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Interjú Csóka György erdőmérnök-zoológussal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Az érdekli, ami csúszik,
mászik, repül

„Tisztában vagyok vele, hogy a magyar erdők túlnyomó részében lehet és kell is gazdálkodni.
Nem mindegy persze, hogy hogyan. Ugyanakkor azt is töredelmesen bevallom, hogy engem
ebből az összetett szóból maga az erdő sokkal jobban érdekel, mint a gazdálkodás. Meggyőződésem, hogy kevesebbet tudunk az erdőről, mint amennyit tudnunk kellene” – nyilatkozta
magazinunknak Csóka György, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti
Tudományos Intézetének tudományos osztályvezetője, akit előző megszólalónk, Standovár
Tibor ajánlott. A több egyetemen is oktató professzor a doktori iskolák hallgatóit különösen
kedveli, mert oda a csillogó szeműek jönnek, akiket valóban érdekel a tudománya.
Anyai és apai ágon is többgenerációs erdészcsaládba született. A Szegedhez közeli Ásotthalmon volt gyerek, ami alföldi viszonylatban erdősültnek mondható vidéken található.
Csupa akác, vagy ennél változatosabb volt a gyerekkori táj?

– Kifejezetten vadregényesnek láttam Ásotthalom környékét.
Az első világháború után a hazai erdőállomány jelentős része a ha-

tárokon túlra került – a fenyvesek esetében az állomány 98 százalékáról volt szó. A múlt század ötvenes–hatvanas éveiben fenyveseket ültettek a mi környékünkön, de foltokban őshonos nyárasok,
csodálatos kocsányos tölgyesek, a mélyebb fekvésű helyeken akár
égerek nőttek. És persze akác. Gyerekkoromban leginkább az foglalkoztatott, hogy hol fészkel a szalakóta, melyik vízbe petéznek
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a vöröshasú unkák, hol lehet legjobb eséllyel compót fogni, és melyik fában fejlődnek a szarvasbogár lárvái. Mivel az iskolai bizonyítványaimmal a szüleim is elégedettek voltak, alig korlátozták félnomád életmódomat. Legfeljebb édesanyám aggódta egy kicsit
túl a kalandjaim során összeszedett horzsolásaimat, zúzódásaimat, amikhez édesapám csak annyi megjegyzést fűzött, hogy „erősödik tőle a bőre”. Ebbe az életvitelbe persze időnként olyan elemek is vegyültek, amikre ma már nem vagyok túlzottan büszke…
A csúzlizásnak, később légpuskázásnak ugyanis időnként azért
nyilvánvaló vadhajtásai is voltak.
Pontosan mire gondol?

– Nem én vagyok az egyetlen, aki Fekete István, Széchenyi Zsigmond és Kittenberger Kálmán könyvein nőtt fel. Felfedezőként
és Afrika-vadászként láttam a jövőmet. Egy rövid ideig az volt
a mániám, hogy minden madárfajból lőnöm kell egyet. Apámnak,
hál’ istennek, meg az volt a mániája, hogy ez nem jó ötlet. Erőteljesen lebeszélt erről. Egyetemista koromban még vadásztam, de
bő harminc éve beszüntettem a puskás vadászatot. Egy hernyó
fotózása nagyobb örömet okoz, mint egy vad elejtése. Akkor minek erőltessem az utóbbit?
Milyen emlékeket őriz a szüleiről?

– Egyedüli élő gyermekükként (egy bátyám és egy nővérem is csecsemőként meghalt) édesanyámra és édesapámra is a lehető leg-

nagyobb szeretettel és hálával gondolok. Azon túl, hogy gondtalan gyermekéveket, a tanulás lehetőségét biztosították számomra,
mindketten olyan utat mutattak nekem, amit érdemes követni.
Egyedül azt róhatom fel „megbocsáthatatlan bűnüknek”, hogy
mindketten (különösen édesanyám) nagyon hamar eltávoztak.
Igazából csak felnőttként értettem meg, hogy édesapám mit vállalt azzal (soha el nem múló lelki sebein túl), hogy egyedül neveljen
és taníttasson. A legnagyobb gyógyír az lehetett, hogy még ismerhette mindkét unokáját.
1979-ben Szegeden, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában érettségizett. 1979 tavaszán első helyezést ért el
az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, ezért felvételi vizsga nélkül került be a soproni Erdészeti és Faipari
Egyetem Erdőmérnöki Karára. Mit kapott az egyetemtől?

– Tanulmányaim során kifejezetten „válogatós” voltam. Az általam
kedvelt tantárgyakat komolyan vettem, azok némelyikét jóval az
elvárásokat meghaladó módon tanultam. A kevésbé kedvelteket
mindenképpen visszafogott lelkesedéssel műveltem. Nem titok,
hogy ez a meglehetősen határozott választóvonal a biológiai és
a műszaki/közgazdasági irányultságú tantárgyak között húzódott. A biológiai irányultságú tantárgyakat sokkal komolyabban
vettem, sokkal több időt és energiát fektettem beléjük. Az erdőmérnökképzés a biológiai és a műszaki tudományok egyfajta ötvözete. Én többet tanítottam volna biológiát, ökológiát, és kevesebb
egyebet. Nekem az erdő sokkal érdekesebb, mint az erdőgazdálkodás. Meggyőződésem, hogy kevesebbet tudunk az erdőről, mint
amennyit tudnunk kellene.
Sopronból számos oktatóra emlékszem nagy tisztelettel és szeretettel. Az idő múlására emlékeztet, hogy az egyetem Botanikus
Kertjében ma már öt olyan professzornak van szobra, akinél én az
1980-as évek elején még vizsgáztam. Egykori oktatóim közül nagy
tisztelettel gondolok Igmándy Zoltánra, az erdővédelem profeszszorára, aki hivatalosan ugyan kórtanos volt, de hatalmas tudása
az erdővédelem más területein, így a rovartan vonatkozásában
is teljesen egyértelmű volt. Sajátosan fanyar humorú, szigorú, de
emberséges oktató volt. Egyik nagy szerencsémnek tartom, hogy
a diploma megszerzése után három éven keresztül – mint aspiránsa – a munkatársa is lehettem. Emberi nagyságát talán az a tanács
érzékelteti leginkább, amit egy négyszemközti beszélgetés során
adott nekem, és amit maga is betartott: „Minél magasabbra ível
a pályád, annál több embernek köszönj előre!” Megkülönböztetett
megtiszteltetésként éltem meg, hogy 2004 júniusában, szülővárosában, Hajdúnánáson, emlékművének avatásakor egykori hallgatói nevében emlékezhettem rá.
A másik Kárpáti László, akinek karizmatikus, lendületes karaktere szinte bevonzotta a békász/lepkész/madarász érdeklődésű
hallgatókat. Sokat csavarogtunk vele erdőn-mezőn-tóparton, de
azt sem tagadom le, hogy időnként egy-egy kocsmába is betévedtünk együtt. Ilyenkor Laci gyakran spontán politikai szemináriumokat is tartott nekünk. Meg kell jegyezni, hogy az ezeken a „képzéseken” elhangzottak nem feltétlenül illeszkedtek az akkor hivatalos
álláspontok fő sodrába (az 1980-as évek első feléről beszélünk).
Egyetemi diplomamunkáját a gyűrűslepke dél-alföldi tömegszaporodásáról írta, később tudományos ösztöndíjasként a fenyőkön élő nagylepkékkel foglalkozott. Kezde-
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tektől legjobban a tölgyeken élő rovarok, ezen belül is a
gubacsokozók érdekelték. Miért éppen ezek a lények varázsolták el?

– Mindig az érdekelt, ami csúszik, mászik, repül. Hol fészkel az egyik
madár, hol lehet megtalálni azt a különleges bogarat? Általános iskola ötödik osztályában fogalmazást kellett írni arról, hogy ki mi
lesz, ha nagy lesz? Az erdészet mellett az állatorvosságot említettem. Utóbbit nem túl komolyan. Az erdők világa érdekelt, ez okozott örömet. Ha Csíkszeredán lett volna legközelebb erdőmérnökképzés, akkor odamegyek. Ha Nyizsnyij Novgorodban, akkor oda.
A diploma megszerzése után, 1985-ben a Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasa
lett, ami nagyjából a mai PhD-képzéssel azonos. Mi vitte
a tudomány felé?

– Akkortájt sokkal nagyobb becsülete volt egy ilyen lehetőségnek.
Aki erre pályázott, az nagy eséllyel azért tette, mert tényleg kutatással akart foglalkozni, és nem ideiglenes, átmeneti megoldásnak
tekintette ezt a lehetőséget. Ez a három év csodálatos volt. Aspiránsi időszakom alatt estem szerelembe a tölgyeken élő rovarokkal, ezen belül is a gubacsdarazsakkal. Ebből a „fertőzésből” a mai
napig sem sikerült kigyógyulnom. Nem is nagyon törekszem rá.
Az ösztöndíj leteltével, 1988. szeptember 1-jén az Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztályán helyezkedtem el, ahol közvetlen munkahelyi vezetőm Tóth József osztályvezető lett. Nem
vagyok híve annak, hogy esetleges kudarcaiért mindig mást okoljon az ember, ugyanakkor egyértelműnek tartom, hogy az esetleges sikerekben óriási szerepe van az embert támogató vezetőknek
és kollégáknak. Szakmai pályafutásom másik nagy szerencséje,
hogy Tóth Jóska, de az Erdővédelmi Osztályon dolgozó többi kolléga is mindenkor egyengették az utamat, segítették törekvéseimet.
Mi volt a fő feladat az Erdővédelmi Osztályon?

– Az egyik legjelentősebb munka a magyar erdők egészségi állapotának változását nyomon követő monitoringrendszer fenntartása és adatainak értékelése. Ennek révén mára már több évtizedes

adatsorok alapján vonhatunk le következtetéseket erdeink egészségi állapotáról. Ugyanakkor mindig nagy ﬁgyelmet fordítottunk
– és fordítunk ma is – az idegenhonos, inváziós rovarokra és kórokozókra is. Hasonlóan kiemelt feladatunk az 1961-ben alapított
Erdészeti Fénycsapda Hálózat működtetése.
Ez a hálózat mire jó, és milyen eredményeket hozott?

– Az eredeti cél az erdészeti kártételek előrejelzésének segítése volt.
Egyes csapdák több mint ötven éve működnek adott helyen. Most
döbbenünk rá, hogy milyen óriási szakmai jelentősége van a bő fél
évszázados idősoroknak! Kitérőnek tűnik, amit mondok, de nem
az. Manapság a tudományos pályázatok kiírói az általuk odaítélt
pénzből két-három év alatt várnak óriási eredményeket. Hosszú
távú ökológiai adatsorokat azonban nem lehet két-három év alatt
produkálni. Nagyon sok hírt lehet arról hallani, hogy Európa nagy
részéről eltűnnek a repülő rovarok, ami az ezeket fogyasztó madarak pusztulásához vezethet. Most dolgozunk egy cikken, amelyben
azt vizsgáljuk, hogy a hazai erdőkben a madarak számára táplálékként szóba jöhető rovarfajok, elsősorban lepkehernyók mennyisége
változott-e. Azt tapasztaljuk, hogy a mennyiség nem változott, de
a fajok összetétele módosult. Több lett a délről érkező faj hernyója, miközben fogyatkozik a hidegebb klímát kedvelők mennyisége.
A több évtizedes korrekt adatokkal számos kérdésre választ adhatunk. A hangsúly a korrektségen van. Tisztességes ember visszamenőlegesen nem gyárt adatokat. Még egy gondolat. Lehet, hogy
az amerikai elnök nem hisz a klímaváltozásban, de az erdők nagyon
is ezt a folyamatot mutatják. A súlyosan aszályos időszakban, illetve
azokat követően gyakoribbak és nagyobb kiterjedésűek a rovarkárok, de a kórokozók által okozott fapusztulások is.
Könnyen szót ért az erdészekkel, vagy mint tudósemberre,
távolságtartóan tekintenek Önre?

– Mivel erdőmérnököt egyetlen helyen, Sopronban képeznek,
ennek az az előnye, hogy a korosztályomból – a korombelieken
túl a nálam tíz évvel idősebbekre és ﬁatalabbakra egyaránt gondolok – szinte mindenki ismer mindenkit. Bármilyen szakmai
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ügyben hihetetlen a többiek segítőkészsége. Meg sem próbálom
eljátszani, hogy én a föld felett félméteres magasságban lebegő
tudós vagyok. Közvetlen, baráti a viszonyom a szakmával. Értjük egymás nyelvét, ha nem is mindig értünk mindenben egyet.
Van olyan terület, ahol ők mozognak otthonosabban, de talán én
is értek valamihez. Próbálok nem kasztosodni.
1998-ban a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán habilitált.
Ugyanebben az évben alma matere egyetemi magántanári
címmel tisztelte meg. 2013-ban ugyanettől az egyetemtől
címzetes egyetemi tanári címet kapott. Három további egyetemen (Szent István Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem,
Debreceni Egyetem) is oktatott, illetve oktat erdővédelmet
vagy ahhoz kapcsolódó tárgyat. Amolyan Intercity-profeszszor, aki folyton úton van?

– Annyit azért nem tanítok, hogy állandóan a vonaton kelljen ülnöm. Rengeteget jövök-megyek, de észszerűen. Az óráimat tömbösítem, mert megoldhatatlan, hogy minden kedden Mátrafüredről valamelyik egyetemre utazzak egyetlen óra miatt. Az élet
nagy ajándéka, hogy azt és annyit taníthatok, amennyit szeretek.
A doktori iskolák hallgatóit különösen kedvelem, mert oda a csillogó szeműek jönnek, akiket valóban érdekel az én tudományom.
Ez számomra is inspiráló.
Az 1990-es évek elejétől egyre szélesedő nemzetközi munkakapcsolatainak köszönhetően tanulmány- és gyűjtőutakat
tehetett, illetve konferenciákon vehetett részt Európa számos országán kívül az Egyesült Államok több tagállamában,
Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Oroszország távol-
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keleti részében, Japánban, Tajvanon, Kínában. Azt vallja,
hogy a tudomány nemzetközi, számottevő nemzetközi kapcsolatok nélkül a kutatás nem lehet az „igazi”. Mit tud nyújtani a lakóhelyére, Mátrafüredre érkező kollégáknak?

– Azt mondják – különösen a szűkebb családom –, hogy a környéken én főzöm a legjobb bajai halászlét, és a vörösboromat
(sajnos nem saját termés) is sokan dicsérik. Félretéve a tréfát, ha
a mátrai erdőkbe – amelyekkel bőven van tennivaló – eljön egy
holland vagy egy brit szakember, tátva marad a szája. Számos
erdőnk lenyűgöző gazdagsággal varázsolja el a messziről jött
kollégákat.
Miként változott az elmúlt évtizedekben az erdők állatvilága? Fejlődést, vagy a fajok sokszínűségének csökkenését tapasztalja?

– Óriási eredmény az erdőterületek növekedése. Az már kevésbé tetszik, hogy sok helyütt a faanyagtermelés felülír minden
más szempontot. Nem azt mondom, hogy az erdőből ne vágjanak ki fákat, mert ott is gazdálkodni kell, hanem arra gondolok,
hogy a természeti folyamatok sokszor teljesen háttérbe szorulnak. Vesszőparipám a holt fák szerepe. Európában az erdők
„tisztántartása” keretében felesleges, inkább káros, mint hasznos dolognak tekintették az elhalt fákat, pedig ezek ökológiai
és erdővédelmi jelentősége óriási. Az odúlakó énekesmadarak
pótolhatatlan dolgokkal segítenek bennünket – rengeteg lombpusztító lényt fogyasztanak el. Korhadt fákba vájható odúkhoz
korhadt fák kellenek. Ez nemcsak természetvédelmi kérdés, hanem az erdők stabilitása, „immunrendszere” szempontjából is
alapvető jelentőségű.
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Interjú Csóka György erdőmérnök-zoológussal
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Elégedett azzal, amit elért?

– Hálás vagyok a sorsomnak. Egyrészt már gyerekkoromban egy
csodálatos, színes, inspiráló, megunhatatlan hivatás felé terelt, ami
akkor is ellátna izgalmas feladatokkal, ha 120 évig élnék, és naponta 36 órát tudnék dolgozni. Másrészt eddigi életem során olyan
nagyszerű emberekkel kerülhettem közeli kapcsolatba, akiknek
barátsága nagyon fontos erőforrás számomra. A munkámban nap
mint nap örömömet lelem, még akkor is, ha egyre nehezebben viselem az elburjánzó bürokrácia okozta napi szintű bosszúságokat.
Eredményeimet munkahelyemen és másutt is elismerik. Ezt olyan
gazdagságnak tartom, amit pénzben aligha lehet kifejezni.
Szakmai szempontból mit tart a legfontosabb eredményének?

– Nem hiszem, hogy előálltam látványos, hatalmas szakmai durranással. Sokféle apróságot tudtam meg – egyik-másik nemzetközi
visszhangot kapott –, amit korábban nem tudtunk. Ha ezt be lehetne illeszteni az erdőkről alkotott tudásunk tárházába, illetve
az erdőgazdálkodás mindennapjaiba, akkor már tettem valamit.
Remélem, amikor nyugdíjba megyek, olyan ﬁatal kollégák kerülnek
a helyemre, akik hozzám hasonló lelkesedéssel, hittel, ambícióval viszik ezt az ügyet. Látok ilyen ﬁatalokat.
Mit tudhatunk meg a családjáról?

– 1988 augusztusa óta boldog házasságban élek Hirka Anikóval, aki szintén erdőmérnök. Azon túl, hogy a meleg, mindenre
gyógyírt adó családi hátteret biztosítja, közvetlen munkatársam
is, így szakmai munkámnak nemcsak közvetett, hanem közvetlen
részese is. A nekem jutó bármely szakmai elismerésnek ő is teljes

jogú részvényese, még akkor is, ha az oklevélre jellemzően csak az
én nevemet írják. Nem mellékesen két olyan ragyogó gyermekkel
ajándékozott meg (Ágnes 1990-ben, Bence 1996-ban született),
akikre a világon mindennél büszkébb vagyok. Bár egyikük sem követi a szülők pályáját, tehetséges, értelmes, gondolkodó ﬁatalok,
reményeim szerint meg fogják találni helyüket a világban.
A tudomány és az oktatás mellett mire jut ideje?

– Harminc évvel ezelőtt, amikor harmincöt kilóval könnyebb voltam, még maratont is futottam. Ma ez már nemigen menne. Nálam a munka és a mánia összekeveredik, ezért akkor érzem magam
a legjobban, ha az erdőt járhatom. Rengeteget fotózok, ha olyan pillanatot, vagy éppen egy olyan rovart kapok le, amit korábban soha,
az számomra felér egy díjnyertes trófeával. A fotózás egyfajta lelki
gyógyír is; ha valami nem megy, előveszem a gépet és kimegyek
az erdőbe, próbálok valami érdekeset megörökíteni. Mintha kicseréltek volna, úgy térek vissza. Mátrafüreden élünk, éppen olyan
távolságra a fővárostól, hogy amikor akarunk, gyorsan elérjünk
például egy koncertre, de kellően távol ahhoz, hogy mindenféle
mondvacsinált ürüggyel odamenjünk. Ez rám és a feleségemre igaz.
A gyerekek is imádják Mátrafüredet, de már nem lakóhelyként, hanem olyan pontként tekintenek rá, ahová jó visszavonulni. Nagyon
szeretünk kirándulni, és ugyancsak alapvetőnek tartom a baráti
kapcsolatok ápolását. Egyetemi évfolyamunk a végzés óta évente
találkozik, az évfolyamon belül az egyik összetartó én vagyok.
Kit ajánl következő interjúalanynak?

– Csősz Sándor Debrecenben végzett biológust, aki a hangyák
viselkedésének elismert szakértője. 
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Trianon után
Megvilágítani a trianoni évek olyan dimenzióit,
amelyek eddig kevesebb figyelmet kaptak – ez volt
a fő célja annak a szerzőgárdának, amely az MTA
Trianon 100 Lendület-kutatócsoport keretében
a magyar társadalom első világháborút követő
néhány évéről adott átfogó képet.

H

áborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után című kötet egyik tanulmánya az első világháború demográﬁai hatásait vizsgálja, egy másik a női
emancipáció folyamatát és stációit villantja fel, megállapítva, hogy „új házassági
ideál volt (…) terjedőben, nevezetesen, hogy a felek választásában az érzelem, a
testi, lelki, egészségügyi tényezők ugyanolyan lényeges szerepet kell hogy játsszanak, mint a gazdasági megfontolások”. Miként tudta ﬁnanszírozni magát ezekben
az években Magyarország? – teszi fel a kérdést az 1918 és 1924 közötti állami
pénzpolitikát vizsgáló tanulmány szerzője, Pogány Ágnes. Bemutatja a stabilizációs kísérleteket, egyúttal megállapítja, hogy az első világháború vesztesei közé
tartozó ország számára a jóvátétel elhúzódó rendezése lehetetlenné tette, hogy
önerőből vessen véget az első világháború kitörésekor elindult inﬂációnak.
A háborús körülmények között és az összeomlás idején az akadozó élelmiszer-ellátás okait és következményeit vizsgáló írásában Bódy Zsombor kitér a
mindennapos nehézségek társadalmi hatásaira is. Sokan érezhették úgy, elsősorban a középosztályban, hogy olyan ételeket kényszerülnek fogyasztani, amelyek

nem összeegyeztethetőek társadalmi pozíciójukkal,
illetve nem jutnak hozzá olyanokhoz, amelyek megfelelnének annak. 

