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Égető probléma – a városi hőszigetek
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cellaként is tudjuk szállítani.
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A Fékpad épületben csúcstechnológiájú elektromotor-tesztpadok,
turbófeltöltő tesztpadok, nagy dinamikájú belső égésű motor tesztpadok, laboratóriumok szolgálják a partnerek kutatás-fejlesztési
igényeit. A Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium
világszínvonalú technológiájával egyedülálló Közép-Európában.
Anyagtudomány, modern anyagtechnológiák, intelligens irányítási és automatizálási rendszerek fejlesztése folyik majd a Miskolci
Egyetemen szintén júniusban átadott FIEK tetőtől talpig átépített
épületszárnyában. Bár az új épületet most adták át, eddig is komoly
eredményeket értek el, száz feletti kiemelkedő publikáció született
a jól körülhatárolt tudományterületeken.
A lényeg a jól körülhatárolt tudományterületen van, ami a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint az Innovációs
és Technológiai Minisztérium szemléletének megjelenítése. A terület
irányítói szerint a kutatók gondolkodásmódján kell változtatni,
a várható eredmények felől kell megközelíteni a kutatási témákat.
A párhuzamosságok kiszűrésének egyik módja a célok újragondolása, ami érthető egy olyan országban, ahol a források végesek.
Túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy adott tudományterületen egyetem és kutatóközpont is lényegében ugyanazt kutassa, fejlessze
– egymástól függetlenül. Értsenek inkább kevesebbhez a kutatócsoportok, de azon a területen a világ élvonalában legyenek.
Az elaprózódás csökkentése a nemzetközi innovációs verseny-
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jegyzet, tartalom, impresszum

Interjú Freund Tamás agykutatóval

Szerz
ző: Sz
zege
edii Imrre • Fottó: Reviczky Zsolt

Mindennapos
katarzis
„Ha kint felfedezel valamit, hozzátettél
egy téglát a tudomány építményéhez.
Ha azonban itthon fedezed fel ugyanazt, az két téglát ér, mert az anyaország
nemzetközi megbecsülését is szolgáltad” – nyilatkozta magazinunknak
Freund Tamás agykutató, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
főigazgatója, akit előző nyilatkozónk,
Vécsei László neurológus ajánlott.
Az akadémikus szerint nemcsak mindennapos testnevelésre van az embernek
szüksége, hanem mindennapos katarzisra is. Ezt a művészeti nevelés adja meg,
ami akkor a leghatékonyabb, ha az ember aktív részese az értékteremtésnek.

Honnan indult?

– Szüleim bándiak, gazdálkodóként a kommunista rendszerben nem tudtak megélni, ezért beköltöztek Veszprémbe. Én Zircen születtem, mert
a szüleim egy ottani szülész-nőgyógyász orvosban bíztak meg. Három nap
után hazavittek.
A veszprémi Csermák Antal Zeneiskolába járt, klarinétozni tanult, miközben inkább focizni ment volna. Gondolom, és talán
nem tévedek, hogy a szülei terelték a zene felé.

– Természetesen szülői instrukció volt. Hat-hét éves gyereknek ritkán jut
eszébe, hogy belőle zenész lesz, különösen akkor, ha a lakásban nincs zongora. Harmonika ellenben volt, mert apám, nagyapám, dédapám egyaránt
játszott ezen a hangszeren – utóbbi kettő professzionális szinten. A Bánd
környéki falvak lakodalmain az ő zenekaraik szolgáltatták a muzsikát.
Szüleim számára egyértelmű volt, hogy nekem is zenét kell tanulnom.
Hegedűsnek képzeltek el, de oda nem vettek fel, ellenben a klarinétot
oktató tanárnál még volt hely, ráadásul kikölcsönözhető hangszere is
akadt az iskolának. Így lettem klarinétos. Eleinte élveztem, majd egyre kevésbé. Zavart, hogy túl sokat kell gyakorolni, próbálni, fellépni – miközben
a haverok az udvaron fociztak. Tizenegy-tizenkét éves koromban komolyan szakítani akartam a hangszerrel. Ám megláttam a tévében egy Benny
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Goodmannel készült portréﬁlmet, ami elvarázsolt. Így is lehet
klarinétozni, ráadásul improvizálni?! Elbűvölt a ﬁlm és a hangszerben rejlő megannyi lehetőség. Folytattam.
Miért a veszprémi Lovassy László Gimnáziumba jelentkezett, s nem valamelyik konzervatóriumba?

– Nem voltam olyan proﬁ, hogy zenei karrierről álmodjak. Nálam
a zene és a tudományos érdeklődés párhuzamosan futott. Kis
kémikus voltam, kémiaversenyeket nyertem. A családi telek fáskamrájában apró labort rendeztem be, ahol a kísérletek időnként
robbantásba mentek át. Nyári diákmunkásként anyám munkahelyén a vegyszerraktárban dolgozhattam. A leselejtezett eszközöket – Bunsen-égőket, lombikokat – hazavittem. Annyira érdekelt
a kémia, hogy az általános iskola végére a gimnáziumi tananyagot
is tudtam.
Tizenhat évesen két dzsesszzenekarban játszott és két kórusban énekelt. Mikor tanult?

– Ritkán. Amit lehetett, az órákon megjegyeztem. Viszonylag jó
hatásfokkal, hiszen jeles volt az átlagom. Egyedül orosz nyelvből
volt kettesem, hármasom. Gyerekes dac volt, hogy csak azért se
tanuljuk a megszállók nyelvét. Azzal versenyeztünk, hogy ki tud
kevesebb tudással éppen átcsúszni. A gimnáziumban a kémia
iránti érdeklődésem lassan átváltott a biológiára. Harmadikban
a biológia szinte kizárólag az agyról szólt – ekkor szerettem bele
az idegsejtek világába.
Hogyan jött a képbe a biológusi pálya?

– Nekem is komoly fejtörést okozott, hogy mi legyek. Kérdeztem
a szüleimet, a biológiatanáromat, biológus ismerősöket, hogy ha
én az agyat akarom kutatni, akkor orvos vagy biológus legyek?
Az volt az egybehangzó vélemény, ha kutatni, s nem gyógyítani
akarok, akkor jobb a biológus szak, mert ott számos olyan tárgyat
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oktatnak, amit az orvosin nem, viszont a kutatáshoz elengedhetetlenek. Szervetlen és analitikai kémia, szerves kémia, kolloidkémia, ﬁzikai kémia – ezekkel az orvosok szőrmentén foglalkoznak. Ellenben fölösleges lett volna például két éven át humán
anatómiát tanulni, amikor kutatóként patkányagyakat vizsgálunk.
Az agykutatáshoz szükséges orvostudományt – neurológiát, pszichiátriát – menet közben felcsipegettem.
Szeged akkoriban a biológusképzés egyik fellegvára volt,
mégis egy év után átjelentkezett az ELTE -re. Miért váltott?

– Három éve jártam az akkori barátnőmmel, neki a szegedi orvosi egyetemre volt protekciója. Nekem sehova se volt, gondoltam,
megyek utána. A kapcsolatunk felbomlott, majd megismertem
a későbbi feleségemet, aki a budapesti Iparművészeti Főiskolán
tanult. Iparművészeti oktatás nem volt Szegeden, biológusokat ellenben a fővárosban is oktattak. Logikus volt, hogy én váltottam,
pedig nagyon szerettem a szegedi egyetemi életet. Ott együtt jártunk mindenfelé, Budapesten az órák után mindenki ment, amerre látott. Ugyanakkor az agykutatás terén a szakmai lehetőségek
sokkal jobbak voltak a fővárosban. Az akkor harmincéves Somogyi
Péterhez másodéves hallgatóként csatlakozhattam. Péter tele volt
újító, felfedező ötletekkel, külföldről jöttek tanulni a módszereit.
Első kézből kaptam a tudást, ami az én agyamat is beindította.
Az ő segítségével jutottam ki később Oxfordba. Budapesten ismerhettem meg a 20. század talán utolsó polihisztorát, Szentágothai
János professzort, akivel minden beszélgetés hihetetlen élményt
jelentett. Somogyi Pétert és Szentágothai Jánost tekintem tanítómesteremnek, később Buzsáki György és Módy István voltak nagy
hatással rám. Ha Szegeden maradok, nem tudom, mire viszem.
Egyvalamit biztosan kihagyott: a Ki mit tud? győzelmet…

– A Canticum Kamarakórust 1978 őszén alapítottuk három barátommal. Akkoriban az egyetemi tanulmányok előtt egyéves
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kötelező sorkatonai szolgálatra vonultak be a férﬁak. Mi, a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karára felvettek, Hódmezővásárhelyen katonáskodtunk, ott kezdtünk el
együtt énekelni spirituálékat. Leszerelésünk után megalakítottuk
a kórust, a Szegedi Egyetem Énekkarából hat női taggal bővültünk. A Canticum 1983-ban megnyerte a Ki mit tud?-ot. Sajnos,
nélkülem, hiszen már nem voltam Szegeden.
Megtanult szaxofonozni, miközben megmaradt a klarinét
is. Fellépett Vukán György zongoraművésszel. Maradt
valami a gyerekkori fellépéseket megelőző stresszből?

– Ha hangszerrel lépek fel, idegesebb vagyok a szokásosnál.
A Hot Jazz Band tavaly decemberben meghívott, hogy két szám
erejéig szálljak be a MOMKult-ban adott koncertjükbe. Fel kellett kötni a gatyámat. Ellenben, ha szakmai előadást tartok,
már nem izgulok, sőt kimondottan motivál a közönség. Egykét kivétellel. Az Amerikai Idegtudományi Társaság San Diegó-i
konferenciáján tartott plenáris előadásomat nyolcezer ember
hallgatta. Ez már nekem is sok volt. Azzal nyugtattak, sötét lesz
a teremben, csupán az első pár száz embert látom. A többi kivetítőn keresztül követ. A Mindentudás Egyeteme sorozatban
tartott előadásom pedig a tévéfelvétel miatt volt nehéz, hiszen
tudtam, hogy százezrek követhetik a gondolataimat. Érthetően
kellett beszélnem, a lehető legkevesebb idegen szót használva.
Évek során az ember megtanulja a laikusok által is megértett
nyelvezetet.
Idén februárban egy apró Balaton-felvidéki faluban, Lovason tartott előadást, ahol a tanulási és memóriafolyama-

tokban szerepet játszó idegsejthálózatok működését mutatta be. Miért vállal ilyen fellépéseket?

– Ezzel tartozom a társadalomnak. Ha hívnak, szívesen megosztom
másokkal a tudásom. Évente 15-20 ismeretterjesztő előadást tartok, Nyíregyházától Szombathelyig bárhova megyek. Lovas a múltam miatt fontos: apámnak ott volt telke. Húsz éven keresztül
magam is ott robotoltam. Műveltük a szőlőt, építettük a pincét.
Borakadémikusként is szokták emlegetni. Netán szőlője
is van?

– Nincs, és a bort is megutáltam, amíg az apám savanyú lőréjét
ittam. Sok mindenben jó volt, de a borkészítés nem ment neki.
Oxfordi éveimben szerettették meg velem a minőségi bort.
A College-ban meghívott professzorként a High Table-hez ültettek. Az ott helyet foglalóknak a legjobb borokat szolgálták fel.
Az egyetemi pincékben hihetetlen kincsek lapulnak…
Valóban van összefüggés a zenetanulás, a kreativitás között?

– Amikor a tanulás, a memória, a kreativitás neurobiológiai alapjait tárgyalom, mindig oda lyukadok ki, hogy a memórianyomok
attól lesznek tartósak és könnyen előhívhatók, ha azokhoz intenzív érzelmek, motivációk társulnak. Az érzelmek, a motivációk,
az emberiség több ezer éves kulturális öröksége együtt alkotják
a belső világunkat. Amikor belső világunk impulzusait hozzárendeljük a külvilág benyomásaihoz, akkor ezek tartósan bevésődnek
és könnyen előhívhatók. Mi írtuk le, hogy milyen kapcsolatokkal
rendelkeznek azok az idegpályák, amelyek érzelmi és motivációs
információkat szállítanak. A hatékony tanulás, kreatív gondolkodás alapfeltétele, hogy a jeltárolási folyamat során hagyjunk
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kellő időt az agyunknak a belső világunk bevonásába. Amikor
az interneten szörfölve habzsoljuk az információt, az agyunknak
esélye sincs arra, hogy érzelmi töltést adjon azoknak, ezért ezek
kihullanak. Időt kell hagyni, szelektálni kell az információt, emellett
belső világunkat is fejleszteni kell. Ennek legjobb módja a katarzis.
Nemcsak mindennapos testnevelésre van az embernek szüksége,
hanem mindennapos katarzisra is. Ezt a művészeti nevelés adja
meg, ami akkor a leghatékonyabb, ha az ember aktívan részese
az értékteremtésnek. A zenélés, a színjátszás, a tánc, a költészet,
képzőművészeti alkotások létrehozása egyaránt fejleszti, gazdagítja belső világunkat. Gazdag belső világgal az ember tudományos
munkája is sokkal hatékonyabb. Nekem megadatott az aktív zenélés élménye, hogy tudok kottát olvasni, hangszeren játszani és énekelni. Egész eddigi életemet végigmuzsikáltam. Meggyőződésem,
hogy amit az én agyamból a kreativitás terén ki lehetett hozni, azt
a zenének köszönhetően kihoztam.
Mivel tudta hazacsábítani az Oxfordi Egyetemről Vizi E.
Szilveszter?

– Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében osztályvezetői állást ajánlott. Tudni kell, hogy akkoriban akadémikusok
vezették az osztályokat. Harmincegy éves, kezdő kutatónak ez az
ajánlat visszautasíthatatlan volt. Abban az életszakaszban az embernek nem a ﬁzetés a legfontosabb, hanem az, hogy minél több
ötletét megvalósíthassa. Ehhez emberek kellenek. Amerikai és brit
állásajánlataim egy-két kutató alkalmazásával kecsegtettek, az intézetben 10-15 emberrel kezdhettem meg a munkát. Természetesen időbe telt, mire átállítottam őket a saját témámra. Egyébként
az egész intézet kezdett átalakulni, Vizi E. Szilveszter vezetése alatt
az idegtudományi kutatások kerültek túlsúlyba. Vezetésemmel
ütőképes agykéregkutató laboratórium alakult ki, ami szép lassan
kinőtte magát. Világszerte jegyzett agykutató centrum lettünk.
Nyolc éve három magyar kutató (Buzsáki György, Freund
Tamás, Somogyi Péter) elsőként kapta meg az Agy-díjat.
Hármójuk közül egyedüliként dolgozik itthon. Mi tartja
az intézetben?

– Négy évig dolgoztam Oxfordban, de sohasem akartam végleg
kint maradni. Rájöttem, hogy a sajátomtól eltérő kultúrába nem
tudok tökéletesen integrálódni. Az angol barátok ellenére sem értek meg minden poént, mert nem ott nőttem fel. A család, a baráti
kör szintén hazahúzott. A kérdésben említett két barátom másutt is megtalálta a számítását. Sem én, sem ők nem bánták meg
korábbi döntésüket. Egyébként itthon nagyobb kunszt volt elérni
azt, amit elértem. Ha kint felfedezel valamit, hozzátettél egy téglát
a tudomány építményéhez. Ha azonban itthon fedezed fel ugyanazt, az két téglát ér, mert az anyaország nemzetközi megbecsülését
is szolgáltad. Magyarország jelentékeny helyet vívott ki magának
az idegtudomány világtérképén. Évtizedek óta ott van, pozíciója
erősödött az elmúlt években.
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mértékben kihasználjuk-e, akkor megint csak nem a válasz. Azaz,
jelentősen fokozhatjuk tanulási kapacitásunkat, kreativitásunkat.
Elsősorban az agykéreg működését kutatja. Kutatócsoportja olyan betegségek neurobiológiai kérdéseivel foglalkozott, mint az epilepszia, az oxigénhiányos agykárosodás,
a szorongás és a Parkinson-kór. Több mint kétszáz tudományos közlemény, tizenkét könyvfejezet szerzője vagy társszerzője. Melyik eredményére a legbüszkébb?

– Mi írtuk le először, hogy mi a mechanizmusa az agykérgi aktivitások szinkronizációjának. A tanulás, a memóriakutatás terén
alapvető felfedezésről van szó.
Sikeresen lobbizott a Nemzeti Agykutatási Programért:
2013 és 2017 között összesen 12 milliárd forintot adott erre
a célra a kormány. 2017-től újabb 6,5 milliárd forintot utaltak, amit sokan az Ön szakmai sikerének tartanak. Eredményes ez a program?

– Minőségi munkák sora került ki a programban részes kutatók laboratóriumaiból. Május végén például a Science magazin közölte
Nyiri Gábor (a vele készült interjúnk a 14–15. oldalon olvasható
– szerk.) csoportjának eredményét: az emlékek kialakulásában
alapvető szerepet játszó idegpályát találtak kísérleti egerek agyában. Eredményeink közül számos a gyakorlatban – új eljárások,
ígéretes hatóanyagok formájában – is megjelenhet. A programhoz
köthető egyik eredmény például közelebb vihet az autizmus megértéséhez. Sperlágh Beáta azt mutatta ki, hogy a várandós anyák
fertőződésekor a magzat agyába olyan immunfaktorok juthatnak,
amelyek rossz irányba vihetik az idegrendszer fejlődését. Ennek
megakadályozása hatalmas eredmény lenne.
Kikre a legbüszkébb a tanítványai vagy fiatal munkatársai
közül?

– Nagyon sokakra, akik közül hely hiányában csak néhányat említek. Acsády László idén májusban a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett – ő az első akadémikus tanítványom. Meggyőződésem, hogy hasonló sors vár Katona Istvánra, akit eredményei
alapján a következő tagválasztáskor remélhetőleg szintén az MTA
tagjai között köszönthetünk majd. Az előbb említett Nyiri Gábor,
Gulyás Attila és Hájos Norbert ugyancsak ebbe a körbe tartoznak. Nagy tudású, eredeti módon gondolkodó szakemberekről
van szó.
Beszélhetünk Freund-iskoláról?

– Ne beszéljünk. A Szentágothai-iskola sokadik generációjaként
tekintsünk rájuk – miközben tény, hogy számos kutató karrierje
hozzám is kötődik.

Tényleg csak alig néhány százalékát használjuk ki agyunk
kapacitásának?

Tavaly nyáron otthagyta a jobboldali-konzervatív értékrendű tudósokat összefogó Professzorok Batthyány Körét
a Magyar Tudományos Akadémia és a kormány között dúló
vita miatt. Gondolta volna, hogy vezető kutatóként mélyen
elmerül a politikában?

– Ha azt kérdezi, hogy van-e olyan szöglete az agyunknak, amit sohasem használunk, a kérdésre nem a válasz. Ha arra kíváncsi, hogy
van-e olyan idegsejtünk, ami sohasem működik, erre szintén nemmel kell felelni. Ha az érdekli, hogy az agy tárolókapacitását teljes

– A rendszerváltás elkötelezett híve voltam, amikor kellett, jeleztem elkötelezettségemet az új rendszer felé. Ugyanakkor ez nem
jelentette azt, hogy a politikában aktív szerepet szerettem volna
játszani. Kollégáim tudják, hogy mit gondolok a pártokról, a poli-
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Interjú Freund Tamás agykutatóval

Freund Tamás 1959-ben, Zircen született. Egyetemi tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem biológus
szakán kezdte 1978-ban, majd a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetemen folytatta, ahol 1983-ban szerzett
biológus diplomát. 1984-ben védte meg egyetemi doktori
disszertációját. 1990-ben az MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézetéhez (KOKI) került osztályvezetőként, 1994-ben
az intézet helyettes igazgatójává, 2002-ben igazgatójává,
2003-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető
egyetemi tanárává nevezték ki. Az Oxfordi Egyetemen 1981
és 1988 között összesen négy évig volt vendégkutató. Megfordult a Lundi Egyetemen, a San Diegó-i és a Los Angeles-i
Kaliforniai Egyetemen, a Freiburgi Egyetemen, valamint a
párizsi Pasteur Intézetben és a Rutgers Egyetemen. 1998-ban
a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2004-ben rendes
tagjává választották. 2014-től az Akadémia élettudományi
alelnöke. Választott tagja az Európai Akadémiának, az Európai
Művészeti és Tudományos Akadémiának, a Német Tudományos
Akadémiának, az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának. Nívós szakfolyóiratok szerkesztőbizottságainak tagja.
Díjai: Akadémiai Díj, 1997; Bolyai János Alkotói Díj, 2000;
Széchenyi-díj, 2005; Semmelweis-emlékérem, 2007;
Az év ismeretterjesztő tudósa, 2007; The Brain Prize, 2011;
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, 2011;
Prima Primissima díj, 2013; Budapest díszpolgára, 2016.

tikáról, de az intézeten belül nincs politika, csak szakma. Sohasem
titkoltam, hogy hívő keresztény ember vagyok, ezt még ma sem
meri mindenki kimondani akadémikustársaim közül. A Professzorok Batthyány Köre megannyi dologról véleményt nyilvánított, de
abban a kérdésben – az MTA függetlensége – nem szólalt meg,
ami a szakterülete lenne. Én a kilépéssel tiltakoztam a mindennapokat átszövő szervilizmus ellen.
Kutatóintézetet vezet, az MTA alelnöke. Tagja az Ars Nova
Sacra kórusnak – a basszust erősíti. Mi egyéb fér az életébe?

