hamar megismerkedtek, és diplomaszerzés után kétkét évet tanítottak a svájci intézményben.
Hazatérve Heller energetikai fejlesztéseken
dolgozott (például az ajkai erőművön), az
Egyesült Izzó szakértője lett, a háború után
pedig megalapította az Egart Rt.-t, amely
az államosítást követően Hőterv, később
Energiagazdálkodási Intézet (EGI) néven
vált ismertté. Forgó a Magyar Radiátorgyár
Rt. mérnökeként dolgozott 18 évig, majd
1951-től haláláig a Hőterv/EGI főmunkatársa, később osztályvezetője lett.
A léghűtéses erőmű-kondenzátor elvét
Heller dolgozta ki az 1940-es években, de a
rendszer kritikus elemét, az apróbordás hőcserélőt Forgó alkotta meg az 1950-es évek
elején. Heller keverőkondenzátort talált ki,
amelyben a fáradt gőzt nagy tisztaságú
hűtővízzel csapatják le – ennek eredményeként forró víz keletkezik, azt megfelelő hűtés után újra fel lehet használni részben az
erőmű kazánjánál, részben hűtővízként.
Forgó találmánya az említett megfelelő hűtésről gondoskodott: az apróbordás hőcse-

Forrás: Fortepan/Ivánkay K.

A Heller–Forgó-féle
hűtőrendszer

a Dunai Vasműben alkalmazták nagyban
a világ első légkondenzációs hűtőrendszerét. 1957-ben a BNV-n is bemutatták a hőcserélő elemeket, egy évvel később pedig
a találmány elnyerte a brüsszeli világkiállítás
nagydíját. Ettől kezdve nem volt megállás:
Kína rögtön rendelt a hűtőberendezésből,
a legnagyobb angol áramellátó, az English
Electric Company nagy összegű szabadalmi
szerződést kötött az EGI-vel. Heller–Forgóféle berendezéssel oldották meg például a
gyöngyös-visontai erőmű vagy az 1981-ben
felépült francia Tricastin atomerőmű hűtését, de 1985-ben is dolgozott magyar szerelőcsapat egy iráni erőműben.
Öt évvel Heller után, 1985-ben hunyt el
Forgó László – találmányuk örökségét ma is
az EGI utódja kezeli. ¡

C3D Kft. 30–31 • ELMŰ Nyrt. 35 • HNF Technologies Kft. 32–33 • Kőmérő Kft. 25 • Közlekedéstudományi Egyesület B4 • Leier B2 • Magyar Nukleáris Társaság 1 • Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége B3 • MEVA Zsalurendszerek Zrt. 22–23 • Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet 14–15 • Proﬁgram Irányítástechnikai Kft. 28–29 • Prothermo-Hofmann Ipari Kemenceépítő Kft. 24 • V-Híd Zrt. 26–27
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XVIII. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
SZAKMAI NAPOK

– 25 éves a MaTáSzSz
A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz)
novemberi konferenciájának központi témája

+ÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA
– VAN ÚJ A NAP ALATT
A TÁVHŐ SZEREPE HAZÁNK
ÚJ ENERGIASTRATÉGIÁJÁBAN
Időpont: 2018.

november 6–7.

Helyszín: Hotel Eger & Park**** (3300 Eger, Szálloda u. 1–3.; hotelegerpark.hu)
Az elkövetkezendő évtizedek energiastratégiájának egyik kiemelt célja a távhőszektor
további „zöldítése”. Hogyan alakítható ki tudatos partneri szerepkör az állam és a távhőszektor szereplői között? Miért töltheti be az egyik legfontosabb eszköz szerepét a távhő
az energiapolitikában és a klímavédelemben? Hogyan támogatják e célok megvalósítását az európai uniós ﬁnanszírozással megvalósuló fejlesztések? Mi vár a szektorra a 2020
utáni időszakban? Milyen lehetőségek állnak a szektor rendelkezésére, amelyekkel felgyorsítható a fejlődés? Miért fontos a célok elérésében a szabályozó hatóság?
A konferencián a cégek szakemberei bemutatják a szektort érintő technológiai és szolgáltatási újdonságokat, a résztvevők pedig megoszthatják egymással az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések tapasztalatait. A tapasztalatcsere nagyban hozzájárulhat
egy erős távhőszektori együttműködés kiépüléséhez.
A konferencia első napján a MaTáSzSz a versenyhelyszínt biztosító EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.-vel közösen megrendezi a TávHősök Viadalát, a II. Távfűtésszerelő
Versenyt.
A részletes program és valamennyi dokumentum
elérhető a tavho.org honlapon.
Bővebb információ: info@tavho.org

A Közlekedéstudományi Egyesület
Közlekedésépítési Tagozatának
Közúti Szakosztálya szeretettel várja
jelentkezését a

II. Magyar
Közlekedési
Konferencia
43. Útügyi Napok és
9. Nemzeti Közlekedési Napok
című rendezvényére

Időpont: 2018. november 13–15.
Helyszín: Hotel Eger & Park**** (3300 Eger, Szálloda u. 3.)
A 2017. évi konferencia szakmai sikerét követően ismét megrendezzük az országos jelentőségű rendezvényt.
Dr. Fónagy János, a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke, nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért
felelős államtitkár támogatásával a KTE második alkalommal rendezi meg a Magyar Közlekedési Konferenciát.

Főbb témakörök
Üzemeltetés, gazdálkodás, alsórendű hálózati elemek felújítása • Hidak üzemeltetése, szerkezetválasztás • Kerékpárutak • Önkormányzati utak fejlesztése, üzemeltetése • Közlekedésbiztonság •
Vagyongazdálkodás • Előkészítés, projektek, források, tapasztalatok • Műszaki szabályozás • Pályaszerkezet-méretezés • Pályaszerkezet-építés, kivitelezési tapasztalatok, innováció a kivitelezésben •
Önvezető járművek, intelligens pályák, „okos projektek” • Infrastruktúra statikus és real time adatai.
Források, lehetőségek, útállapot-változások • Innovatív infrastruktúra • Forgalmi modellezés • Tervezés,
új utak, eszközök, módszerek • HR-innováció és generációmenedzsment • Közösségi közlekedés,
város és agglomeráció
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
közvetlenül a KTE titkárságán, a (+36 1) 353-2005-ös telefonszámon vagy a rendezveny@ktenet.hu e-mail-címen,
illetve a ktenet.hu/esemenynaptar oldalról letölthető Támogatói lapjának visszaküldésével van lehetőség.
A kiállítási terület 35 000 Ft + áfa/m2 áron foglalható.

Szeretettel várjuk jelentkezését konferenciánkra!