Bosszantó kutyaugatás J
Miért leszünk többnyire idegesek, ha kutyaugatást hallunk? Miért zavar különösen a szomszéd kutyája? Vannak, akiket az átlagosnál is
jobban bosszant a csaholás? – az ELTE kutatói
ezekre a kérdésekre kerestek válaszokat.
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égh-Czinege Nikolett PhD-hallgató, valamint Faragó Tamás és Pongrácz Péter, az ELTE Etológia
Tanszékének kutatói mintegy 150 embert kértek
arra, hogy számos kutyaugatás meghallgatása után
pontozzák az ebek hangját. Mennyire találták azokat
idegesítőnek, illetve a hang alapján a kutyát mennyire
gondolták mérgesnek, ijedtnek, avagy vidámnak.
A tesztek során a lakókörnyezet esetleges szerepét
is nézték – tanulmányuk a Bioacoustics című lapban
jelent meg.
Az eredmények szerint a lakóhelynek – meglepő
módon – nem volt hatása a kutyaugatás által kiváltott bosszankodás mértékére. Az ELTE közleménye
szerint nem áll meg az a tétel, miszerint a nagyvárosi,
„természetből kiszakadt” embereket jobban idegesíti
a kutyák által keltett zaj. Az életkor viszont összefüggést mutatott a bosszankodással: a ﬁatal felnőttek
tartották a legidegesítőbbnek az ugatásokat, különösen, ha azok magas hangon szóltak.
Érdekes, hogy az ember számára nem a legmérgesebb vagy legrémültebb kutya ugatása a legboszszantóbb: a kifejezetten bosszantó ugatások külön
kategóriát képviselnek. Ennek a hangtípusnak az
evolúciós eredetét a kutatók abban látják, hogy fenyegető szituációba kerülve a kutya számára előnyös
lehetett az ember ﬁgyelmének gyors és hatékony
megragadása. 

proteomika, peptidkémia, génszerkesztés, nukleázok, pluripotens őssejt
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A fehérjekutatás
és a génszabászat
új eredményeiből
A korábbi sikeres találkozók folytatásaként biokémikusok és genetikusok negyedszer rendezik meg közös konferenciájukat március végén. Az egri eseményen a legújabb kutatási eredmények bemutatása mellett egy új szakosztály, a proteomikai megalakulását is bejelentik.
E dinamikusan fejlődő tudományterület ismertetése mellett a géneditálás terén elért eredmények összefoglalását kértük szakértőktől.

A

proteomika az élő szervezetben előforduló összes,
szerkezetében akár a legkisebb mértékben eltérő fehérje megismerésével foglalkozó tudományterület,
amely a genommal kapcsolatos kutatás mintájára, annak kiegészítőjeként jött létre, de ma már a genomikától független, önálló diszciplína. (A proteom fogalmat először az ausztrál
Marc Wilkins használta 1994-ben.) A proteomika igen összetett
molekuláris biológiai tudományág, mely nemcsak úgy tekinti a
fehérjét, mint izolált molekulát, hanem ﬁgyelembe veszi a fehérje

és környezete közötti kölcsönhatásokat is. Célja, hogy a kísérleti
kezelések során azonosítsa az új, illetve nem várt változásokat a fehérjékben, meghatározza a kölcsönhatásokat és módosulásokat,
valamint teljes képet mutasson a sejtben lejátszódó folyamatokról.
Más módszerekkel ellentétben, melyek egy időben mindössze néhány fehérje meghatározását végzik, a proteomikai módszerekkel
lehetőség nyílik egy vizsgálaton belül akár több ezer fehérje meghatározására, így nyomon követhető a változó környezetre adott
dinamikus sejtválasz. A proteomika számos bonyolult módszert

tudomány
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A proteomika összetett molekuláris biológiai tudományág,
mely ﬁgyelembe veszi a fehérje és környezete közötti kölcsönhatásokat is. Célja, hogy azonosítsa az új, illetve nem várt
változásokat a fehérjékben, meghatározza a kölcsönhatásokat
és módosulásokat, valamint teljes képet mutasson a sejtben
lejátszódó folyamatokról.

kombinál a fehérjék azonosítására és mennyiségi meghatározására. A gélalapú vizsgálatoknál például ﬁgyelembe kell venni a
vizsgált fehérjék oldhatóságát, méretét, töltését, izoelektromos
pontját. Mindig komoly problémát jelent a minták komplexitása, hiszen egy-egy szövettípus akár több ezer különböző fehérjét
is tartalmazhat. Ezért okoz nehézséget, hogy megtalálják azokat
a fehérjéket, melyek ténylegesen reagálnak az adott kezelésre.
„A proteomika napjaink egyik legizgalmasabb és legdinamikusabban fejlődő kutatási területe. Olyan új módszerről van szó,
amely egyre kisebb és kisebb mennyiségű fehérjéről ad egyre több
információt” – tájékoztatta magazinunkat Csősz Éva, a Debreceni
Egyetem Általános Orvostudományi Karának adjunktusa. A Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet keretein belül működő
Biomarker Kutatócsoport vezetője szerint a proteomikai eljárások
segítségével megtudhatjuk, hogy milyen fehérjék – és azok milyen
módosulatai – vannak az adott mintában, illetve milyen mennyiségben találhatók ott.
Világszerte gomba módra szaporodnak a jól felszerelt proteomikai központok, amelyek a legkülönbözőbb módszerekkel frakcionált, tisztított fehérjék analízisével remélnek választ adni számos fontos kérdésre. Ennek a kutatásnak az egyik legfontosabb
eszköze a tömegspektrometria, amely éppúgy alkalmas nagy érzékenységű fehérjeazonosításra, mint kovalens jelölések helyének
és kémiai szerkezetének meghatározására, sőt bizonyos esetekben
akár a fehérjék térszerkezetének meghatározásában is nagy segítséget jelenthet. A hazai kutatóhelyek közül a Szegedi Biológiai
Kutatóközpont Proteomikai Laboratóriuma számos hazai kutatócsoport számára biztosít szakmai hátteret, és vannak külföldi
kollaborációik is. (A biológiai minta-előkészítést együttműködő
partnereik végzik, a szegediek feladata az analitikai minta-előké-
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szítés, a tömegspektrometriai mérések és az adatok kiértékelése.)
A Tisza-parti intézmény különleges kutatási iránya az úgynevezett
egysejt proteomika, azaz, hogy egyetlen sejtből milyen fehérjék
mutathatók ki.
A Szegedi Tudományegyetemen a neuroproteomikára koncentrálnak, míg a Pécsi Tudományegyetem munkatársai metszeteket készítenek, amelyeket nem mikroszkópba helyeznek, hanem
tömegspektrométer segítségével határozzák meg az adott vegyület pontos elhelyezkedését a mintán belül. Az ELTE Természettudományi Karán peptidkémiai kutatásokat folytatnak, a Proteomikai Laboratóriumban végzett kutatások célja pedig az, hogy az
emberi fehérjekészlet vizsgálatával olyan elterjedt betegségek mechanizmusaira kapjanak választ, mint a demenciák, az Alzheimerkór vagy a depresszió. Az MTA TTK Proteomika Kutatócsoportjának egyik jelentős iránya a daganatokban előforduló fehérjék
eltérő cukormódosulatainak a vizsgálata.
A Debreceni Egyetemen a különböző vírusfertőzésekre, így
például a HIV-vírus sejtbe jutására adott választ tanulmányozzák.
Ugyancsak fontos irány a biomarker-kutatás, amely ez esetben
azt jelenti, hogy egyes betegségekre – cukorbetegekről és Alzheimer-kórban szenvedőkről van szó elsősorban – utaló fehérjéket
keresnek a könnyben, a verejtékben és a nyálban. Mivel a verejték
és a könny kis mennyiségben áll rendelkezésre, érzékeny technikákat alkalmaznak. Az elmúlt években hat olyan fehérjét sikerült azonosítani, amelyek mennyisége eltért a korai, illetve súlyos
állapotú cukorbetegek könnyében. Alzheimeres betegeknél pedig olyan könnyfehérjét találtak, amelynek mennyisége eltért
az egészségesekétől. Azt is elemzik, hogy valamilyen fehérje jelen-
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létére, illetve hiányára vagy megváltozott mennyiségére visszavezethető-e a zöldhályog-műtéten átesett betegek eltérő gyógyulása. A nyálproteomikai kutatások segítségével pedig a szájüregi laphámrákra jellemző fehérjéket sikerült azonosítani, amelyek segítségével a jövőben akár szűrőprogramokat is el lehet majd
indítani a magasabb kockázatú csoportok kiszűrésére és a betegség mielőbbi felismerésére.

beazonosítani. Manapság jellemzően a DNS-alapú eredetvizsgálat,
a fajazonosítás az elterjedt, ennek ellenére a proteomikai módszerek (elsősorban tömegspektrometria-alapúak) is alkalmasak a tejből és tejtermékekből a felhasznált fajok azonosítására. Bizonyos
fehérjék markerként szolgálnak, ezek a markerek jellemzőek egy
adott fajra, jelenlétük tehát bizonyíthatja, hogy a fajból származó
fehérje benne van a vizsgált termékben.
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Az előbbi példákból látszik, hogy valamennyi vezető kutatóhelyen foglalkoznak proteomikával. A kutatók szorosabb szakmai
együttműködését segíti, hogy az egri konferencián megalakul a
Magyar Biokémiai Egyesület Proteomikai Szakosztálya.
A proteomikai vizsgálatok gyakorlati célú felhasználása egyre
terjed. Elsősorban a humán gyógyászatban használják, de az állattenyésztésben és növénytermesztésben is növekvő igény mutatkozik az ilyen jellegű vizsgálatokra. Az élelmiszeriparban is több
területen alkalmazzák vizsgálati módszereit, melynek segítségével
az élelmiszer-minőség és -biztonság is monitorozható. Csősz Évától tudjuk, hogy mind több olyan proteomikai tanulmány jelenik
meg, melyek azt vizsgálják, hogy milyen hatással van az élelmiszer
a fogyasztók egészségére és életfolyamataira, illetve hogy a feldolgozási folyamatok során hogyan változik az élelmiszerek fehérjeösszetétele és ezzel összefüggésben annak bizonyos ﬁzikai, kémiai
és egyéb tulajdonságai.
„A tejjel és a tejtermékekkel kapcsolatos hamisítások komoly
problémát jelentenek az élelmiszeriparban” – említ egy érdekes
felhasználási területet Csősz Éva debreceni kutató. Ennek hátterében az áll, hogy a magas minőséget és pénzben kifejezett értéket
képviselő termékekhez olcsó alapanyagokat kevernek. Ilyen hamisítás lehet, amikor bivalytejhez, kecsketejhez, illetve juhtejhez tehéntejet kevernek, és az ebből készült sajtot úgy értékesítik, hogy
a tehéntej jelenlétét nem tüntetik fel. Ezeket a keverékeket nehéz

A proteomikai vizsgálatok az állattenyésztésben és növénytermesztésben, valamint az élelmiszeriparban is több területen
alkalmazhatók. Segítségével az élelmiszer-minőség és -biztonság is monitorozható. A tejjel és tejtermékekkel kapcsolatos
hamisítások komoly problémát jelentenek az élelmiszeriparban.
A proteomikai módszerek alkalmasak például egy sajt esetében
az ahhoz felhasznált tej forrásának fajok szerinti azonosítására.
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A borok fehérjetartalma literenként 15–230 milligramm között változik. A bor fehérjéi származhatnak magából a szőlőből,
illetve mikroorganizmusokból (élesztő), melyek az alkoholos erjedésben játszanak szerepet. A borfehérjék jelentősége többrétű,
a bor minőségét befolyásolják, az íz és testesség kialakításában is
fontos a szerepük. A pezsgőborok esetén a habzásért is a fehérjék felelősek. A borfehérjék azonban negatívan is befolyásolhatják
a bor tulajdonságait, például gyakran zavarosságot okoznak, illetve
a borok által kiváltott allergiás reakciókért is a fehérjék tehetők felelőssé. A borászok gyakran használnak fehérjealapú derítőanyagokat, mint például a glutén, tej kazein vagy a tojás ovalbumin,
mert ezek segítségével eltávolíthatók az üledékek. Ezek a fehérjék
gyakran okoznak problémát a borok eladásakor, ugyanis gyakori
allergének. A nem bor eredetű fehérjék kimutatására egyre inkább
a tömegspektrometria-alapú módszerek kezdenek elterjedni, mivel ezek sokkal érzékenyebbek.

A

z egri konferencia másik hangsúlyos témája a génszerkesztési eljárásokkal született eredmények bemutatása lesz. Erről a dinamikusan fejlődő területről tavaly
novemberben a nagyközönség is sokat hallott – nem
éppen pozitív kontextusban. A világsajtó vezető hírként tette közzé, hogy Kínában HIV-fertőzésre rezisztens csecsemőket hoztak
létre genomszerkesztéssel. Csienkuj He kínai kutató és csapata HIV-fertőzött apától és egészséges anyától világra jött, elvileg
egészséges ikrek génállományát az úgynevezett CRISPR-Cas9 technológiával tette HIV-rezisztenssé. A laikus közvéleményen és a politikusokon kívül a világ tudós társadalma is elítélte a beavatkozást.
„A CRISPR/Cas nukleázok megismerése és átprogramozása forradalmasította a genomszerkesztési eljárásokat és azokat a rokon területeket, ahol genomszerkesztett sejteket és élőlényeket hasznosítanak. A nukleázok olyan enzimek, amelyek nukleinsavakat, DNS-eket
vagy RNS-eket képesek elhasítani. Vannak köztük olyanok, amelyek
nem vagdossák csak úgy összevissza a DNS-t, hanem meghatározott szekvenciák mentén szabnak. Kémcsőben az ilyen nukleázokat
használhatjuk DNS-ek szétvágására és az úgynevezett ligáz enzimek

segítségével terveink szerinti újbóli összeillesztésére. Egy sejten belül
persze mindez sokkal bonyolultabb, mint kémcsőben” – tájékoztatta magazinunkat Welker Ervin, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Biokémiai Intézetének tudományos tanácsadója.
Amikor kémcső helyett sejtekben dolgoznak, a szétvágás-öszszeillesztés során két fő problémát kell megoldani. Az egyik, hogy
a sejtek DNS-én nehéz olyan szekvenciát találni, amely csak az
adott helyen fordul elő, egyébként olyan helyen is elvágjuk azt,
ahol nem terveztük. A másik, hogy a sejtben rengeteg fehérje van
jelen, így nem tudjuk megoldani, hogy akkor és ott kapcsoljuk öszsze a megvágott DNS-t, ahol és amikor szükségünk van rá. Azonban a sokféle enzim jelenlétét és jól szabályozott működését ki is
tudjuk használni a céljainkra. A DNS eltörése „életveszélyes” a sejt
számára, a szabad DNS-végek megjelenése vészjelzésként funkcionál, és mentőakciókat indít be a sejtben a DNS kijavítására. Különböző javító mechanizmusok vannak, amelyek általában, de nem
mindig, az eredeti DNS-szekvencia visszaállításával kijavítják az
eltört DNS-t. Ám sok sejtben, ugyanott elhasítva a DNS-t, megnő
annak a valószínűsége, hogy az adott gén szekvenciáját nem viszszaállítják, hanem hibásan javítják ki. Ezeket a DNS-javító rendszer
által elkövetett hibákat próbálják kihasználni a kutatók a kiválasztott gén terveik szerint való megváltoztatására.
„Elsősorban kétféle hibát próbálunk előidézni és kihasználni. A javítás során néhány bázispár betoldódhat vagy kieshet, ami a gén
inaktiválódásával járhat. Emellett kromoszómán kívüli, a törés környékén megtalálható DNS-darabok illesztődhetnek be a törés helyénél a DNS-törés kijavításakor. Ilyen DNS-daraboknak a sejtbe való
tudatos juttatásával terveinknek megfelelően változtathatjuk meg
a genomot” – vázolja a lehetséges jövőt a szegedi kutató, aki szerint
a CRISPR/Cas nukleázok megismerése azért idézett elő forradalmi
fejlődést, mert a nukleáz egy vezérlő RNS-molekula segítségével választja ki a szekvenciát, amely mentén elhasítja a DNS-t. A vezérlő
RNS-molekulát nagyon könnyű kicserélni a nukleázban, és így csupán
néhány napos munka átprogramozni a nukleázt egy új célpontra.
Korábban olyan nukleázok voltak csak elérhetőek, amelyekben
fehérje domén ismerte fel a DNS-szekvenciát. Egy ilyen nukleáz
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átprogramozása egy újabb szekvenciára hónapokig, akár egy évig
is tarthatott. Továbbá a vezérlő RNS programozható szekvenciája
húsz nukleotid hosszúságú, ami megfelelően hosszú ahhoz, hogy
még az olyan komplex, nagy genomokban is, mint amilyen az emberé, sok szekvencia esetében csak egyszer forduljon elő. Az is javította a helyzetet, hogy sikerült egy olyan Cas9 nukleázt találni,
amely nagyon aktív, és amelynek segítségével nagy hatékonysággal
lehet a sejtek genomjában irányított változtatásokat létrehozni.
Welker Ervin szerint ez szintén központi kérdés, mert a sejtek sokaságában csak néhányban történik meg a kívánt változtatás, amit
utána a változatlan, vagy nem kívánt változást hordozó sejtek sokaságából ki kell válogatni. Hatékony módosítás esetén több sejtben lesz jelen a kívánt módosítás, így könnyebb őket megtalálni,
kiválasztani a többi sejt közül.
Ezeknek a megváltoztatott genommal rendelkező sejteknek
és élőlényeknek az élet nagyon sok területén van kulcsfontosságú szerepük. Természetesen fontosak a kutatásban: egy gén
irányított megváltoztatása sokat segíthet a funkciójának a megértésében. Továbbá létrehozhatók olyan sejtek és modellélőlények, amelyekben a genetikai elváltozás egy adott betegséggel
függ össze. Így nemcsak pontosabb képet lehet kapni a betegség
patomechanizmusáról, hanem gyógyszerjelölt vegyületeket is lehet tesztelni ezeken a modelleken, amelyek megállíthatják vagy
megfordíthatják a patológiás folyamatokat. Bármennyire is jók
ezek az állatmodellek, előfordul, hogy a gyógyszer által megcélzott molekula, fehérje vagy enzim kismértékben eltér az emberi
megfelelőjétől, emiatt az így talált vegyület embereken már kevésbé hatásos. Ezért szoktak olyan, úgynevezett humanizált állatés betegségmodelleket létrehozni, ahol a modellállat genomját
úgy változtatják meg, hogy saját enzimje, fehérjéje helyett annak
emberi változatát tartalmazza. Így hatékonyabb gyógyszerek fejleszthetők. A módszerek ígéretesnek látszanak egygénes, genetikai
eredetű betegségek gyógyítására is.
Az embrionális és a pluripotens őssejtek még sokféle sejttípussá képesek diﬀerenciálódni. Sikerült olyan módszert kifejleszteni,
Negyedszer közösen
A Magyar Biokémiai Egyesület és a Magyar Genetikusok
Egyesülete március 29. és 31. között Egerben rendezi meg
negyedik közös szervezésű konferenciáját Molekuláris
Élettudományi Konferencia 2019 (Hungarian Molecular Life
Sciences 2019) címmel. A nagy múltú, rokon szakterületek
kutatóit összefogó egyesületek 2013-ban hozták létre a legnagyobb hazai élettudományi konferenciát, melyet elhatározásuk szerint kétévente, így 2019-ben is megszerveztek. Hazai
és külföldi tudományos műhelyekből mintegy négyszáz kutató
részvételére számítanak. Az egyesített konferencia mindkét
egyesület hagyományait folytatni kívánja. Az előző három
konferencia sikerei alapján úgy látják, hogy a közös szervezés
a hazai élettudományi konferenciák történetében egy lassan
tradícióvá váló új minőséget hozott létre. Az idei konferencia
célja, hogy fórumot teremtsenek a biokémia, a szerkezetbiológia, a sejtbiológia, a fejlődésbiológia, a klasszikus és molekuláris genetika, az emberi betegségek molekuláris biológiája,
a rendszerbiológia, a szintetikus biológia, a genomika, valamint a bioinformatika területén dolgozó kutatók számára.
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amellyel diﬀerenciált sejteket visszaprogramozhatnak pluripotens
sejtekké. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy egy beteg hám- vagy vérsejtjeit kémcsőben nevelve a betegséget okozó gént kijavítsák és
a sejteket visszaprogramozzák pluripotens sejtekké, majd a betegség szempontjából releváns sejttípussá diﬀerenciálják, és a beteg
szövetek sérült funkcióját velük helyreállítsák.
Amíg ezek az eljárások a klinikumban rutinszerűen alkalmazhatóak lesznek, még sok problémát kell megoldani. Fontos kérdés, hogy a szándékolt genetikai változások minél több sejtben
jöjjenek létre pontosan, más nem szándékolt változtatás nélkül.
Ez utóbbi különösen fontos, hiszen a nukleázok nemcsak a vezérlő
RNS-üknek megfelelő szekvenciáknál hasítják el a DNS-t, hanem
arra csak emlékeztető szekvenciáknál is. Ez az úgynevezett oﬀtarget hatás eddig gyakorlatilag kizárta a módszer biztonságos
használatát, például a klinikumban.
Ezeknek a céloknak az elérésére a kutatók több megközelítéssel
is próbálkoznak. Az egyik talán legérdekesebb megoldásban olyan
fehérjemutációkat találtak, amelyek ezt az oﬀ-target hatást radikálisan mérsékelték. Sajnos ez együtt járt az ilyen nukleázvariánsok
által elérhető szekvenciák jelentős csökkenésével. A nukleáz szerkezetének ismeretében magyar kutatók olyan variánsokat fejlesztettek ki, amelyek megtartották a variánsok nagyobb pontosságát,
oﬀ-target mentességét, de lehetővé tették gyakorlatilag mindazon
szekvenciák szerkesztését, amelyek elérhetőek a vad típusú nukleáz
számára, bár nagyobb mértékű oﬀ-target hatás mellett. Másik ígéretes megközelítés az úgynevezett bázisszerkesztők (base editor)
kifejlesztése, ahol a nukleáz olyan változatát használják, amely
a DNS-kötés helyén megváltoztatja a kiválasztott nukleotid fajtáját, pontmutációt hozva létre. Minthogy ez nem feltétlenül jár
együtt kettős szálú DNS-töréssel, a kutatók azt várják, hogy kisebb
lesz az oﬀ-target hatás. 
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Szerző: Paulik Katalin

Új távlatok az anyagvizsgálati kutatásokban
Alig féléves működés után máris nagy érdeklődés mutatkozik a Pannon Egyetem új
elektronmikroszkópos laboratóriuma iránt. A GINOP-2.3.3-15-2016-00009 pályázat keretében megvalósuló beruházás révén az intézmény olyan csúcsminőségű műszerrel gazdagodott, amiből csak ez az egy van a Dunántúlon. Az Európai Unió és a magyar állam által
nyújtott támogatás összege 923,72 millió forint volt, és a beruházás az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében.
Pósfai Mihály geológust, az új Nanolab vezetőjét az egyedülálló felszereltségű elektronmikroszkópos laboratórium létrehozásáról és céljáról kérdeztük.