– Egyre többet zenélek. Új párom zseniális szoprán szólista – civilben fül-orr-gégész szakorvos. Balázs János zongoraművésszel
hármasban többször léptünk fel, legutóbb a Zeneakadémia nagytermében. A zene maximálisan kikapcsol, emellett rendszeresen
járunk kiállításokra, időnként színházba is eljutunk.
Éva lánya, Ádám fia követte a pályán?

– Nem. Mindkettőből művész lett. A lányom tehetséges szobrász,
két alkotása az Intézet aulájában látható, a ﬁam ﬁlmrendezőként
a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett. Földiek című diplomaﬁlmje a diák Oscar döntőjében a nemzetközi ﬁkciós ﬁlmek
versenyébe is bekerült. Most első nagyjátékﬁlmjére készül. A gyerekek művészek, akik olykor rászorulnak szüleik segítségére.
Kit ajánl következő megszólalónak?

– Keserű György Miklós kiváló gyógyszerkémikus kutatót. ¡
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szakmai képzés • magfúzió, videodiagnosztika

Elismerésre váró kutatásmenedzserek
A kutatásmenedzserek szakmai képzési rendszerének kialakítása hozzájárulhat a szakma
ismertségének és elismertségének növeléséhez – tartalmazza a HÉTFA Nemzetközi
Projektiroda szakmai vitaanyaga.

komoly a lemaradása. A lemaradás csökkentésének egyik eszköze
a kutatásmenedzserek felkészültségének erősítése. A szakmai vitaanyag azokat a feltételeket igyekszik azonosítani, melyek a kutatási
menedzserek és uniós támogatási tanácsadók elismertségének növeléséhez és szakképzettségük fejlesztéséhez szükségesek.
A kutatásmenedzserek a legtöbb európai országban meglehetősen hasonlóan ítélik meg a munkájukat. Összességében érdekes, változatos, kihívásokkal teli, multikulturális foglalkozásnak tartják, utazási
és networking lehetőségekkel, ami a személyes kiteljesedés lehetőségét is magában hordozza. Ugyanakkor a szakma anyagi és erkölcsi
elismerése nincs összhangban a kutatásmenedzserek felelősségével,
munkájuk komplexitásával és jelentőségével. A HÉTFA javaslata szerint a kutatásmenedzserek képzési rendszerének kialakítása hozzájárulhat a szakma ismertségének és elismertségének növeléséhez. ¡

A

„kiválóság” mint követelmény fokozatosan növekvő szerephez jut az Európai Bizottság által ﬁnanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogramok kritériumai között, mind
a kutatással és innovációval foglalkozó személyzet, mind a kutatási infrastruktúra és szervezetek részéről. E téren a 2004 óta
csatlakozott országok többségének, köztük Magyarországnak is
Úgy gondoltam, megvannak a szakmához szükséges képességeim.

17,2

Nem voltam biztos benne, hogy mi ez,
de érdekesnek tűnt, ezért jelentkeztem.
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Eredetileg adminisztrátor voltam, de a kutatási
menedzser szakma jobban kezdett érdekelni.
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Tanulmányaim alatt úgy gondoltam,
ez egy érdekes szakma.
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Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
munkatársai első európaiként szállítanak intelligens kamerarendszert a japán
szupravezető tokamakra, azaz egy magfúziós kísérleti berendezéshez.
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részvételével végzik. Egyebek között vákuum-, mechanikai és elektromos tesztekre kerül sor. Az összes szükséges ellenőrzés után jöhet a
szétszerelés és a csomagolás. A nagyon alapos becsomagolást követően
– vigyázni kell, nehogy valami megsérüljön a több mint 9000 kilométeres úton – a diagnosztika nagyjából két hét alatt ér a szigetországba.
A magyar csapat a helyszínen, a fúziós kutatóintézetben csomagolja ki
a kamerarendszert és építi újra össze. Ezután felszerelik a tokamakra,
amely 2020 szeptemberében indulhat el. A hátralévő több mint egy
évben a wigneres csapat tagjai még többször utaznak Japánba, hogy
a többi rendszerrel közös tesztekben is megbizonyosodjanak róla, minden simán fog menni az első plazmakisüléskor. ¡

A

Wigner FK kutatói nem először építenek videodiagnosztika-rendszert magfúziós kísérleti berendezéshez. 2015
végén kezdődött a németországi Wendelstein 7-X, a világ legnagyobb sztellarátor típusú fúziós kísérlete, amelyhez a magyarok tíz kamerából álló intelligens megﬁgyelőrendszert
fejlesztettek. Angela Merkel német kancellár is – aki tanulmányait a lipcsei Karl Marx Egyetem ﬁzika szakán végezte – ezeken keresztül látta az első hidrogénplazma-kisülést.
Mielőtt a japánoknak épített kamerarendszert a Wignerben
becsomagolják és elindulhat nagy útjára, végső tesztsorozatnak vetik alá, amelyek egy részét Japánból érkezett szakértők
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Egyáltalán nem igaz rám

Egy barátom/kollégám
tanácsolta, hogy jelentkezzek.
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Hogy lett kutatási
menedzser?

17,2
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kultúra, vallás • nanocsempék, illó anyagok

Keleti boszorkányok A

Fotó: Tóth G. Péter

Pócs Éva és nemzetközi kutatócsoportja kétmillió
eurós támogatású ERC-pályázatának egyik kulcstémája
a boszorkányság volt. A Magyar Tudományos Akadémia
Néprajztudományi Intézete és a Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszéke
a közelmúltban összegezte az eredményeket.

Terepmunka-felvétel a mátraverebélyi Szentkútról és kegyhelyről a Közép-európai
Egyetemmel közösen szervezett látomáskonferencia és nyári workshop keretében.

kutatócsoport elsősorban a latin és bizánci kereszténység kulturális és vallási kapcsolódásait vizsgálta. A kutatások
nagy része a Kárpát-medence magyarlakta térségeinek peremvidékein, román,
bolgár, szerb, szlovén, valamint vegyes
nemzetiségű, többfelekezetű falvakban,
illetve több náció és felekezet által látogatott kegyhelyeken zajlott. A kutatók olyan
kérdésekre kerestek választ, mint például
hogy miként formálta a vallás az itt élők
identitását, milyen a hivatalos és a laikus
vallásosság viszonya, milyen szerepe van
a világképnek és a vallási normáknak a
múltbeli és mai közösségekben, hogyan
modernizálódott és globalizálódott a vallásos világkép. „Mindez azért nagyon fontos, mert kutatásaink jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük
a jelenkori speciális kelet-közép-európai
vallási viszonyokat, a vallási ellentétek mélyén rejlő interetnikus és nemzeti identitással kapcsolatos problémákat. A kutatás intenzívebbé válása előtt csak sejtettük, hogy
Kelet-Európa boszorkányüldözés-mentes területén más szerepe volt a falusi közösségekben a boszorkányságnak, mint NyugatEurópában, de azt nem gondoltuk, hogy
Kelet és Nyugat határzónájában ez ennyire
markánsan másképp működik” – nyilatkozta Pócs Éva az mta.hu-nak. ¡

Szimatoló lepkeszárnyak
Forrás: MTA EK MFA

A lepkeszárnyak színjátékáért felelős nanocsempék az illékony káros anyagok kimutatására is
alkalmasak – fedezték fel az Akadémia kutatói.

A

levegő minőségének meghatározása kül- és beltérben egyaránt mind fontosabbá válik. Ugyanakkor az is nagyon lényeges, hogy milyen szennyező
anyagok, például illékony szerves anyagok gőzei szennyezik a belélegzett levegőt.
Az ideális kémiai szenzor olcsó, hordozható, kis energiafogyasztású, megbízható,
azonnali, anyagszelektív és jól kiolvasható választ ad. Ilyen lehetne például egy
mobiltelefonba integrálható érzékelő. A mobiltelefonban már adott a hangolható fényforrás (a képernyő), adott a fényérzékelő (a kamera), szüksége lenne
még egy optikai úton kiolvasható és kémiailag szelektív érzékelőre. Pontosan
ilyen anyagok kutatásával foglalkozik az MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Nanoszerkezetek Osztályán Kertész Krisztián és Piszter Gábor. A kutatás külön érdekessége, hogy a kémiailag szelektív szenzor nem egy bonyolult előállítási
folyamat végterméke, hanem a lepkék szárnyán képződik. Egyes lepkék szárnyainak színét nem festékek adják, hanem kitinből és levegőből felépülő nanoarchitektúrák. Ezt úgy lehet elképzelni, mint az emberi hajszálnál mintegy
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Mezei boglárka és ibolyaszín boglárka hímek
fényképe és a kék színt adó pikkelyek felszínéről készült elektronmikroszkópos felvételek.

ezerszer kisebb szemekből álló háromdimenziós
„csipkét”. Ennek a csipkének az a különleges tulajdonsága, hogy különböző illó anyagok gőzeinek hatására az adott anyagra jellemző módon változtatja
meg a színét. Ezt a színváltást használhatnák a szakemberek a különböző vegyületek azonosítására. ¡
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A Nemzeti Agykutatási Program
második ciklusának
első eredményei
Míg a halálozásban a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek vezetnek a világ
fejlettebb részén, az idegrendszeri betegségek több társadalmi költséggel járnak és nagyobb
gazdasági veszteséget okoznak, mint a többi civilizációs betegség összesen. A várható élettartam folyamatosan nő, éppen ezért számos, inkább az időskorra jellemző idegrendszeri megbetegedés várhatóan még többeket érint majd. Kutatási programokra van szükség ahhoz,
hogy az emberiség meg tudjon birkózni ezzel a helyzettel.

NAP 1.0 és 2.0
A magyar kormány 2012 végén hirdette meg a Nemzeti Agykutatási Programot (NAP); 12 milliárd forint pályázati forrást lehetett
elnyerni kutatólaboratóriumok alapítására, műszerek beszerzésére és kiváló kutatók hazacsábítására. A NAP segített abban, hogy
a magyar agykutatás tartósan a világ élvonalában maradjon, sok
ﬁatal tehetséget vonzott, számos laboratóriumot felszálló fejlődési pályára állított. Egyes eredményei esetében már a klinikai és
egészségipari alkalmazások is körvonalazódnak.
A NAP 2.0, azaz a Nemzeti Agykutatási Program második ciklusa 2017. december 1-jétől 2021. november 30-áig tart. Ezúttal
6,5 milliárd forintra lehetett pályázni, jelentős részben az első ciklusban sikeres laboratóriumok további támogatására. Míg az első
periódusban nagy hangsúly került a műszerbeszerzésre (3,6 milliárd forint jutott erre), addig a NAP 2.0 kifejezett célja a kialakult
világszínvonalú infrastruktúra és a NAP kiválósági hálózat nyújtotta lehetőségek optimális kihasználása, valamint az eredmények
hasznosításának előkészítése. Együttműködések révén a NAP-

kutatások továbbra sem koncentrálódnak kizárólag az egyetemi
székhelyekre, hiszen már eddig is folytak az ország 19 megyéje
közül 13-ban. A hazai agykutatás, NAP által támogatott kutatások révén is, mélyen beágyazódik az európai kutatási és fejlesztési
térségbe, és erős a kapcsolata a fejlett északi, déli, nyugati és keleti
kutatás-fejlesztési térségekkel is.

A NAP-modell
A Nemzeti Agykutatási Program szervezete és működése bevált,
felﬁgyelt rá a kutatáspolitika és kutatásirányítás is. Örvendetes,
hogy az újonnan induló, állami támogatású, nagy tematikus kutatási programok szervezői számára mintaként ajánlják az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alap jelenlegi vezetői is. Az agykutatás
a kiemelt kormányzati prioritások között szerepel továbbra is,
és olyan fejlesztési irányok képviselői is támaszkodni kívánnak rá,
mint például a digitalizációs, a mesterséges intelligencia, a gyógyszerfejlesztési és a biotechnológiai program.

A NAP kiválósági hálózat tagjai
A hálózat tíz intézmény konzorciális együttműködésére alapozódik, vezetője az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet. A tagok
közül az akadémiai intézethálózathoz tartozik az MTA Természettudományi Kutatóközpontja is. A konzorcium tagja hat egyetem:
a Semmelweis Egyetem (Budapest), a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem (Információs Technológiai Kar) és a frissen csatlakozott Eötvös Loránd Tudományegyetem (Természettudományi Kar).
További fontos résztvevők: az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, valamint a Richter Gedeon Nyrt., amely kiemelten kezeli a központi idegrendszerre ható gyógyszerek fejlesztését.
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Kiemelkedő felfedezések és hasznosítások
Szinte minden hétre jut egy-egy kiemelkedő felfedezésről hírt adó
tudományos közlemény. Méltó és teljes körű bemutatásukra itt
nincs mód. Az Innotéka magazin korábbi számai és a mostani is
önálló cikkekben mutatott-mutat be sikeres kutatóműhelyeket,
egyetemi és kutatóintézeti központokat. Ezekhez csatlakozva néhány, az elmúlt egy évben napvilágot látott, NAP-támogatással
született eredményt ismertetünk röviden.

Agyi kormeghatározás mesterséges
intelligenciák alkalmazásával
A NAP által támogatott kutatás eredményei megkönnyíthetik az
időskori demencia előrejelzését. A Vidnyánszky Zoltán által vezetett kutatócsoport munkájában kiemelkedő szerepet játszott két
ﬁatal kutató, Meszlényi Regina és Vakli Pál. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont (TTK) munkatársai az agy ﬁzikai szerkezetében és az egyes agyterületek működése közti összehangoltság mértékében bekövetkező időskori változásokat jellemezték az
agyterületek között mérhető funkcionális kapcsolatok erősségének
megváltozásával. E kapcsolatokat funkcionális mágneses rezonanciás
képalkotással (fMRI) nagyszerűen lehet vizsgálni, és az eredmények
megmutathatják, hogy a vizsgált agy kapcsolati mintázatának jellemzői mennyire felelnek meg a vizsgált személy valós életkorának.

Mesterséges intelligenciát vetettek be az elemzésre. Ötletük
az volt, hogy az fMRI-felvételek elemi adatai helyett inkább a különféle mintákon betanított mesterséges intelligenciák magasabb
absztrakciós szintjeinek adatait vegyék át. Az eljárás sikeresnek
bizonyult, és fontos előrelépést jelent a kóros agyi öregedés mesterséges intelligenciával történő hatékonyabb előrejelzésében.
Emellett segítséget nyújthat olyan speciális diagnosztikai feladatok megoldásában, ahol kevés adat áll rendelkezésre a mesterséges intelligenciák tanításához. A kutatócsoport jelenleg multimodális, strukturális és funkcionális MRI-képalkotáson alapuló,
mesterséges intelligenciával támogatott eljáráson dolgozik a kóros
agyi öregedés korai kiszűrésére és típusainak osztályozására.

A stressz és az álmatlanság
kulcsrendszerének felfedezése
A most felfedezett idegsejthálózat állítja be agyunk éberségi állapotát. Acsády László, Mátyás Ferenc, Komlósi Gergely és munkatársaik (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet – KOKI,
illetve MTA TTK) a calretininsejtek rendszerének felfedezésével új
megvilágításba helyezik azt a régi tapasztalatot, hogy az alvászavarok jelentős része a stressz miatt alakul ki. Rámutattak az agy egy
jól körülhatárolható idegsejthálózatára, amelynek legfontosabb
feladata, hogy reagáljon a stresszhatásokra, emellett pedig részt
vesz az alvás és az ébredés szabályozásában. Elképzelhető tehát,
hogy a folyamatos stressz ezen a hálózaton keresztül hat az alvásunkra. Ha valamiképpen befolyásolni lehetne a calretininsejtek
működését, azzal talán kezelhetővé válnának az alvászavarok,
és a természetes alvás jellegzetességeit jobban visszaadó újfajta
altatókat lehetne kifejleszteni.

Egérmodell a pajzsmirigyhormonhatás követésére
Gereben Balázs és Fekete Csaba munkacsoportjai az MTA
KOKI Orvosi Géntechnológiai Részlegével együttműködésben
kísérleti egerek génállományát úgy módosították, hogy a pajzs-
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Forrás: KOKI/Gereben Balázs és Fekete Csaba

Fontos annak tudatosítása, hogy mindezekre – még bőséges
pénzforrás esetén is – csak kiemelkedő kutatóegyéniségek vezetése alatt, megfelelő kutatási környezetű, optimális kutatási
technológiával felszerelt, jól szervezett kiszolgálású, dinamikus, de
stabil intézményi környezetű, együttműködő, innovációs hálózatokat képező, erősen motivált, helyesen ösztönzött és társadalmilag elismert kutatóközösség képes. A hazai agykutató közösség
– mintegy másfél évszázados, generációról generációra gazdagított tradíciójára támaszkodva, példás intézményi összefogással
és a Nemzeti Agykutatási Program által megerősítve – mindezt
biztosítani tudta, s erre vállalkozik a jövőben is.
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mirigyhormon-hatás változását élő állatokban a szövetek által
kibocsátott fény mérésével nyomon lehessen követni. A THAI
egérmodell kiválóan alkalmas egyes, az anyagcserénket befolyásoló gyógyszerhatóanyagok hatásainak és mellékhatásainak
vizsgálatára, illetve az iparban használt vegyületek pajzsmirigyhormon-háztartásra gyakorolt káros hatásainak meghatározására. A kutatók már több országba is küldtek ezekből az
egerekből, így például az Egyesült Államokba és Kínába, hogy
elősegítsék más kutatócsoportok tudományos kérdésfelvetéseinek meg válaszolását is. Többéves munkájuk eredményeként
az egérmodell idén megkapta a magyar és az európai uniós szabadalmi védelmet is. Az Egyesült Államokban még folyamatban van a szabadalmaztatási eljárás. A kutatók jelenleg a szabadalom értékesítésén dolgoznak.

Idegrendszeri protézisek fejlesztése
okos polimerek felhasználásával

Robottal segített agyműtét Budapesten
Jóllehet a NAP által támogatott projektek jelentős része alapkutatás, mégis fontos célkitűzés, hogy az eredmények minél hamarabb
a gyakorlatban is alkalmazhatók legyenek. Magyarországon, sőt az
egész kelet-közép-európai régióban nálunk végeztek először agyműtétet robot segítségével. A ROSA nevű csúcskategóriás idegsebészeti robot abban segítette az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) orvoscsapatát, hogy a Parkinson-kór tüneteit
Forrás: Fekete Zoltán

Fekete Zoltán vezetésével magyar és amerikai kutatók új típusú
mikroimplantátumokat fejlesztettek ki, melyek segíthetnek az
idegrendszerhez kapcsolódó protézisek kialakításában. Az eszközök mechanikai tulajdonságai a testhőmérséklet környezetében
hangolhatók, mérsékelve a beágyazódás során fellépő rezgések
okozta immunválaszt. A mikromegmunkálási műveletek magyar
részről az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Mikrorendszerek Laboratóriumában történtek, míg az élő szervezetben végzett mérések

az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Öszszehasonlító Pszichoﬁziológiai Csoportjának közreműködésével
zajlottak. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Karának Implantálható Mikrorendszerek Kutatócsoportja alakmemóriával rendelkező polimerek felhasználásával
igyekszik csökkenteni az idegszövet és az implantátum határfelületén fellépő mechanikai feszültséget. A Dallasi Egyetem Advanced
Polymer Research Laboratóriumának kutatói egy olyan, hőre lágyuló anyagot szintetizáltak, melynek üvegesedési hőmérséklete,
és ezáltal rugalmassági modulusa is az élettanilag releváns hőmérséklet-tartományban hangolható. Így lehetőség nyílik az idegszöveti mátrixéhoz hasonló rugalmasságú állapot létrehozására
is, mellyel mérsékelhető a mechanikai hatások miatt fellépő immunreakció. Közös technológiafejlesztés nyomán született ebből
az anyagból az első olyan mikroméretű elektroﬁziológiai mérőeszköz, amellyel mélyebb szöveti rétegekből is képesek egyedi
idegsejtek aktivitását rögzíteni.
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a mélyagyi stimuláció révén enyhítő elektródákat ültessenek be
egy beteg agyába.
ROSA – némileg leegyszerűsítve – egy programozható, automatizált célzókészülék, amely kapcsolatot teremt a műtéti terv
háromdimenziós agymodellje és a műtőben fekvő beteg valódi
agya között. Mindez rengeteg hibalehetőséget kiküszöböl, és lényegesen pontosabbá, illetve gyorsabbá teszi az elektródabehelyezéssel járó agyműtéteket. Utóbbit jól érzékelteti, hogy egy
epilepsziaműtétnél – amikor diagnosztikus céllal 15-20 elektródát
implantálnak az agyba – 10-12 óra helyett mindössze három órára
csökkenhet a beavatkozás hossza.
A tervek szerint az OKITI-ben a jövőben az összes mélyagyi
stimulációs és epilepsziasebészeti elektródabeültetési műtétet a
ROSA-val végzik majd. Szeretnék a gyártó Medtech céggel közösen továbbfejleszteni a robotot, illetve új használati lehetőségeket
bevezetni, hogy endoszkópos műtéteket, agytumor-biopsziákat
is végezhessenek vele. Mindemellett a ROSA alkalmas gerincsebészeti beavatkozások elvégzésére is: az instabil gerincet rögzítő
csavarok beültetését is meg lehet tervezni vele.

sával valósul meg. Ez akkor sikeres, ha az emberek egyre szélesebb
köre kezd el másképpen gondolkodni, majd – életre szóló döntéseket hozva – megváltoztatni viselkedését, életét. Kisebb részük,
a tehetségesek és elhivatottak kutatói, agykutatói pályára lépnek.
Sokan megértik, miért fontos a kutatás közforrásokból való támogatása. S végül – reményeink szerint – a lehető legtöbben felismerik, hogy az emberi agy megismerése és megértése nemcsak a kutatók és a vállalkozások számára fontos, hanem minden értelmes,
egészséges és tiszteletre méltó életet élni kívánó embernek, közösségnek – és az egész társadalomnak. ¡

Az „igazi” haszon
A klinikai vagy kereskedelmi hasznosítással kecsegtető eredmények mellett a hasznosulásnak arról a módjáról sem felejtkezhetünk meg, amely az új gondolatok, felismerések közismeretté válá-
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Szerző: Szegedi Imre

Új típusú idegpályát
találtak magyar agykutatók
A Nemzeti Agykutatási Program eddig is számos kiemelkedő
eredményt hozott. Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében (MTA KOKI) dolgozó Nyiri Gábor és csoportjának
felfedezését a rangos tudományos folyóirat, a Science közölte.
Az agykutatót a publikációig vezető útról kérdeztük.
Hogyan lesz biológia–kémia szakos egyetemi hallgatóból agykutató?