A transzmissziós elektronmikroszkóp számára épült speciális Nanolab épület

Mit jelent az egyetemnek az új elektronmikroszkópos laboratórium?
− A projekt megvalósításának tervezett
befejezési dátuma 2019. május 31., de
a labor megnyitóünnepségét, azaz a hivatalos projektzárót már 2018. október
2-án megtartottuk. A laboravatást követő szakmai programon neves külföldi
előadók is részt vettek Németországból,
az Egyesült Államokból és Szlovéniából.
Az egyetemen – szeretném hangsúlyozni – korábban is jelen volt a szaktudás, de nem voltak ilyen korszerű műszereink. A GINOP-pályázat segítségével
beszereztünk két nagyon modern eszközt, egy transzmissziós és egy pásztázó
elektronmikroszkópot, valamint a vizsgálati minták előkészítéséhez szükséges
két másik műszert is. A projekt kereté-
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anyagtudományi kutatás zajlik. A Műszaki Informatikai Karon, illetve az ahhoz kapcsolódó Bio-nanotechnológiai
és Műszaki Kémiai Kutatóintézetben
szintén anyagtudománnyal és biológiával foglalkoznak. Ezekhez a kutatásokhoz korábban az egyetemen kívül, más
intézetekben kellett elvégezni az elektronmikroszkópos vizsgálatokat. Most
viszont itt van helyben az új, világszínvonalú infrastruktúra, amellyel bármilyen szilárd anyag összetételét, szerkezetét, egyes fizikai jellemzőit, mint
morfológia vagy szemcseméret, egészen
az atomi szintig tudjuk vizsgálni.

ben építettünk egy új labort, hogy biztosítani tudjuk a transzmissziós elektronmikroszkóp tökéletes működését, és
nagyon biztatónak találjuk az első fél év
tapasztalatait, ugyanis a mikroszkóp a
gyárilag garantáltnál − 1,67 angström –
jobb, 1,4 angström körüli felbontásra is
képes, valószínűleg a teljesen zajmentes
környezetnek köszönhetően.

Milyen minőségi változást eredményez
az új kutatási infrastruktúra, mire használhatók ezek a műszerek?
− Az egyetem számára azért fontos az
új infrastruktúra, mert az intézmény
több karán is folynak olyan kutatások,
amelyekhez az anyagvizsgálatokat nanométeres mérettartományban kell elvégezni. A Mérnöki Karon sok kémiai és
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Turmalin ásvány nagy felbontású pásztázó transzmissziós (STEM) felvétele,
a kristály szerkezeti modelljével

Olyan laboratóriumot képzeltek el a pályázatukban, amely: „a változatos elektronmikroszkópos technikák csaknem teljes spektrumában világszínvonalú szol-
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gáltatást nyújt, új perspektívákat nyitva az anyagvizsgálatban a régió más
felsőoktatási intézményei, kutatóintézetei és ipari vállalatai számára is”. Mi valósult meg ebből eddig?
− Az egész Dunántúlon nincs még egy
ilyen műszer. Ezért az egyetemek és kutatóintézetek mellett az ipari vállalatok
részéről is tapasztalható érdeklődés.
Korábban is számos cég felkérésére
végeztünk méréseket pásztázó elektronmikroszkóppal. A transzmissziós
elektronmikroszkóp iránt szintén nagy
az érdeklődés, jelenleg az ipari felhasználói bázis kiépítésén dolgozunk. Ezeknek a műszereknek nagyon magasak a
fenntartási költségei, ezért az együttműködés és kapcsolatteremtés mellett
fontos számunkra az ehhez szükséges

Az új laboratóriumtól azt is várják, hogy
hozzájárul például nemzetközi pályázatokon való induláshoz, jelentős tudományos eredmények eléréséhez?
− A nemzetközi tudományos vérkeringésben eddig is benne volt az egyetem,
az igazi változás az, hogy ma már házon belül tudjuk elvégezni az elektronmikroszkópos vizsgálatokat, ami óriási
előnyt jelent. Ezáltal jelentősen megnőtt a nemzetközi pályázati potenciálunk. Az új infrastruktúrának van azonban egyéb jótékony hatása is: korábban
elég nehéz volt például a transzmissziós elektronmikroszkóp használatához
szükséges technikákat az egyetem hallgatóinak megtanítani, hiszen nem volt
kéznél a műszer. Viszont az elmúlt fél
évben már harminc főt, köztük diáko-

Röntgensugaras mikroelemzés alapján
készített elemeloszlási térkép egy csöves morfológiájú anyagásvány (halloysit)
felületét borító TiO2 nanorészecskéről

A Talos F200X transzmissziós elektronmikroszkóp
bevételek előteremtése. Az elmúlt fél
évben nagyon jó volt a kapcsolatunk az
MTA kutatóintézeteivel, rendszeresen
használják a mikroszkópot a kollégák,
akikkel közös kutatási programokban
veszünk részt. Szerencsére az eddigi
tapasztalatokból úgy tűnik, hogy a Nanolab teljes kihasználtsággal fog működni. Az elmúlt hat hónap alatt minden úgy történt, ahogy azt a pályázatunkban leírtuk; a labort a kollégák
lelkesen használják, a műszerek jól működnek, nincs leállás.

kat és doktoranduszokat képeztek ki a
kollégáim, s ez olyan szaktudást jelent,
ami a későbbi szakmai pályafutásuk
során is hasznos lesz számukra. Jelenleg sokkal hatékonyabban tudnak dolgozni, hiszen a saját kutatásukban nem
kell többé mást megkérniük a mérések
elvégzésére, vagy legalábbis az eredmények értékelését el tudják végezni. Ami
a nemzetközi kapcsolatok jelenlegi alakulását illeti, benyújtottunk két olyan
pályázatot, amit azért tehettünk meg,
mert ilyen korszerű műszereink vannak

tudomány

az egyetemen, továbbá egy egész Európát átfogó elektronmikroszkópos hálózat induló új programjának ér tékelőbizottságába is emiatt választottak be.
És hozzánk is érkeznek külföldi kutatók, januárban például itt töltött két hetet a potsdami Max Planck Intézetből
egy fiatal kolléga – akivel közös kutatási projektben veszünk részt –, hogy
elsajátítson egy bizonyos elektronmikroszkópos technikát. Azóta már többen
is jelezték érdeklődésüket. Az új elektronmikroszkópos laboratórium olyan,
mint egy mágnes. Vonzó egyrészt a külföldi kutatók, másrészt az egyetemen
tanuló fiatalok számára, mivel helyben
elsajátíthatnak modern méréstechnikákat, mi pedig könnyebben itt tudjuk
tartani őket a tanulmányaik befejezése
után. Így működhet az aktív információ- és tudáscsere. 
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Szerző: Szegedi Imre

Tető alatt a martonvásári
neutronlabor
A Martonvásárra tervezett neutronlaborról 2017 decemberében írtunk először.
Azóta sok minden történt. A tavaly nyári alapkőletétel óta decemberre elkészült
az épület, idén februárban pedig kiírták az intézmény meghatározó eszközeinek
beszerzésére vonatkozó nemzetközi tendert. A további feladatokról Pétermann
Csaba, a konzorciumot vezető Mirrotron Kft. cégvezetője beszélt magazinunknak.

A

Fejér megyei településen épülő laboratórium Mezei Ferenc
akadémikus, Széchenyi-díjas
részecskefizikus szakmai irányításával zajlik. Martonvásárra az ő szabadalmai alapján megtervezett, optimalizált kompakt neutronforrás-prototípus
kerül. Ha elkészül az összesen 1,5 milliárd
forintos beruházás, Magyarországon fog
működni a világon a legmodernebb, Európában pedig az első olyan anyagszerkezeti neutronlabor, amely alacsony építési
és üzemeltetési költségei, kis helyigénye
és kórházakban alkalmazott nukleáris
eszközöknél szokásos biztonsági követelményeket meg nem haladó üzemi környezete ipari, a többi között autóipari
alkalmazásaiban világszerte új fejezetet
nyithat. A mai neutronforrások napi átlagos üzemeltetési önköltségi ára jóval meghaladja akár a hatmillió forintot, a martonvásári ennek a tizede lesz. Azért ilyen
olcsó, mert itt nincs szükség a neutronokat szolgáltató kutatóreaktorra. Egy reaktor üzemeltetése, a biztonsági előírások
betartása komoly költséggel jár, ez itt nem
jelent kiadást. „Bár már létezik kis energiájú gyorsítóra épített neutronforrás
Japánban, Izraelben és az Egyesült Államokban, a magyar fejlesztők által javasolt beruházással hatékonyabb, és Európában az első ilyen berendezés jön létre.
Ha elkészül, elsők lehetünk egy csúcstechnológia létrehozásában” – jósol Pétermann Csaba, a Mirrotron Kft. cégvezetője.
A tavaly júniusi alapkőletétel óta felgyorsultak az események. Az eltelt hónapok alatt elkészült a közel 900 négyzetméteres épület, ami önmagában nem
számít különlegességnek, hiszen a mai
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építőipar ennél nagyobb létesítményeket is felhúz ennyi idő alatt. Az igazi
különlegesség az a berendezés, amely
belátható időn belül a csarnok belsejébe kerül. A csúcstechnológiát jelentő eszköz több részből áll. A rendszer
„motorja” az ionforrás és a protonnyaláb-gyorsító. Ez a kettő nemzetközi közbeszerzési pályázat keretében
kerül Martonvásárra. A pályázat kiírása megtörtént, ami nem volt egyszerű
folyamat, hiszen számtalan egyeztetés, szakmai megbeszélés előzte meg.
Március végén már talán tudni lehet,
hogy ki az, aki potenciális partnerük
lehet a két eszköz beszállításában.
Az is elképzelhető, hogy nem egy, hanem két beszállítóval szerződnek – a
dokumentumok aláírására idén nyáron sor kerülhet.

tudomány

Ezzel párhuzamosan megindul a
neutronlabor további elemeinek az előkészítése. A legfőbb feladat a target és
a moderátor (a neutronokat biztosító
és azokat a megfelelő sebességre lelassító berendezés) fejlesztése, amihez
addig nem láthatnak hozzá, amíg az
ionforrás és a protonnyaláb-gyorsító
minden műszaki paramétere nem tisztázódik. Ezután indul a fejlesztőmunka, a berendezéseket a közbeszerzési
eljárások útján beszerzett eszközök
megérkezéséig létre kell hozni. Ha minden a tervek szerint alakul, az eszközök
2020 végére Martonvásáron lesznek.
Néhány hónap, legfeljebb egy év kell
az eszközök összehangolására, integrációjára. Optimális esetben 2021-ben
sor kerülhet az első mérésekre. De kik
mérjenek?

Mirrotron Kft. • mirrotron.com

„A kutatók közösségén túl a legnagyobb potenciális felhasználók az
autóipari beszállítók lehetnek” – tájékoztatott Pétermann Csaba, aki az elmúlt hónapokban az érintett beszállítók szakembereinek az új szolgáltatás
számukra lehetséges előnyeit ismertette. Nem könnyű velük szót érteni,
mert olyan eszköz – a martonvásári –
lehetőségeit ecseteli, ami még nem készült el. Mindig felteszik a kérdést, hogy
milyen előnyük származik ebből? Erre
kell meggyőző választ adni. A lehetősé-

gek száma szinte végtelen, hiszen mód
nyílik majd akár közegáramlás-, kopás-,
öregedés- és lerakódásvizsgálatra, ötvözetek szerkezetanalízisére, belső fe-

tudomány

szültségek, elemösszetétel kimutatására
vagy kompozit anyagok optimalizálására. A martonvásári fejlesztés másik
nagy felhasználási iránya az egészségügy lehet. Kormányzati támogatással
szeretnék megismertetni ezt a lehetőséget az egészségügyi szereplőkkel. Nem
akarnak pénzt elvonni a gyógyítástól,
hanem plusz lehetőséget adnának például a rákgyógyításnak – Japánban
egy meghatározott agydaganattípust
néhány éve ilyen neutronforrással kezelnek.
A neutronvizsgálatban rejlő lehetőségek mellett arra biztatta a cégek képviselőit, hogy a fejlesztés és a gyártás
során felmerülő kérdéseket is osszák
meg velük, mert elképzelhető, hogy
a neutronos vizsgálati módszerekkel
választ tudnak azokra adni. Ebben az
MTA csillebérci neutronkutató központ
szakemberei segíthetnek. A kapcsolatépítés logikus folytatásaként a martonvásári neutronlabor is bekapcsolódhat
a fejlesztőmunkába – az utóbbi bázis
sokkal olcsóbban és gyorsabban mér
majd, mint a csillebérci kutatóhely.
A tervek ennél is merészebbek. Ha
valamelyik partner kéri, akár annak igényeire specializált neutronforrás telepítését is vállalja a Mirrotron. Egy erre felkészült ipari parkban létrehoznának egy
olyan mérőcsarnokot, ahol a kompakt
neutronforrás mellett mikroszkópokat,
CT-t, bármit, amit az ipari partner igényel, beépítenek. Ennek előnye, hogy
a cégeknek nem kell hat-nyolc különböző helyre elmenniük a munkájukhoz
szükséges mérések elvégzésére, hanem
egy helyen mindent elintézhetnek. Pétermann Csaba szerint szó sincs arról,
hogy maguknak teremtenek konkurenciát. Az egyiket a mindennapi rutinmérésekre hangolnák, míg a martonvásárit a nagyobb volumenű, kevésbé
rutinjellegű vizsgálatokra optimalizálnák. Az eszközök nem versenytársak lennének, hanem kiegészítenék egymást. 
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Idegi összehangoltság O
A mesterséges intelligenciára épülő technológiák
olykor arra emlékeztetnek, ahogy az agy feldolgozza a külvilágból érzékelt információkat.

rbán Gergő (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
és kutatótársai – közleményük a PNAS folyóiratban jelent meg – majomkísérletek eredményeit értékelve
arra jutottak, hogy a szomszédos idegsejtek aktivitásainak összehangoltsága (korrelációja) jobban függ a látott
képektől, ha az állat olyasmit lát, ami korábbi tapasztalatai alapján számára érdekes lehet. Ha nincs ilyesmi a képen, akkor az idegsejtek aktivitásának összehangoltsága
függetlenné válik a látottaktól. Mivel az idegi összehangoltság változása egyértelműen a látott kép tartalmától,
mélyebb szerkezetétől függött, a kutatók megállapították, hogy itt az információ a „szokott” iránnyal ellentétesen is áramlik. Vagyis az agy magasabb feldolgozási szintjei visszajeleznek az alacsonyabb szintek felé arról, hogy
az állat mit tart fontosnak a világból. Egy ilyen rendszer
a korábban tanult szabályosságokat az érzékelés legkorábbi szakaszaiban is képes felhasználni, hatékonyan kezelve a megﬁgyelés bizonytalanságát.
Az eredmények – az agy működésének jobb megértése mellett – a mesterséges intelligencia fejlesztésében is
segíthetnek. A most elérhető technológiák hatékonysága
ugyanis nagyon meggyőző, azonban már látni a fejlődés
lehetséges elvi irányait. A magyar kutatók vizsgálatai
alapján úgy tűnik, hogy az agy már ismer néhány ösvényt,
melyeken a technológia csak most teszi meg az első lépéseket. 

Átalakul a Duna élővilága
Miként befolyásolja egy nagy folyóban,
nevezetesen a Dunában az éghajlatváltozás,
a közvetlen emberi hatások és a tápanyagszegényebbé váló víz a fitoplankton fejlődését?

A

Duna élővilágát nagymértékben befolyásolja az ember. A folyó felső
szakaszán sorra épültek a víztározók, vízlépcsők, amelyek visszatartják
a lebegő anyagot és a tápanyagokat, ennek következtében a 2000-es évekre
jelentősen csökkent a folyó tápanyagterheltsége. Mindemellett a klímaváltoFito
Fito
Fi
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o

18

innotéka
inn

2019. március

inno -tér

Koova
K
vamo
mosz
s at
atookk

zás következményei is egyre inkább mérhetővé váltak:
a folyóvíz átlaghőmérséklete ha lassan is, de emelkedik; gyakoribbak lettek az aszályos időszakok, emiatt
többször és a korábban megszokottnál hosszabb
ideig van alacsony vízállás. Ezt pedig időnként minden korábbinál magasabb vízállásokat eredményező
áradások szakítják meg. A klímaváltozás és az emberi
hatások együttesen az élővilág átrendeződéséhez vezetnek, mégpedig a vízi táplálékhálózat alapját jelentő
lebegő algákkal, a ﬁtoplankton szervezetekkel kezdve.
Abonyi András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont
posztdoktori kutatója és kollégái egy különösen hoszszú, 34 évet (1980–2014) átfogó adatsoron elemezték,
hogyan változik a lebegő algák összetétele a Duna középső szakaszán. Az elemzésből kiderült, hogy mára
a lebegő életmódú, a tápanyaggazdag vizet kedvelő
algák relatív mennyisége csökkent a Dunában az 1980as évekhez képest, a tápanyagszegényebb vizekre jellemző formáké, a rögzült életmódot folytató algáké,
illetve az ostoros algáké pedig nőtt. 

fiatal dizájnerek, kreatívipar • kiemelkedő teljesítmények

Formater vezési ösztöndíjpályázat
A Magyar Formatervezési Tanács ismét meghirdeti
A
a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázatot, amely idén 30 éves. A pályázat legfőbb célja
a fiatal tehetségek önálló alkotói munkájának és
szakmai fejlődésének segítésével tovább erősíteni
a hazai kreatívipart, valamint támogatni az önálló
alkotói munkát folytató tervezők szakmai fejlődését.

z ösztöndíj immár három évtizede biztosítja, hogy
a ﬁatal dizájnerek szakterületükön elmélyíthessék
tudásukat, támogatást nyújt terveik, innovatív ötleteik,
kísérleteik megvalósításához. Az ösztöndíjat, a Magyar
Formatervezési Tanács elődintézményének kezdeményezésére, 1988-ban három minisztérium alapította.
Az egyes szervezetek elnevezése időközben ugyan
megváltozott, azonban az alapvető célok – a szakmai
fejlődés biztosítása, a magyarországi tárgy- és környezetkultúra fejlesztése, a gazdaság versenyképességének
növelése – megmaradtak. Az ösztöndíj a kezdetektől
fogva az oktatási intézményekben frissen végzett tervezőknek nyújt kivételes lehetőséget a kibontakozásra.
A ﬁatal tervezőművészek számára a 2019. évi pályázati felhívás önálló tervezői vagy dizájnelméleti, -kutatási, illetve gyártói együttműködéssel történő projekt
megvalósítására ad lehetőséget.
Az ösztöndíjak keretösszege bruttó 9 000 000 forint, mely a pályázatok függvényében kerül megítélésre, az ösztöndíj minimumösszege bruttó 900 000
forint.
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. április 1.
Friss információk a facebook.com/moholyosztondij
oldalon találhatók. 

Lezárult a 27. Magyar
Innovációs Nagydíj pályázat
A Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására
– számos jelentős és néhány kiemelkedő innovációs
teljesítményt bemutató – összesen 43 pályázatot nyújtottak be különböző magyar cégek.

A 2018. évi Innovációs Nagydíj átadására
Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét és Palkovics László innovációs és technológiai minisztert kérték fel a szervezők.
A Magyar Innovációs Nagydíjon kívül további innovációs díjakat is átadnak. A 2018.
évben legsikeresebb kezdő vállalkozás részére
a Magyar Innovációs Szövetség Startup Innovációs Díját adják át.
A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI
Alapból valósul meg. 

A

bírálóbizottság, a kutatási és fejlesztési eredmények alkalmazása révén, elsősorban a gazdasági mutatók – 2018-ban elért többleteredmény vagy többletárbevétel –, valamint az egyéb műszaki, gazdasági előnyök alapján választja ki
a 2018-ban legnagyobb jelentőségű és már az üzleti életben is sikeres innovációkat.
A pályázatra a gazdaság különböző ágazataiból – különösen az egészségügy, agrár- és informatikai területről – érkeztek kreatív és kiemelkedő eredményt bemutató
pályamunkák.
A 2018. évi Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága elismert tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke az innovációs és technológiai miniszter.
Az évente egyszer átadásra kerülő Innovációs Nagydíj (bronz kisplasztika és jelentős pénzjutalom) az elmúlt időszakban a gazdasági élet egyik legjelentősebb elismerésévé vált.
Az ünnepélyes díjátadásra március 28-án, az Országház Felsőházi termében kerül sor.
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Szerző: Paulik Katalin

Tradíció és innováció
Magyarország százéves tradícióval rendelkezik az orvosi műszergyártás területén, ezzel egyidős a MEDICOR. Több mint ötven esztendeje fejlesztik, gyártják, értékesítik − más újszülöttgyógyászati
műszerekkel együtt − újszülött inkubátoraikat, melyekkel több ízben Magyar Termék Nagydíjat is nyertek. Legújabb eredményeikről
a cég vezetője és fejlesztőmérnökei nyilatkoztak magazinunknak.

A

z újszülöttgyógyászat másként hat az ember érzéseire,
szívére, eszére, ezért mi nem
csupán üzleti tevékenységet
folytatunk, jelentette ki Steiner Arnold,
a MEDICOR Elektronika Zrt. elnökvezérigazgatója, akivel az új fejlesztéseken kívül a cég múltjáról, jelenéről, valamint az iparági összefogás szükségességéről is beszélgettünk.