– Egyetemistaként egyszer meghallgattam az Oxfordban dolgozó, Agydíjas Somogyi Péter előadását, ahol a sejtek közötti kommunikáció precíz vizsgálatáról beszélt. Beleszerettem a témába. A szegedi egyetemen
Halasy Katalin vezetésével kezdtem dolgozni, tőle tanultam meg a kutatás alapjait. Munkámra felﬁgyelt Somogyi Péter is, aki felajánlotta, hogy
nyaranta dolgozhatok nála. Ennek eredménye lett az első szakcikkem
1997-ben, mely egyetemi éveim végén született.
Hogyan került a képbe az MTA KOKI?

– Somogyi Péter ajánlotta, hogy az engem érdeklő témában – az idegsejtek kommunikációja és azok gátlása – a legkomolyabb hazai kutatóhely
Freund Tamás csoportja. Bekopogtattam, felvett. Az első években alapvetően az agy hippocampus nevű részén található sejtek kommunikációját vizsgáltam. Az elmúlt tíz évben kissé lejjebb „költöztünk” az agyban,
ma már főleg az agykéreg alatti pályákra koncentrálunk. Így került a képbe a nucleus incertus, amelyről kiderült, hogy gyors gátló rostot küld
a memóriát befolyásoló hippocampus sejtjeire.
Hány év munkája van a május végén megjelent Science-cikkben?

– Négy évig dolgoztunk a témán. Az agytörzsi kutatások Freund Tamás
inspirációjára, több csoportunk közreműködésével elnyert ERC-pályázattal indultak, aminek a Nemzeti Agykutatási Programon való másik
eredményes pályázat adott további lendületet.
Mikor derült ki, hogy alapvetően fontos idegpályára bukkantak?

– Korábban is tudott arról a tudomány, hogy az agytörzsben létezik ez
a sejtcsoport, de azt gondolták, hogy peptideket bocsát ki, ami valamit
lassan modulálhat az agyban. Nem gondolták, hogy alapvető jelentősége
lehet az emlékek kialakulásában. Mi igazoltuk, hogy ez a sejtcsoport képes megszabni, hogy bizonyos memórianyomból lesz-e emlék, vagy sem.
Ha ezt a sejtet aktiváljuk, a memórianyom nem rögzül, ha alulműködik,
akkor sokkal intenzívebb lesz az emlék. Ezt a felfedezést hamar megtettük, tudtuk, hogy valami nagyon fontosat találtunk, de évekig tartott,
mire a szerepével kapcsolatos minden bizonyítékot összeszedtük.
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A memóriarögzítésért felelős hippocampusnak csak
abban a rétegében találhatók a felfedezett agytörzsi
pálya rostjai (nucleus incertus [NII] gátló rostjai zölddel), ahol a memória szabályozásáért felelős helyi
gátló sejtek vannak.

Azt már korábban leírták, hogy a hippocampusban van
egy gátlósejt-típus, amely alapvető feladatot lát el a piramissejtek memóriarögzítésében. Mi azt vettük észre, hogy
ez az agytörzsi pálya ezeket a sejteket speciﬁkusan gátolja,
így nyilván a memóriarögzítésben neki is fontos a szerepe.

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet • koki.hu; agykutatas.hu

– Nagyon valószínű. Két érvem van. Az emlősök idegrendszere az
egértől az emberig a legtöbb lényeges tulajdonságban hasonló. A felfedezett sejtek ráadásul az agytörzsben találhatók, ami különösen
jól megőrzött evolúciós szempontból. Olyanra van példa, hogy az
emberben új sejttípusok jelennek meg, de arra nem ismerek példát,
hogy emberben fontos pályarendszerek eltűnnének. A másik érvem,
hogy az általunk leírt pályára jellemző peptidet és receptort is megtalálták emberben. Így óriási meglepetés lenne, ha a kérdéses idegpálya alapvetően nem ugyanúgy működne bennünk, mint az egérben. Ennek ellenére még jobban meg kell ismernünk, hogy ezek a sejtek milyen más agyi kapcsolatokkal rendelkeznek, hiszen az agy szeret
takarékoskodni az erőforrásaival: bizonyos sejtcsoportokat többféle
feladatra használhat.

A felfedezett agytörzsi pálya rostjai (nucleus incertus [NII] gátló
rostjai pirossal) a memóriarögzítésben fontos szomatosztatin
(SOM
M)-pozitív sejtekkel (zölddel) létesítenek kapcsolatot.

Nagyon izgalmasnak találtuk ezt, hisz meglepő, hogy az ősi
agytörzs képes erre. A fontos kérdések megválaszolása után
adtuk be cikkünket a Science-hez.
Miért jelentős ez a felismerés?

– Egyrészt új információt ad az emlősök agyának működéséről, ugyanis egyetlen emlős memóriafolyamatainak működését sem értjük teljesen. Másrészt elképzelhető, hogy bizonyos
betegségek gyógyításában e sejtek célzott befolyásolása segíthet. Memóriával kapcsolatos betegség ugyanis több is van, és
sok embert érintenek. Mi egyrészt azt találtuk, hogy ezeknek
a sejteknek a túlzott működése esetén az állat képtelen emlékek rögzítésére. Alzheimer-kór vagy más időskori szenilitás
esetén az emlékek rögzítése szintén sérül. Másrészt kísérleteinkben azt is találtuk, hogy ezeknek a sejteknek a gátlásával
az állat a korábbinál erőteljesebben félt ugyanattól a helyzettől. Ehhez hasonló betegség, ahol túl intenzív az emlék, szintén létezik. Ilyenre vezethető vissza a szorongás, a depresszió,
a pánikbetegség, a poszttraumatikus stressz. Lehetséges, hogy
az Alzheimer-kórban ez a sejt túl sok serkentés miatt túlműködik, míg a szorongásos betegeknél ez a pálya sérülhetett.
Kísérleti egerek agyában találták meg ezt a pályát. Biztos, hogy embernél is kimutatható ez?

Mi lesz a következő lépés?

– Egyebek mellett megnézzük, hogy beteg egereket meg tudunk-e gyógyítani ezeknek a sejteknek a manipulálásával. Ha sikerül, akkor humán
vonalon is elindulhatnak a kísérletek. Olyan betegekre gondolok, akiken semmilyen hagyományos kezelés nem segít. A sejtek serkentése
például csökkenthetné a szorongást. A megfelelő agyterületbe juttatott vírus csak a célzott sejteknek adná át a szükséges genetikai információt. Attól kezdve megfelelően működne a sejt.
Olyan eredményről van szó, aminek belátható időn belül gyakorlati haszna is lehet?

– Mindig reméltem, hogy az eredményeink majd másokon segíthetnek, és más betegségeket hasonló vírusokkal már ma is próbálnak gyógyítani emberekben.
A Science-cikk első szerzője tanítványa, Szőnyi András, Svájcban folytatja szakmai pályafutását. Van, aki átveszi a helyét?

– Egy ﬁatal kutató életében természetes, hogy külföldön is megméretteti magát. András gimnazistakorában került hozzám, az orvosi egyetem mellett is idejárt, majd a PhD-fokozatát nálam szerezte meg. Számítottunk rá, hogy egy időre elköszön tőlünk. Számos tehetséges emberrel
dolgozok együtt, akik hozzá hasonló elánnal és lelkesedéssel művelik
a tudományt. Remélhetőleg, újabb hasonló publikációk mutatják majd
ennek az eredményét. ¡

A fősejtek (fekete) megtanulják összepárosítani a különböző környezeti ingereket (CA3, EntCx). A szomatosztatin (SOM
M)-pozitív interneuronok (kék) ezt szabályozzák (A ábra). A nucleus incertus (NII) GABA erg sejtjei (zöld) a hippokampális SOM -pozitív interneuronok
(kék) gátlásával közvetlenül, míg a SOM -pozitív sejtek mediális szeptumban (MS
S) található serkentő bemeneteinek (piros) gátlásával
közvetetten is szabályozzák az emléknyomok kialakulását. Optogenetikai módszereket használtunk (B ábra). Ha averzív, azaz zavaró
ingereket a NI GABA erg
sejtjeinek fénnyel való
ingerlésével párosítottunk (C ábra), megakadályoztuk a félelmi
emléknyom kialakulását
(ChR2 állatok, D ábra),
míg a kontrollegerek
(CTRL állatok, D ábra)
normális félelmi reakciót
(lefagyást) mutattak az
averzív ingert követő
napon, ugyanabban
a környezetben.
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Félidőben a Debreceni
Egyetem NAP2 csoportjai
A Debreceni Egyetemen (DE) folyó klinikai és elméleti agykutatás a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) kezdete óta
hatalmas infrastrukturális fejlődésen ment keresztül. Az első
NAP-program keretében olyan műszereket szereztek be,
amelyek egyedülálló lehetőséget biztosítanak az itt működő
kutatócsoportok számára. A NAP1 program eredményeit ﬁgyelembe véve a NAP2 program indulásakor hét, a korábbi
munkacsoportokból átszervezett kutatócsoport kapott
lehetőséget az elméleti és klinikai fókuszú kutatásra.

A

DE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében a fájdalomérzésért és a látásért felelős gerincvelői és agyi idegsejtek kapcsolatait vizsgálják
a NAP2 program keretében. A munkacsoport
az intézet által korábban beszerzett 2-foton mikroszkópot
például a NAP-program által biztosított keretből többszörös elektrofiziológiai mérésekkel kombinált, kalciummérésekre alkalmas, optogenetikai kísérletekben is használható
műszeregyüttessé alakította át. Dr. Kisvárday Zoltán munkatársaival egy új, a látókéreg mély rétegében elhelyezkedő
serkentő idegsejtet fedezett fel, amely meglepő módon gátló
sejttípusokra jellemző morfológiai jegyeket mutat (1. kép).
Dr. Szücs Péter munkatársaival a korábban a gerincvelői fájdalominformáció feldolgozásáért felelős neuronhálózatainak
egyszerű kimeneteként számontartott felületes hátsó szarvi,
úgynevezett projekciós sejtek általuk leírt lokális kapcsolatrendszerét vizsgálta. Vírusalapú transzgenikus jelölési technikákat alkalmaztak a projekciós sejt helyi kapcsolatait kialakító axon oldalágak szelektív feltüntetése és manipulálása
céljából (2. kép). Eredményeik alapján a projekciós sejt kollaterálisok optogenetikai ingerlésével egyes hátsó szarvi sejtek
érző bemeneteinek hatékonysága csökkenthető, valószínűsítve, hogy a projekciós sejtek aktívan bekapcsolódnak a hátsó
szarvi lokális információ feldolgozásába.
A Neurológiai Tanszéken dr. Oláh László vezetésével működő Neurovasculáris Munkacsoport például az ereket belülről bélelő endotéliumra potenciálisan ható faktorok neurovasculáris kapcsolatra gyakorolt hatásának vizsgálatát tűzte
ki célul. E kapcsolat működési elvének pontos ismerete elengedhetetlen annak megértéséhez, hogy miként befolyásolja az
agy működése a véráramlást az idegrendszerben. A NAP2 keretében beszerzett transcranialis dopplerkészülékkel (3. kép)
elsőként az alkohol hatását vizsgálták a neurovasculáris kapcsolatra. Azt találták, hogy az alkohol nemcsak hogy gátolja
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1. kép. A DE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében
felfedezett, a látókéreg mély rétegében elhelyezkedő serkentő
idegsejt, amely meglepő módon gátló sejttípusokra jellemző
morfológiai sajátosságokat mutat. A jobb alsó sarokban található fénykép kiemelt részén a sejt jellegzetes sima felszínű
dendritjei láthatók (nyilak). A vonalrajzok a 3 dimenzióban rekonstruált sejt különböző síkokban való megjelenését mutatják.

a neurovasculáris kapcsolat kialakulását, de általában negatív
hatással van az agyi aktivitásra, és ezzel egyidejűleg a cerebrovasculáris rezerv kapacitás csökkenését eredményezi. Megállapították továbbá, hogy az alkoholfogyasztás diagnosztikus
nehézséget jelenthet a stroke felismerésében a tünetek hasonlósága miatt, ami a stroke felismerését és terápiáját megnehezítheti. A továbbiakban az endotéliumra ugyancsak ható
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2. kép. Piros ﬂuoreszcens fehérjét (tdTomato) és
fényérzékeny ioncsatornát (ChR2) tartalmazó, genetikailag módosított egerekbe történő vírusinjekciók
után a vizsgálni kívánt projekciós sejtek axonjai és
azok oldalágai szelektíven feltüntethetők és fénnyel
aktiválhatók (felső sematikus ábrák). Vírusfertőzéssel feltüntetett projekciós neuron a gerincvelő I-es
laminájában. A nyilak a sejtből történt mérés során
biocytin jelölőanyaggal feltöltött axon oldalágaira
mutatnak. A projekciós neuronok fénnyel való aktiválása csökkenti más gerincvelői idegsejtek testfelszínről érkező érző bemeneteinek hatékonyságát.
Fekete vonallal a nyugalmi állapotban beérkező
serkentő áramok átlaga látszik. A piros vonallal
feltüntetett áramátlagok amplitúdója ugyanebből
a sejtből a megvilágítással aktivált projekciós sejt
axon oldalágak működése közben csökken.

hipertónia és hiperviszkozitás szindróma hatásait vizsgálják.
Az első NAP-program keretében megkezdett, de akkor még
nem lezárt kísérletek továbbvitelén és lezárásán is dolgozik
a munkacsoport. Megállapították, hogy a direkt elektronikai
eszközökből (iPad, tablet) származó fény, illetve a szórt fény
(pl. könyvből olvasás) hasonló módon aktiválja a látókérget,
azaz igazolódott, hogy a direkt fénnyel bíró eszközökről történő olvasás nem rontja a neurovasculáris kapcsolatot.
A Neuropatológiai Kutatócsoport kutatói, Bencze János és
dr. Hortobágyi Tibor egy, a NAP1 program során látókörükbe került fehérje, a lemur tirozin-kináz 2 (LMTK2) neurodegeneratív kórképek kialakulásában betöltött szerepével
foglalkoznak a NAP2 program keretében. Korábbi leleteik
és irodalmi adatok alapján az LMTK2 fehérjének esszenciális szerepe van az axonális transzport, apoptózis és tau fosz-
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foriláció szabályozásában; és feltételezhető az is, hogy az
LMTK2 expresszió/aktivitás változása hozzájárulhat a leg-

gyakoribb demencia, az Alzheimer-kór patogeneziséhez. Eddig azonban humán adatok ennek a feltételezésnek az igazolására nem állnak rendelkezésre. Kollaborációs partnerükkel
(Mórotz Gábor és Christopher Miller, King’s College London)
az első NAP-program során elsőként mutatták be immunhisztokémiai módszerekkel az LMTK2 mennyiségi változásait Alzheimer-kórban és Lewy-testes demenciában. Az ilyen
típusú eredmények kiértékelése komoly nehézségekbe ütközik az általánosan elterjedt, szubjektivitástól sem mentes
semi-kvantitatív „scoring” megközelítésekkel. Az objektivitás
növelése érdekében a NAP2 égisze alatt digitális képanalízisre tértek át a munkacsoport kutatói, a debreceni kötődésű
Szarka Máté által kifejlesztett Pathronus online platformot
felhasználva. Eredményeik alapján az LMTK2 szintje csökken az Alzheimer-kór legsúlyosabb neuropatológiai stádiumában (Braak VI.) a kontrollcsoporthoz viszonyítva, illetve
összefüggés látszik kimutathatónak az Alzheimer-kórban
karakterisztikus neurofibrilláris kötegek (NFT) eloszlása és
az LMTK2 expresszió változása között, vagyis feltételezhető,
hogy az LMTK 2 expresszió regionális eloszlása összefügg
az NFT-patológia súlyosságával.
Az Idegsebészeti Tanszék Neuro-onkológiai Laboratóriumában dr. Klekner Álmos korábbi, NAP1 program keretében végzett vizsgálatai a peritumorális invázióban szerepet
játszó extracelluláris mátrix (ECM) molekulák diﬀerenciáldiagnosztikai és prognosztikai szerepét tisztázták különböző
grádusú asztrocitómákban és áttéti agydaganatokban, létrehozva egy úgynevezett inváziós panelt. A NAP2 program
keretében most ennek folytatásaként a grade II. és grade III.
diﬀúz, infiltratív gliómákban vizsgálják tovább az inváziós
panelt eltérő prognosztikai tumorcsoportokban és különböző kezelési protokollban részesült betegek tumormintáiban.
Fontos fejlődés a laboratórium munkájában, hogy a NAP2
program keretében a laboratóriumhoz tartozó Agydaganat és
Szövetbank egy ultramélyhűtőt szerezhetett be, így biztosítható a vizsgálatokhoz felhasznált, egyre bővülő, egyedülálló
mintaállomány szakszerű tárolása. ¡
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Szerző: Szegedi Imre

Meglátni
a természet
titkait
Szegeden Petar Lambrev, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai
Intézet Fotoszintetikus Membrán Csoportjának tudományos főmunkatársa vezetésével számos fotobiológiai – a fény és az élő szervezet anyagainak kapcsolatával foglalkozó – kísérletet hajtanak majd végre az ELI-ALPS lézerközponttal együttműködve.
A részletekről Petar Lambrevet kérdeztük.
A közel 300 millió forinttal támogatott programjukban
multifunkcionális femtobiológiai munkaállomás kifejlesztésére és fényindukált biológiai folyamatok vizsgálatára
vállalkoztak néhány ciklusú spektroszkópiai módszerekkel. Miről szól a kutatásuk?

– Munkacsoportunk a fotoszintézis elsődleges folyamatait tanulmányozza. A földi életet a fotoszintézis (kémiai formává alakított
napenergia) tartja fenn: a fotoszintetikus szervezetek a napenergiát hasznosítják a szén-dioxid szerves anyaggá alakítására, ami
pedig a heterotrófok táplálékforrása – az egysejtű mikroorganizmusoktól az emberekig. 2050-re a világ népessége várhatóan eléri
a 9,8 milliárdot; ez, a növekvő jövedelem és a táplálkozási szokások
változása mellett, több mint 50 százalékkal megnöveli a globális
élelmiszer-keresletet, miközben a mezőgazdasági termőterület
nagysága nem, vagy alig bővíthető. Az élelmiszer-termelés növelése
a földhasználat bővítése nélkül azt jelenti, hogy meg kell találnunk
a terméshozamok vagy a fotoszintetikus energiahatékonyság emelésének módjait. Ismert emellett, hogy egyetlen nap alatt a bolygó
felületére érkező napenergia mennyisége meghaladja az éves szükségletünket, és a fotoszintetikus organizmusok – a mintegy hárommilliárd éves evolúciójuknak köszönhetően – ennek hasznosítására a legváltozatosabb környezeti feltételek mellett kész megoldásokat kínálnak.
Mindkét végső cél – a természetes fotoszintézis hatékonyságának növelése és napenergia-konvertáló eszközök fejlesztése –
a fotoszintetikus reakciók mély és részletes megértését igényli.
Ennek érdekében molekuláris és atomi szintre kell hatolnunk –
a klasszikus ﬁzika és a kvantummechanika világa közötti rejtélyes
határrégióban kell keresnünk a megoldást. A jelenségek kísérleti
feltárása és ezek elméletének kidolgozása – a szerkezetek rendkívüli komplexitása miatt – hihetetlenül nagy kihívást jelent.
Melyek a fotoszintézis elsődleges folyamatai?

– Vegyük például a fotoszintézis első lépéseit – attól a pillanattól
kezdve, hogy egy fénykvantum (foton) elnyelődik egy fotoszinteti-
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kusan aktív molekulában, jellemzően kloroﬁllban, a növények zöld
pigmentjében. A fotonenergia elnyelésének folyamata – a kloroﬁllmolekulák elektronjainak magasabb energiaállapotba való gerjesztése – femtoszekundumok (10–15 másodperc) alatt történik.
A gerjesztési energia (szub)pikoszekundumok (10–12 másodperc)
alatt, több száz kloroﬁllmolekula bonyolult hálózatán keresztül
terjed, majd átadódik a fotokémiai reakciócentrumoknak, ahol
primer töltésszétválasztás révén megkezdődik az energia kémiai
energiává alakításának soklépcsős folyamata – ennek eredményeként ezek a parányi egységek előállítják a szén-dioxid cukrokká
alakításához szükséges redukálóerőt és energiát hordozó molekulákat, miközben az elektronok vízből való kivonásával molekuláris
oxigént termelnek.
Fél évszázaddal ezelőtt olyan tudósok, mint Bay Zoltán és
Szent-Györgyi Albert úgy gondolták, hogy ezekben a rendszerekben az elektronmozgások különböző kvantumhatásokat mutatnak: a gerjesztett elektronok egyidejűleg különböző molekulákban vannak jelen, dinamikus kvantumkoherenciát hozva létre.
Ezeknek az ultragyors folyamatoknak a valós idejű megﬁgyelése
azonban csak az utóbbi egy-két évtizedben lett lehetséges – olyan
ultrarövid impulzusú lézertechnológiák megjelenésével és gyors
fejlődésével, mint a csörpölt impulzuserősítés, amelyért Gérard
Mourou és Donna Strickland megosztva nyerték el a 2018-as ﬁzikai Nobel-díjat.
Miről szól a kollaborációs projektjük?

– Felismerve azokat az egyedülálló lehetőségeket, amelyeket az
ELI-ALPS nyújt az ultragyors fotobiológiai folyamatok tanulmányozásához, csoportunk együttműködést alakított ki a lézerközponttal. Ennek keretében elsősorban más módszerekkel nem
hozzáférhető tudományos kérdések megválaszolását tűztük ki célul. A Nemzeti Kiválósági Program (NKFIH-NKP) támogatását elnyerve az SZBK Bioﬁzikai Intézet Femtobiológiai kutatócsoportjával és a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE) közösen femtobiológiai
munkaállomásokat hozunk létre a többdimenziós optikai spektro-
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Fotoszintetikus energiaátadás mérése kétdimenziós elektronspektroszkópiával

1. Fénybegyűjtés a fotoszintézisben. Az elnyelt foton energiája (E = hν) a pigmentmolekulák hálózatán keresztül átadódik
a reakciócentrumnak. Ezek a folyamatok,
amelyek femtoszekundumoktól pikoszekundumokig tartó időskálán játszódnak
le, meghatározzák a fotokémiai energiaátalakítás teljes hatékonyságát.

2. A kétdimenziós elektronspektroszkópia
a rendszer három ultrarövid interakciós
impulzusra adott harmadrendű nemlineáris
válaszát méri. Az első két pumpaimpulzus
gerjesztett elektronállapotokat hoz létre.
A pumpafrekvencia, amely az impulzusok
közötti τ idő Fourier-transzformációja,
megfelel az ezen állapotok energiájának.
Egy változó T várakozási idő után egy
próbaimpulzus „megﬁgyeli” a rendszert.
A fotonvisszhangjel frekvenciája megfelel
a végső gerjesztett állapot energiájának.

3. A spektrálisan széles lézerimpulzusok
különböző energiaállapotokat hoznak létre,
amelyek különböző gerjesztett pigmentmolekuláknak felelnek meg (a, b, c).
A T várakozási idő alatt a rendszer az egyik
energiaállapotból egy másikba térhet át.
A 2D spektrum egy térkép, amely a pumpaés a próbafrekvenciákat korrelálja. Az átlón
kívüli csúcsok a rendszer T várakozási
idő alatti energiaszintek (illetve pigmentmolekulák) közötti átmeneteit ábrázolják.

szkópia (MDOS) és a terahertz (THz) spektroszkópia felhasználásával. Az MDOS kifejlesztésének döntő hányadát az SZBK vállalta,
míg a THz spektroszkópiai mérések a PTE munkatársai és az SZBK
Femtobiológiai Kutatócsoportja által kifejlesztett berendezéseken
valósulhatnak majd meg. Az MDOS jelenleg a leghatékonyabb
technológiacsalád a kvantumkoherencia és az energiaátadás megﬁgyelésére 100 femtoszekundumos időtartomány alatt. A hagyományos ultragyors optikai spektroszkópiai módszereknél érvényesül a frekvencia–idő transzformációs határ. Ez azt jelenti, hogy ha
a lézerimpulzus meghatározott frekvenciával rendelkezik (fotonenergia), akkor szükségszerűen az impulzus ideje nem határozható
meg, és fordítva. Az MDOS „kijátssza” ezt a határértéket – olyan
spektrálisan széles impulzusokkal generált jelek időtartománybeli
rögzítésével, amelyek elvben attoszekundumosak is lehetnek.
Az ELI-ALPS-ban előállított THz lézerimpulzusok új kísérleteket

is lehetővé tesznek, például a kvantumszabályozást, amelyben
a rendszert meghatározott kvantumállapotokba lehet irányítani.
Ez egyaránt izgalmas a fotobiológiát kísérletileg kutató és a biológiai kvantumszámításokat végző kutatók számára.
Mivel az ELI-ALPS egy felhasználói létesítmény, a munkaállomások nyitva állnak a teljes tudományos közösség számára – így
az általunk építendő femtobiológiai munkaállomások is fogadni
tudnak majd felhasználókat, miközben az SZBK és a PTE kutatói
maguk is ezeken a berendezéseken végzik kísérleteiket, elsősorban
fotoszintetikus és/vagy mesterséges, bioinspirált molekuláris rendszereken. Ugyanakkor az SZBK, a PTE és az ELI-ALPS kiterjedt
együttműködési hálózatait szeretnénk kiterjeszteni a fotobiológia
és az „attotudományok” kapcsolatának kiépítésével. Ebben a vállalkozásban az első és legfontosabb kulcs a sikerhez: az együttműködés és a csoportmunka. ¡
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Elkezdődött az építkezés Pakson
Június második felében vette kezdetét
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartását szolgáló beruházás, a Paks II.
projekt első felvonulási épületeinek kivitelezése. A projekt e szakaszában a felvonulási területen összesen több mint
80 kiszolgálóépület létesül, irodaházak,
szerelőcsarnokok, raktárak épülnek.
„A magyar gazdaság hosszú távú versenyképessége szempontjából
kulcsfontosságú, hogy a lakosság és a hazai vállalkozások olcsó villamos energiához jussanak kiszámítható, hazai forrásból” – hangsúlyozta Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli
miniszter az építkezés bejárásán. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal legfrissebb nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálata alapján az Európai Unió tagországai közül csak Bulgáriában
volt olcsóbb a villamos energia a lakossági fogyasztók számára,

mint Magyarországon. A két új blokk a tervek szerint 2030 után
„küldheti nyugdíjba” a négy régit, ami után a jelenlegi 2000 helyett
2400 megawatt áramot termelnek majd Pakson. A kapacitásbővítésnek köszönhetően az új blokkok a hazai energiamix közel felét
fogják adni. A blokkok a világ egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb technológiáját képviselik, a 3+ generációs erőművek közé

tartoznak. Az új egységek biztonságosan működnek majd, ellátva
hazánkat szén-dioxid-kibocsátásától mentes, tiszta és olcsó villamos energiával a legalább 60 éves garantált üzemidő, illetve a lehetséges üzemidő-hosszabbítás során. ¡

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

Alumíniumolvasztó
és hőntartó
villamos
és gáztüzelésű
kemencék
Web: www.prothermo.hu
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Magyar Öntészeti Szövetség • foundry.hu

Szerző: Bencze Áron

Jubileumra készülve
„Aki egyszer is »belekóstol« a folyékony fémek világába, az egy életre elköteleződik” – vallja Hatala Pál, a Magyar Öntészeti Szövetség ügyvezetője.
A rendszer váltás utáni nehéz időszakot már maga mögött hagyott iparági szereplők idén ősszel jubileumra készülnek, ugyanis októberben 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Öntőnapok Kiállítást és Konferenciát.
„Az első, 1959-es konferenciáról még a mai
napig megvannak a korabeli szűkszavú
tudósítások és beszámolók” – elevenítette
fel a kezdeteket Hatala Pál, kiemelve, hogy
hatvan évvel ezelőtt egészen kivételezett
helyzetben volt az iparág. Akkoriban a

a szektor hullámhegyeit és -völgyeit a szövetség ügyvezetője. Mint folytatta, az elmúlt hatvan esztendőben az alapanyagok
tekintetében is komoly változás ment
végbe, míg 30 évvel ezelőtt a vas- és acélöntvények domináltak, s nagyon kicsi volt
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„vas és acél országává” akarták tenni Magyarországot, illetve például az ország
legnagyobb kohászati-gépészeti komplexuma, a Dunai Vasmű 1954-ben kezdte
meg a termelést. 1974-ben a leöntött öntvénymennyiség elérte a 374 ezer tonnát.
„A rendszerváltás évei után 50 ezer tonna/
év alá esett a volumen, mely napjainkra
elérte a 240 ezer tonnát” – érzékeltette

az alumínium-formaöntészet, addig napjainkban az alumíniumöntvények teszik
ki az öntvények több mint 50 százalékát.
Hatala Pál a jubileumi konferencia kapcsán arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy az
elmúlt időszakhoz hasonlóan várhatóan
40-42 vas-, acél-, fémöntészeti és mintakészítési területeket érintő plenáris, illetve
szakmai és kereskedelmi előadásokat hall-

innováció

gathatnak meg a résztvevők az iparág legnevesebb hazai és külföldi képviselőitől.
A Magyar Öntészeti Szövetség ügyvezetője a szakma jelenlegi helyzetéről elmondta, hogy 10-12 nagyobb, valamint számos
kis- és közepes vállalat tevékenykedik hazánkban, az öntészet Győrött és környékén
a legerősebb, a szektor teljesítményének
több mint fele itt realizálódik, de komoly
tradícióval rendelkező vállalatok vannak
Oroszlányban, Budapesten, Békéscsabán,
Miskolcon és Sátoraljaújhelyen is. Ennek
megfelelően a középfokú járműipari fémalkatrészgyártó és öntészeti képzés is ezeken a településeken indult el az utóbbi
években, és a piaci szereplők anyagi hozzájárulásával 2016 őszétől a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán több
mint két évtized után visszaköltözött az
élet az Öntészeti Intézetbe. Hatala Pál szerint az öntészet kifejezetten perspektivikus
szakma, ahol egyre tisztább környezetben,
egyre modernebb és korszerűbb gyártóeszközökkel lehet dolgozni, és hazánkban
is sikerült olyan eljárásokat bevezetni – például a fémek 3D-s nyomtatását –, melyek
tíz éve még teljesen ismeretlenek voltak.
Jóllehet a megrendelések döntő hányada az autóipartól érkezik, mégis szinte
az élet minden területén találkozhatunk
öntvényekkel a gépipartól, az elektronikai
szektoron át egészen akár az ékszerek
gyártásáig. A szövetség ügyvezetője a jövőt
illetően optimista, véleménye szerint amíg
nem lehet papírból és fából motorokat,
gépalkatrészeket gyártani, addig az öntészet szerepe meghatározó marad. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

Az autóipar tüzeli
a fémöntödék kohóit
Az öntészetről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az idejétmúlt iparágak
egyike. Talán az előző ipari forradalmak idején fontos szerepet játszott a gazdasági termelés fejlődésében, de mára eljárt felette az idő. Hogy így van-e, arról
kérdeztük Varga Lászlót, a Miskolci Egyetem Öntészeti Intézetének igazgatóját.
„Szó sincs arról, hogy az öntészet elavult iparág lenne, sőt. Hiszen
az öntészet egyik húzóágazata maga az autóipar. Mivel az autóipar
önmagában is a mindenkori legmagasabb szintű technológiai fejlettséget (a high-techet) képviseli, ennek megfelelően az öntészetnek
is követnie kell az autóipari trendeket, elvárásokat – érvel az intézetigazgató. – Ezért rendkívül modern öntödék léteznek napjainkban, amelyek nagyon magas szintű automatizáltsággal dolgoznak.
Ugyanazok a fejlődési elvárások érvényesek rájuk is, mint az autóiparban: a tömegcsökkentés igénye, illetve a minőségi követelmények növekedése. Ennek megfelelően a minőség-ellenőrzés hatékonysága is egyre nő.”

Olvadt fém és ipar 4.0
Az autóipari trendeket követve egyre komplexebb, egyre kisebb
súlyú öntvényeket kell az üzemeknek előállítaniuk. Eközben az
öntvények szilárdságának ugyanolyannak vagy akár még jobbnak
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kell lennie, mint korábban volt. Ezt ellenőrizni is kell, ezért az elkészült munkadarabok röntgen-, illetve CT-vizsgálatai mára szinte
mindennapossá váltak az öntészetben. Már a legkisebb inhomogenitást, repedést is rendkívül egyszerű kimutatni, így magában
az öntési technológiában is folyamatos kutatásra, fejlesztésre van
szükség ahhoz, hogy ezek a hibák kiküszöbölhetővé váljanak.
„Azok a változási folyamatok, melyek ma az ipart jellemzik,
ugyanúgy itt vannak az öntészetben is. Ilyenek az ipar 4.0, a mesterséges intelligencia, a környezetvédelem, a munkabiztonság, a munkahelyi környezet fejlesztése. Ezekre a kérdésekre az öntészetnek is
választ kell adnia, ahogy az egyéb iparágaknak is ezek a fő kihívásaik” – folytatja Varga László.
A fejlesztések fő irányait tehát alapvetően két oldalról lehet
megközelíteni. Egyrészt cél a gyártás biztonságának növelése a
termék szempontjából, vagyis el kell érni, hogy folyamatosan jó
minőségű terméket legyenek képesek az üzemek előállítani, másrészt pedig megjelentek az úgynevezett additív, hozzáadott tech-
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nológiák. Az első csoportba sorolható célokat szolgálják az ipar
4.0 összefoglaló néven illetett változások. A gyártás során keletkező temérdek adatmennyiség (big data) már ma is egy központi
feldolgozóegységbe kerül, és minden paramétert folyamatosan
ﬁgyelemmel kísérnek a termelés közben. A mesterséges intelligencia még csak most kezd beszivárogni az öntészetbe, de az intézetigazgató szerint nagy valószínűséggel az elkövetkező évtizedekben
meghatározó lesz majd a jelentősége.
Emellett ebben az ágazatban is megjelentek az additív technológiák, például a 3D nyomtatás. Ezek bizonyos esetekben akár
konkurensei is lehetnek a klasszikus értelemben vett öntészetnek.
Térbeli fémnyomtatással ugyanis akár terméket is elő lehet állítani, viszont maga az öntészet is használja a 3D nyomtatást például szerszámok, szerszámbetétek előállítására, illetve gyors
prototípusdarabok mintakészítésére. Utóbbi esetben inkább műanyagból nyomtatnak tárgyakat, majd ezek alapján készítenek hagyományos technológiákkal öntött prototípusdarabokat. A szerszámok gyors módosítása, javítása szintén megoldható különféle
hozzáadott technológiák alkalmazásával.

önteni egy darabból, miközben ezeket régebben még több elemből
kellett utólag összeállítani (és így a meghibásodás újabb lehetőségeit vitték akaratlanul is a termékbe)? Varga László szerint mindez
főként annak köszönhető, hogy a korábban használtaknál lényegesen nagyobb öntőgépek jelentek meg a piacon. Míg korábban az
öntészetben egy ezertonnás záróerejű nyomásos öntőgép (amely
ezertonnás erővel tartja öntés közben összezárva a két szerszámfelet)
már nagynak számított, addig ma már a háromezer tonnás záróerejű
gépek kezdenek megszokottá válni. Talán még nem mindennaposak, de kétségtelenül benne vannak a köztudatban, és egyre kevésbé számít különlegességnek, ha egy üzem ilyen gépeket alkalmaz.
Ezek a gépek nemcsak erejükben, de ﬁzikai kiterjedésükben is
nagyok. A hidraulikus rendszerek biztonsági zárásokkal, reteszelésekkel képesek ellentartani az öntés közben fellépő erőnek, miközben a szerszámot tartó oszlopoknak is rendkívül nagy átmérőjűeknek kell lenniük. Csak így lehet elérni, hogy az öntés során ne
keletkezzen méreteltérés és hiba az öntvényben.

A legösszetettebb formák is egy darabból

Az ilyen gépek tették lehetővé azt, hogy nagy méretű szerszámokat lehessen tervezni. Hiszen hatalmas záróerő szükséges ahhoz,
hogy ezek az öntőszerszámok felszerelhetők legyenek a gépre.
Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy nagy méretű, mégis vékony
falú öntvényeket lehessen önteni. Az intézetigazgató azt is elmondta, hogy ezek rendkívül komplex szerszámokat igényelnek,
amelyek fejlődése például ott mutatkozik meg, hogy drasztikusan
megnövekedett bennük a munkadarab dermedését szabályozó
hűtőkörök száma. Míg régebben csak néhány hűtőkör üzemelt
egy szerszámban, napjainkban már léteznek olyan darabok is,
amelyekben tíz-húsz hűtőkör dolgozik az öntvény minél gyorsabb,
hatékonyabb és legfőképpen szabályozottabb hűtése érdekében.

Ezek voltak az öntési folyamathoz kapcsolódó fejlődési trendek.
Legalább ilyen fontosak azonban az anyagot érintő kutatások és
fejlesztések. Ezen a területen is két fő irányt lehet azonosítani. A falvastagság csökkentése és a tömegcsökkentés örök cél, de eközben
jól kell tudni kontrollálni a munkadarab szilárdsági és mechanikai tulajdonságait. Folyamatosan kísérleteznek új anyagokkal is.
„A hagyományos öntészeti alapanyagok már nem minden esetben elégítik ki az elvárásokat, így folyton újabb és újabb, egyre precízebben szabályozott összetételű ötvözetek jelennek meg. Emellett
ma már alapvető elvárás az is, hogy az a rendkívül összetett alkatrész, amelyet korábban sok alkatrészből, különállóan öntött darabból hegesztettek, csavaroztak össze, azt ma már egy darabból
öntsék ki. Jellemzően a nagy méretű karosszériadarabok, tartóelemek ilyenek az autóiparban. Ez teljesen új terület az öntészetben.”
De milyen technológiai változások tették lehetővé azt, hogy manapság már szinte bámulatosan összetett öntvényeket is ki lehet

Gigászi gépek

Ma már, a korábban
használtaknál lényegesen nagyobb öntőgépek megjelenésének köszönhetően
olyan összetett öntvényeket is ki lehet
önteni egy darabból,
amilyeneket régebben
még több elemből
kellett utólag összeállítani.
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Az öntészet ma már nem izolált iparág, sok határterülettel kell együttműködnie. Az öntés teljes folyamata során keletkező információt
össze kell kötni az olvasztástól kezdve az olvadék kezelésén, hőmérsékletének szabályozásán, minőségének ellenőrzésén keresztül
az öntés gyártástechnológiai paramétereiig.

„Ezeknek az öntőgépeknek a szerszámfelülete elérheti a másfél
négyzetmétert is, amelyben igen nagy mennyiségű – nemritkán tíz
kilogramm fölötti tömegű – fémet kell bejuttatni. Eközben viszont
maga az öntvény fala vékony – magyarázza Varga László. – A vékony fal miatt fennáll a veszélye annak, hogy a fém már a formatöltés közben elkezd megdermedni. Emiatt nagyon gyors formatöltésre van szükség. A formatöltés gyorsasága az a tényező, amely
megköveteli a nagy öntési erő alkalmazását. Úgy is mondhatjuk,
hogy szinte belőjük a folyékony fémet a formaüregbe.”
Az öntési folyamat elemeinek összehangolása, automatizálása,
megﬁgyelése gyakorlatilag magával hozza a teljes iparág egyöntetű fejlődését. Ma már az öntés teljes folyamata során keletkező
információt össze kell kötni az olvasztástól kezdve az olvadék kezelésén, hőmérsékletének szabályozásán, minőségének ellenőrzésén keresztül az öntés gyártástechnológiai paramétereiig. Ennek
megfelelően az öntészet sem működhet már izolált iparágként,
rendkívül sok határterülettel meg kell tanulnia – Varga László megfogalmazása szerint – együttműködni.

szetételű ötvözetei. De mi teszi szükségessé az egyre újabb alapanyagok alkalmazását?
„Amikor anyagról beszélünk, nemcsak az öntvény anyagát kell
megvizsgálnunk, hanem a szerszámét is. Ezekkel próbálunk válaszokat adni a kihívásokra. Egyre nagyobb kihívás az, hogy most
már nemcsak nagy szilárdságot várnak el az öntvénytől, de vele
párhuzamosan magas nyúlásértéket is. E kettőt együtt megvalósítani sokszor igen nehéz feladat” – magyarázza az Öntészeti Intézet igazgatója.
A szilárdság és a rugalmasság (vagy még pontosabban: a szívósság) egyidejű megvalósítása tehát a cél. Ezt leggyakrabban
az ötvözőtartalmak változásával lehet beállítani, miközben rendA gyártási folyamatból sok esetben kiveszik az embert. A legkritikusabb öntvények öntésekor ma már robotok dolgoznak a termelés folyamatosságának fenntartása, illetve az öntési paraméterek
konstans ellenőrizhetősége érdekében.