20

zorciumi partnerünk a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai
Kutatóintézetéből Zarándy Ákos professzor. Ez a projekt több egy fejlesztésnél: kutatást folytattunk, új technológiákat kerestünk, amelyekkel javítani
tudjuk a szolgáltatásainkat.

Egy nagy múltú cég hagyományaira
támaszkodva könnyebb felépíteni egy
innovatív, tudásigényes vállalkozást?
− Igen, mert van mire építeni! A MEDICOR , melynek gyökerei száz évre nyúlnak vissza, az 1970–80-as években világszínvonalú állami nagyvállalat volt,
de napjainkra megváltozott a mérete
és a tulajdonosi szerkezete. Cégünknél
több mint ötvenéves tradícióra tekint
vissza az újszülöttgyógyászati készülékek fejlesztése, gyártása és értékesítése, és a termékeinkkel jelen vagyunk
majd minden földrészen; Indonéziától,
Afrikán keresztül a világ száz országával vannak partneri kapcsolataink.
Részt veszünk ENSZ -, UNICEF-, WHO programokban, így a legszegényebb országokba is szállítunk készülékeket, és
szívesen végezzük ezt a munkát.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Versenyképességi és kiválósági együttműködések pályázatain
két projektünk is nyert. Az elbírálás
során vizsgálták a fejlesztés innovációs
tartalma mellett a termék potenciális
piaci jövőjét is. A projekt elején a partnereinkkel közösen feltettük a kérdést:
hogyan lehetne a koraszülöttek csecsemőhalandóságát csökkenteni, milyen,
az újszülöttek számára hasznos és biztonságos fejlesztésekre van szükség,
amit az orvosok és az ápolók is szívesen
használnak?

Milyen fejlesztésekkel foglalkoznak jelenleg?
− A cégnél napirenden van a korábban
gyártott termékcsaládok teljes megújítása, digitalizációja, vagyis úgynevezett
okosinkubátorok és készülékek fejlesztése. Egy világviszonylatban is versenyképes, intelligens, digitális szállító inkubátort fejlesztünk, amelyhez pályázati támogatást is sikerült szereznünk.

Közösen vagy önállóan pályáznak?
− Törekszünk a tudományos intézetekkel való együttműködésre. Ez a projekt is konzorciumban valósul meg az
ország egyik legnagyobb koraszülöttellátásért felelős központjával, a Semmelweis Egyetem Perinatális Intenzív
Centrumaival, valamint a koraszülöttek szállítására specializálódott Peter
Cerny Alapítvánnyal. Harmadik kon-
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Ön elnöke a negyvenegy tagot számláló MediKlaszternek is. Milyen igény
hívta életre a szervezetet?
− Mindig is fontosnak tartottam az öszszefogást. 2006-os megalakulása óta
a MediKlaszter a hazai orvostechnikai
iparág fejlesztését tűzte ki célul a többségében magyar tulajdonban lévő, szétaprózódott mikro-, kis- és közepes vállalkozások, valamint egyetemek, kutatóhelyek összefogásával. Az ágazatnak
A MEDICOR-inkubátorok
a nemzetközi piacon

MEDICOR Elektronika Zrt. • medicor.hu
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szüksége van tudásra és innovációra,
mivel az orvostechnikai ipar döntő többsége a nemzetközi piacon méretteti meg
magát, ahol igen nagy a verseny, óriási a konkurencia, és csak az első nyer.
Az ágazat fejlesztésére 2017 decemberében született egy kormányhatározat.
A mi részünkről nagyon fontosnak tartanánk egy szolgáltató rendszer kialakítását, amely – tudományos vizsgálatok, laborok, szolgáltatások kiépítésén
keresztül – hosszú távon tudná segíteni
a hazai orvostechnikai ipart.

adatcseréjének eredményeként született
meg ez az új, hordozható inkubátor.
Könnyebb kezelhetőség, kisebb súly,
nagyobb hatékonyság. Így foglalta össze
az elérni kívánt célokat Bán Melinda,
a Medicor új, kékfény-terápiás lámpájának gépész fejlesztőmérnöke, aki elmondta azt is, hogy az inkubátorok
mellé kiegészítésként használt új kékfény-lámpa fejlesztése során nemcsak
a méretét, hanem a fénykezelés idejét is
lecsökkentették.

A

Mit tud az új lámpa, és miben különbözik a cég korábbi fototerápiás készülékeitől?
− A célunk az, hogy a megvalósuló fejlesztés eredményeként sokfunkciós készülék jöjjön létre, amelyet több helyen
és helyzetben is lehet használni. Nagyon
fontos újdonság például, hogy érintőképernyő került a lámpafejbe, ezen keresztül lehet szabályozni a fény intenzitását, és beállítani a kezelési időt.
Az orvosi vizsgálatokhoz fehér fényre
van szükség, ezért a lámpa közepén
helyeztük el a kék fényt sugárzó LED panelt, a fehéreket pedig a két szélén.
Ilyen készülékre az újszülöttkori sárgaságnál van szükség, ami igen gyakori
a koraszülötteknél, és kékfény-lámpával lehet a leghatékonyabban elérni a
bőr sárga színét okozó bilirubin normálisra csökkentését. 

MEDICOR BabyLife Plus új,

intelligens szállító inkubátor fejlesztése a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Vállalatok K+F+I
tevékenységének támogatása című pályázata keretében valósult meg. Tóth
Attila fejlesztőmérnök, a projekt felelőse szerint innovatív műszaki megoldásainak köszönhetően a világpiacon is
versenyképes termék jött létre.

Mitől különleges az új, hordozható inkubátor?
− Ez egy teljesen új termék, abban különbözik a többi transzportinkubátortól,
hogy különválaszthatóvá tettük a felső
részét, így elég csak azt felvinni a kórház
újszülött osztályára, és a mentőautóban
lehet hagyni az általunk dokkoló egy-

A MEDICOR
R „digitalizált,
okos” újszülött inkubátora
ségnek nevezett alsó részét. További újdonság, hogy az újszülött körüli búrából
előrefelé lehet kihúzni a bölcsőrészt,
ahol a baba kezelése és életfunkcióinak
a mérése történik, valamint az, hogy az
ajtaja fölfelé nyílik, így nem takarja el az
alatta lévő kijelzőt. Az inkubátor felső
részében található még a vezérlőegység,
az oxigénadagoló és egy kisebb akkumulátor, továbbá beépítettünk két 230 voltos csatlakozót is a páciensmonitor és
egyéb műszerek számára. Orvos és mérnök folyamatos eszme-, információ- és
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kisvasút • Lufthansa-központ

Keskeny nyomközű futómű
Korszerű, keskeny nyomközű,
hajtott, hazai fejlesztésű forgóváz
prototípusát mutatták be február
végén Székesfehérváron.

A

z utóbbi években több koncepció is készült a kisvasutak
fejlesztési feladatairól. Új kisvasúti járművet azonban évek
óta nem tudtak üzembe helyezni, elsősorban azért, mert itthon
nem állt rendelkezésre a vasúti járművek egyik legfontosabb fő
egysége, a korszerű, keskeny nyomközű futómű.
A kifejlesztett forgóváz karbantartási igénye alacsony, többlépcsős rugózásának köszönhetően kíméli a vasúti pályát, kialakítása környezetbarát, zajszintje alacsony. Jól alkalmazkodik
a különböző, eltérő állapotú vasúti pályákhoz, megfelelő futásbiztonságot és utaskomfortot biztosít. Az új eszközt két amerikai villanymotor hajtja, és többrétegű gumibakokkal, valamint
vízszintesen elhelyezett rugókkal van felszerelve.
Az Invent Mérnökiroda Kft. tervei alapján a prototípus forgóvázalkatrészeinek gyártás-előkészítését, gyártását és a forgóváz összeszerelését a MÁV Vagon Kft. végezte. A gyártáshoz
szükséges speciális eszközök (hossz- és kereszttartó hegesztőkészülékek, forgóvázkeret-hegesztő készülék) szintén náluk
készültek. 

Forgóváz

A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgépjavítással és -fenntartással foglalkozó vállalata,
a Lufthansa Technik AG 43 milliárd forintos befektetéssel szervizközpontot telepít Miskolcra
– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter februárban Budapesten,
a beruházás sajtótájékoztatóján.

A

repülőgép-hajtóművek alkatrészeit javító miskolci szervizközpont nem csupán a Lufthansa, hanem más nemzetközi légitársaságok gépeit is fogadja majd.
A német óriásvállalat megjelenése új minőséget jelent a magyar
repülőgépipar számára. Magyarországon a légi közlekedést kiszolgáló
ipar 2350 munkavállalót foglalkoztat, termelési értéke tavaly elérte
a 105 milliárd forintot, termékeinek 93,5 százaléka külföldön talált vevőre. A miskolci szervizközpont tovább bővítheti az ágazat teljesítményét,
magas színvonalú technológiákat előállító és fejlesztő helyszínként.
Az üzem működése 2022-ben indulhat meg, az első munkavállalókat azonban már idén fölveszik, és Németországba meg Írországba
küldik őket továbbképzésre. A miskolci Lufthansa-központban magas

22

innotéka
inn

2019. március

inno -tér

Ph
P
hillip Men
ende
dee

szintű követelmények és szigorú szabványok érvényesülnek
majd, ráadásul saját fejlesztési feladatokat is kap, ezért jól
képzett mérnököket is keresnek – közölte Philip Mende,
a cég vezetője. A beruházási összeg ezért – tette hozzá –
nemcsak az építkezést és a berendezéseket fedezi, hanem
a szakemberek képzését is. Mint elmondta, Miskolcot a fejlett
infrastruktúra, a versenyképes üzleti és gazdasági környezet,
a jól képzett munkaerő, továbbá a támogató környezet miatt
választották. 

Forrás: KKM/Kovács Márton

Repülőgép-szer vizközpont Miskolcon

károsanyag-kibocsátás, megújuló energiaforrás, járműgyártás, infokommunikáció

Szerző:
S
zerző: Paulik Katalin
n

Az e-mobilitás forradalmasíthatja az ipart
és a technológiát

Napjainkra egy olyan pezsgő, innovatív gazdasági, technológiai, ipari és
társadalmi közeg állt elő, amely elképesztő eredményeket képes produkálni
− nyilatkozta magazinunknak Vígh Zoltán, a Jedlik Ányos Klaszter ügyvezetője,
az uniós energia- és közlekedéspolitikán belül az elektromobilitás szakértője,
aki szerint ennek a folyamatnak az egyik legnagyobb kedvezményezettjei
lehetnek például a kutatóintézetek.
Az elektromos mobilitásra és az infokommunikációra gondolva elszabadul a fantázia, egy olyan jövő sejlik fel a szemünk előtt, ahol az okosvárosokban intelligens közlekedési rendszerek működnek, és minden mindennel kommunikál. De mi történik a jelenben, és hogyan fejlődhet tovább
az elektromos mobilitás nálunk?

− Kezdjük a valósággal, a jelenlegi rideg tényekkel, és nézzük meg,
mi a helyzet Magyarországon most. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2012-ben kétmillió-kilencszázezer, átlagosan
tízéves személygépkocsi volt az országban, 2019 elejére ez a szám
viszont már több mint hárommillió-hatszázezerre nőtt, és nőtt az
autók átlagéletkora is. A gazdasági válság utáni fellendülés azzal
járt, hogy az emberek elkezdtek autókat venni, így főként a Nyugat-Európában olcsón beszerezhető öreg dízelkocsik áramlanak
be az országba, és ezzel együtt megnőtt a közlekedés károsanyag-

kibocsátása is. Ez sajnálatos módon megnehezíti, hogy elérjük az
európai közös klíma- és energiapolitika célkitűzéseit. Mint emlékezetes, az Európai Unió jó tíz éve elhatározta, hogy 2020-ig el kell érni
a következő célokat: húsz százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása az 1990-es szinthez képest, húsz százalékkal
javuljon az energiahatékonyság és húsz százalékkal nőjön a megújuló energiaforrások aránya. A megújulók terén a magyar nemzeti cél ennél kisebb érték, ami alapvetően teljesült is, de főként
a biomassza felhasználásának köszönhetően. Csakhogy közben az
Európai Unió – illetve az uniós szakpolitikák kidolgozásával megbízott intézményi háromszög: az Európai Parlament, az Európai
Unió Tanácsa és az Európai Bizottság – 2030-ra és 2050-re előretekintve megemelte az értékszámokat. A megváltozott körülményeket ﬁgyelembe véve ezért készül az Innovációs és Technológiai
Minisztériumban az új Nemzeti Energiastratégia, amely felváltja
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A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2012-ben kétmillió-kilencszázezer, átlagosan tízéves személygépkocsi volt
az országban, 2019 elejére ez a szám viszont már több mint hárommillió-hatszázezerre nőtt, valamint nőtt az autók átlagéletkora, és ezzel együtt megnőtt a közlekedés károsanyag-kibocsátása is. Az elektromos mobilitás megoldást jelenthet,
de akkor képes hozzájárulni az alacsony emissziós közlekedés kialakulásához, ha megújuló energiaforrásokra támaszkodik.

majd a 2011-ben elfogadottat. Úgy tudjuk, hogy ebben − az uniós
irányelvekkel összhangban − sokkal jelentősebb szerep jut majd
a megújuló energiaforrásoknak, különösen a napenergiának, valamint elkezdődik a szén kivezetése az energiamixből. És ez szabja
meg az elektromos mobilitás lehetőségeit is.
Visszatérve a közlekedéshez, tudjuk, hogy az elektromos
autók környezeti hatása nagymértékben függ az ország
energiamixétől…

− Ha a közlekedést vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a kihívás még erőteljesebb, mert Magyarországon jelentősen megnőtt a motorizáció
és ezzel együtt – mint azt előbb említettem – a közlekedéshez
kapcsolható károsanyag-kibocsátás is. Megváltoztak az emberek
mobilitási szokásai, egyre inkább leépül a közösségi busz- és vasúti közlekedés. Ezeket a realitásokat ﬁgyelembe kell venni, amikor
meghatározzuk a dekarbonizált közlekedés jellemzőit. Ez pedig
egy nagyon összetett kormányzati és társadalmi stratégia együttese kell, hogy legyen. Az elektromos mobilitás tehát nem cél, hanem eszköz, azonban csak akkor képes hozzájárulni az alacsony
emissziós közlekedés kialakulásához, ha megújuló energiaforrásokra támaszkodik.
Az elektromos közlekedés nem cél, hanem eszköz?

− A kibocsátást erőteljesen mérsékelni kell, de nem úgy, hogy
a közlekedés emisszióját átterheljük az energiaszektorra. Sokszor
elhangzik az az érv, hogy az elektromos energia előállításában továbbra is nagy szerepe van a fosszilis energiának, ami azt jelenti,
hogy nem az autók kipufogójából, hanem az erőművek kéményei-
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ből jutnak a légkörbe az üvegházhatást okozó gázok. És az sem
járható út, hogy miközben az energiaszektorban folyamatos az
emissziócsökkentés, addig a közlekedés változatlan marad. A két
szektort együtt kell tehát kezelni, ez a cél egyébként nyomon követhető az európai uniós stratégiákban. Az Európa 2020 stratégia
meghirdetésétől kezdve a tagállamok együtt kezelik a közlekedési
és az energiarendszereket, ez a kapcsolat a jövőben valószínűleg
még szorosabb lesz, hiszen egyre növekvő mértékben kell képesnek lennünk megújuló energiaforrásokból előállított elektromosságot termelni, tárolni, majd felhasználni a járművekben.
Mit jelent az elektromobilitás hármas egysége?

− Az elektromos autózás nemzetközi szabályozási folyamatok
eredményeként indult el, melyek szerint csökkenteni kell az energiatermelés és a járművek károsanyag-kibocsátását, nem pedig
azért, mert óriási ipari vagy társadalmi igény lett volna rá. Ezt a
célt pedig leginkább a csak tiszta energiát használó elektromos
autókkal lehet elérni. Az iparban viszont a szabályozói nyomás
hatására példátlan együttműködés és innovációs lendület bontakozott ki. Kétségtelen tény persze, hogy a vállalatok azt is megnézik, mindez mekkora anyagi terhet ró rájuk, de tudomásul kell
venniük a kormányok és a nemzetközi egyezmények követelményeit is. A gyártók számára tehát az jelent kihívást, hogy olyan
járműveket fejlesszenek, amelyek komfortban és megbízhatóságban felveszik a versenyt a hagyományos meghajtású gépkocsikkal,
ehhez pedig segítségül kellett hívni a digitális ipart. Így állt össze
az e-mobilitás hármas egysége gazdaságpolitikai értelemben: az
energiaszektor, a mobilitási szektor − amelybe beleértendő a jár-
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műgyártás és -használat, valamint a közlekedés is –, és mellé került
a digitális ipar vagy infokommunikáció. Az e-mobilitási innováció
ezek közös metszetében érvényesül. Összegzésként elmondhatjuk
tehát, hogy ez a jelenlegi leginnovatívabb ipari-gazdasági trend.
Ha történelmi távlatba helyezzük, nem tűnik túlzásnak az a
várakozás, hogy az e-mobilitás rendszere legalább annyira forradalmasíthatja az ipart és a technológiát, mint ahogy a Kennedy
elnök által meghirdetett űrprogram és űrkutatás forradalmasította például az alkalmazott gépgyártást vagy a kutatást az Egyesült Államokban és aztán az egész világon. Napjainkban a kihívás
tehát nem csupán az, hogy legyen tiszta az energia és a gépjármű,
és ezeket szeresse a felhasználó, hanem az is, hogy egy olyan innovatív gazdasági, technológiai és társadalmi közeg jöjjön létre,
amely elképesztő eredményeket képes produkálni. Az elektromos
mobilitás nem más, mint a fenntarthatóság és a technológiai fejlődés páratlanul izgalmas folyamata, amelynek elágazásai vannak
a jármű-technológiában, az energetikában, a fenntarthatóságban.
A folyamat szereplői pedig arra törekszenek, hogy a végeredmény
minél pozitívabb legyen. Hozzá kell tennem persze, hogy amikor
egy-egy nagy európai konferencián Berlinben vagy Brüsszelben
találkozunk a többi tagállamból érkező kollégákkal, a rendezvény vége felé rendszerint eljön az „igazság pillanata”, amikor
azért mindenkiből kitör némi frusztráció. Sokak szerint ugyanis
már előrébb kellene tartanunk. És néha a valóság másként alakul,
mint a tervek. Egy német kolléga mesélte, hogy kezdetben azt
gondolták: az elektromos mobilitás elsősorban a nagyvárosokra

lesz jellemző, ahol a trendkövető ﬁatalok ezzel is hozzá szeretnének majd járulni a zöld környezet megteremtéséhez. Kiderült
azonban, hogy a nagyvárosokban élő ﬁatalok újabban egyáltalán
nem akarnak autót vásárolni, viszont a közepes és kisvárosokban
élő családok annál több elektromos járművet vettek második autónak. Ebben tehát az egyébként már amúgy is zöld környezet
még zöldebbé tétele motiválta őket. A másik elterjedt tévedés az
volt, hogy Nyugat-Európában az elektromos mobilitást úgy kezelték, mint egy félig-meddig még kísérleti technológiát, amelynek
elterjesztését majd a nagyvárosok menedzselik részint uniós támogatásból, részint a saját költségvetésükből. Más naiv elképzelések meg arra vonatkoztak, hogy 2020-ra egymillió elektromos
autó gurul majd a német utakon, miközben senki sem tette fel
a kérdést: mégis honnan veszik ezt, amikor nincs hozzá elegendő
gyártási kapacitás? Nincs ugyanis annál kellemetlenebb helyzet,
mint amikor „populista” megfontolásokból komplett iparágak
és kormányzatok tódítanak egymásnak, mert egyszer eljön az a
pillanat, amikor a résztvevők kénytelenek lesznek higgadtan, objektívan szemlélni a dolgokat. Biztató, nagyon jó pozitív példák
születtek az elektromos autók közösségi használatára Ausztria és
Németország azon falusi közösségeiben, ahol többnyire a helyben
termelt megújuló energiát használják a járművek feltöltéséhez.
Összegezve tehát nyugodtan állíthatjuk: az elektromos mobilitás
megállíthatatlan folyamat, ami azért lett sikeres, mert rugalmasan alkalmazkodik a lehetőségekhez. Ha a városok nem képesek
menedzselni az elektromos mobilitást, az innovatív autógyártó

A németek például kezdetben azt gondolták, hogy az elektromos mobilitás első
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sárolni, viszont a közepes és kisvárosokban élő családok annál több elektromos járművet vet
ette
tekk má
máso
s di
d k autónak. Ebben az egyébként már amúgy is zöld környezet még zöldebbé tétele motiválta őket.
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A Magyarországon kialakult kedvező támogatási rendszernek köszönhetően, ha ma valaki otthon tölti az autóját, akkor a benzinhez képest olcsó elektromos áramot kap, az utcán parkolva pedig az esetek többségében ingyen töltheti fel autóját. Ám ez hosszú
távon nem maradhat így. Itthon jelenleg mintegy tízezer elektromos jármű közlekedik – bő kétharmada rendszeresen Budapest
belső kerületeiben –, és a legóvatosabb becslések szerint is ez a szám 2030-ra elérheti akár a kétszázezret is.

és az energetikai cégek dolgozzák ki az új üzleti modellekben rejlő
lehetőséget.
Az önvezető autók megjelenése tényleg nagy változást fog
előidézni a közlekedésben?

− Mint mondani szokás, minden mindennel összefügg. Önvezető
autó helyett azonban hadd javasoljam a nagymértékben automatizált jármű kifejezést. A világban három olyan megatrend indult
el egyszerre, amely egymás mellett és egymással kölcsönhatásban
érvényesül: egyrészt a közlekedési elektriﬁkáció, másrészt az automatizáció, illetve a hálózatba kötöttség a járművek tekintetében.
Nem véletlenül gondolnak arra már most a hazai tervezők, hogy
az utak mentén legyen 5G elérhetőség. Az új típusú funkciók bevezetésénél azonban a holisztikus szemlélet lenne a legfontosabb,
ugyanis a különböző járműrendszerek érintkezése lesz a legnagyobb kihívás. Gondoljunk bele: amikor ugyanazon az útszakaszon
egyszerre közlekednek a nagymértékben automatizált járművek
mellett húszévesnél is idősebb autók, az okozhat némi problémát.
Ennyit a jövőről, ami beláthatatlanul tágas, és nagy teret hagy
a fantáziának, miközben a felelősséget is érzékelteti.
Hány elektromos autó lesz tíz év múlva?