Automatizált öntöde
A gyártási folyamatból sok esetben kiveszik az embert. A legkritikusabb öntvények öntésekor ma már robotok dolgoznak a
termelés folyamatosságának fenntartása, illetve az öntési paraméterek konstans ellenőrizhetősége érdekében. Ma már csak
így lehet a minőségi elvárásoknak megfelelni. Ugyancsak az
egyre szigorúbb minőségi elvárásoknak igyekeznek megfelelni
az öntészetben alkalmazott új anyagokkal, amelyek a legtöbb
esetben különböző fémek rendkívül pontosan szabályozott ösz-
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kívül szűk tartományokban változhatnak csupán az összetevők
arányai. A követelmények és kényszerek nemritkán szöges ellentétben állnak egymással. Egyes ötvözetek jók lennének szilárdsági
szempontból, ugyanakkor nem önthetők megfelelően vagy más
hátrányaik vannak. Számos paramétert kell tehát egyidejűleg
összehangolni úgy, hogy végeredményképpen működő, és ipari
keretek között is megvalósítható alapanyag, illetve segítségével
az öntvény jöjjön létre.
A szerszámok terén a nagy méretű öntvények jobb hővezető
képességű alapanyagok megjelenését tették szükségessé. Eközben
természetesen a szerszámok anyagainál legalább olyan alapvető
fontosságú elvárás a szilárdság és a szívósság. Emellett nem lehet
ﬁgyelmen kívül hagyni a költségeket sem, hiszen ilyen nagy méretű szerszámok esetén ezek nagyon drágák. A szerszámkonstrukció és a benne alkalmazott anyagok meghatározzák azt is, hogy
hány darab termék legyártását bírja ki, mielőtt javítani, cserélni
kellene. Ezért nem csoda, hogy a fejlesztések egyik fő szempontja
a szerszámélettartam megnövelése. A tönkrement szerszám pótlása önmagában is költséget jelent, ugyanakkor a miatta leálló termelés, selejtessé váló termékek megint csak nem növelik az üzem
proﬁtabilitását.

teszi az öntészetet. Nagy kihívást jelent ugyanis, hogy kiküszöböljék mindazokat a hibákat, amelyekről korábban – a vizsgálómódszerek érzékenységének korlátozottsága miatt – még csak
tudomásuk sem lehetett. Ma már olyan inhomogenitások is felfedezhetők kívülről, noninvazív technikák segítségével, amelyek korábban csak a termék roncsolásával voltak vizsgálhatók.
Utóbbi esetben természetesen a vizsgált darab már nem volt
alkalmas a felhasználásra, így a mérnököknek gyakorlatilag dönteniük kellett, hogy az adott termék belső szerkezetét alaposan
megvizsgálják-e, vagy elküldik a megrendelőnek, hogy ő használja azt.
Természetesen nem minden felfedezett hiba jelenti azonnal azt, hogy a termék használhatatlan. Mindig a hiba jellege,
súlyossága, illetve az alkatrész rendeltetése dönti el, hogy milyen mértékű eltérések tolerálhatók még. Az egészen apró hibák úgymond bele vannak kalkulálva a technológiába. A trend
egyértelműen az, hogy egyre több és egyre szélesebb körű felhasználási területű öntvényeket vetnek alá a legmodernebb
vizsgálati eljárásoknak.

Radiológia az öntészetben
Az öntészeti minőség-ellenőrzés napjainkban már jobban hasonlít az orvosi radiológiai diagnosztikai eljárásokhoz, mint a klaszszikus értelemben vett selejtkutatáshoz. A röntgen mára teljesen
konvencionális vizsgálati eljárásnak számít, főként a biztonságtechnikai alkatrészek terén. Vannak olyan termékek, amelyek ma
már teljes mértékű röntgenvizsgálatot követelnek meg, vagyis
nem kerülhet úgy ki elkészült alkatrész az öntödéből, hogy minden egyes darab teljes egészét ne vizsgálnák át tüzetesen röntgen
segítségével.
Ezekkel a vizsgálatokkal alapvetően repedéseket, inhomogenitásokat keresnek a termék felületén, illetve belső struktúrájában.
Ezek ugyanis alapvető hatással vannak a szilárdságra és az egyéb
mechanikai tulajdonságokra. A komputertomográf (CT) is röntgensugarakat használ, amikor az egészségügyi diagnosztikában
megszokott módon néhány milliméteres vastagságú szeletfelvételeket készít a munkadarabról. A CT-vizsgálat még azokról a hibákról is teljes háromdimenziós képet képes alkotni, amelyek az
egyszerű röntgennel nem fedezhetők fel olyan nagy pontossággal.
„A számítógép színezéssel jelöli a porozitásokat, esetleges anyaghiányokat, és ez segít a szakembereknek, hogy meghatározhassák,
hogy e hibák milyen súlyosak, és pontosan hol helyezkednek el a termékben. Az így szerzett tudás kétszeresen is hasznos lehet. Egyrészt
felhasználói oldalról, hiszen így az alkalmazó látja, hogy pontosan
milyen tulajdonságokkal bíró öntvénnyel áll szemben. Másrészt
a fejlesztők is tudomást szerezhetnek arról, hogy melyek a termék
kritikus helyei, illetve az inhomogenitások méretéből a kialakulásukhoz vezető folyamatokra is következtetni tudunk – mondja Varga László. – Ezután már könnyebb az, hogy a gyártástechnológia
változtatásával orvosolni tudjuk ezeket a hibákat.”
Az, hogy ma már szó szerint mikroszkopikus hibákat is ki tudnak mutatni, az intenzív, tehát a legmodernebb technológiákat
alkalmazó öntvényfejlesztés felé tereli az iparágat. Ugyanakkor
az intézetigazgató bevallása szerint egyúttal nagyon nehézzé is

Napjainkban már a mikroszkopikus hibákat is ki tudják mutatni
CT-vizsgálattal, mely a hibákról olyan teljes háromdimenziós
képet alkot, amelyeket korábban – a vizsgálómódszerek érzékenységének korlátozottsága miatt – nem lehetett észrevenni.

Varga László elmondta, hogy ma CT-vel még jellemzően csak
a high-tech öntvényeket vizsgálják át. Ilyenek a repülőgéprotorok
vagy az elektromos autók motorjainak forgó alkatrészei. Itt egyáltalán nem mindegy, hogy az öntvény milyen mértékű porozitást
tartalmaz, hiszen ezeknek a forgó részeknek akár percenként 1015 ezres fordulatszámot is el kell tudniuk viselni. Ha nagy a termék belső struktúrájában az egyenetlenség, akkor a súlypontja
már nem a tengelyre esik, így forgás közben túl nagy terhelést fejt
ki a tengelyre. Ez nemcsak az elektromos motor hatásfokát csökkentheti, de az alkatrész korai meghibásodását is okozhatja. ¡
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Szerző: B. Á.

22 éve az öntödék
szolgálatában
Az elmúlt évtizedekben jószerével minden hazai öntödével kapcsolatba került
a kezdetben még csak egyszemélyes vállalkozást működtető Németh Tamás.
A NEMETecH Mérnökiroda Kft. ügyvezető-tulajdonosával a változó piaci
igényekről és a legérdekesebb szakmai kihívásokról beszélgettünk.

KLEIN
N pneumatikus timföldszállító
berendezés, MOTIM

FeSiMg5 adagolóberendezés, Norvégia

Honnan merítette az erőt 1997-ben, hogy öntészmérnökként
NEVA MOZAIK Bt. néven elindítsa egyszemélyes vállalkozását?
– Egyrészt a Miskolci Egyetem elvégzése után Svájcban és Németországban sikerült szakmai tapasztalatot és kapcsolati tőkét
szereznem, másrészt a kilencvenes évek második felében egy komoly beruházási hullám indult el a magyarországi öntödékben.
Eleinte használt gépek kereskedelmével foglalkoztam, és az első
négy-öt év rendkívül dinamikus fejlődésének köszönhetően forgalmunk a kezdeti néhány százezer forintról 2002-re 100 millió
forintra emelkedett. Elsősorban német, belga és svájci területeken található, technológiai váltás vagy rosszabb esetben felszámolás alá került öntödékből vásároltam meg a berendezéseket,
melyeket itthon értékesítettem. Gyakorlatilag minden hazai öntödével kapcsolatba kerültünk, mert mindenkinek volt vagy „eladnivalója”, vagy igénye újabb technológiákra. Az első évekből
az egyik legnagyobb volumenű beruházásunk az azóta sajnos
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már megszűnt kispesti öntödében zajlott, ahová 2003-ban
egy komplett automata formázósort telepítettünk Németországból. Komoly előrelépést jelentett, hogy 2003 óta a pneumatikus homokszállító berendezéseket és homokkeverő,
homokregeneráló rendszereket gyártó KLEIN Anlagenbau
AG magyarországi képviselői vagyunk. Ennek köszönhetően
kerültünk kapcsolatba a többi között a Csepel Metall Vasöntöde Kft.-vel, amelynek egy modernizáció során mechanikus homokregeneráló és hűtőberendezést építettünk be.
A Nemak Győr Kft. alumíniumöntödéjébe az elmúlt években
három KLEIN gyártmányú maghomokkeverő rendszert telepítettünk.

A magyarországi megrendelések pusztán a nyugat-európai
berendezések telepítésére vonatkoztak-vonatkoznak, vagy
idővel felújítási és modernizálási igények is felmerültek?
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– Míg kezdetben valóban csak az öntödei berendezések szakszerű bontása, szállítása, áttelepítése és újbóli felállítása volt
a feladatunk, addig az utóbbi évtizedben már a mai kor biztonságtechnikai és műszaki követelményei alapján történő
átalakítási kérésekkel is megkerestek a vásárlóink. Napjainkra pedig már általánossá vált az igény arra, hogy az öntödei berendezéseket új, felhasználóbarát PLC-s vezérléssel,
pneumatikával, illetve hidraulikával lássuk el. A felújítási
munkálatokat Budapesttől 25 kilométerre, Vácegresen, a telephelyünkön végezzük el. Egy-egy projekt teljes élethossza
a bontástól az újra felépítésig akár egy-másfél évet is igénybe
vehet. A mintegy 27 ezer négyzetméteren van az új üzemcsarnok és a négy raktárcsarnok, ahol közel 250 kisebbnagyobb öntödei berendezés egyidejű raktározását tudjuk
megoldani. Három mérnökünk mellett jelenleg tíz kollégánk
foglalkozik a berendezések szervizelésével és karbantartásával. 2011 februárjától NEMETecH Mérnökiroda Kft. néven új
cégformával, de változatlan profillal és szakembergárdával
folytatjuk tevékenységünket.

A portfólió 2015-ben egy hidraulikai üzletággal is bővült. Milyen megrendeléseket kaptak erről a területről?
– Első munkánk egy Svájcban vásárolt, 2500 tonnás hidraulikus prés szakszerű bontása, hazaszállítása és Inotán az
MFT Kft.-nél történő felállítása volt. Ebben a projektben külön kihívást jelentett, hogy új vezérlést építettünk, és üzembe
helyezés előtt a prést a TÜV Rheinland InterCert Kft.-vel minősíttetnünk kellett! Azóta számos újabb megbízás érkezett,
ezek közül is kiemelkedett a hidraulikus rendszer karbantartása az Inotal Zrt.-nél, illetve egy 3500 tonnás prés bontása
Németországban, svájci megbízásra. Nemcsak hidraulikus
karbantartással foglalkozunk, de hidraulikus rendszerek
tervezését és készítését, valamint présgépek karbantartását
és gyártását is vállaljuk. Ezen a téren szerzett tapasztalataink eredményeképpen ettől az évtől mi képviseljük a nyomásos öntőgépek gyártásával foglalkozó Oskar Frech GmbH &

FRECH
H meleg kamrás

nyomásos öntőgép

2500 tonnás prés bontása Svájcban
Co KG -t is Magyarországon. Ez a cég számára azért fontos,
mert ugyan az elmúlt tíz évben a nyomásos alumíniumöntészet komoly fejlődésen ment keresztül, de a Frech szervizháttér hiányában hátrányban volt a magyar és a kelet-európai
piacon. Szakembereink képzése több lépcsőben, a Frech cég
gyártóbázisán, valamint terepen, az öntödékben valósul meg.
A szervizbázisunk kiépítéséhez új szakemberek felvételére is
szükségünk van, mert már a jelenlegi megrendelésállomány
is meghaladja a kapacitásunkat.
Mindezek mellett vannak saját fejlesztéseink is: Norvégiába például 2014-ben és 2016-ban két ferroszilícium-magnézium (FeSiMg5) adagolóberendezést fejlesztettünk és telepítettünk. Az olvadt alapvas magnéziummal történő kezelésének
köszönhetően válik az alapvetően rideg öntöttvas úgynevezett
gömbgrafitos öntöttvassá, amely az acélhoz hasonló szilárdsági tulajdonságokkal rendelkezik.

Mi volt az idei év legérdekesebb szakmai kihívása?
– Egy saját fejlesztésű pneumatikus működtetésű és Siemens
PLC-vezérlésű csomagológépet terveztünk az ESAB svéd
hegesztőanyag-gyártó cég megrendelésére. A berendezés teljes technológiáját az utolsó csavarig mi terveztük és építettük
meg, a gép pedig február óta üzemel. Jelenleg is két zöldmezős öntödei beruházásban veszünk részt, ahol modern, automatizált öntőcellákat telepítünk. A másik fontos célunk az
európai mozgásterünk kiszélesítése: a NEMETecH a kezdetektől olyan szakemberekkel dolgozik, akik nyelveket beszélnek és nyitottak a kihívásokra. 2008-ban alapítottunk egy
szlovák leány vállalatot, így az ottani kollégák segítségével
az elmúlt években a szláv nyelvterületeken, elsősorban Szlovákiában, Cseh- és Lengyelországban, valamint Ukrajnában
próbálunk teret nyerni. De a kontinens határait is sikerült
már régen átlépnünk: kaptunk megrendeléseket Pakisztánból, szereltünk berendezéseket Indiában és vásároltak tőlünk gépeket már Egyiptomból is. ¡
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Szerző: Bencze Áron

A rézötvözetek szakértői
Tudjuk, mire van szükségük a szektor szereplőinek, folyamatosan igazodunk a vásárlói igényekhez – mutatott rá sikerük titkára Lukács Sándor,
a Wieland Kupral Kft. ügyvezető igazgatója, akitől a többi között azt tudakoltuk, milyen lépéseket tettek meg azért, hogy az elmúlt közel három
étvizedben a magyar ipar vezető színesfémipari beszállítójává váljanak.
Mennyi időre volt szükség, hogy a színesfémiparban a rendszerváltás utáni években keletkező piaci rést képesek legyenek betölteni?
– 1990 óta a legnagyobb osztrák színesfémipari holding, az
Austria Buntmetall enzesfeldi és amstetteni gyárának termékeit értékesítettük hazánkban, és mintegy négy-öt évre volt
szükségünk ahhoz, hogy árucikkeinket és márkaneveinket
megismerjék Magyarországon. Kezdetben az épületgépészet
területére – a vízszereléstől a fűtés-hűtés- és klímatechnikáig – fókuszáltunk, csúcsminőségű vörösréz csőre épülő
komplett szerelési rendszert ajánlva. A rendszer elemei között
megtalálhatók a fittingek, lapradiátorok, forrasztóanyagok,
csőszigetelő anyagok, szerelvények, radiátorszelepek, csőszerelő szerszámok és csőbilincsek is. Már a kilencvenes évek közepére piacvezető pozícióba kerültünk, ezért az ipar számára
fontos ipari ötvözetekkel bővítettük portfóliónkat. A rézötvözetek üzletág termékeinek köre igen sokrétű, gyakorlatilag
felöleli az összes réz és rézötvözetű félgyártmányt, de kiterjed
az alumínium és alumíniumötvözetű félgyártmányokra is.
Az üzletág fő árucsoportjai az öntött, sajtolt és húzott színesfém rudak, csövek és profilok, a siklócsapágyak teljes skálája
(a fehérfém bélésű öntött csapágyakat és a csapágyfémeket is
beleértve), a speciális ötvözetek, a vevő rajzai alapján elkészített termékek, amelyek számos bejegyzett márkanévvel védet-

Épületgépészeti éss ipaari csö
s ve
vekk
tek. Ezeket a termékeket az ipar teljes vertikuma felhasználja
alapanyag, elő- vagy késztermék formában; egyrészt gyártmányaiba beépítve, másrészt gyártóberendezéseinek gépészeti vagy elektromos alkatrészeként. Fontos megjegyezni,
hogy hazai vásárlóink között a nagy iparvállalatok mellett
a kis- és középvállalatok is egyre nagyobb számban jelentek
meg. A folyamatosan növekvő vásárlói elvárás hatására már
az évezred elején 1000 négyzetméteresre bővítettük a raktárunkat. Szakembereink igény esetén műszaki és alkalmazástechnikai tanácsadással is szolgálnak.

Sáárgaréz
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CAROTEC ® nyomásos öntődugattyú változatai

1999-ben kerültek a német Wieland színesfémipari vállalat
tulajdonába. Milyen változásokat hozott a tulajdonosváltás?
– Egy közel kétszáz éves hagyományokkal rendelkező vállalat rendkívül komoly stabilitást képes biztosítani. A Wieland
körülbelül hétezer alkalmazottat foglalkoztat világszerte,
530 ezer tonna fémet értékesített világszinten, mellyel 3,4 milliárd euró árbevételt ért el tavaly, és leányvállalatainak és képviseleteinek köszönhetően Európa összes országában jelen
van. Kezdetben még nem volt érzékelhető komoly változás,
azonban az utóbbi években egyre szorosabbá vált az anyavállalattal a kapcsolatunk, így pedig jobban ki tudtuk használni
a cégcsoporton belüli lehetőségeinket. Komplett belső számítógépes rendszerünknek köszönhetően naprakészen ismerjük
egymás raktárkészleteit, ami még gyorsabb, precízebb és magasabb minőségű vevőkiszolgálást eredményez.

CAROTEC ® nyomásos öntődugattyú felépítése

Mi jelenti a legnagyobb kihívást a termékek árainak meghatározásakor?
– Ezt a folyamatot nemcsak a valutaárfolyamok (dollár-euró
és euró-forint) változása befolyásolja, hanem a tőzsde aktuális
állása is. A gazdasági válság idején például a réz tonnánkénti
ára 10-12 ezer dollárról alig néhány hónap alatt a töredékére,
3000 dollárig zuhant vissza. Egy ilyen változás egy több tízezer tonnás árukészlet esetén rendkívül komoly problémát jelenthet. Szerencsére a 2007-es radikális esést gyors korrekció

követte, és bár a réz ára azóta folyamatosan csökken, de ez kismértékű és lassú változás formájában történik.

Mit kellett tenniük annak érdekében, hogy képesek legyenek
megőrizni, és tovább növelni piaci pozícióikat itthon?
– A válság éveiből – elsősorban 20-25 éves tapasztalatainkra
támaszkodva – megerősödve jöttünk ki, ugyanis egy célzott
termékportfólióval vagyunk jelen, méretskálánk pedig optimális. Tudjuk, mire van szükségük a szektor szereplőinek, folyamatosan igazodunk a vásárlói igényekhez. Rugalmasságunk
eredményre vezetett: az évtized elejéhez képest közel 60 százalékkal emelkedett az eladott volumen, és ennek köszönhetően 2018-ban mintegy 1500 tonna fémet értékesítettünk
Magyarországon. Hosszú ideje vagyunk a magyar ipar vezető
színesfémipari beszállítója, de ez a fejlődés nemcsak az ipar
bővülésére, hanem a piaci részesedésünk további terjeszkedésére vezethető vissza. Elsősorban a hazai piac kiszolgálása
a feladatunk, ám esetenként magyarországi cégek határon túli
leányvállalatainak megrendelését is ki szoktuk elégíteni. Az elmúlt években egyre nagyobb volumenben szállítunk nyomásos öntödék számára CuNi2Si+Cr (réz-nikkel-szilícium+króm)
ötvözetű dugattyúkat, és emellett fontos termékeink közé tartoznak a szabadalmaztatott CAROTEC® márkanevű dugatytyúink, melyekkel gyorsabb munkafolyamat érhető el csökkenő állásidővel, nagy lövésszámokkal. Az öntödék statisztikai
adatai alapján a költségmegtakarítás innovatív termékeinkkel
akár a 30 százalékot is elérheti. Mindez arra vezethető viszsza, hogy a belövődugattyú biztonságosan rögzítve van a dugattyúszárhoz, a tömítéseket és a homlokfelületet továbbfejlesztettük, maga a dugattyú önmagában egyben csavarozott,
a dugattyúszáron pedig pontosabb illeszkedést tudtunk elérni.
Termékcsaládunk extrém hosszú rendelkezésre állási időre
képes a hagyományos konvencionális dugattyúkkal szemben;
az alaptest, a feszítőanya és a menetes darab többször felhasználható, ráadásul minden kopó alkatrész kisebb átmérőre való
utánmunkálása lehetséges. ¡
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Szegedi városfejlesztési
projektek cölöpalapozási
munkái
A Dél-Alföld legnagyobb városában, Szegeden, az elmúlt
évben indult meg két nagy volumenű építési beruházás;
ezek a fejlesztések a város jövőbeli képét meghatározzák.
2018 elején kezdődött a Cédrus Liget Lakópark magánberuházás mélyalapozása, ősszel pedig a közbeszerzés
keretében megvalósuló Etelka sori új fedett sportuszoda
kivitelezése. A PBM Mélyépítő Kft. nyerte el mindkét
igen jelentős projekt cölöpalapozási munkáit, melyekről az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást.
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Cédrus Liget Lakóparkban hét különleges, ellipszis
alakú házból álló futurisztikus épületegyüttes létesül
az egykori szegedi kábelgyár helyén, parkkal, tavakkal. A lakópark összesen tíz többszintes épületből áll,
mindez kb. 60 ezer négyzetméteren.
Az épülő új sportuszoda pedig 13 ezer négyzetméter alapterületen egy tízpályás, 50 méteres versenymedencét, egy bemelegítő- és egy tanmedencét foglal magába. Ehhez kapcsolódik még
egy sportolói kondicionáló, wellnessrészleg is. A tervezett uszoda
épületének szintelrendezése: pince + földszint + lelátó- (emeleti)
szint, jellemző szerkezete monolit vasbeton.