− Ezt nem lehet előre megmondani, mert olyan gyors a fejlődés,
hogy még a szabályozás sem tudja követni. A növekedés mindenképpen jelentős lesz, de a prognózisok terén a józan szkepszisnek
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és az elszabadult fantáziának egyaránt van helye és jogosultsága.
A magam részéről bizakodó vagyok, azt gondolom, hogy néhány
éven belül nem fogunk ráismerni a közlekedésre. A jelent tekintve
pedig szögezzük le: bár az elektromos járművek száma a teljes állományhoz képest csekélynek tűnik, már nem marginális. 2019 kora
tavaszán mintegy tízezer elektromos jármű rója a hazai utakat,
és a legóvatosabb becslések szerint is ez a szám 2030-ra elérheti
akár a kétszázezret is.
Minek lenne köszönhető egy ilyen nagyarányú növekedés?

− Ha azt vesszük, hogy 2015-ben szinte a nulláról indultunk, az eddigi növekedés azt mutatja, hogy a magyar autósok jelentős része
nyitott a csendes és környezetkímélő elektromos autózásra. Ez
annak is köszönhető, hogy Magyarországon kialakult egy kedvező
támogatási rendszer, direkt és indirekt ösztönzőkkel. Jogszabály
határozza meg, hogy a környezetkímélő autók jogosultak zöld
rendszámra, ebbe a kategóriába a tisztán elektromos, valamint
a hibrid meghajtású járművek tartoznak. Azonban az országban
nem egyenletesen oszlanak el az elektromos autók, mert először
a nagyvárosi, tehetősebb fogyasztók szerezték be ezeket a típusokat. A statisztikák szerint ott tartunk, hogy az országban lévő
elektromos autók jó kétharmada rendszeresen Budapest belső
kerületeiben közlekedik vagy parkol. És naponta hat-hétezer zöld
rendszámos autó ingázása Budapest belvárosában már problémákat tud okozni. Eljött az idő, a vártnál talán hamarabb, amikor
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át kell gondolni az ösztönzőrendszer azon részét, ami az ingyenes parkolásra vonatkozik. Kényes kérdés, hiszen aki Budapesten
elektromos autózásra adta a fejét, az leginkább azért tette, mert
előtte egy kockás papíron kiszámolta, hogyan jár jól. Ha például
otthon tölti az autót, akkor a benzinhez képest olcsó elektromos
áramot kap, az utcán parkolva pedig az esetek többségében ingyen töltheti fel autóját. Ám ez hosszú távon nem marad, nem
maradhat így.
Sokáig úgy tűnt, hogy akadozik az országos töltőinfrastruktúra kiépítése. Hol tart most?

− Az első töltők 2011 körül jelentek meg, és 2018 első feléig elmondható volt, hogy az infrastruktúra elmaradt az elektromos
autók számának gyors növekedésétől. Ehhez viszont rögtön tegyük hozzá, hogy a telepítés rendkívül felgyorsult, és 2019 közepére várhatóan ezer töltőpont lesz az országban. És ez még csak
a kezdet! Nemrégiben olyan cégek jelentették be, hogy invesztálnak a töltőinfrastruktúra kiépítésébe, mint a Mol, a Nemzeti
Közművek, az e-Mobi, az E.ON, az ELMŰ-ÉMÁSZ vagy az OMW,
a Shell, a Lukoil. Az olajcégek a benzinkútjaikon lévő kínálatukat
kiegészítik alternatív üzemanyaggal, jelesül elektromos töltőkkel,

energiatárolással és elektromos autó töltésével. Olyan gyors tehát
a fejlődés, hogy szükséges a támogatások rendszerének rendszeres
áttekintése.
Hol tartunk most, min vitatkoznak napjainkban a szakemberek?

− A kelet-közép-európai régióban Magyarország a legnyitottabb
erre az e-mobilitási technológiára, ami biztató. A szakemberek
ezért azt szeretnék megérteni, hogy a folyamat hogyan alakul a jövőben. Sajnos nem tesz jót, ha a jövőre vonatkozó merész, de megalapozatlan víziók forognak közszájon, mert nagy a tévedés kockázata. Viszont elképesztően nagy az innovációs nyomás, amely
optimizmusra ad okot. Az e-mobilitással foglalkozó konferenciákon ritkán esik szó arról, hogy ennek a folyamatnak az egyik legnagyobb kedvezményezettje lehet például a kutatói szféra, hiszen
most olyan komplex rendszereken kell gondolkodni, amelyeknek
az egyik eleme a járműiparban, a másik az energetikai, illetve
gépiparban, a harmadik pedig a mikroelektronikában, a digitális
iparban van. Ahhoz nem fér kétség, hogy ezeknek az iparágaknak
együtt kell működniük, de van még valami, ami hozzájárulhat
a sikerhez: az, hogy a fenntarthatósággal, a dekarbonizációval,

A kelet-közép-európai régióban Magyarország a legnyitottabb az e-mobilitási technológiára, és nagy az innovációs nyomás,
amely optimizmusra ad okot. A folyamatnak az egyik legnagyobb kedvezményezettje lehet a kutatói szféra, hiszen olyan komplex
rendszereken kell gondolkodni, amelyeknek elemei a járműipar, az energetika, illetve a gépipar, a mikroelektronika és a digitális ipar.

míg a közműcégek a közterületen hozzáférhető töltőállomások
létesítésébe fogtak. Az autópályák mentén lévő benzinkutaknál
jellemző például a nagy teljesítményű egyenáramú DC töltők
telepítése, és itt a szolgáltatás már részben ﬁzetős. Az állami
tulajdonú e-Mobi Elektromos Nonproﬁt Kft. mintegy négyszáz
egységből álló töltőhálózatát viszont jelenleg még ingyen lehet
használni.
Hamarosan vége lehet a kedvezmények rendszerének?

− Kiszámítható, vonzó támogatásokra szükség van, de azokat
időről időre a reális körülményekhez kell alakítani. Lesz tehát támogatás, de annak változásait rendszeres társadalmi vitában kell
kielemezni. Már arról is kellene gondolkodnunk, hogy a napelemek otthoni telepítését hogyan kombinálhatjuk majd otthoni

a környezet védelmével vagy az ilyen típusú innovációval foglalkozó civilszervezeteknek is legyen helyük a tárgyalóasztalnál, mert
akkor folyamatosan emlékeztethetnék a szereplőket arra, hogy
a proﬁtra és üzletre koncentráló modelleken túl mennyi mindenről szól a fenntartható és intelligens mobilitás, ami egy rendkívül
szerteágazó terület. De azért bonyolult, mert a világunk is ilyen.
Az energetikával régóta foglalkozó szakemberek gyakran emlegetik,
milyen egyszerű volt régen minden, alig néhány tucatnyi szereplővel. Manapság akár több ezerre nőhet ezek száma, ha belevesszük
a decentralizált, sokszor megújuló energiaforrásokat felhasználó
erőműveket, amelyek a megtermelt villamos energiát betáplálják
az országos hálózatba, illetve az úgynevezett aktív fogyasztókat is.
Úgy tűnik, igaz a mondás, hogy a káosz az új rend, és ez a kreatív
káosz jellemezni fogja még jó ideig az elektromos mobilitást. 
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Szerző: Pencz Rudolf, GTKB Kft., Rónai Attila, Sedulitas-Pro Kft.

Innováció az
e-mobilitásban
Magyarországon az elektromos közlekedés nagy múltú gyártó vállalata az egykori Ganz Villamossági Művek volt, amelynek műszaki
szellemisége és innovációs hagyományai sok változás után néhány
utódvállalatban és tervezőirodában maradtak fenn. Kettő közülük a
GTKB Ganz Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft.
és a Sedulitas-Pro Kft., amelyek újabb közös fejlesztési projektben
hoztak létre innovatív műszaki eredményt az e-mobilitás terén.

A

GTKB Kft. a Széchenyi 2020 GINOP-2.1.7-15-2016 Prototípus-, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
című kiírásához benyújtott nyertes pályázata adta
meg a keretet az „Egyenáramú hajtásrendszer prototípus fejlesztése közúti villamosok modernizálásához” fejlesztési
projektjéhez. A társaság villamosok korszerűsítő felújításához már
korábban is szállított egyenáramú hajtásrendszeri berendezéseket,

melyeknek számos további előnyt biztosító, új szemléletű továbbfejlesztését végezte el a projekt keretében.
Ennek során jutottak innovatív gondolkodású mérnökeink arra a felismerésre, hogy mindazon komponensekből (áramszedő,
szaggató, kapcsoló- és védelmi készülékek, vezérlő stb.), amelyek
a villamos hajtásrendszerét alkotják, ki lehet alakítani egy elektromos buszok töltésére alkalmas töltőberendezést is. A fejlesztést

A berendezés fojtótere,
vezérlési és
teljesítményelektronikai
része
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A töltőállomás szekrénye

ebben az irányban folytattuk tovább, felismerve az időközben egyre markánsabban megjelenő piaci tendenciát, a tisztán elektromos
hajtású buszok térnyerését a közösségi közlekedésben, melyek
a működéshez szükséges villamos energiát a fedélzeti energiatároló egységekben (nagy energiasűrűségű akkumulátortelepekben,
esetleg szuperkondenzátorokban) raktározzák.
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Ezek azonban drágák és nehezek, a helyet az utasoktól veszik
el. Méretüket ezért optimalizálni kell, ami egyre több üzemeltetőnél vezetett el annak a felismerésére, hogy nem a jármű nagy
hatótávolsága a lényeg, hanem az, hogy az elektromos buszok méretezése, befogadóképessége az adott forgalmi feladathoz illeszkedjen. Az optimális méretű akkumulátorteleppel szemben tehát
nem szükséges követelmény, hogy az egész napi közlekedéshez
szükséges energiát tárolni legyen képes – ellenben a napi forgalom
keretén belül célszerű a töltések beiktatása, például a járat végállomásán. (E töltési stratégia további jelentős előnye az, hogy ezzel

az akkuk töltése magasabb töltöttségi állapotban történhet meg,
a szűkebb tartományon belüli töltés pedig az akkupack élettartamának növekedésével jár, mivel a cellák közti kiegyenlítés miatt
a töltési fázis utolsó 10 százaléka a kritikus.)
A járat közbeni töltésre azonban jellemzően korlátozott idő
áll rendelkezésre, ezért ezt a töltést gyorsan, nagy teljesítménynyel kell elvégezni. Ez megköveteli a töltőpontok új generációjának kialakítását, amelyek képesek az energiatároló elemeket nagy
árammal tölteni úgy, hogy a töltő és a jármű egymással vezeték
nélküli vezérlési kapcsolatba kerül. E kommunikáció európai szintű szabványosítása, wiﬁn keresztül zajló, nyílt forráskódú protokoll
formájában, nemrégiben történt meg. Így, amennyiben egy töltő
műszakilag egyébként alkalmas arra, hogy több kapocsfeszültséggel és áramerősséggel töltsön, minden, Európában gyártott,
megfelelő kapocsfeszültségű vontatási akkumulátorteleppel ellátott e-buszt képes tölteni, mert mindegyikkel szabványosan tud
kommunikálni.
A GTKB Kft. és Sedulitas-Pro Kft. közös fejlesztésének eredménye egy ilyen töltőállomás, mely alkalmas akkumulátoros vagy akár
szuperkondenzátoros elektromos járművek nagy teljesítményű töltésére, különböző kivitelű villamos csatlakozási egységeken keresztül.
A töltőállomás a bemenetén fogadja a 600 volt DC tápfeszültséget, míg a kimenetén szolgáltatja a változtatható értékű szabályozott töltőáramot, előírt feszültséghatárok között. A járműhöz a nagyáramú csatlakoztatást félpantográf rendszerű, oszlopra szerelt, onnan leereszkedő egységgel és a járművön rögzítendő
fogadó palettával, a kommunikációt CAN-wiﬁ alapú csatornán
keresztül valósítjuk meg.

Fizikai kivitel
A töltőállomás egy kültéren elhelyezhető zárható szekrény, mely
tartalmazza a nagyáramú és a vezérlési áramköröket. Kimeneti
köréhez kábelen csatlakozik a töltőoszlop a pantográﬀal.
A töltőszekrény két nagy egysége a fojtótér és a vezérlési/teljesítményelektronikai rész.
Előbbibe a bemeneti és kimeneti simító fojtók, valamint a
rádiózavar-szűrő fojtó kerültek, ventilátoros hűtéssel. A hőmérsékletet a vezérlő folyamatosan méri PT100 elemekkel, és a mért
érték függvényében szabályoz.
A nagyáramú szaggató berendezés – IGBT-tranzisztorból és
diódákból álló feszültségcsökkentő egyenáramú chopper – saját
zárt konténerébe kerül, saját ventilátorral, teljesítményelektronikai elemei a por és a nedvesség káros hatásaitól védettek.
Irányítástechnikai egysége (IGBT-meghajtó) a berendezés zárlat-, túláram- és túlfeszültségvédelmét is ellátja.
A szaggató a félvezető vezérlőjelét a processzoros kártyától
fénykábelen kapja. A vezérlőrack vasúti minősítésű egységekre épül. Az IGBT vezérlése, az előírt kimeneti áram szabályozása
a szaggató kitöltési tényezőjének változtatásával valósul meg.
A szaggató berendezés a = 95 százalék maximális kivezérlésig állandó 1000 hertzes frekvenciával üzemel.
A hűtőborda hőmérsékletének mérésével a járművezérlő berendezés a szaggató hatásos termikus védelmét valósítja meg.
Így szellőzéskimaradás esetén, ha a hűtőtönk eléri a 75 °C-os hőmérsékletet, a szaggató berendezés leáll. Visszahűlés után a szaggató tovább működhet.

innováció

2019. március

innotéka
inn

29

GTKB Kft. • gtkb.hu

A központi vezérlő CAN-kommunikációs alapú, rackrendszerű
berendezés. A rack tartalmazza a be- és kimeneti digitális és analóg kártyákat, a teljes működést irányító processzoros kártyát,
valamint a teljesítményelektronika vezérlőjét. Működteti a pantográf mozgató motorját és a beolvasott mérőváltó-jelek alapján védelmi funkciót is ellát. A kapott töltési igény alapján vezérli a nagyáramú szaggató berendezést. Alkalmas a kiadott villamos energia
mérésére és tárolására, a feltöltött jármű azonosítóival együtt.
A központi vezérlő CAN-vonalon kommunikál a szekrény külső
falára szerelt, színes megjelenítésű diagnosztikai monitorral, mely
különböző diagnosztikai funkciókat is ellát, így a töltési folyamat
mennyiségi regisztrációját, a tárolt adatok pedig számítógéppel
kiolvashatók.
A vezérlési részben találhatók a védelmi berendezések, nagyáramú kapcsolóegységek, mérőváltók és kapocslécek.
Mind a központi vezérlő, mind a monitor magas szintű graﬁkus
és text formátumban programozható. A bennük futó szoftverek
modulrendszerű programozási egységekből épülnek fel, elősegítve a későbbi bővítést.
A töltő és a jármű között a csatlakozást egy félpantográfrendszerű elektromos működtetésű egység hozza létre, amelyet
egy normál villamos áramszedőből fejlesztettek ki. Az áramszedőt
fordított pozícióban építették be, azaz a talapzat rögzítőelemei
A töltőállomás főbb
műszaki paraméterei
Bemenetifeszültség-tartomány: 420–720 V DC
Kimenetifeszültség-tartomány: max. 0,95 × U be
Kimeneti névleges áram: 350 A
Rövid idejű kimeneti csúcsáram: 550 A
Működési frekvencia: 1000 Hz
Környezeti hőmérséklet: –25 ÷ +40°C
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A berendezés
rendszerterve

az oszlop felső részének alsó oldalához csatlakoznak. Működésekor
onnan nyílik lefelé. Nyugalmi helyzete a teljesen felhúzott állapot.
Az érintkező paletta egy speciális, nagy áramok átvitelére alkalmas kontaktusfelület, amely megvalósítja az üzembiztos áramátvezetést túlmelegedés nélkül. Az érintkező ellendarabja a busz
tetején kap helyet. A szükséges nyomóerőt csavarrugó adja, a pantográf mozgatását villanymotor végzi.

A töltési rendszer működése
A jármű a töltőoszlop mellé áll a kijelölt helyre. A kommunikációs
csatornán keresztül üzenetváltás valósul meg az oszlop és a jármű vezérlőrendszere között, végrehajtódik az összekapcsolódás.
Ezután az oszlopon található pantográf leereszkedik a fogadófelületre, és ezzel az erősáramú kapcsolat létrejön.
A vezérlés utasítást ad a töltővezérlőnek a töltőáram indítására. A jármű a CAN-táviratokon keresztül határozza meg a kívánt
áramértéket és feszültséghatárokat.
A töltés végeztével a jármű kikapcsoltatja a töltőáramot, majd
a töltőoszlop parancsot ad a pantográf felhúzására. A szétválás
után a jármű tovább folytathatja az útját.
A töltés kezdete és vége a járművezető engedélyezésétől függ,
azt bármikor felfüggesztheti, sőt teljesen le is állíthatja. A villamos
paraméterek biztonságos tartományon belül tartásáért a szoftveres vezérlések felelősek.
A berendezés gyártása és bemérése a GTKB Kft. bajai gyárában történt, a rendszer tervezése és a vezérlőszoftver megírása
a Sedulitas-Pro Kft.-nél. A berendezés fő komponensei csaknem
kivétel nélkül itthon gyártott, magyar termékek. 

innováció
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Szerző: Szabó C. Szilárd

A DélKerTÉSZ jó évet
zárt és tovább fejleszt
Jó évet zárt a Délalföldi Kertészek Szövetkezete, amelynek élén januárban változás történt. A DélKerTÉSZ
újonnan választott elnökével, Nagypéter Sándorral
beszélgettünk az elmúlt évről és a jövőbeli tervekről.

A DélKerTÉSZZ csomagolóüzemében akár napi 70-80 tonna
késztermék is készül az áruházláncok megrendelései szerint.

Jelent-e bármilyen változást a szövetkezet életében, hogy az
alapító elnök, Ledó Ferenc tizenhat év után nyugdíjba vonult
januárban, és Önt választották meg a DélKerTÉSZ új elnökének?
– Ledó Ferenc elnök nyugdíjba vonulásával nem történt változás, mert szaktanácsadóként folytatja a munkát a DélKerTÉSZnél. Egyrészt ő lesz a szaktanácsadói team vezetője, másrészt
a személyes szaktanácsadóm is lesz, és nemcsak a termeléssel
kapcsolatos tanácsaira számítok, hanem a tizenhat év alatt elnökként felhalmozott tapasztalataira is. Én 2003 októbere óta
dolgozom a szövetkezetnél, végigjártam a ranglétrát, megismertem a részlegek munkáját. Az utóbbi években már gazdasági vezetőként dolgoztam a DélKerTÉSZ-nél.
Milyen évet zárt a DélKerTÉSZ?
– Kimondottan jó évet zárt a szövetkezet, amelynek a zöldséggyümölcs értékesítésből 9 milliárd 541 millió forint árbevétele
lett. Ha ehhez még hozzáadjuk a másik cégünket, amely görögdinnye-értékesítéssel foglalkozik, akkor négymillió forint híján
10 milliárd forint lett az árbevételünk. A szövetkezet tagjainak
1,1 milliárd forinttal többet tudtunk fizetni tavaly, mint 2017ben. A fő növényeinknél emelkedtek az árak. A tölteni való paprikánál 14 százalékkal volt magasabb az ár, a mennyiség közel
ugyanannyi volt, mint 2017-ben. A hegyes paprikánál is 14 százalékos áremelkedés volt, a mennyiség viszont 20 százalékkal
növekedett. A kápia paprikánál ugyan 17 százalékkal csökkent

a mennyiség, de 44 százalékkal emelkedett az ár. Ennek oka:
a szabadföldi kápiatermesztés a klimatikus körülmények és
a munkaerőhiány miatt visszaszorulóban van. A fürtös-bogyós
paradicsomnál tavaly 22 százalékkal növekedett a mennyiség
2017-hez képest, az ár közel azonos volt. A koktélparadicsom
folyamatosan tör előre: tavaly duplaannyi volt a mennyiség,
mint tavalyelőtt. Így az országban megtermelt koktélparadicsomnál a magyar piac már ki tudja szorítani az importot március közepétől október végéig. A zöldborsónál a tavaly áprilisi
meleg, a szinte nyári idő mennyiségi és minőségi problémákat
okozott, közel 20 százalékkal csökkent a mennyiség, de aki
tudta tartani a minőséget, az árban körülbelül annyit kapott,
mint 2017-ben. Az ipari paradicsomnál tavaly 53 százalékkal
növekedett a mennyiség, az ár pedig a 2017-eshez volt hasonló.
A tavalyi időjárás kedvezett az ipari paradicsomnak, mert nem
volt olyan csapadékos a nyár, ezért irányítottan lehetett öntözni a területet, így jó lett a minőség is.

Milyen beruházásokat terveznek idén?
– Tavaly 218 millió forint értékben végeztünk fejlesztéseket:
targoncákat, palettaszállító gépeket és automata hálózógépet
vásároltunk, valamint első ütemben elkezdtük az új hűtőházunk építését, amire 134 millió forintot fordítottunk. Ezt
folytatjuk 2019-ben. Az új hűtőház építése 255 millió forintos beruházás, amit terveink szerint idén április végén fejezünk be. Idén még egy automata hálózógépet, automata címkézőgépeket, a logisztikát kiszolgáló targoncákat is vásárolunk, továbbá korszerűsítjük az informatikai berendezéseinket, eszközeinket. 2019-ben összesen 240 millió forintot
fordítunk fejlesztésekre. 
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egészségügyi kockázat, háztartásihulladék-égetés, közlekedés

Nemzetközi jelentés
Európa levegőjéről
A környezetszennyezés minden fajtája közül a levegőszennyezés a világ legnagyobb
egészségügyi kockázatát hordozó tényező. Az Európai Számvevőszék 2018 szeptemberében készült jelentésében egyebek mellett az áll, hogy a levegőszennyezés
évente négyszázezer korai haláleset okozója az Európai Unióban, és a probléma
leküzdésére tett intézkedésekkel nem sikerült elérni a kívánt csökkenést.

A

z Állami Számvevőszék (ÁSZ) ezért
hazai és nemzetközi ellenőrzés
keretében is értékelte a levegő minőségének védelmét szolgáló intézkedések eredményességét. A 2018-ban nyilvánosságra hozott jelentésében megállapította, hogy összességében a légszennyező
anyagok éves koncentrációja trendszerűen
csökkent Magyarországon, azonban némelyik ezek közül több alkalommal is meghaladta a határértéket. A mérési eredmények
alapján a kis méretű szállópor-határérték
túllépései a fűtési időszakban kiemelkedőek. A jelentés felhívta a ﬁgyelmet arra
is, hogy az egészségre különösen veszélyes
anyagok koncentrációja összefügg a háztartásihulladék-égetéssel, annak csökkentését a lakosság környezettudatos magatartása nagymértékben támogathatja.
A most elkészült közös jelentés a részt
vevő országokban elvégzett nemzeti, va-
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ménye a tizennégy európai számvevőszék
– köztük az ÁSZ – részvételével zajlott közös
ellenőrzésnek. Az összes vonatkozó uniós
szabványnak egyedül Észtország felelt meg.
A közös jelentés rámutat arra is, hogy a
levegő minőségének meghatározó tényezői
a közlekedés és a háztartások által használt
tüzelőanyagok kibocsátása, ezért a ﬁnanszírozási rendszerek, a jogszabály-módosítások és a kapcsolódó stratégiák elsősorban
az energiahatékonyságra, a környezetbarát
közlekedésre és a megújuló energia fokozottabb felhasználására irányulnak. A közös
ellenőrzés eredményei alapján levegőminőségi tervek készítését, a megtett intézkedések hatékonyságának mérését, a kormányok és a végrehajtó ügynökségek közötti
koordináció hatékonyságának javítását, valamint releváns adatok gyűjtését és költség-haszon elemzések végzését, továbbá
a monitoringrendszerek javítását és a közvélemény tudatosságának növelését javasolták a résztvevők. 

A kis méretű szállópor éves átlagos koncentrációjának alakulása
Magyarországon, az ÁSZZ által vizsgált időszakban (μg/m3)
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Forrás: Állami Számvevőszék

Az Európai Számvevőszék jelentése

lamint az Európai Unió összes tagállamára
kiterjedő ellenőrzésen alapul. Annak érdekében, hogy a nemzeti ellenőrzések során
összegyűjtött információk összevethetők
legyenek, a részt vevő számvevőszékek közös keretrendszert határoztak meg. Albánia,
Bulgária, Észtország, Grúzia, Magyarország,
Koszovó, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Moldova, Hollandia, Lengyelország,
Románia, Szlovákia, Spanyolország és Svájc
mellett az izraeli nemzeti számvevőszék,
valamint az Európai Számvevőszék is részt
vett az ellenőrzésben. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a szóban forgó
országok kormányai tettek-e lépéseket a levegő minőségének javítása érdekében.
A közös ellenőrzés értékelése szerint
több európai ország nem felel meg a levegőminőségre vonatkozó nemzetközi és európai
szabványok követelményeinek, és számos
kormány nem tett hatékony lépéseket a levegőminőség javítása érdekében. Egyebek
között ez a két megállapítás volt az ered-

energiamix, áramtermelési arány, beruházási költség, szállítási ár, társadalmi ráfordítások

Szerző: Bencze Áron

A dekarbonizáció
költségei
A globális klímavédelmi célok eléréséhez az atomenergia mellett nélkülözhetetlen a megújuló energiaforrások fejlesztése is. Ez az egyik fő üzenete a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris Energia Ügynökség (OECD
NEA) tanulmányának, melyet január végén Budapesten mutattak be a világon
először. A dekarbonizáció költségei című dokumentum már nemcsak az adott
beruházások közvetlen költségeit vizsgálja, hanem egyebek között a villamosenergia-rendszer elosztási és szállítási árai mellett a társadalmi ráfordításokat
is áttekinti, rövid és hosszú távon egyaránt.
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E

gy budapesti nemzetközi konferencián
ismertették a 33 tagországot magába
foglaló nemzetközi szervezet – amelynek Magyarország 1996 óta tagja –
legfrissebb kiadványát, melynek szükségessége
már korábban is felmerült az OECD NEA-ban.
A Nukleáris Energia Ügynökség tanulmánya
tárgyilagosan és egyben számszerűen levezetve
tekinti át az atomerőművek és a megújulók
együttműködésének gazdasági kérdéskörét.
A szakemberek elsősorban arra keresték a választ, pontosan milyen az a megújuló- és nukleáris alapú áramtermelési arány, amely gazdaságosan, a fogyasztók és az ipar számára is
elérhető áron alakítható ki.

Fontos az ár
Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja
tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter bevezető
előadásában ezzel kapcsolatosan arra hívta fel
a ﬁgyelmet, hogy az atomerőművi fejlesztések
és építések nem állnak szemben a megújuló
energiára épülő trenddel, a két technológia
együtt adhat hosszú távon megoldást a klímaváltozás kihívásaira. Véleménye szerint ez a tanulmány lehetőséget teremt arra, hogy a karbonmentesítés áráról érdemben lehessen beszélni. A tárca nélküli miniszter kitért arra is,
hogy a világ minden szegletében, így hazánkban is fontos, hogy az energia előállításának
költsége megﬁzethető legyen. A lakossági érdekek mellett az ipar versenyképességének
erősítése miatt is lényeges ez – fűzte hozzá.
A Nukleáris Energia Ügynökség tanulmánya elsősorban arra kereste a választ,
Az energia ára Magyarországon egyelőre nem
pontosan milyen az a megújuló és nukleáris alapú áramtermelési arány, amely
ad okot panaszra: a Magyar Energetikai és Közgazdaságosan, a fogyasztók és az ipar számára is elérhető áron alakítható ki.
mű-szabályozási Hivatal nemzetközi – független ﬁnn cég által készített – ár-összehasonlító
vizsgálata szerint ugyanis az uniós tagállamok közül hazánkban miniszter tájékoztatása szerint ez az arány, mely uniós szinten is
a második legkedvezőbb a lakossági áramár: kilowattóránként rendkívül magasnak számít, 2018-ban 31 százalék felett volt.
(kWh) 37 forint; egyedül Bulgária előzött meg minket e tekintetA magyarországi ellátásból közel hasonló arányt biztosított
ben. A kutatás egyben rámutat arra is, hogy azokban az orszá- a Paksi Atomerőmű négy blokkja, míg a további áramszükséglegokban áll rendelkezésre megﬁzethető árú villamos energia, ahol tet egyéb – gáz, szén és megújuló forrást használó – erőművek
meghatározó az atomenergia részaránya. Ezt a megállapítást tá- szolgálják ki. Véleménye szerint ezek az adatok is azt támasztják
masztja alá, hogy a szintén hosszú távon atomerőműveire építő alá, hogy a Paks II. beruházás elkerülhetetlen, hiszen a kitettség
Franciaország (61 Ft), Finnország (51 Ft) és Románia (40 Ft) szintén a lakosság olcsó áramellátását bármikor megingathatja. Egy bizelőnyös árakkal dolgozik, addig a több mint 30 százalékos arány- tos, a magyar erőműrendszer beépített teljesítőképessége évek
ban megújuló energiát használó Dániában átszámítva 99 forint óta nem teszi lehetővé a villamosenergia-igények tisztán hazai
az áram, az atomenergiát elutasító Németországban pedig 98 fo- forrásból történő biztonságos ellátását. Ugyanakkor nem elharint volt kilowattóránként. Érdekesség, hogy az elmúlt hónapban nyagolható szempont az sem, hogy számos környező országban
a földgáz a magyar fővárosban volt a legolcsóbb, a svéd főváros- a fogyasztói igények változása nem biztos, hogy képes követni
ban, Stockholmban pedig a legdrágább.
az erőművek teljesítőképességét, ugyanis az elmaradó erőművi
Süli János ugyanakkor ﬁgyelmeztetett arra is, hogy a hazai vil- beruházások közép- és hosszú távon kapacitáshiányt vagy esetlamosenergia-rendszer rendszeresen magas importaránnyal mű- leg jelentős villamosenergiaimport-függőséget okozhatnak ott is.
ködik. A felhasznált áram közel harmadát vásároljuk külföldről, Azaz a jelenleg biztosnak vélt importálható áram a jövőben nem
ennek mértéke pedig folyamatosan növekszik. A tárca nélküli feltétlenül fog rendelkezésre állni.
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Népszerű volt a Paks II. interaktív kiállítása
Nyolc nagy magyarországi zenei és kulturális fesztivál mellett Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb településeire, valamint több budapesti közterületre is eljutott a Paks II. Atomerőmű Zrt. interaktív tájékoztató kamionja 2018-ban, melyet mintegy 60 ezren
látogattak meg. A mobil kiállítás a legfontosabb információkkal járja az országot, bemutatják az atomenergia biztonságos és klímabarát
felhasználását, a Paksi Atomerőmű hazai energiatermelésben betöltött kiemelt szerepét, illetve áttekintést nyújt a két új atomerőművi
blokk létesítéséről korszerűen, interaktívan. Az interaktív jármű 2018 májusában kiérdemelte az Atomexpo Awards szakmai elismerését:
nemzetközi pályázat társadalmi kommunikáció kategóriájának döntőjébe került, ahol oklevéllel ismerték el a kiállítást.

Történelmi csúcsok

Kiegyensúlyozott energiamix

Süli János a hazai villamosenergia-rendszer jelenlegi legnagyobb
kihívásának az évek óta folyamatosan növekvő villamosenergiafogyasztást említette. Mint fogalmazott, 2018-ban először márciusban, majd decemberben több alkalommal is újabb és újabb
rendszerterhelési csúcsokat regisztráltak. A legmagasabb értéket
pedig idén január 23-án mérték a déli órákban, 6869 megawattot
(MW). A MAVIR ugyancsak idén publikált legújabb helyzetértékelése szerint a hazai erőművek teljesítőképességének nagymértékű
csökkenése várható. A közép- és hosszú távú forrásoldali kapacitáselemzésről szóló tanulmány kiemeli, hogy a hazai erőművek
beépített bruttó kapacitása 2017. december 31-én 8617 MW
volt, amelyből a nagyerőművek 6996 MW, a kiserőművek pedig
1621 MW teljesítőképességet képviseltek. Süli is emlékeztetett
rá, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművi blokkok üzemideje
2032–2037 közé tehető, ráadásul a hazai hagyományos erőműpark jelentős mértékben elöregedett. Kitért arra is, hogy Paks II.
kizárólag akkor térül meg, ha 90 százalék feletti kihasználtsággal
fog működni. Úgy vélte, ez az arány teljesíthető, hiszen a jelenlegi
blokkok is képesek erre, ráadásul az újak esetében már 18 hónapos működési ciklussal terveznek. Az építkezés körüli csúszással
kapcsolatban elmondta, hogy a ﬁnnekhez hasonlóan nem akarják
kockáztatni a dokumentumok elhamarkodott benyújtását, mert
azok korrigálása még komolyabb csúszást okozhatna. Süli János
előadása végén arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy az atomerőművek
működése szén-dioxid-kibocsátástól mentes, ez pedig összhangban áll az uniós energiapolitikai törekvésekkel.

William D. Magwood, az OECD NEA főigazgatója beszédében azt
emelte ki elsőként, hogy az éghajlatváltozás radikális lépésre kényszerítette a döntéshozókat. Emlékezetes, a párizsi klímaegyezményen a részt vevő kormányok 2015 decemberében megállapodtak
abban, hogy jóval 2 °C alatt tartják a globális éves átlaghőmérséklet emelkedését az iparosodást megelőző szinthez képest. Ennek
egyik legfontosabb feltétele, hogy egyre kevesebb üvegházhatású
gáz kerüljön a levegőbe, azaz az országok csökkentsék a széndioxid-kibocsátás mértékét, és ezzel párhuzamosan felgyorsítsák az atomenergia és a megújuló energiaforrások bevezetését.
Az ezzel kapcsolatos eredményekről bővebben a Várat magára a
fordulat című keretes írásunkban olvashatnak. Magwood szerint
az elmúlt években a technológiai változások következtében az ipar
szerkezete és az ezzel járó igények is jelentősen átalakultak. Mint
mondta, egyre fontosabb szerep jut az energiának, példaként az
elektromos autók megjelenését említette. A megújuló technológiákról szólva azt emelte ki, hogy az országoknak elsősorban a természeti adottságaikat kell minél hatékonyabban kihasználniuk.
A tengerparti területeken a szél- és napenergiában rejlik potenciál,
míg az északi országokban a vízenergia dominál. Ugyanakkor arra
is ﬁgyelmeztetett, hogy csak ezekkel a megújuló energiákkal nem
oldható meg egy teljes ország energiaellátása. Magyarázatképpen
hozzátette: a nyári szárazság a víz esetében okozhat problémát,
a szél sem mindig fúj, a Nap pedig bizonyos időszakokban ugyan
túltermelést eredményezhet, azonban az éjszakai órákban pótolni
kell valamivel a kiesést. Az OECD NEA főigazgatója rámutatott,

Bulgária után hazánkban
a második legkedvezőbb a
lakossági áramár kilowattóránként (37 Ft). Azokban
az országokban, ahol meghatározó az atomenergia
részaránya, kedvezőbb a
villamos energia ára (Franciaország 61, Finnország 51,
Románia 40 Ft), míg a több
mint 30 százalékos arányban
megújuló energiát használó
Dániában 99 forint, az atomenergiát elutasító Németországban pedig 98 forint.

zöldkörnyezet

2019. március

innotéka
inn

35

energiamix, áramtermelési arány, beruházási költség, szállítási ár, társadalmi ráfordítások

Várat magára a fordulat
Meglehetősen kellemetlen perceket okozott a párizsi klímaegyezmény aláírói számára a Kelet-angliai Egyetem legfrissebb jelentése.
A tavaly év végén publikált kutatás ugyanis egyértelműen megmutatta: senki sem tudta tartani a szerződésben tett vállalásokat.
Azaz a modern világ továbbra is jelentősen függ a fosszilis energiahordozóktól. A helyzet attól igazán kínos, hogy a klímaegyezményt
megelőző években alig növekedett a szén-dioxid-kibocsátás mértéke, sőt 2014 és 2016 között stagnált. Ehhez képest 2017-ben már
1,6 százalékos emelkedést mértek, majd 2018-ban az emberiség történetének legmagasabb kibocsátását értük el, 2 százalékos növekedés mellett. Mint írják, az összes emberi tevékenységből eredő kibocsátás tavaly év végére elérhette a 41,5 milliárd tonnát. A felmérés kitér arra is, hogy a Föld levegőjének szén-dioxid-koncentrációja jelenleg 407 ppm, ami hamarosan eléri a párizsi klímaegyezményben meghatározott érték kétszeresét. Összehasonlításul: az ipari forradalom előtt 280 ppm volt az átlag. A szakértők szerint amennyiben
a szén-dioxid légköri koncentrációja eléri az 500 ppm-et, abban az esetben az északi féltekén található jégtakaró instabillá válik, vagyis
elolvad. A helyzet stabilizációjához a 300 ppm-es szintre kellene visszatérni, ami a jelenlegi számokat ismerve komoly munka lesz.
A kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a világ szinte valamennyi országa hozzájárult ehhez a növekedéshez, tették ezt az emiszszió növelésével vagy az emissziócsökkentés lassabb megvalósításával. A Nemzetközi Klímakutató Központ adatai szerint Kína – miután
nagymértékben függ a széntől – 4,7 százalékos emelkedést produkált, India ennél is többet: 6,3 százalékot. Az Európai Unió kismértékű
– 0,7 százalékos – csökkenést tud felmutatni, az Egyesült Államok pedig 2,5 százalékkal redukálta kibocsátását. A világ többi részén,
amely a globális kibocsátás 42 százalékát adja, a növekedés 1,8 százalékos lehetett.

hogy tanulmányuk éppen ezért alapvetően arra összpontosít, miként képesek a megújuló energiaforrások és a nukleáris energiatermelés hatékonyan együttműködni, miként lehet megvalósítani
egy kiegyensúlyozott energiamixet. A dokumentum egyebek mellett arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy az energiarendszer szénmentesítése hatalmas kihívást jelent, ugyanis az OECD országok villamosenergia-termelésének a szén-dioxid-kibocsátását az évszázad
közepéig a jelenlegi 570 g CO2/kWh értékről a töredékére, 50 g
CO2/kWh-ig kellene szorítani.
Magwood a beruházások költségeiről szólva fontos tanulságnak nevezte, hogy a megújuló energiaforrásokat hasznosító beruházások tervezésekor nem veszik ﬁgyelembe az összes felmerülő
költséget, miközben egy nukleáris projekt esetében kalkulálnak
biztonsági és hulladékkezelési kiadásokkal. A tanulmány éppen
A tengerparti területeken a szél- és
napenergiában rejlik potenciál, míg
az északi országokban a vízenergia
dominál. Ugyanakkor a megújuló
energiaforrások és a nukleáris
energiatermelés hatékony együttműködésével lehet megvalósítani
egy kiegyensúlyozott energiamixet.
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ezért a villamosenergia-rendszer elosztási és szállítási árai mellett a társadalmi ráfordításokat is áttekinti, rövid és hosszú távon
egyaránt. A vizsgálatok szerint a nap- és szélerőművek aranyának
emelkedése az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a teljes rendszer kapacitásigényét növeli. Mindez a gyakorlatban annyit tesz,
hogy egy 98 gigawatt (GW) kapacitásigényű rendszer 75 százalékos megújuló részarány esetében 325 GW kapacitás megtermelésével biztosítható. A tanulmány forgatókönyveiben a klímavédelmi célok miatt a szenet nem vették számításba, a részletes
vizsgálatok alapján az atomenergiára támaszkodó energiamix a
legköltséghatékonyabb megoldás. A dokumentum szerzői szerint
a jövőben az energiatárolás egyre hangsúlyosabb szerepet kaphat.

Ki fog exportálni?
A konferencia végén, egy panelbeszélgetés keretében, neves külföldi és hazai szakértők vitatták meg a tanulmány fő megállapításait, valamint a szénmentesítés jelentőségét.
Frédéric Lelièvre, a Framatome alelnöke hiánypótlónak nevezte az OECD NEA tanulmányát. Véleménye szerint az energiamix
egyensúlyának megtalálása nehéz feladat lesz, de az biztos, hogy
a megújulóknak helyük van ebben a rendszerben. Iparági szereplőként – a Framatome egy francia atomerőmű-építő vállalat – elismerte, hogy Európán belül nem tettek eleget az atomenergia
népszerűsítéséért, a kontinensen ugyanis alig-alig építettek erőművet az elmúlt időszakban. Mint fogalmazott, a jövőben jóval
többet kell tenniük az emberek szemléletalakításáért, hogy meg
tudják győzni őket arról: az atomenergia biztonságos.
Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint nehéz vitatkozni a számokkal, számára a tanulmányban szereplő adatok meggyőzőek, és egyben meg is erősítik az MVM jelenleg is képviselt stratégiáját. Elmondta, hogy a tárolókapacitások növelése is
fontos feladatuk lesz a jövőben. A vezérigazgató a németországi
változások kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy vajon a nukleáris
erőművek leállításából fakadó hiányt hogyan fogják pótolni. Ezt a
gondolatmenetet követve Kaderják Péter energetikai államtitkár
is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a folyamatosan növekvő
importigényeket mind nehezebb lesz kielégíteni világszinten. Vajon ki fog egy idő után exportálni? – fűzte hozzá. A szakpolitikus
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kiemelte, az ország energiastratégiájának újratervezése jelenleg is
zajlik, és ebben a folyamatban nagy hasznát tudják venni a tanulmánynak. Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy Magyarországon a karbonkibocsátás most sem magas, de a szénnek már középtávon sincs jövője. Az államtitkár a megújulók mellett a biogáz
arányának emelését is jó iránynak tartaná. Kaderják – visszautalva
Frédéric Lelièvre, a Framatome alelnökének gondolatára – azt
mondta, a nukleáris ipar számára pozitív példákkal kell szolgálni.
Napjainkban nincs túl sok jó példa az OECD országaiban, ezért véleménye szerint Magyarország ebben kiemelkedő szerepet tölthet
be, Paks II. ugyanis jó érv lehet a nukleáris termelés ösztönzésére
a tagországokban.
Ságvári Pál nemzetközi energetikai kapcsolatokért felelős miniszteri biztos reményei szerint az OECD NEA-tanulmány a realitások talajára téríti vissza az európai uniós közbeszédet az energiapolitikai témakörben, és feltehetően hatással is lesz a piac jövőjére. A dokumentum erényének nevezte, hogy nemcsak rövid,
de hosszú távon is ﬁgyelembe veszi a költségeket, hiszen ebben

Hugyecz Attila, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter szakértője egyebek között arra mutatott rá, hogy
a hagyományos ipar mellett az ingatlan- és a közlekedési szektor
számára is első számú szempont lett az energiaellátás. Azt is elmondta, hogy a budapesti új építésű társasházak 80 százaléka
hőszivattyús megoldással készül, míg öt családi házból kettőt
energiafűtéssel szerelnek fel. Véleménye szerint az ellátásbiztonság
mellett a felhasználói ár alacsonyan tartása is rendkívül fontos lesz
a jövőben, ehhez pedig minél több olyan kapacitást kell teremteni, mellyel az igények kielégítése nem okoz majd gondot. Hugyecz
az atomenergia 40 százalékos részarányát tartaná ideálisnak egy
energiamixben.
A panelbeszélgetésen ismét felszólaló William D. Magwood, megerősítve az elhangzottakat, úgy fogalmazott, hogy az energia a jelenleginél is komolyabb szerephez jut a későbbiekben. Emlékeztetett arra, hogy az előző században is a gazdasági fejlődés alapja volt,
ezért a megbízható energiaellátás jelenti a biztos jövőt. Azt is el-

a szektorban egy-egy beruházás évtizedekre meghatározó lehet.
Sama Bilbao y León, az OECD NEA Atomenergia-technológia Fejlesztés és Gazdaságosság Igazgatóságának igazgatója szerint pedig
komoly értékkel bír a döntéshozók számára, hogy a tanulmánynak köszönhetően tisztábban látják, milyen jellemzői, költségei és
hatásai vannak a különböző technológiáknak. Ugyanakkor arra is
felhívta a ﬁgyelmet, hogy a rövid távú igények kielégítése mellett
a hosszabb távon is igénybe vehető infrastrukturális fejlesztéseket
sem szabad elhanyagolni. Véleménye szerint már a közeljövőben
megnövekszik az átviteli és az elosztó infrastruktúra szerepe az
energetikai szektorban.