Altalajadottságok
Geológiai és geotechnikai adottságait tekintve az építési területek a Dél-Tiszavölgy kistáj déli részén találhatók. A 4–6 kilométer
mélyen elhelyezkedő alaphegységre 2–3 kilométer vastagságban
levő miocén üledékek települtek. Az igen jelentős vastagságú
(helyenként 3 kilométert is meghaladó) pannóniai üledéksorra
200–400 méter vastagságban döntően folyóvízi eredetű pleisztocén rétegek telepedtek, melyek fedője infúziós lösz.
A kb. 1 méter vastag felszíni holocén réteg alatt 8–25 méter vastagságban végig egyveretű pleisztocén üledékek települtek. Felszínközelben a rétegek települési sorrendje a következő:
a pleisztocén üledékek erodált felszínére alul durvább, felfelé egyre
ﬁnomodó folyóvízi homok, majd iszapos ﬁnom homok, ﬁnomhomokos iszap, agyagos iszap, végül réti agyag települt. Jellemző
a homokliszt, az ártéri iszap, az agyag és a mocsári agyag. A földtani térképek szerint 10 méter alatt jelentkeznek a folyóvízi rétegek: agyag-iszap-homok átmeneti rétegekről van szó, melyekben
a szemcseösszetétel az ősfolyó mindenkori folyási sebességétől
függően változik.

A Cédrus Liget Lakópark területén folyóvízi agyag, tavi agyag,
agyagos lösz a jellemző, míg az uszoda környezetében, mely a Tiszától kb. 450 méterre helyezkedik el, folyóvízi homoklisztes iszap,
agyagos lösz-löszös agyag és szikes lösz talajokat jelez a szakirodalom. A pleisztocén korban keletkezett öntésagyag és löszös agyag
között nincs számottevő különbség: tóba vagy ártérre, vízzel borított helyre fújta a szél a löszt. A szél munkájának függvényében
változott az agyag lösztartalma. Ez magyarázza a rétegsorokban
a helyenként vékony, magasabb iszaptartalmú talajrétegek betelepülését. A Cédrus Liget Lakópark helyén 20–26 méter között
a szemcseösszetétel durvább frakciójú, folyóvízi iszapos homok.
A betelepülésre az ősfolyó folyási sebessége ad magyarázatot.

Cölöpalapozás kialakítása
A kivitelezés és tervezés optimalizálása érdekében mindkét helyen
számos CPT-szondát mélyítettünk, melyek értékelését követően
az alábbi következtetésekre jutottunk:

Cédrus Liget Lakópark
A felső 15–17 méteres talajzónát gyenge teherbírású merev agyagrétegek alkotják, alatta egységesen kb. 5 méter vastag tömör iszapos ﬁnom homok ékelődött be a felszíntől számított 19–25 méteres mélységek között. A cölöpöket célszerűen ebbe, az alatta és
felette elhelyezkedő talajkörnyezettől jóval merevebb, nagy csúcsellenállású (8–20 megapascal; MPa) homokpadba fogtuk be, és ez
a cölöp erőátadását is nagymértékben meghatározta. Alatta, a feltárások talppontjáig ismételten agyagot harántoltak.
A „homokpad” felszínének mélységi helyzete a pontszerű feltárásokból adódóan a teljes területre vonatkozóan egzaktan meghatározhatatlan volt. A helyes kivitelezéshez azonban minden
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egyes cölöp esetében elengedhetetlen volt a „homokpad”
elhelyezkedésének pontos ismerete. A cölöpök elkészítéséhez a fúrandó cölöphosszak tekintetében ezért csak
irányadó tájékoztatással tudtunk szolgálni. A környezetétől jelentősen eltérő merevségű „homokpadba” a cölöpök
talpát előirányozottan kb. 80 centiméter befogással kellett
elkészítenünk. A térszíntől mérve a homokpad helyzetében 1–1,5 méter bizonytalanság volt, ebből adódóan a cölöpök hosszai minden esetben eltérőek voltak. A változó
cölöphosszak miatt a mélyalapozási munkálatokat célszerűen FDP-technológiával készülő cölöpökkel oldottuk
meg. Ez a technológia a bemutatott gyenge teherbírású
kötött összletekben előnyösnek bizonyult, hiszen a teljes
talajkiszorításos cölöpök köpenye körül a talajkörnyezetet
tömörítjük, ami növeli a cölöpök palástja mentén a cölöpellenállás mértékét. A fentiek értelmében a projekten nehézgépkezelőink kiemelt ﬁgyelmet kaptak, hiszen szakmai
tapasztalatukkal segítették az egyes cölöpök szükséges
fúrási hosszának pontos meghatározását. A közel azonos
haladási sebességre beállított fúrási rendszer a homokpad
elérésekor egzaktan jelzi a forgatónyomaték növekedését,
és ezzel a kívánt mélység elérését. A projekt alapozási munkálatainak 98 százaléka 2019 januárjáig elkészült.

Sportuszoda
Az előzetes talajmechanikai információk alapján a CPTszonda a felszíntől mért 25 méter mélységig itt is homogén,
gyenge csúcsellenállású, kötött (agyag) talajkörnyezetet
jelzett. A csúcsellenállás értéke 1,2–2 MPa között változott,
ennek alapján a konzisztencia gyúrható-merev állapotúnak
minősíthető. Ezt a tényt megerősítették a 15 méter mélységig sikeresen mélyített, kis átmérőjű Borro típusú fúrások is.
Míg a Cédrus Liget Lakópark esetében változó cölöphosszak készültek – keresve a tömör pad szintjét –, a sportuszodán ezzel szemben ﬁx hosszúságúak. A talajkörnyezet
felső zónája nagyban hasonlít a másik építkezés helyszínén
tapasztalt talajtípusokhoz, azonban a cölöpök talpának
környezetében minden esetben hiányzik az a nagy csúcsellenállású szemcsés réteg, melyre a cölöpöket ráállíthattuk volna. A cölöpöknek a köpeny menti ellenállása gyakorlatilag a jellemzett rétegek miatt a teljes hossz mentén
egyenletesen oszlik meg.
Ezen a projekten a kivitelezés különlegességét a talajkiszorítás szempontjából a talaj viszonylag nagy drénezetlen nyírószilárdsága (Cu) és a pórusvíznyomás fúráskor
bekövetkező növekedése adta. A munkálatok jelenleg is
folynak. A tervezett cölöpök közel 85 százalékát a PBM
Mélyépítő Kft. már lefúrta, a munkálatok befejezése a
szerkezetépítés ütemezéséhez igazodik. A cölöpfúrás haladási sebessége nagyban függ a fúrógép típusától, műszaki
paramétereitől, a gépkezelő szakmai rutinjától és a talajkörnyezet paramétereitől. A betonkiszolgálás függvényében így a napi 28 darab cölöp megfúrása is több esetben
teljesíthető volt, jellemző volt a napi 18-20 darabos átlag.
Megemlítjük, hogy a területen a cölöpözéshez használt
beton a talajvíz nagymértékű agresszivitása miatt az álta-
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A projektekhez kapcsolódó főbb mennyiségek
Cédrus Liget Lakópark

Etelka sori sportuszoda

~ 3800

~ 1100

Cölöptípus és átmérő

FDP 510, 400

FDP 510, 400

Cölöphosszak [m]

16–20

11–17

Napi átlagos megfúrt cölöpszám [db]

12

18

Összes cölöpszám [db]

Átfutási idő [hónap]

12 (2 db fúrógéppel)

6

Beépített betonmennyiség [m³]

~ 9500

~ 2300 – május végéig

Beépített armatúramennyiség [t]

~ 333

~ 146 – május végéig

lánostól eltérő, C35/45-XA3-XC4-16-F5 minőségű. Ennek
a betonnak az előállításához legalább 400 kg/m³ CEMI
32,5 S vagy CEM III típusú cementre van szükség, mely a helyi betongyárak számára külön felkészülést kívánt.
A két projekt átfutási idejében a bemutatott fúrási nehézségek miatt kitüntetett szerepük volt a nehézgépkezelőknek, az ő rutinjuk nagyban befolyásolta a napi cölöpszámok teljesítését és így a projektek átfutását is. ¡
Szerzk:

Nagy Roland építésvezető, okl. építőmérnök, nagy.roland@
pbmmelyepito.hu; Radványi László ügyvezető, radvanyi.
laszlo@pbmmelyepito.hu; PBM Mélyépítő Kft.

Felhasznált irodalom
Cédrus Liget Lakópark projektinformációk: http://www.cedrusligetszeged.hu/
Sportuszoda-információk: https://szeged.hu/hirek/25067/leraktak-az-etelkasori-uj-fedett-uszoda-alapkovet
Majorterv Tervező és Szolgáltató Bt.: Talajvizsgálati Jelentés és Tanácsadás
Szeged, Etelka sor 10005/5. hrsz.-ú területen épülő külső vízi közmű ellátás
tervezéséhez, 2017. 04. 06.
Majorterv Tervező és Szolgáltató Bt.: Talajvizsgálati Jelentés és Tanácsadás
Szeged, Etelka sor 10005/5. hrsz.-ú telken épülő sportuszoda tervezéséhez,
2017. 01. 13.
TAUPE Kft.: Talajvizsgálati Jelentés és Geotechnikai Szakvélemény a Szeged,
Huszár u. 25382/1. hrsz.-ú telekre tervezett Cédrus Liget Lakópark A és E jelű
épületeinek engedélyezési tervéhez, 2017. 10. 27.
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Szerző: Bencze Áron

Bányászat
és környezetvédelem
Mikrobiológiai alapú technológiát fejlesztettek ki Magyarországon
a bányászati meddőkből származó toxikus fémek szennyezésének
elhárítására. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból elnyert támogatás felhasználásával, a Magyar–Kínai
ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázati program finanszírozásában valósult meg.

A

kutatást végző konzorcium tagjai: a hosszú évek óta bányászati és környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó,
valamint önálló, akkreditált környezetanalitikai vizsgálólaboratóriummal rendelkező MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. mellett Magyarország egyik elismert mezőgazdaságikörnyezeti felsőoktatási intézménye, a Szent István Egyetem,
továbbá az ipari és környezetvédelmi biotechnológiai kutatások
legjelentősebb hazai központja, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonproﬁt Kft.
Gaburi Imre, a MECSEKÉRC Zrt. földtudományi osztályvezetőhelyettese, a projekt szakmai vezetője a fejlesztést indokló okokról
szólva elmondta, hogy a Föld robbanásszerű népességnövekedése
a nyersanyagok iránti igények radikális növekedésével jár. Mint folytatta, az ércek bányászata során a kőzetek relatív kis fémtartalma
Szulfátredukáló baktérium mikroszondás felvétele

miatt rengeteg hulladék keletkezik. Egyetlen tonna réz kinyeréséhez 100 tonna ércet kell kibányászni, és valószínűleg egyetlen
jegyespár sem gondolná, hogy két aranygyűrűjük a felelős 5 tonna hulladék keletkezéséért valamely aranybánya környezetében.
Kínában a globálishoz mérten is kiugróak a bányászat, illetve
a bányászati meddőhányók által okozott környezeti károk, melyek ismert problémát jelentenek Magyarországon és az Európai
Unió több államában is.

Veszélyeztetett ivóvízbázisok

Szulfátredukció tesztelése laboratóriumi körülmények között
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„A hátramaradó meddőkőzetek legnagyobb problémája, hogy
az alkalmazott dúsítási technológiák közel sem százszázalékos
hatásfoka miatt a hulladék toxikus fémtartalma magas marad,
és a beszivárgó csapadék által először a talajba, a talajvízbe, akár
az ivóvízbázisokba, majd onnan az élő szervezetekbe juthat”
– ﬁgyelmeztetett az egyik legnagyobb problémára Gaburi Imre,
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rámutatva, hogy a bányászat által sújtott területek újbóli hasznosítása nemcsak környezetvédelmi, hanem jelentős gazdasági
kérdés is.
A problémát elsősorban az okozza, hogy a Föld mélyében nagy
nyomáson és magas hőmérsékleten keletkezett ércásványok a felszínen instabillá válnak: az oxigén és a víz jelenlétében olyan kémiai
mállási folyamatok indulnak be a meddőhányókon, melyek során
például a szulﬁdokból vízben könnyebben oldható szulfátok, részben pedig kénsav keletkezik. „Ennek eredményeképpen a környezet
kémhatása erősen savas lesz, ami a nehézfémek – például ólom,
higany vagy kadmium – szilárd ásványfázisokból való kioldódását
elősegíti, ellenben a talajkolloidok felületén való megkötődést gátolja” – magyarázta az osztályvezető-helyettes, aki szerint a megoldás
egyrészt a környezet pH-jának növelésében keresendő, ugyanis így
csökkenteni lehet a fémek oldhatóságát, másrészt pedig a könnyen
oldható, másodlagosan kialakult ásványfázisokat visszaalakíthatják
eredeti formájukba. „Ehhez a kutatásunk során az emberiség által
évezredek óta használt, természetben előforduló baktériumokat
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hívtuk segítségül (hasonló baktériumok felelősek a fémek vagy beton biokorróziójáért is)” – számolt be a kutatás részleteiről a projekt
szakmai vezetője.
A kutatók számára a szulfátot (SO42–) és az elemi ként (S0)
energia előállításához hasznosító anaerob (oxigéntől elzártan végbemenő – a szerk.) anyagcserét folytató baktériumok jelentették
a megoldást. Gaburi Imre arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy az anaerob légzés számos változata közül a szulfátredukció az egyik legszembetűnőbb folyamat a záptojásszagú kén-hidrogén-képződés
miatt. E vegyület, illetve vizes közegben a szulﬁd-ionok kémiailag
különösen reaktívak, ennek következtében rosszul oldódó csapadékokat képeznek fém-ionokkal (pl. réz, cink, arzén, nikkel és vas),
emiatt az eredeti oldottion-koncentráció akár 10-20 százalékra
is csökkenhet. A redukciós folyamat során a közeg pH-ja is emelkedni fog, ezzel kettős hatást vált ki. Egyrészt csökkenti a kioldódó
fémek mennyiségét, másrészt a már oldatban lévő fémek kicsapódását is elősegíti.
„Ahhoz, hogy ki tudjuk választani a különböző tulajdonságú szenynyezett területekre a legmegfelelőbb kezelési eljárást, először meg
kellett értenünk a meddőhányókban lejátszódó folyamatokat” – ismertette a következő lépést a szakmai vezető. Ehhez geokémiai és
ásványtani teszteket végeztek a potenciálisan toxikus elemek mobilitásának meghatározására, majd mikrobiológiai vizsgálatokkal beazonosították a területen élő baktériumfajokat. „Ez utóbbinál fontos
kérdés, hogy a területen lévő endogén, vagyis helyben élő mikroﬂóra
alkalmas-e az általunk elvégeztetendő »munkára«, vagy szükséges
exogén, azaz külső eredetű baktérium bejuttatása” – fűzte hozzá.

Folyamatos monitoringozás
A kutatás során világossá vált az is, hogy a meddőhányók – mint
szennyezőforrások – kezelését alapvetően két irányból lehet megközelíteni. „Az első, az úgynevezett immobilizáció, amely a nehézfémek megkötését, helyben maradását igyekszik elérni. Megfelelően magas fémkoncentrációk esetén ennek az ellenkezőjét, tehát
a nehézfémek mobilizálását ‒ gazdaságos kinyerését ‒ is meg lehet
valósítani ellenőrzött körülmények között. Hogy a mikrobák hatékonyan tudják végezni a dolgukat, tápoldatot kell a meddőbe juttatni, melynek hatására a baktériumok elszaporodnak. A megfelelő
tápoldatok optimalizálása (létfontosságú biogén elemek: foszfor,
nitrogén; elektrondonor; valamint, ha szükséges, a redoxpotenciál
beállításához anyagok) laboratóriumi körülmények között zajlik.
Amennyiben megkötni szeretnénk a fémeket, a szulfátredukáló
baktériumok számára kedvező tápoldatot használunk, fémkinyerés
esetén pedig a kénoxidáló mikrobákat etetjük” – részletezte a kutatási folyamatot Gaburi Imre, aki szerint az elért eredmények alapján az is nyilvánvalóvá vált, hogy a módszert körültekintően kell
alkalmazni, ugyanis az eljárás megváltoztatja a meddőhányók ásványos összetételét, aminek következtében megmozdulhatnak olyan
nehézfémek, amelyek addig stabilan kötött fázisban voltak jelen.
Ezért fontos az anyag pontos összetételének az ismerete és a folyamatos monitoringozás. A mikrobiológiai kutatásokat a Bay Zoltán
Kutatóintézet, míg a geokémiai kutatásokat a MECSEKÉRC Zrt. és
a Szent István Egyetem szakemberei végezték el. A kutatók reményei szerint az általuk összeállított módszertani útmutató elősegíti
a különböző tulajdonságú szennyezett területekre legmegfelelőbb
remediációs eljárások kidolgozását. ¡

zöldkörnyezet

2019. július–augusztus

innotéka
inn

35

foto-bioreaktor • mikroműanyagok

Hidrogéntermelés algákkal
Az algák hasznosíthatók lehetnek-e a jövőben ipari hidrogéntermelésre? Erre a kérdésre
keresik a választ szegedi kutatók.
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában (MTA
SZBK) kifejlesztett új módszer segítségével hatékonyabban tudnak hidrogéngázt előállítani zöldalgák segítségével laboratóriumi körülmények között, és a 2010
óta folyó kutatás eddigi eredményei arra utalnak, hogy a jövőben a szabadban, de
legalábbis üvegházakban környezetbarát módon lehet majd hidrogént termelni.
Az új módszer alapja az, hogy a fotoszintetikus apparátus által szállított elektronok és protonok hidrogéntermelésre fordítódnak, ha az algasejtek nem jutnak sem
szén-dioxidhoz, sem más szénforráshoz. A természetben is megtalálható fajoknál ez
a hatékonyság mintegy 13 százalék, ami egy nagyságrenddel jobb, mint a biomaszsza-alapú megújuló energiaforrások esetében. A szegedi kutatócsoport módszerét
részletesen leíró cikk – Paradigm Shift in Algal H2 Production: Bypassing Competitive
Processes – 2018-ban jelent meg a Biotechnology for Biofuels című folyóiratban.
Az ipari méretekben és gazdaságosan történő termeléshez maximalizálni kell az algák hidrogéntermelésének hatékonyságát, amihez például biztosítani kell, hogy a
hidrogén és az oxigén gyorsan eltávozzon az algakultúrából. Ehhez speciálisan kialakított foto-bioreaktor szükséges. Ha abból indulunk ki, hogy egy mediterrán sivatagos területen egy négyzetméterre 7726 megajoule napenergia jut évente, vad alga-

Forrás: MTA SZBK

A

A Chlamydomonas reinhardtii egysejtű zöldalga
mikroszkópképen

fajok felhasználásával körülbelül 7 kilogramm hidrogén termelhető, de az algatörzsek precíziós nemesítésével a hidrogéntermelés hatásfoka tovább
növelhető – derül ki a tanulmányból. A kísérletek kis
méretű foto-bioreaktorok felhasználásával folynak
tovább a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. ¡

Szennyezett élelmiszereink
Sokáig nem tudtuk, hogyan hat ránk, emberekre a természetbe kerülő műanyag,
ma már azonban számos kutatás foglalkozik
különösen a mikroműanyagok potenciális
egészségügyi kockázataival.
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özös elemzésben vizsgálta a WWF, az ausztráliai Newcastle-i
Egyetem és a Dalberg fejlesztési tanácsadó, hogy mennyi juthat be az emberek szervezetébe a természetbe kikerült műanyagokból. A jelentésből kiderül, hogy az elfogyasztott ételeinkkel és
italainkkal ez évente meghaladhatja a 250 grammot. Az elemzést
készítő szakemberek több mint 50 különböző tanulmányt alapul
véve azt is feltárták, hogy ebből mennyi a mikroműanyag, ami
szerintük elsősorban az ivóvízből kerül a szervezetünkbe, amibe
beleértendő a palackozott víz is. A szennyezettség régiónként
változik: az Egyesült Államok és India vizeiben például kétszer
annyi műanyag található, mint Európában vagy Indonéziában.
Az elemzés arra is kitér, hogy az ételek és italok közül a legtöbb
mikroműanyagot a tengeri gerinctelenek – például a kagylók és
a rákok –, valamint a sör és a só tartalmazza.
A hazai vizeink vizsgálata során a Dunában 50 műanyagrészecskét találtak egy köbméter vízben, ám a Budapest alatti szakaszon a koncentráció emelkedett. A Tiszán 4,9 volt a
300 mikrométernél nagyobb műanyagok darabszáma egy köbméter vízben, a Tisza-tóból származó mintában pedig 23,1 részecskét találtak. A Rábában köbméterenként 12,1 mikroműanyag-részecskét mutattak ki. Az Ipoly egy köbméter vizében
viszont csupán 1,7 részecskét mértek. Az alacsonyabb mikroműanyagszint vélhetően annak köszönhető, hogy a folyó többnyire nemzeti parki területeken, ipari és kommunális behatásoktól viszonylag elzártan kanyarog. ¡
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Égető probléma
– a városi hőszigetek
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A

közel két évszázada folytatott mérések egyértelműen
bizonyítják: a városok mikroklímája melegebb, mint
a környezeté. Luke Howard angol kémikus, amatőr
meteorológus már 1833-ban felismerte és kutatta a
hőszigethatást (Urban Heat Island, UHI), és egyebek között arra
a következtetésre jutott, hogy a nagyvárosok nyári hőmérséklete több fokkal magasabb a természetes értéknél, az épületek
kisugárzása miatt pedig késő estébe nyúlik a túlmelegedés ideje.
Ezek a megállapítások annak ismeretében igazán riasztóak, hogy
a Föld jelenlegi 7,4 milliárd fős lakosságának már több mint fele
városokban él. Érdekesség, hogy alig több mint száz évvel ezelőtt
ez az arány mindössze 15 százalék volt, és az urbanizáció üteméért a Világbank becslése szerint elsősorban az alacsony és közepes
fejlettségű országok felelnek. Az urbanizáció környezetterhelő
hatása régóta ismert, éppen ezért a környezeti károk mérséklése
érdekében a fejlett országok tudatos településfejlesztési stratégiát
dolgoznak ki, és bár egyre hatékonyabb hulladékgazdálkodási és
energiahatékonysági programok vannak, maga a folyamat meg-

állíthatatlan. A városok népessége szüntelenül növekszik, ráadásul
az agglomerációban fokozatosan csökkennek a mezőgazdasági
területek, erdők, mezők tűnnek el, helyettük ipari parkok épülnek.

Az egészségre is ártalmas
Amikor mesterséges felszíneket hozunk létre és megváltoztatjuk
a zöldterületek arányát, akkor nemcsak a terület érdessége és anyaga változik meg radikálisan, hanem a természetes klímát is módosítjuk. A mesterséges építőanyagok hővisszaverő képessége alacsony,
elnyelik a Nap által sugárzott hőt, majd visszabocsátják a környezetbe – ezzel további hőmérséklet-emelkedést okoznak. De a szélcsatornák mesterséges korlátozása, a csatornázottság miatt radikálisan csökken a párolgás mint hőleadási forma; télen a fűtéssel,
nyáron meg a hűtéssel a légtérbe kerülő hőtöbblet tovább emeli
a belvárosokban hőmérsékletet. Nem is kicsit! A hőmérséklet-emelkedés mértéke függ a napszaktól, évszaktól, az aktuális időjárási
helyzettől, a szélviszonyoktól, a beépítettség mértékétől és a felszín
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anyagától. És nem utolsósorban a geometria is erősen befolyásoló
tényező: a toronyépületek például megsokszorozzák azt a felszínt,
amelyen a fényszóródás és elnyelés történik, így még hatékonyabbá
válik a besugárzás. Ezt nevezik az úgynevezett kanyon-eﬀektusnak.
A felmérések szerint a növényborítással fedett területeken átlagosan akár 2,5 Celsius-fokkal is alacsonyabb lehet a hőmérséklet,
de időszakosan – egyes extrém esetekben – több mint tízfokos
különbségek is kialakulhatnak a hőszigetek és a külvárosi területek
között. A hétköznapokban egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy az
aszfaltfelszín a kánikulában 60-70 fokos is lehet, ami az emberi szervezet számára hosszabb távon már-már elviselhetetlen. Szakértők
szerint a városi hőszigetek hozzájárulhattak az elmúlt pár évtizedben tapasztalt szárazföldi felszíni hőmérséklet növekedéséhez. Éppen ezért több nagy kutatóintézet is vizsgálja a hőszigeteﬀektust,
valamint annak rövid és hosszú távú következményeit a különböző
méretű és népességű városokban. A Tennessee Egyetem kutatói által készített egyik tanulmány szerint a hőszigetek hatása különösen

akkor aggasztó, ha egyébként is meleg a levegő, nincs felhő és nem
fúj a szél, a Nap sugarai meg derékszöghöz közeli helyzetben érik
a felszínt. Ez pedig napjainkban – a klímaváltozás hatására – mind
gyakrabban előforduló jelenség.
A hősziget a késő esti és éjszakai órákban és szélcsendes időben fejti ki legerősebben a hatását. Egy forró nyár közepén például
végzetes lehet a jelenség, hiszen a betonfalakból áradó hő miatt
a levegő éjszaka sem tud kellőképpen lehűlni és felfrissülni. Ez a folyamat nemcsak a városlakók termikus komfortérzetét befolyásolja, de komoly hatással van a teljesítőképességre és az egészségi
állapotra is. A tartósan meleg idő rendkívüli mértékben megterheli a szervezetet: szédüléssel és erőteljes folyadékvesztéssel jár,
hőháztartásunk felborulhat, aminek könnyen kiszáradás, hőguta
lehet a vége. Extrémebb viszonyok között a 20 Celsius-foknál melegebb, úgynevezett trópusi éjszakák száma egyre nőhet, ilyenkor
ugrásszerűen megnő a halálozás, különösen a 75 év fölötti korosztályban. Ám nem csupán az idősek vannak veszélyben, hanem

Nem biztató nyárkezdet
Az idei június volt a valaha mért legmelegebb június világszerte, elsősorban az európai hőhullám miatt, amely a globális felmelegedés
miatt várhatóan ismétlődni fog. Az Európai Unió Copernicus klímaváltozást vizsgáló szolgálatának (Copernicus Climate Change Service,
C3S) adatai szerint júniusban 0,1 Celsius-fokkal haladta meg a hőmérséklet az előző, 2016-ban mért legmagasabb júniusi csúcshőmérsékletet. Európában volt a legmelegebb, a hőmérő higanyszála mintegy 2 Celsius-fokkal kúszott a megszokott érték fölé. Június utolsó
hetében a Szaharából érkező hőhullám miatt több európai országban megdőltek a melegrekordok. A hőmérséklet 10 Celsius-fokkal haladta
meg az évszaknak megfelelő értékeket Németországban, Spanyolország és Olaszország északi részén, valamint Franciaországban, ahol
a hőmérséklet 45,9 Celsius-fokos abszolút rekordot ért el. A műholdas, illetve a történelmi adatokat összehasonlítva a C3S kutatói úgy becsülték, hogy a júniusi európai hőmérséklet 3 Celsius-fokkal volt magasabb az 1850–1900 közötti átlagnál. „A megﬁgyelések azt mutatják,
hogy a hasonló rendszeres hőhullámok egy évszázaddal ezelőtt 4 Celsius-fokkal alacsonyabbak lehettek” – olvasható a szélsőséges időjárási jelenségek és a klímaváltozás összefüggéseit vizsgáló World Weather Attribution projekt jelentésében. A Meteorológiai Világszervezet
szerint 2019 lehet az egyik legmelegebb év, amióta regisztrálják a méréseket, és a 2015–2019-es időszak a legmelegebb ötéves periódus.
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a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők is. És hogy egy további
következményről is szó essék: fülledt időben nő a légkondicionáló
berendezések iránti igény, emiatt aztán az ötödével is megugorhat a háztartások energiafogyasztása. Szakértők megállapították,
hogy közel négyszer annyi energia kell egy lakás hűtéséhez, mint
a fűtéséhez, ráadásul a karbantartásra, tisztításra is költeni kell.
Emellett a szén-dioxid-kibocsátást is növelő megoldás erősen melegíti a környezetet, tovább fokozva a hőszigethatást. A hőszigetek
nemcsak a nyári hónapokban fejtik ki hatásukat, télen azonban
akad olyan következménye is, melynek akár örülni is lehet: ritkábban alakul ki köd, vagy gyorsabban elolvad a hó.

Van megoldás
Kézenfekvő megoldás, hogy minél több természetes anyag legyen
a városokban. A zöld, erdős, fás területek megtörik a hőszigeteket,
azaz csökkentik a hőmérsékletet, az egyes fafajokat azonban úgy
kell kiválasztani, hogy elviseljék a nagy hőt és a kevés felvehető
vízmennyiséget, valamint a lehető legkellemesebb környezetet
biztosítsák a lakosságnak. Európában már vannak olyan országok,
ahol csak klímaterv vagy szakértői vélemény alapján lehet közterületeket kialakítani.
A Wisconsin–Madison Egyetem kutatói új tanulmányukban
arra hívták fel a ﬁgyelmet, hogy egy városi háztömb áthatolhatatlan felületét legalább 40 százalékosan kell az ott lévő fák ágainak
és leveleinek beárnyékolniuk, hogy hőmérséklet-különbség mutatkozzon. Néhány fa talán elég ahhoz, hogy ne izzadjunk annyira,
mint ha a tűző napon lennénk, de az igazi, 3-4 fokkal hűvösebb
hőmérséklethez legalább a háztömb felületének 40 százalékát kell
a fák ágainak és leveleinek beárnyékolniuk. A fák ugyanis párolog-

tatnak, vízgőzöket képeznek, amikor abszorbeálják a szén-dioxidot, ami hozzájárul a hűtő hatásukhoz.
Magánkezdeményezések is segíthetnek a zöldfelületek növelésében. A közösségi kertek meghonosításának ötlete már önmagában is innovatív kezdeményezés, hiszen a belvárosok közepén ad
könnyedén követhető példát a környezettudatos és fenntartható
életmódra, és hívja fel a ﬁgyelmet az erre vonatkozó szemléletválHol forró Budapest?
A domborzat, a légáramlási viszonyok, a felszíni vizek párolgása
egyaránt befolyásolják Budapest klímáját; a Duna például jókora
hűsítő sávként hömpölyög végig a városon. A főváros legmelegebb területei a Józsefvárosi pályaudvar környékén, a Nyugati
és a Keleti pályaudvaron, a Corvinus Egyetemen, a csepeli iparterületen, valamint Óbuda ipari zónájában, a Bécsi út és a vasút
között találhatók. Az ellenpólust pedig a budai erdők, a hegyvidéki villanegyed, a Gellérthegy, a közparkok és a temetők
jelentik. Fontos megjegyezni, hogy a tapasztalatok szerint még
a legnagyobb park is legfeljebb néhány tízméternyi távolságra, maximum egy saroknyira képes mérsékelni környezete
hőmérsékletét. A Városliget belvárosi szélén már egy utcával
beljebb jóval forróbb a hőmérséklet, az újlipótvárosi Szent István
park is képtelen lehűteni közvetlen környezetét. Érzékelhető
változást a Belvárosban nem egy-két nagyobb közpark létesítésével lehetne elérni, hanem sok, egyenletesen eloszló, kisebb
zöldfelülettel. Érdekesség, hogy míg a Nyugati pályaudvar és
a Ferenc Ferdinánd híd a város legforróbb területei közé tartozik,
addig a Westend bevásárlóközpont tetején kialakított tetőkert
hűvös pontként látható Budapest felszíni hőmérsékleti térképén.
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kő sohasem lesz melegebb a levegő hőmérsékleténél, így kellemes,
jól élhető környezetet biztosít a szélsőségesen meleg időszakokban
is. Nem véletlen, hogy a közterek, sétányok, középületek, lakóházak,
üdülők, teraszok, pergolák legkedveltebb burkolatát hagyományosan a világos mészkő adja azokban a mediterrán országokban, amelyek a kiváló minőségű, világos, a hazai süttői travertin-mészkőhöz
hasonló kővagyonnal rendelkeznek.
Meglepő eredmény, de az utcabútor faburkolata akár 20 fokkal
is forróbb lehet, mint a süttői mészkőé, és aki egyszer már sétált világos mészkőből kirakott sétányon, tudhatja, mekkora a különbség
kő és beton, sőt kő és kő között (ábra). Hiszen a legforróbb nyári
napokon is látni mezítláb sétálókat ezeken a sétányokon. Visszatérve a mediterrán országokra: a vastag, meszelt falú, pergolásspalettás házak nem véletlenül terjedtek el. A helyi népi építészetben számos példa van a szigeteletlen fa és a nehézszerkezet kombinálására, az ott élők hosszú ideje ezekkel a megoldásokkal védekeznek a nyári hőség ellen.
Szükségünk is lesz ezekre a megoldásokra, mert a nem is anynyira távoli jövőben – 2050-ben – becslések szerint a Föld lakóinak
a száma eléri a 9,8 milliárdot, és a lakosság kétharmada városokban
és azok agglomerációiban él majd. Vajon hány fokban? ¡

Forrás: Kamondy Tibor, okl. építőmérnök,
műemlékvédelmi szakmérnök

tás szükségességére. Ráadásul közösségteremtő erejük és nevelő
funkciójuk mellett friss zöldséggel, gyümölccsel, fűszernövénnyel
látják el az őket gondozó városlakókat. Ugyancsak jó megoldás
lenne a lapos tetős házak tetejének lehető legegyszerűbb zöldítése, vagy ha a nagyvállalatok bezöldítenék telephelyeiken az épületek tetejét, ahogyan azt némely cégek már el is kezdték.
Amerikában az évtized elején komoly kutatások indultak a nagyvárosok mikroklímájának visszaállításáért. Egy New York-i program
a háztetők kifehérítését célozta meg. Kutatások szerint ugyanis a fehér tetők építése nagymértékben segíti a városi hőszigeteﬀektus
csökkentését. Egy rendkívül forró nyári napon a fehér tetők több
mint 5 Celsius-fokkal hűvösebbek voltak, mint a hagyományos fekete színűek, ahol 76 Celsius-fokot mértek. A városokban a lapos tetők
a vízszigetelésükhöz használt szurok miatt feketék, mert ez az anyag
képlékeny, és jobban idomul a tetők geometriájához.
Jó megoldást jelenthet a természetes építőanyagok használata.
A világos mészköveknek például egyedülállóan kedvezőek a hőtani
tulajdonságaik, a belőlük készült burkolatok, legyenek azok akár térvagy épületburkolatok, a napsugárzás hőjének túlnyomó részét viszszaverik, ami a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a hő kánikula idején
sem akkumulálódik bennük. Szemben más anyagokkal, a fehér mész-
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Idénn június 13-án,
a dééli órákban
a buudapesti
Kosssuth tér környékkén lézeres
távhhőmérővel
mértt burkolatok
hőm
mérséklete,
amikkor a levegő
34 °°C-os volt.

klímaváltozás, egészségügyi kockázat, dekarbonizáció

Az európaiak
egészsége
érdekében
Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete, az EASAC a klímaváltozás
egészségügyi hatásairól adott ki átfogó jelentést, melyben az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépést sürget az Európában élő
emberek egészségének védelme érdekében.

A

z EASAC jelentése rámutat a klímaváltozás következtében kialakuló egészségkárosodásokra, valamint a
fosszilis tüzelőanyagok gyors kivonásának előnyeire,
továbbá felhívja a ﬁgyelmet az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának csökkentésére tett azonnali intézkedésekre
az éghajlat stabilizálása érdekében.
De melyek a várható egészségügyi következményei a klímaváltozásnak Európában? A szélsőségesebb időjárás, az egyre gyakoribb hőhullámok okozta negatív hatások elsősorban az időseket, a gyermekeket, a betegeket, különösen a szív- és érrendszeri
betegségben szenvedőket érintik. Ám mindannyiunkra nézve
súlyosbodó egészségügyi kockázatot jelent, ha az üvegházgázkibocsátás a jövőben a mai trendek szerint alakul, mivel akkor
az évszázad végére várhatóan több mint 3 Celsius-fokkal lenne
magasabb az átlaghőmérséklet, mint amennyi az iparosodás előtt
volt. Az emberiség körülbelül 30 százaléka már most is olyan vidékeken él, ahol a napi felszíni hőmérséklet és a relatív nedvesség
növeli a halálozási rátát, és az előrejelzések szerint még akkor is
48 százalékra nő 2100-ra az ilyen kedvezőtlen környezetben élők
aránya, ha sikerül jelentősen csökkenteni az üvegházhatású gázok
kibocsátását, áll a jelentésben.
A legfontosabb a klíma stabilizálása és az üvegházgáz-kibocsátás korlátozása; a testület szerint mindehhez politikai akaratra

–25-től –15-ig

5-től 15-ig

–15-től –5-ig

15-től 25-ig

nincs adat

25-től 35-ig

nem volt elemzés tárgya

–5-től

5-ig

35 fölött

Várható terméshozam-változások vízhiány, illetve vízbőség miatt (%)

van szükség. Az EASAC javaslatai között szerepel a „szénmentes”
gazdaság megvalósítása, melynek előnyét abban látják a kutatók,
hogy a dekarbonizáció egyszerre segítené a klíma védelmét és a
közegészségügyi célok elérését, amivel több százezer olyan korai
halálozás lenne elkerülhető, amelyek mögött a légszennyezés áll.
Több zöldség és gyümölcs fogyasztását is javasolják, mert úgy
gondolják, hogy ez csökkentené a vörös hússal kapcsolatba hozott szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. A jelentés
kitér arra is, hogy a melegedő klíma miatt Európában új betegséghordozók jelennek meg, mint például az ázsiai tigrisszúnyog,
amely számos vírus: az agyvelőgyulladás, a Chikungunya-láz, a
dengue-láz, a nyugat-nílusi láz, a sárgaláz és a Zika-vírus hordozója.
A klímaváltozás a gyakoribb villámárvizek, áradások miatt
fokozza az élelmiszer- és ivóvízfertőzések kockázatát is. A klímavédelem ezért a fertőző betegségek terjedésének korlátozását is
jelentené egyben. A jelentés megállapítja továbbá, hogy a klímaváltozás közegészségügyi hatásai nem igazán jelennek meg az
uniós szakpolitikákban. Az EASAC szerint fontos fellépni a klímaváltozás okairól és következményeiről keringő téves információk
ellen is, mert a hamis hírek aláássák a klímavédelmi intézkedések
mögötti politikai akaratot. Ezért vélekedik úgy a testület, hogy
gyors klímavédelmi intézkedésekre van szükséges a kontinensünkön élők egészségének védelme érdekében. ¡
Nyugat-nílusi vírus: fertőzési
esetek terjedése (előrejelzés)
< 0,004
0,004–0,02

nincs előrejelzés
nem volt elemzés tárgya

0,02–0,06
0,06–0,5
> 0,5
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Szerző: Bencze Áron

Fizikai erőszak nélkül
Miközben ezeket a sorokat olvassa, egy hekkertámadás egészen biztosan megvalósult
a világ valamely pontján. A kiberbűnözők már nem csupán otthoni számítógépeinket
veszélyeztetik, tevékenységükkel lebéníthatják országok teljes egészségügyi rendszerét
vagy kontinenseket lefedő telekommunikációs vállalatokat és nemzetközileg jegyzett
bankházakat is. A modern terrorizmus e válfaja kényelmes karosszékből irányítva,
fizikai erőszak nélkül teheti tönkre az életünket.