Forrás: paks2.hu

Az MVM
M Zrt. nukleáris igazgatója, Kovács Páll által vezetett panelbeszélgetésen részt vett
William D. Magwood, az OECD NEA
A főigazgatója, Sama Bilbao y León, az OECD NEA
A Atomenergia-technológia Fejlesztés és Gazdaságosság Igazgatóságának igazgatója, Frédéric
Lelièvre, a Framatome alelnöke, Kaderják Péterr energetikai államtitkár, Kóbor György,
az MVM
M Zrt. elnök-vezérigazgatója, Ságvári Páll nemzetközi energetikai kapcsolatokért
felelős miniszteri biztos és Hugyecz Attila, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter szakértője.

mondta, hogy a tanulmány elkészítését az motiválta, hogy az ezzel
kapcsolatos döntések esetében nyíltan be kell mutatni, mi, miért
és legfőképpen milyen áron történik. Az OECD NEA főigazgatója
az ideális energiamix kapcsán kifejtette, hogy amikor a közgazdászoknak feltette ezt a kérdést, a következő választ kapta: egyharmadnyi atomenergia, ugyanennyi megújuló mellett harmadnyi
földgázt látnának szívesen. Hozzátette: az energiamix megállapítása minden országnak a saját hatásköre, ugyanakkor érdemes ﬁgyelembe venni a reális költségeket és az adottságokat is. Végezetül
arról is beszélt, hogy az OECD NEA a jövőben stratégiai modellezési
tanácsadási szolgáltatást is nyújt az érdeklődő tagállamoknak. 
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Cothec Kft., cothec.hu • Pécsi Távhő Kft., petav.hu

Megújulva az energiahatékonyság
szolgálatában
Az ENGIE konszernhez tartozó Cothec Kft. 20 éves múlttal rendelkezik a magyar
energetikai piacon. A cég energetikai szolgáltatásainak révén 200 önkormányzati és
állami tulajdonú épület, valamint 80 lakóépület energetikai berendezése újult meg.
2009-től négy város távhőszolgáltatását és két város távhőtermelését látja el.
Komplex
energiahatékonysági
modell

Térítésmentes
javaslatkészítés

Kivitelezés

Üzemeltetés,
karbantartás,
javítás

Távhőszolgáltatás

Energetikai
szakreferens

Energiamanager
szolgáltatás

Energetikai
audit

Finanszírozási
modell
Alternatív
energia alapú
hő- és energiaszolgáltatás
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vállalat – mint műszaki alapú energetikai megoldásokat nyújtó
szakcég – egyedi igényekre szabott ﬁnanszírozással lehetővé teszi a régi energetikai berendezések felújítását és hosszú távú, teljes
körű garancia melletti üzemeltetését. Referenciái közé tartozik a Hajós Alfréd Uszoda, az Opel-gyár, a győri kórház és a Keleti pályaudvar
energetikai rendszereinek felújítása és energiahatékony működtetése.
Ebben az évben a cég újjászületik. Az ENGIE konszern tulajdonában
álló épületgépészeti kivitelezést és energetikai rendszerek üzemeltetését és karbantartását végző Cofely Kft. beolvad a Cothec Kft.-be.
Az ENGIE Magyarország Kft. által a magyar energetikai piacon olyan
komplex és környezetbarát energetikai megoldásokat nyújtó szakcég
jön létre, amely a projektötlet megvalósulását a tervezéstől a kivitelezésen át a ﬁnanszírozással egybekötve egészen az üzemeltetésig,
karbantartásig és a teljes körű energiaszolgáltatásig tudja biztosítani.
Az ENGIE a világ egyik vezető energetikai vállalata. A Cothec Kft.
büszke arra, hogy az ENGIE családjához csatlakozhat, és közös sikereik
ENGIE Magyarországként is folytatódhatnak. 
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Szerző: Cserpák Mihály applikációs mérnök, Beckhoff Automation Kft.

Rendszerek közötti szinergia
integrált épületautomatizálással
Számos épületben a már meglévő automatizálási elemek idejétmúltak, és
nem rendelkeznek olyan kapcsolattal a külvilág felé, amely a más rendszerekkel történő összehangolt működést lehetővé tenné, így annak ellenére, hogy
az épület automatizált, mégsem lehet költséghatékonyan működtetni.

M

árcius elején, a Klenen 2019 konferencián tartott
előadásunkban mutattuk be, hogy milyen lépések
szükségesek a befektetők, üzemeltetők részéről
a költséghatékony épületautomatizálás/felügyelet
megvalósításához, valamint esettanulmányok alapján ismertettünk néhány korszerű épületautomatizálási megoldást is.

Hagyományos és innovatív
automatizálási elemek összehangolása
A mai épületekkel, illetve épületautomatizálási rendszerekkel
szemben támasztott legfontosabb követelmények: a kényelem,
az energiahatékonyság, az alacsony üzemeltetési költség, továbbá a gyors megtérülés. Ezek a követelmények egy nyílt, integrált
vezérlőrendszer segítségével érhetők el, amely interoperábilis platformba egyesíti az épület összes funkcióját.
A Beckhoﬀ Automation vállalat által fejlesztett automatizálási
hardverekkel és szoftverekkel a gazdaságos üzemeltetés mellett
megvalósíthatók egyéb, intelligens vezérléssel kapcsolatos funkciók is. Ezenfelül az épületautomatizálás korunk korszerű épületeinek elengedhetetlen alkotóeleme. Az épületautomatizáláson
TwinCAT 3 Building Automation: az épületvezérlés új generációja egy
olyan átfogó eszközkészletet jelent, amellyel az összes épületautomatizálási rendszer és funkció könnyebben kezelhető – hatékonyabb
műszaki megoldásokat és kevesebb tervezési munkát eredményezve.

PC-alapú automatizálás a Beckhofftól: integrált szoftver- és hardverplat-

form az összes épületüzemeltetési rendszer és szolgáltatás számára.

belül az egyes alegységek ideális esetben az adott épületben élők,
dolgozók igényének megfelelően látják el feladatukat. Energiahatékony épületet és költségcsökkentést csak az adott alegységek
együttműködésével lehet elérni. Az integrált épületautomatizálással könnyen megvalósítható akár az épületfelügyeleti rendszer,
a beléptetőrendszer, a tűzjelző rendszer stb. integrációja, vagy/és
szinergikus működése az épület gépészeti és villamos eszközeivel.
Amennyiben költséghatékony működést szeretnénk elérni,
az csakis automatizált épülettel valósítható meg. Ennek az automatizálásnak az épületen átívelőnek kell lennie, azaz az egyes
alrendszereknek összeköttetésben kell lenniük. Ezt részletesen a
DIN EN 15232-es szabvány tárgyalja. Ha egy épület automatizálását e szabványban található irányelvek alkalmazásával tervezik
és építik, úgy akár 30 százalékos hőenergia-, illetve 23 százalékos
villamosenergia-megtakarítást lehet elérni olyan épülethez képest,
ahol minimális az automatizálás szintje, illetve az alrendszerek egymástól függetlenül működnek. Ez a megtakarítás értelemszerűen
még nagyobb olyan épületekkel szemben, ahol igen kicsi az automatizálás foka.
A Beckhoﬀ-eszközök üzembiztonság szempontjából is megfelelő alternatívát jelentenek, mivel a Beckhoﬀ vezérlőeszközei az
iparban is bizonyítottak. Magas színvonalon tervezett és szerelt
vezérlőeszközeink és a hosszú távon biztosított cserealkatrészellátás a biztosíték arra, hogy az üzemeltetés zökkenőmentes legyen. A PC-alapú vezérlés és a TwinCAT vezérlőszoftver segítségével a lehetőségek szinte korlátlanok. 

zöldkörnyezet

2019. március

innotéka
inn

39

vizes élőhelyek • kezelt szennyvíz

Európa vizes élőhelyei pusztulnak
Természetes vizeinket meg kell őriznünk
a jövő generációi számára, hiszen a víz
létünk alapja. A WWF Magyarország ismét
vizeink védelmére hívja fel a figyelmet.

A

z Európai Unió vízgazdálkodási és vízi környezetgazdálkodási
keretirányelve határozza meg az unió közösségi vízügyi politikájának közelebbi és távolabbi jövőjét. Március 4-én zárult le
az az időszak, amikor az Európai Bizottság társadalmi konzultáció
keretében arra kérte az állampolgárokat, hogy mondják el véleményüket a Víz Keretirányelvvel kapcsolatban. A WWF a jelenleg
hatályos jogszabályt leginkább védő válaszokat adott a feltett kérdésekre, mivel a szervezet attól tart, hogy a döntéshozók esetleg
a Víz Keretirányelv gyengítése mellett döntenek majd. Közleményükben kitérnek arra, hogy az európai vizes élőhelyeknek csupán
a 40 százaléka egészséges, Magyarországon pedig a felszíni vizek
kevesebb mint 20 százalékának megfelelő az ökológiai állapota,
valamint arra is, hogy napjainkra hazánk folyóinak és természetes
árterületeinek több mint 90 százaléka eltűnt, ami a biológiai sokféleség nagymértékű csökkenését is eredményezte.

A természetvédők gyerekeket is megkérdeztek arról, hogy miként vélekednek természetes vizeinkről: miért szeretik, hogyan
kapcsolódnak ki, ha vízpartra látogatnak, és miért tartják fontosnak vizeinket. Ha a ﬁatal generáció még nem szakadt el a természettől, nagyon fontos, hogy ez így is maradjon. Hiszen ha a mai
gyerekek kötődése a természethez később sem vész el, az hozzájárul ahhoz, hogy környezettudatos, kiegyensúlyozott és egészséges
felnőttekké váljanak. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy vizeink természetes állapotukban fennmaradjanak. 

Újrahasznosított vizet M
a mezőgazdaságnak
A kezelt szennyvíz mezőgazdasági újrahasznosításával kapcsolatos jogszabálytervezetet
fogadott el februárban az Európai Parlament.
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egfelelő kezelést követően a települési szennyvíztisztító telepekről származó vizet öntözésre lehet használni
a mezőgazdaságban, ezzel enyhítve az európai vízkészletek
a klímaváltozás és a szárazság miatt megnövekedett igénybevételét, valamint megelőzni az ennek következtében kialakuló vízhiányt. A jogszabálytervezetben meghatározták
a mezőgazdaságban öntözésre használható kezelt szennyvíz
minőségi minimumfeltételeit is, emellett a tervezet tartalmazza a kezelt szennyvíz előállítására, célba juttatására és
tárolására vonatkozó szabályokat és kockázatkezelési lépéseket is. A tervezet megállapításai között szerepel, hogy az
unió vízkészleteire egyre nagyobb mértékben nehezedő
nyomás vízhiányhoz és a vízminőség romlásához vezethet.
Az éghajlatváltozás, a nem előre jelezhető időjárási viszonyok
és az aszályok ugyancsak jelentősen hozzájárulnak az édesvíz
elérhetőségével kapcsolatos problémákhoz. Az Európai Unió
jobban tudna reagálni a vízforrásokra nehezedő erősödő
nyomásokra a kezelt szennyvíz szélesebb körű újrafelhasználásával, a víztestből és a felszín alatti vizekről való kitermelés
korlátozásával, valamint azzal, hogy kevesebb kezelt szennyvíz kerül vissza a természetes vizekbe. A települési szennyvíz
többszörös felhasználásával megvalósuló vízmegtakarítás,
ötvözve a víztakarékos öntözési technikák alkalmazásával,
nagyban hozzájárul a környezet védelméhez is. 

internet, okostelefon, videojáték, házi feladat, problémamegoldó képesség, koncentráció

A net rabjai
Elgondolkodtató adatok olvashatók ki a Logiscool legfrissebb, 3500 diák válaszaira épülő kutatásából. A felmérés szerint a magyar gyerekek 13,2 százaléka
naponta négy óránál is több időt tölt el a világhálón, ráadásul az internethasználat az életkor előrehaladtával folyamatosan nő.

É

A gyerekek döntő többsége átlagosan 1-2 órát internetezik
naponta, azonban a ﬁúk 14,3 százaléka, míg a lányok 8,6 százaléka akár négy óránál is több időt tölt a világhálón. Az idejük nagy
részét, konkrétan háromnegyedét videojátékokra fordítják, igaz,
mindezt sok esetben nem egyedül, hanem a barátaikkal közösen
teszik. Azaz az internet egyfajta találkozási pont is a legﬁatalabb
generáció számára. Hasonlóan nagy az érdeklődés (74 százalék)
a vicces videótartalmak iránt is, míg a sorozatok és ﬁlmek a gyerekek 54 százalékát érdeklik. Korszakváltásnak is nevezhető az az
eredmény, mely szerint a gyerekek több mint fele (51 százalékuk)
a házi feladatok és a beadandó dolgozatok elkészítéséhez is használja az internetet. A 2000-es évek szülötteinek az internet hatására egészen mások a médiafogyasztási szokásaik is. Ennek megfelelően a gyerekek több mint harmada (39 százalék) youtubereket
és gamereket nevezett meg első számú példaképként, a híres sportolók mindössze 17 százalékkal következnek, míg a szülőket a diákok 15 százaléka jelölte meg ebben a kategóriában.

vek óta észlelhető trend, hogy a gyerekek világszerte kevesebbet kommunikálnak, sportolnak vagy kirándulnak,
ellenben igen sok időt töltenek az okoskészülékek előtt.
Napjainkra a világháló a legﬁatalabb generáció életének
szerves részévé vált, és a digitális világban már jobban eligazodnak, mint a szüleik. De vajon merre barangolnak, mi érdekli őket
igazán? Egy most elkészült magyar kutatás az oktatási intézmények diákjainak internethasználati szokásait térképezte fel. A válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy mind a 6–12 évesek, mind
a 13–18 évesek jelentős része nap mint nap internetezik, és a világhálón eltöltött idő az életkor emelkedésével egyenes arányban
nő. Ezt a tevékenységet erősen befolyásolja, hogy a gyerekek egyre
ﬁatalabb korban (a válaszadók 8-9 éves koruk körül) kapták meg
első okostelefonjukat. A felmérés azt is alátámasztotta, hogy az
internetnek és az okoseszközöknek mind nagyobb a szerepük
a gyerekek életében.

A felmérésből az is kiderül, hogy a diákok nagy része hetente
két-háromféle különórára is jár. A programozáson kívül a sport
(65,4 százalék), az iskolai szakkörök (24,9 százalék), a nyelvtanulás
(23,3 százalék) és a zenetanulás (20,5 százalék) a leggyakoribb iskola utáni elfoglaltság.
A diákok válaszai – összhangban a nemzetközi kutatások eredményeivel – arra is rámutatnak, hogy a programozási ismeretek
hatására jobban tudnak ﬁgyelni más órákon, ráadásul a matematikát is jobban megkedvelték. A programozás másik előnye, hogy
fejleszti a problémamegoldó képességet, kitartásra nevel, és magabiztosabbá teszi a gyerekeket, pozitívan hat a koncentrációra is. 
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Szerző: Bencze Áron

Nem csak játék és mese
Az informatika robbanásszerű fejlődésének köszönhetően a VR-technológia
az elmúlt években bőven kinőtte eredeti kereteit. A virtuális valóság napjainkban már nem kizárólag a videojátékokról szól, új utakat nyitott meg a többi
között a gyógyászatban, a szórakozásban, az ingatlanpiacon, sőt még a kultúrában is. Az új szektorokat érintő változásokból szemezgettünk.

A

szimulációt – másképp fogalmazva a ﬁktív eseményekben való aktív részvételt –, bármilyen meglepő,
már a kőkorszakban is használták őseink, amikor a barlangban a tűz fényénél gyakorolták, hogyan ejtsék el
a kiszemelt zsákmányt. A virtuális valóság, mint élmény, igazi előfutárának a panorámafestmények által keltett illúziót tekintik,
a technológia tökéletesítését pedig a fényképezés, majd a mozgókép megjelenése segítette elő. Az elmúlt években a virtuális valóság témakörében megsokszorozódtak a munkavégzéssel, robotikával kapcsolatos megoldások. Némely szakértők és újságírók is
úgy vélik, akiknek a jövőben nem veszik el a munkáját a robotok,
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azok jó eséllyel VR-környezetben is fognak dolgozni. Valóban enynyire széles körben elterjedt napjainkra az elsősorban a videojátékés szórakoztatópiacot megcélzó technológia?

Gyakorlat teszi a mestert
Az áttekintést kezdjük egy elsőre nem különösebben érdekesnek
tűnő hírrel: 2016 őszén ötven év után adtak át új, fogorvosokat oktató intézményt New Yorkban. És hogy miért keltette fel mindez
a média ﬁgyelmét? Az iskolában a hallgatók VR-technológia segítségével gyakorolhatják a fogfúrást és a gyökérkezelést. Az amerikai
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példát számtalan másik is követi, azaz nem túlzás azt állítani, hogy
a VR egyik legnagyobb haszonélvezője a gyógyászat lett. A virtuális környezet ugyanis remek lehetőséget teremtett arra, hogy az
orvosok kockázat nélkül, szimulált környezetben gyakorolhassanak extrémebb vagy ritka műtéti beavatkozásokat. Nem is akárhogyan: a szike egy szilikontestben dolgozik, a VR-szemüvegen
keresztül azonban már valódi emberi szervezet anatómiai felépítése tükröződik vissza, egy másik képernyőn pedig a műtét teljes
folyamata nyomon követhető. Ezek az eszközök ráadásul a betegeknek is fontosak lehetnek: a virtuális valóság jóvoltából könynyebben megérthetik a rájuk váró beavatkozást.
A technológia egyre komolyabb szerepet játszik a pszichés
problémák és különböző fóbiák kezelésében is. Használatával legyőzhetjük vagy enyhíthetjük a modern világ népbetegségeit:
a tömegiszonyt, a tériszonyt vagy éppen a pánikrohamot. Ezek
rendkívül széles réteget érintenek: az Egyesült Királyságban egy
2017-ben készült felmérés szerint a munkaképes felnőtt lakosság
egészségügyi problémáinak mintegy fele vezethető vissza valamilyen pszichés zavarra. Minek köszönhető a siker ezen a területen?

Néhány éven belül
várják az áttörést
Az IDC piackutató cég 2018-as elemzése szerint a virtuális és
kiterjesztett valósággal operáló eszközök ma még nem váltják be
azokat a reményeket, amelyeket akár csak néhány évvel ezelőtt is
sokan fűztek az új technológiák terjedéséhez. Mint írják, bár egyre
több szó esik a specializált felhasználásokról, és egy ideje a konzumer termékek között is megjelentek az ilyen alkalmazások, az
áttörésre egyelőre nem került sor. Az elmúlt évekhez hasonlóan
a piac továbbra is lelkesen várja az egyre kiﬁnomultabb és a fogyasztói igényekhez még jobban igazodó megoldásokat és a VReszközök új generációit. A kutatás szerint a növekedés kulcsa is
ez lehet, vagyis az, hogy mind több gyártó céloz meg szélesebb
közönséget a korábbinál lényegesen olcsóbb VR és AR (kiterjesztett valóság) headsetekkel. A tanulmány kilencmillió eladott VRkészüléket prognosztizált 2018-ra, az elkövetkező években azonban már rohamos tempóval számolnak. Úgy vélik, 2022-ben már
39,2 millió VR-szemüveg és 27,7 millió AR-szemüveg készülhet el.

A szike egy szilikon
onttestbe
on
ben dolgozikk,
a VR-szemüvegen kereszztül azonbann
már egy valódi embeeri szzervezeet annat
atóómiai felépítése tükrööződik
ik vissz
s a,
a egy
másik képernyőn pedi
d g a műűté
t t teljess
folyamatát lehet nyom
mon köveetnni.

A gyakorlat megmutatta, hogy a korábban megszokott terápiák
gyakran hatástalanok, a gyógyuláshoz nem elég, ha csak beszélgetnek a pácienssel. Valódi eredményeket akkor érhetnek el, ha
a beteg kontrollált körülmények között nézhet szembe saját félelmeivel bizonyos helyzetekben. A technológia legnagyobb előnye,
hogy lehet bármennyire is élethű egy szituáció, a páciens tisztában van azzal, hogy nem a valóságot látja, ez pedig segíti a gyógyulásban. A virtuális környezet a testképzavarosok és anorexiások
számára is megoldást jelenthet, ugyanis a virtuális térben tapasztalt látványuk sokkal inkább a valós képet mutathatja, mint amit
a tükörben látnak.