A

szakértők szerint hamarosan a drognál is nagyobb bizniszt képviselhetnek a zsarolóvírusok, és gyakorlatilag
már mindenkit meghekkeltek egyszer életében, maximum az érintett nem volt tisztában azzal, hogy támadás érte. A statisztikai adatok mindenesetre meghökkentőek:
10 másodpercenként támadnak meg bűnözők egy otthoni számítógépet, évente mintegy 500 millió felhasználói adatot lopnak el,
a zsarolóvírusos támadások száma pedig évente 350 százalékkal nő.

mel legalábbis – vírus- és féregtámadások szintjét érte még csak
el, és jórészt jelentéktelen károkat tudtak csupán okozni, melyeket
egy újratelepítéssel lehetett korrigálni. A 21. század azonban már
robbanásszerű változásokat hozott ezen a területen: megjelentek
egyebek mellett a rosszindulatú szoftverek, a gyökércsomagok és
a célzott támadások is. Nemcsak a bűnözők repertoárja lett jóval
szélesebb, de az okozott kár mértéke is radikálisan nőtt. 2017-ben
például egy brutális zsarolóvírus söpört végig a neten, és néhány
óra alatt több százezer gépet fertőzött meg. Az Oroszországból
indult WannaCry nevű zsarolóvírus készítői első körben 300 dollárt követeltek bitcoinban a megfertőzött gépek felhasználóitól,
és ha valaki nem ﬁzetett időre, akkor az összeg megduplázódott,
később pedig végérvényesen eltűntek a dokumentumok a számítógépekről. A támadás világméretű volt, a kártevő közel 150 országot

Senki sincs biztonságban
Azok a boldog békeidők… – feltehetően így gondolhatnak viszsza nosztalgikus hangulatban az IT-szakemberek az előző évezred
utolsó évtizedeire, amikor a kiberbűnőzés az egyszerű – mai szem-
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érintett: Nagy-Britanniában mintegy félszáz egészségügyi intézményt bénítottak meg, Franciaországban leálltak a Renault gyárai, megfertőződött az orosz kormányzat legalább ezer számítógépe, de az érintettek között voltak spanyol telekommunikációs
cégek és az amerikai FedEx nemzetközi szállítmányozóvállalat is.
Magyarországot is elérte az Europol által példátlannak nevezett
támadási hullám, a Telenor mobilszolgáltató azonban még időben
tudott lépni ellene.
A bűnözők egyébként egy ismert és a Microsoft által korábban
már befoltozott (MS17-010) sérülékenységet használtak ki, de mivel a felhasználók nem frissítették időben a Windowst, ezért a vírus
alig néhány óra alatt szabadon terjedhetett szét a világ több mint
másfél száz országában. A kibertámadások mértéke évről évre elképesztő tempóban nő, 2015-ben a zsarolóvírusos támadások által
okozott kárt még mindössze 325 millió dollárra becsülték, 2017
végére ez az összeg ötmilliárd dollár körül volt, a Cybersecurities
Ventures jelentése szerint 2021-re világszerte már több mint hatezer milliárd dollárnyi veszteséget fognak okozni ezek a kártevők,
ez az összeg pedig nagyobb, mint az illegális drogkereskedelemből
származó globális bevétel.

rejlett, hogy a fájlokat manuálisan is vissza lehetett állítani, igaz,
nem volt egyszerű feladat, csak a megfelelő átnevezési algoritmust
kellett kitalálni. Az első vírusok, melyek valóban titkosították
a számítógép adatait, csak 15 évvel ezelőtt jelentek meg; ez a gyakorlatban azzal járt, hogy a kártevő eltávolítása után is elérhetetlenek maradtak az adatok.
A zsarolóvírusok jelenlegi korszaka 2013-ban, a Cryptolocker
család kifejlesztésével vette kezdetét. Ez a típusú kártevő a titkosítás után a titkosítókulcsot a támadónak küldi el, aki természetesen pénzért cserébe juttatja el az áldozatának. A kiberbűnözők
egy teljes iparágat építettek fel az új generációs zsarolóvírusra:
külön weboldalakat és ügyfélszolgálatokat tartanak fenn az áldozatoknak, akiknek ráadásul többféle ﬁzetési lehetőséget ajánlanak fel. Magát a kártevőt elsősorban kéretlen levélben található
csatolmánnyal vagy hivatkozással, esetleg fertőzött weboldalon
keresztül juttatják el a potenciális jelöltekhez. Mielőtt személyes
indíttatást keresnénk a támadások mögött, érdemes tisztában
lenni azzal, hogy a bűnözők az esetek döntő többségében nem
célzottan támadnak, hanem minél nagyobb számban próbálják
eljuttatni a vírust random címekre. Nekik teljesen mindegy, hogy

A bűnözők az esetek döntő többségében nem célzottan támadnak,
hanem minél nagyobb számban
próbálják eljuttatni a vírust random
címekre. Egyetlen szempont vezérli
őket: ﬁzessék ki a követelt összeget. A kiberbűnözés elterjedését támogatja, hogy az olcsó működtetés
minimális kockázatokkal párosul.
A kriptovaluták elterjedésével pedig
jószerével követhetetlenné váltak
a zsarolók.

az adott felhasználó egy többmilliárdos árbevételű vállalat, egy állami intézmény vagy éppen egy leszázalékolt kisnyugdíjas egy nevesincs zsákfaluban. Egyetlen szempont vezérli őket: ﬁzessék ki
a követelt összeget.
A hatékonyság érdekében pszichológiai fegyvert is bevetnek
olykor a bűnözők, némely esetekben például egy számláló jelenik
meg a monitoron, amely mutatja, hogy mennyi idő múlva növekszik a követelés. Az emberi jóindulatra építve olyan típusú zsarolóvírust is kifejlesztettek már, amely eltekint az eredeti követeléstől
– ha vírussal fertőzzük meg ismerőseinket és barátainkat. Nem

Komplett iparág
Az első zsarolóvírust még 1989 decemberében küldték szét egy
olyan ingyenes HIV/AIDS-szel kapcsolatos kérdőívet tartalmazó
ﬂopilemezen, mely néhány nappal később, aktivizálva a vírust,
zárolta a számítógépet, és egy panamai postaﬁókot megadva követeltek 189 dollárt. A zsaroló biztosra ment, és legalább húszezer
címre juttatta el postai küldeményét. A vírus azonban nem titkosította a merevlemez fájljait, csupán módosította a fájlneveket.
A szakemberek által gyengének minősített támadás hibája abban
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kell hozzá sok fantázia, milyen ütemben terjednek az ilyen típusú
megoldások… A kiberbűnözés elterjedését támogatja, hogy az olcsó működtetés minimális kockázatokkal párosul. A kriptovaluták
elterjedésével jószerével követhetetlenné váltak a zsarolók, de akik
a hagyományos ﬁzetési szolgáltatásoknál maradtak, azok többszörös szolgáltatóváltással tudnak könnyen elrejtőzni a hatóságok elől. A zsarolóvírusok terjedését az is elősegítette, hogy gyakran már nem a fejlesztők hasznosítják a kártevőt, hanem egyszerűen eladják olyan bűnözőknek, akik fantáziát látnak benne. Ha
a rendőrség fel is tud deríteni egy-egy esetet, akkor sem jutnak
el a kártevő ötletgazdájáig. Ráadásul a zsarolóvírusok mögötti
infrastruktúra könnyen változtatható, így a vírusfejlesztők bármikor áthelyezhetik működésüket, ezzel szinte lehetetlenné teszik
felkutatásukat és azonosításukat.

A DDoS – elosztott túlterheléses támadás – a kiszemelt szerver
átmeneti kiakasztását jelenti, a támadók számos számítógépről
egyidejűleg indítanak kéréseket az adott oldalra, mely a folyamatos túlterheltségtől elérhetetlenné válik. Konkrét weboldalak ellen
használják a defacementet, azaz elcsúfítást; ennek során a támadók megváltoztatják az adott site megjelenését. Ilyen akciókra
elsősorban politikai állásfoglalás vagy egyéb markáns, szélsőséges
véleménynyilvánítás esetén kerül sor.
Mi a helyzet az okoseszközökkel?
Feltehetően nem mindenki számára egyértelmű, de okoseszközeink ugyanúgy ki vannak téve a vírustámadásoknak és
kémprogramoknak, mint a számítógépeink. A Samsung éppen
a nyár elején írt ﬁgyelmeztető bejegyzést a Twitter-oldalán,
melyben arról van szó, hogy milyen gyakran érdemes víruskeresést indítaniuk azoknak, akiknek QLED tévéjük van. Bizony,
meglehetősen gyakran! Az ajánlott ellenőrzést elvileg néhány
hetente kellene lefuttatni az okostévén. A bejegyzés szerint
az ellenőrzés kimondottan azokra vonatkozik, akiknek a televíziójuk az otthoni wiﬁhálózatra csatlakozik, illetve a vizsgálat
a készülékek hibátlan működésének fenntartása érdekében
szükséges. A rendszeresség azért is rendkívül fontos, mert az
okostévék feletti irányítás átvételével a kiberbűnözők egyrészt
a hálózaton található többi eszközt is megtámadhatják, másrészt az illetéktelenek megismerhetik a felhasználók szokásait,
érdeklődését, és könnyen szenzitív adatokat gyűjthetnek róluk.
A kiberbűnözők nem kímélik a mobilokat sem, az androidos
okostelefonok sérülékenységeit kihasználó zsarolóvírusok
száma sokszorosára emelkedett az elmúlt években. Az androidos zsarolóvírusok elsősorban a Google Playen kívüli digitális
áruházakban bukkannak fel, ezért is különösen fontos, hogy
óvatosan töltsünk le appokat külső forrásból.

A kémkedéstől a zaklatásig
A bűnözői kreativitás határtalan, az elmúlt évtizedekben számos
támadási formát fejlesztettek ki, megnehezítve a felhasználók
életét. Az egyik leggyakoribb támadástípus az ipari vagy politikai
kémkedés, melynek során a bűnözők az adott vállalat vagy kormányzati szerv hálózatára jutnak be, hogy bizalmas információkat
szerezzenek. A tapasztalatok alapján az ázsiai – főként kínai – szervezett kiberbűnözői csoportok az ipari titkok ellopására koncentrálnak, az orosz vagy arab hekkereket pedig elsősorban a politikai
befolyásolás motiválja. Fontos szempont, hogy nemcsak a nagyvállalatok kerülnek a kémkedők célkeresztjébe, hanem minden
olyan kis és közepes méretű cég is, amely értékes szabadalmakat
birtokol. Márpedig a felmérések szerint az európai szabadalmak
közel fele közepes méretű cégek tulajdonában van.
Az adatmegsemmisítés egy nem túlcizellált, ám annál komolyabb anyagi károkat okozó támadási forma, melyet a zsarolóvírusokkal kiegészítve még proﬁtszerzésre is szoktak használni.
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ben gyanús a doménnév, az URL-sáv bal oldalán található lakatra
kattintva ellenőrizhetjük a biztonsági tanúsítvány tulajdonosát.
Ilyen esetekben minden alkalommal a szolgáltató doménnevét kell
ott találnunk. Ezek az alaplépések természetesen nem garantálják,
hogy nem érhetnek minket kibertámadások, viszont azok jelentős
része ellen védelmet nyújtanak. Ami pedig a technikai védelmet
illeti: rendszeresen frissítsük operációs rendszerünket és alkalmazásainkat. A Windows Update után legalább az ismert és már kijavított hibákat nem tudják kihasználni a bűnözők, az Oﬃe, Java és
Flash alkalmazásokat pedig be lehet állítani, hogy automatikusan
frissítsék magukat, így azokkal nem is kell külön törődnünk. A vállalati felhasználók patch-menedzsment megoldásokkal tarthatják
karban gépeiket. Nem mindegy az sem, hogy milyen böngészőben
szörfölünk az interneten. Egy régi Internet Explorer nem különösebben ajánlott, helyette használjon Chrome-ot, esetleg Firefoxot.
De még ezeket is frissítse rendszeresen. Ha nem a saját számítógépét használja, legyen óvatos, és érzékeny tartalmakkal bíró ﬁókjaiba ne lépjen be. Ismeretlen címről érkező e-mailek esetén még
akkor se adja meg személyes adatait, ha kecsegtető ajándékot vagy
nyereményt ígérnek cserébe. Csatolmányokat kizárólag akkor
nyissunk meg, ha azokat megbízható és általunk ismert személy
küldte, és a levél megfogalmazása sem gyanús. Legyünk óvatosak
az e-mailekben és üzenetekben érkező különböző hivatkozásokkal
is, hiszen gyakran kártevővel fertőzött weboldalra navigálnak minket. Gépeinkre telepítsünk vírusirtó programokat, melyeket időről
időre frissítsünk. A zsarolóvírusok ellen pedig a legjobb megoldás
a biztonsági mentés. Adatainkat rendszeresen mentsük egy olyan
külső tárolóra, mely nem csatlakozik az internethez vagy a helyi
hálózathoz. A rendszergazdák központosított backup megoldásokkal védhetik ki az ilyen típusú támadásokat. Százszázalékos
védelmet, sajnos, sosem érhetünk el, de ha egy átlagfelhasználó
betartja az alapszabályokat, akkor jó eséllyel nem törhetik át könynyen a védelmét. ¡

A kiberbűnözés legveszélyesebb formája egyes kritikus infrastruktúrák szabotálása, elsősorban azoké, melyek komoly társadalmi következményekkel járnak. A pénzügyi rendszer összeomlása a történelmi példákat tekintve általában ﬁzikai agresszióhoz,
zavargásokhoz vezet, az energiaszektor elleni szabotázs pedig már
egészen biztosan emberéleteket követelne – például egy egészségügyi intézmény esetében –, de még a telekommunikációs ágazat
tönkretétele is számos más szolgáltatás veszteségét okozná.
A hagyományos kiberbűncselekmények mellett egyre komolyabb méreteket ölt a gyermekek fejlődésére jelentős hatást gyakorló cyberbullying: magyarul online megfélemlítés, zaklatás. A kutatások szerint Magyarországon minden harmadik kiskorúnak volt
már része internetes zaklatásban, például online kirekesztésben, magánjellegű információkkal való visszaélésben vagy internetes bántalmazásban. Felmérések arra is felhívják a ﬁgyelmet, hogy csupán
a gyerekek tizede kér segítséget, és a szülők alig fele tud arról, hogy
bántalmazás érte a gyermeküket. Az esetek többségében a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az idősebb generáció – elsősorban saját tapasztalat hiányában – sincs tisztában az online világ
veszélyeivel. Éppen ezért kell nagy hangsúlyt helyezni a szülők tájékoztatására, akik így könnyebben tudnak segíteni a gyermekeiknek.

Mit tehetünk a támadások ellen?
Még egy átlagos IT-tudással felvértezett felhasználó is sokat tehet
az online védelme érdekében. A rendkívül egyedinek tűnő 12345
kombinációjú jelszó feltöréséhez még hekkernek sem kell lenni,
de még a vezeték- és keresztnevünk egymás utáni kombinációja
sem nyújt tökéletes biztonságot. A felhasználói tudatosság növelése elengedhetetlen: sose kapcsoljuk ki a tűzfalat, és mindig ellenőrizzük, hogy biztonságos-e a felkeresett weboldal. A biztonságos
oldalak a sima http protokoll helyett a https-t használják, amit
a böngésző címsorában egy kis bezárt lakat ikon jelez. Amennyi-

Sose kapcsoljuk ki a tűzfalat, és ellenőrizzük, hogy
biztonságos-e a felkeresett
weboldal. Rendszeresen
frissítsük operációs rendszerünket és alkalmazásainkat.
Csatolmányokat kizárólag
akkor nyissunk meg, ha azokat megbízható és általunk
ismert személy küldte, és
a levél megfogalmazása sem
gyanús. Legyünk óvatosak az
e-mailekben és üzenetekben
érkező különböző hivatkozásokkal is. A zsarolóvírusok
ellen pedig a legjobb megoldás a biztonsági mentés.
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személyes adataink biztonsága • pozitív hatás, stabil ökoszisztéma

Félünk az internetes banki szolgáltatásoktól
Noha a régió országainál tudatosabbak pénzügyeiket
A
tekintve a magyarok, az internetes banki szolgáltatások elterjedésében mégis le vagyunk maradva. Az EY
3600 fő megkérdezésével készült régiós kutatásából
kiderül, személyes adataink biztonsága miatt érzett
félelmünk gátolja a technológiai előretörést.

hét kelet-közép-európai országra kiterjedő kutatás ránk vonatkozó egyik legérdekesebb megállapítása szerint bár a magyarok döntő többsége
(71 százaléka) felkészült rá, hogy elsősorban interneten keresztül intézze pénzügyeit, a lakosság mégis
kevesebb mint fele (42 százalék) használja tudatosan a bankok és biztosítók digitális szolgáltatásait. A felmérésből a többi között az is kiolvasható,
hogy ugyan a magyarok négyötödének van okostelefonja, online bankoláskor a döntő többség, mintegy
90 százalék (!) az asztali gépét vagy laptopját használja. Okostelefont kevesebb mint a válaszadók fele
(42 százaléka), tabletet pedig mindössze 20 százalékuk vesz kézbe erre a célra. Biztató adat, hogy a megkérdezett magyarok több mint kétharmada jobban
támaszkodna a jövőben online megoldásokra, ami
messze felülmúlja a régiós átlagot, ami 44 százalék.
Ugyanakkor a digitális fejlődést nagymértékben befolyásolják félelmeink: tízből kilenc válaszadó attól
tart, személyes adatai illetéktelen kezekbe kerül internetes vásárlás során. Az EY kutatása ezzel kapcsolatban arra a megállapításra jutott, hogy a gátak
lebontásához a pénzintézeteknek komoly fejlesztéseket kell végezniük az adatvédelmet illetően. ¡

A vártnál is gyorsabban terjed az 5G
Az 5G feltartóztathatatlanul elindult, mégA
hozzá meglehetősen nagy sebességgel, híven
tükrözve a szolgáltatók és a felhasználók komoly érdeklődését az új technológia iránt.
Az Ericsson Mobilitási Jelentése szerint az 5G
előfizetések száma a legújabb várakozások
alapján 2024-re elérheti az 1,9 milliárdot.
2018 2024
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Forrás: Ericcson Mobilitási Jelentés, 2019. június

2018 2024

37

82

46

2018 2024

inno -tér

kommunikációs szolgáltatók számos piacon indították
el idén tavasszal 5G szolgáltatásaikat, és az új technológia gyorsabb elterjedésében nagy szerepet játszanak a lapka- és készülékgyártók is. A növekvő kínálatnak köszönhetően az 5G előﬁzetések száma 2019 végére világszerte elérheti a 10 milliót. A legnagyobb lendület az észak-amerikai
piacon várható, a régióban 2024-re az összes mobil-előﬁzetés 63 százaléka várhatóan 5G szolgáltatásra szól majd. A második helyen áll Északkelet-Ázsia, utána következik Európa.
„Az 5G pozitív hatással lesz az emberek életére és a vállalkozások működésére, túlszárnyalja az IoT és a negyedik
ipari forradalom kínálta előnyöket” – prognosztizálja Fredrik Jejdling, az Ericsson alelnöke és hálózatokért felelős igazgatója, aki szerint az 5G adta lehetőségek teljes körű kiaknázásához olyan stabil ökoszisztéma kialakítása szükséges,
amelyben a technológiai, hatósági, biztonsági és ipari partnerek egyaránt szerepet játszanak. A cég előrejelzései szerint
2024 végére a globális havi adatforgalom 35 százaléka 5G
hálózatokon bonyolódik majd. Jelenleg 1 milliárd mobil IoTkapcsolat van világszerte – ez 2024-re várhatóan 4,1 milliárdra nő, és ennek 45 százalékát a Massive IoT teszi majd ki. ¡
Mobil-előﬁzetések régiónként és technológiánként (%)
5G
LTE (4G)
WCDMA /HSPA (3G)

Megjegyzés: az összes
előﬁzetés 1 százalékát
csak GSM/EDGE (2G) el nem érő technológiák nem szerepelnek
csak CDMA (2G/3G)
a graﬁkonon.
TD -SCDMA (2G/3G)

Stellan Ottosson • Romsics Ignác • Szirmai Viktória

Stellan Ottosson

Darwin
Az óvatos forradalmár

a barikádokon, ő maga békés családi
életet élt downe-i otthonában, ugyanakkor több száz személlyel levelezett,
és megingathatatlan ateistaként halt
meg, de pénzzel támogatta Downe lelkészének szociális kezdeményezéseit.
A szerző a fennmaradt gazdag
levélanyagban igyekezett megtalálni
a korszakalkotó művek mögött álló
embert. A könyvből kirajzolódik, hogy
a nagy tudósról bennünk élő kép sok
tekintetben nem eléggé árnyalt vagy
egyenesen hamis, sőt hamisított. •

Typotex Kiadó
Charles Darwin forradalmasította az
emberi faj eredetével kapcsolatos nézeteket, provokálta a korát, sőt még ma
is provokálóan hathat. Ebből a páratlan
életrajzból a gondolkodó és taktikus
Darwint ismerhetjük meg, egy elbűvölő
és humoros tudóst, aki meg volt győződve arról, hogy az általa evolúciónak
nevezett elmélet tézisei kiállják az idő
próbáját. Amíg hívei küzdöttek

Romsics Ignác

Bethlen István
Helikon Kiadó
A szerző Bethlen Istvánról írott életrajza 1991-ben jelent meg először,
1995-ben pedig angolul is kiadták
az Amerikai Egyesült Államokban.
Az első és az azóta megjelent változatok – így e kiadás – között egyetlen
lényeges különbség van: az 1993-ban
Moszkvából hazakerült iratok szükségessé tették az Epilógusban eredetileg
írottak módosítását. Egyértelművé vált
ugyanis, hogy a szovjet vezetés nem
azért vitette ki Bethlent Moszkvába,

mert Erdélyben vagy Magyarországon
politikai szerepet szánt neki, hanem
éppen ellenkezőleg: azért, hogy a magyarországi politikai életből, mint zavaró tényezőt, eltávolítsa. E kiadás utolsó
oldalain a szerző röviden utal azokra
a levelekre is, amelyeket 1944–1945-ös
magyarországi szovjet házi őrizete idején Bethlen írt felnőtt- és időskori szerelmének, Széchenyi Andor Pálnénak. Ezeket a grófné leányunokája bocsátotta
a szerző rendelkezésére 2015-ben. •

Szirmai Viktória

Városok és városlakók
A befogadó és a kirekesztő városok

határozottságokkal és az urbanizációs
sajátosságokkal is összefüggő nagyvárosi társadalmi egyenlőtlenségek,
meghatározott társadalmi csoportok
befogadása, mások kirekesztése, a történetileg inkább duális, kevert társadalmi összetételű nagyvárosi terek
mai újraszerveződései. Összehasonlító
elemzésekben tárja fel a nyugat-európai és a kelet-közép-európai fővárosok, köztük kiemelten a magyar főváros
történeti és mai társadalmi szerkezeti
sajátosságait, a szocialista urbanizáció
máig érvényesülő hatásait, a globalizált
urbanizáció következményeit. •

Corvina Kiadó
A Széchenyi-díjas szerző könyvében
bemutatja napjaink európai, köztük
a magyar nagyvárosi társadalmak területi társadalmi szerkezetét érintő radikális átalakulásokat, elemzi a történeti
és a mai, globális urbanizációs hatások
metszeteiben újraszerveződő nagyvárosokat, ellentmondásos társadalmi viszonyaikat, az európai nagyvárosok közötti
közeledési trendeket és a meglévő
különbségeket. A fejezetekből kiderülnek a társadalmi strukturális meg-

lapozó
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kozmikus sugárterhelés, termolumineszcens dózismérő

Szerző: Stöckert Gábor

Forrás: atomeromu.hu

A