A virtuális valóság a hadászatban is egyre hangsúlyosabbá válik,
a technológia elsősorban a katonai kiképzésekkor hasznosítható:
a katonák a sérülés veszélye nélkül élhetnek át kockázatos helyzeteket,
és gyakorolhatják a légi vagy víz alatti műveleteket. Természetesen
az ipar sem maradhat ki a technológiai forradalom vívmányaiból.
Az építőipar mérnökei és tervezői első körben a virtuális valóságban alkothatják meg műveiket, így a szerkezeti szabálytalanságok
és hibák már a megvalósítás előtt kiderülnek. Magyarországon
a Bay Zoltán Kutatóintézet egy virtuális tréningplatformot fejlesztett ki erőművek számára, ezzel az ipari eszközök összeszerelése
mellett karbantartási munkákat is tudnak gyakorolni. A tréning
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című program lehetőséget kínál, hogy a felhasználó ugyanabban
az élményben részesülhessen, mint azok az űrhajósok, akiket egy
szimulátorral készítenek fel egy űrállomás külső karbantartására.
A brit tévécsatorna a NASA és az Európai Űrügynökség (European
Space Agency; ESA) képzési programjára alapozva dolgozta ki saját metódusát, így egy átlagember is megismerheti azt az egyedülálló életérzést, melyet a Föld felszínétől 390 kilométerre napjainkig
alig több mint 200 űrhajós ismerhetett meg. A virtuális űrsétához
pedig mindössze egy Oculus Riftre vagy HTC Vive-ra van szükség.
A BBC kísérleti programja több díjat, köztük 2017-ben a Canni
Ezüst Oroszlán, 2016-ban pedig a Future of Storytelling zsűri díját
is begyűjtötte.
A brit tévécsatorna még 2017-ben egy VR Hubot állított fel,
hogy további tartalmakkal egészítsék ki szolgáltatásukat. A BBC
honlapján jelenleg több virtuális kalandban is részt vehetünk.
Az egyik legérdekesebb utazást egy Lancester Bomber repülőgép
belsejéből kísérhetjük végig, méghozzá 1943 őszén, Berlin felett,
amikor a britek a második világháborúban éjszakai légitámadást
indítottak a náci Németország fővárosa ellen. A valósághű hatást
a látvány mellett a 76 éve rögzített eredeti hangfelvételek fokozzák. Azoknak, akik békésebb, de ugyancsak izgalmas kalandra
vágynak, egy hosszú himalájai „kirándulást” is ajánl a tévécsatorna. A történet főszereplői a 14 éves Radhika és a 16 éves Yashoda,
akik hajnali öt órakor indulnak az iskolába az alig ötszáz fős
Uttarakhand nevű faluból. A diákoknak a többi között meredek
sziklákat kell megmászniuk, és egy elárasztott folyón kell egy vontatóhajóval áthúzni magukat. A két-három órás túra megismerése után egészen biztosan átértékeljük a 7-es buszon zötykölődést
vagy a reggeli csúcsforgalom viszontagságait. Mindezek mellett
a BBC segítségével madártávlatból csodálhatjuk meg a Nílus vízeséseit, kanyarulatait és gátrendszerét, de azok sem csalódnak, akik
a technikai vívmányok iránt érdeklődnek. Ők a jelenleg is fejlesztés
alatt álló, a leggyorsabb szárazföldi sebességrekordot megdönteni

A katonai kiképzések során a katonák a sérülés veszélye
nélkül élhetnek át kockázatos helyzeteket, és gyakorolhatják a légi vagy víz alatti műveleteket.

során a rendszer modellezi a valóságban előforduló meghibásodásokat, irányítja a felhasználót, értékeli a teljesítményét és ráadásul
elemzi is a hibákat. Segítségével nagymértékben csökkenthető az
emberi hibából adódó üzemi balesetek száma. És ami a legfontosabb: nemcsak a már létező, de a jövőben felépítendő létesítmények
karbantartására is fel lehet készülni. A platform rendkívül költséghatékony, hiszen az üzemet nem kell leállítani a gyakorlat idejére, mi
több, még külön gyakorlópályát sem kell építeni hozzá.

Újfajta tartalomszolgáltatás
Egyáltalán nem meglepő, hogy a média is hamar nyitott a virtuálisvalóság-tartalmakra. A BBC interaktív kísérleti VR-programja segítségével például bárki űrhajóssá válhat a Nemzetközi Űrállomáson,
az ISS-en (International Space Station). A Home – A VR Spacewalk
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hirdetési felületeken keresünk, a kiválasztott ingatlanokat pedig
Google-térképen azonosítjuk be, így már a környékről is lehet némi
benyomásunk, mielőtt személyesen győződnénk meg arról, valóban oda szeretnénk-e költözni. A VR segítségével pedig virtuális
sétát is tehetünk az adott ingatlanban, nem csupán az olykor homályosan lefotózott szobarészletek alapján kell döntenünk, hogy
elmenjünk-e megnézni a lakást. Minden apró zugba bekukkanthatunk, közelről szemügyre vehetjük a konyhabútor állapotát vagy
a csempéket a fürdőszobában.

Aggódó szülők
A Stanford Egyetem és egy amerikai cég, a Common Sense
Media tavalyi közös kutatása 3600 olyan szülő megkérdezésével készült, akiknek legalább egy 18 év alatti gyerekük van.
A kutatásban a virtuális valóság előnyös és hátrányos hatásait
igyekeztek feltérképezni. Jelen évtized második felében öt
amerikai háztartásból nagyjából egyben már van valamilyen
VR-eszköz, az összes család 13 százaléka pedig a következő
évben tervez vásárolni ilyen készüléket. A 8–15 év közötti
amerikai gyerekek esetében azonban már 70 százalékuk
extrém mértékben vagy nagyon érdeklődik a virtuális valóság
nyújtotta élmények iránt. A felmérés egyik legérzékenyebb
eredménye szerint a felnőtteket nyugtalanítja a technológia
terjedése, közel kétharmaduk tart attól, hogy negatív egészségügyi következményekkel jár gyerekeikre a VR-technológia
használata. A stanfordi kutatás a szülői viszonyulást és a gyerekek életkorának összefüggéseit is vizsgálta. Eszerint a felnőttek mindössze 13 százaléka tartotta megfelelőnek a VR
használatát a hét év alattiak számára. A 7–13 éveseknél az
elfogadottság azonban már 50 százalékos. A szülők több mint
kétharmada elsősorban a megjelenített tartalom, elsősorban
a szexuális és erőszakos cselekmények miatt aggódik. Közel
hasonló mértékben tartanak attól, hogy gyerekeiket elszigeteli
társaiktól ez a szenvedély. A fenntartások nem alaptalanok,
maguk a VR fejlesztői is elismerik, hogy több vizsgálatra lenne
szükség ebben a témában, mielőtt a technológiát biztonságosnak minősítenék a gyermekek számára. Különösen annak
ismeretében érdemes komolyan venni ezt az állítást, hogy
az agy előfrontális kérgének fejlődése a gyermekkor közepén gyorsul fel. Ennek a folyamatnak a megzavarása komoly
hatással van a gyerekek memóriájára, impulzusirányítására
és kognitív rugalmasságára egyaránt. Jeremy Bailenson, a
Stanford Egyetem Virtual Human Interaction Lab alapítója és
a felmérés társszerzője szerint a virtuális térben mindössze
5-10 perces intervallumokat kellene engedélyezni a ﬁatalabb
korosztálynak. A tanulmány szerint a gyerekeknek egyébként
is nehéz lehet a valódi és a virtuális világ megkülönböztetése.

Egy online hirdetési felületen kiválasztott ingatlant Googletérképen beazonosíthatunk, így megismerhetjük a környékét,
majd virtuális sétát tehetünk az adott ingatlanban is.

Hasonló séta könnyíti meg az autógyártók életét is. Egyrészt
a kereskedések raktárait lehet minimalizálni, hiszen a VR felhasználásával nem szükséges különböző színű és felszereltségű kocsikat helyben tartani, másrészt a tervezési folyamatokban lehet
egyre nagyobb hatékonysággal használni. A motor összeszerelése
is könnyebb, ha munka közben a szemüveg kijelzőjén ﬁgyelemmel kísérhetjük a motor összeszerelési segédletét, mely pontosan
megmutatja, hogy a kezünkben lévő alkatrészt hová kell illeszteni.
A több mint százéves hagyományokkal rendelkező Fordnál VReszközökkel dolgoznak a tesztelés és a prototípus-készítés közben,
ráadásul egyetlen gépkocsi sem kerülhet gyártásba, mielőtt azt
a virtuális valóságban jóvá nem hagyták.

kívánó Bloodhound szuperszonikus csodajárgányt csodálhatják
meg kívülről és belülről. A Cornwall Newquay reptér kifutóján az
autó a Rolls-Royce EJ200 sugárhajtású motor segítségével mindöszsze nyolc másodperc alatt gyorsul fel közel 340 kilométer/órára…
A szakértők egyetértenek abban, hogy a 360 fokos megjelenítést
biztosító készülékek és csatornák lehetnek a televíziós iparág következő újításai. Egyelőre a hatalmas adatmennyiség feldolgozása
és közvetítése jelenti a valódi technológiai kihívást. A 360 fokban
látó kamerákkal rögzített tartalmakat a VR-szemüvegen keresztül úgy élhetjük át, mintha a helyszínen lennénk, így egy koncertközvetítés vagy egy sportesemény is életre szóló élményt nyújthat
– a nappalinkból.

Megelevenedik a múlt
A régészek nagy örömére múltunk darabkái is életre kelhetnek
a VR segítségével. Egy kísérlet részeként egy több ezer éves skóciai
falu, Skara Brae virtuális verzióját hozták létre, hogy három dimenzióban járhassuk be eleink egykori lakhelyét. És hogy mennyire
sikeres az ötlet, jól mutatja, hogy Skara Brae csupán az egyik a
Brit-szigetek északi részének 26 virtuális turisztikai célpontja közül.
A technológiával állati csontok és növényi maradványok alapján
azok virtuális felépítése sem lehetetlen, így Földünk történetének
egyre több kockája elevenedhet meg. 

Személyes jelenlét nélkül
A technikai lehetőségek az ingatlanpiacra is komoly hatást gyakoroltak. A 20. században az internetet még nem használtuk lakásvásárláshoz; újsághirdetések alapján, intuíciónkra hagyatkozva próbáltunk válogatni az ajánlatok közül. Bezzeg most: online
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pick & place, gépkiszolgáló alkalmazások, gripperek

Komplex megoldást
nyújtó kobotok
Az együttműködő robotok (kobotok) iránti
kereslet egyre nő, hiszen folyamatosan fejlődnek, és beillesztésük az aktuális gyártókörnyezetbe felér egy valóságos technológiai paradigmaváltással.

E

nrico Krog Iversen, a dán OnRobot, az együttműködő
robotkiegészítők vezető gyártóvállalatának vezérigazgatója szerint Magyarországon is mind nagyobb szükség van
kimondottan a pick & place (felvevő és lerakó), valamint
a gépkiszolgáló alkalmazásokra. A dán vállalat ugyanakkor arra is
felhívta a ﬁgyelmet, hogy a robotkarok egyedül, önmagukban nem
elég hatékonyak: kizárólag akkor tudják elvégezni feladatukat, ha
a robotkar végére szerelhető fogókkal (gripperekkel) vagy szenzorokkal látják el őket. A felvevő és lerakó folyamatok felgyorsításából adódó megnövekedett termelés csupán egy a számos előny
közül, amelyet a gripperek alkalmazása teremt meg a gyártás során. A gripperrel kiegészített robotok hosszú órákon keresztül képesek ugyanolyan pontosan végezni a munkájukat. Mint írják, az
RG2, az RG6 és a Gecko gripper mellett tökéletes megoldást jelent
a pick & place alkalmazások számára a VG10 vákuumos gripper,

VG10 vákuumos gripper

amely két különálló vákuumcsatornájának köszönhetően dupla
fogófunkcióval rendelkezik.
A gépkiszolgáló munkák automatizálása nemcsak az alkalmazottak megnövekedett biztonságát, de a termelékenység növelését
is jelenti, mindez pedig lehetővé teszi azt is, hogy a gyártás azután
is folytatódhasson, miután a gépkezelő munkások elhagyták a
munkaállomást. Az RG dupla gripper megoldással jelentősen csökRG 2 gr
g ipppeer

R G 6 gr
RG
gripp
ippppeer

kenthetők a ciklusidők, mivel az eszköz egyszerre két termék kezelésére is képes. 2018-ban a Perception Robotics startup cég, amely
beleolvadt az OnRobotba, kifejlesztette a Gecko grippert, amely
teljesen új megközelítés alapján működik. A termék inspirációja
a természetből érkezett; azt a tapadási rendszert használja, amelyet
a gekkók lábai is: milliónyi ﬁnom szál tapad a munkadarab felületéhez. A Gecko gripper technológiájához az OnRobot az eredetileg
a NASA Sugárhajtású Laboratóriuma által kifejlesztett, és a piacérettség állapotába hozott koncepció felhasználási engedélyét szerezte be. A fejlesztés, az egyedi és fürge megoldás a nagy, lapos tárgyak mozgatásához feleslegessé teszi a vákuumos fogószerkezetek
– és következésképp a sűrített levegős rendszerek – használatát.
A VG10 vákuumos gripper egyedülálló technológiájával egy
kimondottan az együttműködő robotok alkalmazási területére
tervezett, robotkar végére szerelhető eszköz. A rugalmas karokkal
és állítható vákuummal bíró VG10 egyaránt alkalmas különböző
fajtájú és méretű tárgyak kezelésére. A termék zökkenőmentesen
összeilleszthető például a Universal Robots termékeivel, és az általános robotinterfészt is támogatja, tehát minden robottípushoz
ideális választás. 
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Szegedi Csaba • Dr. Nagy László • Mészáros Ernő

Szegedi Csaba

Világ–nézet
A képről mint a sík küzdelméről a térrel
közelítések egymással vívott harca,
az igazságok relativitása. E progresszív evolúcióban valamiből mindig
valami más lesz, miközben a legmélyén a lényeg ugyanaz marad.
A művészet a teremtés csodálata,
a teremtés folytatása, mely mindig
is faggatni fogja a világmindenség
végtelen titkait, láthatóvá akarja tenni
a láthatatlant, és fel fogja tenni az örök
kérdéseket. Újra és újra. A válaszokról
pedig a művészettörténet mesél. •

Typotex Kiadó
Amióta ember él a Földön, képeket
készít. Nem tudjuk, hogyan harcolt,
táncolt, szeretett Chauvet, Lascaux
vagy Altamira barlangjának lakója, de
azt tudjuk, hogyan látott, mivel látjuk,
hogyan rajzolt. Az ember képalkotó
késztetése és ennek legizgalmasabb
megnyilvánulása, a festészet varázslatos metamorfózis. Az átalakulás,
a nézőpontok váltakozása, a meg-

Dr. Nagy László

Gátszakadások
a Kárpát-medencében I.
Gátszakadások kialakulásának
körülményei
dások helye, mérete, az elöntött terület
nagysága és a kiömlött vízmennyiség;
mindezek alapján meg lehet becsülni
a gátszakadásnak a vízmércére gyakorolt hatását, így a vízállás korrigálhatóvá válik. A gátszakadás hosszának
statisztikája a helyes geometriai viszonyokon alapuló hidraulikai számításokhoz nyújt segítséget, a gátszakadások
statisztikai feldolgozása pedig a – különben rejtett – összefüggések feltárásában segít. •

Országos Vízügyi Főigazgatóság
A szerző a Kárpát-medence területéről 2858, ebből a mai Magyarország
területéről 1433 gátszakadás adatait
és körülményeit elemezte. A két évtizedig tartó adatgyűjtés eredménye segít
megérteni a múltbeli folyamatokat és
értékelni a mai viszonyokat az árvízvédelemben. A megtörtént események
elemzésével olyan nem modellezhető
adatokhoz jutunk, mint a gátszaka-

Mészáros Ernő

A földi légkör története
Az atomoktól a különleges
gázkeverékig

Akadémiai Kiadó

a különleges gázkeveréket, a levegőt.
Ennek legfontosabb mozzanata a jelenlegi oxigénszint kialakulása. A légkör fejlődésének másik fontos vonása
a szén-dioxid koncentrációjának többékevésbé szabályos csökkenése, amely
alapvetően befolyásolta bolygónk éghajlatát. Ugyanis a légkör összetételének változásai az éghajlat történetét
is meghatározták. A kötet célja e történet rövid, egységes áttekintése. •

A levegő kialakulásának hosszú története van, mely már az ősrobbanás
után keletkező csillagokban megkezdődött. A fordulópont közel négymilliárd
évvel ezelőtt következett be. A fiatal
Földön, a bolygó adottságainak (nagyság, Naptól való távolság, vízburok)
következtében megjelent az élet, amely
a továbbiakban a légkörrel kölcsönhatásban fejlődött tovább, kialakítva

lapozó

2019. március

innotéka
inn

47

elektrotechnika, részecskegyorsító

Szerző: Stöckert Gábor

Simonyi Károlyy előadást tart

Forrás: Wikipédia

Egy szovjet tank felrobbanó gránátja is szerepet kapott az első magyar részecskegyorsító kalandos történetében, és az is szokatlan, hogy egy tudós nyolc órán keresztül
kuporogjon egy szűk odúban, hogy ellenőrizze kísérletét. Simonyi Károly életútjában a hadifogság mellett egyebek között
ilyen momentumok is akadnak.
A később legendás ﬁzikus-tanárrá vált
Simonyi 1916. október 18-án született a
Sopron vármegyei Egyházasfaluban, egy
parasztcsalád hetedik gyermekeként. A falu
plébánosa felismerte a gyerek kiváló képességeit, és közbenjárt, hogy a család távoli
és gazdag rokona pártfogásába vegye az
okos ﬁút. A tízéves Károly így az óbudai
Magyar Királyi Állami Árpád Reálgimnáziumban folytathatta tanulmányait. Az érettségi után párhuzamosan végzett el két
egyetemet úgy, hogy erről nem szólt az intézményeknek: 1940-ben a Műegyetemen
villamosmérnöki, a Pécsi Tudományegyetemen pedig jogi diplomát szerzett. Ezután a
Bay Zoltán vezette műegyetemi Atomﬁzika
Tanszék tanársegédje volt, amíg közbe nem
szólt a világháború. Amerikai, majd szovjet fogságba esett, a megpróbáltatásokból
negyven kilóra fogyva tért haza. A háború
után Bay holdradarkísérletében vett részt,
majd megpályázta és megkapta a Soproni
Egyetem Elektrotechnika Tanszékét.
1951-ben Simonyi Károly és kollégái Sopronban megalkották az első magyar részecskegyorsítót. A soproni egyetemen szigetelőket vizsgáltak egy gyár megbízásából, amihez nagyfeszültségű gépet kellett
építeni – és akkor már a tudomány érdekében konstruáltak mellé egy gyorsítót is.
Simonyi Van de Graaﬀ rendszerű, 700 ezer
voltos generátort tervezett, hogy egy ionforrás protonjait a maghasadáshoz szükséges energiaszintre tudja gyorsítani. A vas
alkatrészek anyagát segédei a Sopron környéki erdőkből, a harcokban kilőtt tankok

Forrás: Ürmössy Károly, egykori tanítvány

Aki először hasított
itthon atommagot

A részecskegyorsító 1962-ig működött,
ma az ELTE -n megtekinthető

INDEX

páncélzatából hozták, és volt, hogy a segédek bekötözött kézzel és fejjel tértek vissza.
„Egy T–34-esből szereztek anyagot, s közben
belelángvágóztak az acéllemez túloldalán
lévő gránátba. Szerencséjükre közöttük állt
a gyorsítóba szánt fémlemez” – emlékezett vissza ötven évvel később Simonyi
a Természet Világának adott interjújában.
A kísérlet is izgalmas volt: Simonyi mérőműszerrel bemászott a gyorsító felső, feszültség alatt levő elektródájába, hogy ellenőrizze a magreakciót, és nyolc órán keresztül ott gubbasztott.
A kísérlet sikerült, a gyorsító protonnal
bombázott lítiumot, és a lítiummag két
héliummaggá hasadt. A gépnek elsősorban
tudományos jelentősége volt, létezése pedig csodaszámba ment, mert a vasfüggöny
mögé nehezen jutottak el a szükséges eszközök és információk. A soproni gyorsítót
hamar átszállították a Központi Fizikai Kutatóintézetbe (KFKI), ahol alapkutatásokra
használták, Simonyi pedig az intézet egyik
igazgatóhelyettese lett.
1952-ben Kossuth-díjat kapott a gyorsító megépítéséért, ám karrierje 1956-ban
megtört, miután a KFKI forradalmi bizottságának elnöke volt, majd nyilvánvalóvá
vált, hogy külföldön tanuló ﬁa – a később
a Microsoft mérnökeként és űrturistaként
is ismertté vált Charles Simonyi – nem tér
haza. A hetvenes évek elején már csak beosztott tanárként alkalmazták a Budapesti
Műszaki Egyetemen, illetve rábízták az országos ﬁzikafelvételi bizottság elnökségét.
Ezután elsősorban a tanításnak élt, nagy
hatású előadásaiból született legismertebb
könyve, A ﬁzika kultúrtörténete.
A kilencvenes években aztán megromlott az egészsége, visszavonult a nyilvánosságtól, és 2001. október 9-én hunyt el.
Emlékét őrzi egykori részecskegyorsítója is,
amely az ELTE északi tömbjében kiállítva
ma is megcsodálható. 

Beckhoff Automation Kft. 39 • Cothec Kft. 38 • Délalföldi Kertészek Szövetkezete 31 • GTKB Ganz Transelektro
Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft. 28–30 • Közlekedéstudományi Egyesület 1 • MEDICOR Elektronika Zrt. 20–21 •
Mirrotron Kft. 16–17 • Pannon Egyetem 14–15 • Pétáv Pécsi Távfűtő Kft. 38 • Szabályozó és Kompenzátor Kft. B2 • Weishaupt
Hőtechnika Kft. B4
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A Weishaupt számos LowNOx tüzelőberendezése akár 30 mg/mN3 alatti nitrogén-oxid-emisszióra is képes,
az ultra-LowNOx égőink pedig a legszigorúbb amerikai előírásokat (9 ppm) is teljesítik. Az európai határértékeket teljesítő berendezéseink jelenleg 12 kW és 32 000 kW között garantálják az elvárt megbízhatóságot,
takarékosságot, és kínálnak magas komfortszintet mind az üzemeltetőnek, mind a karbantartó személyzetnek. A tervezők és beruházók mindennapjait pénzügyi és műszaki tervezést támogató szoftvereink segítik.

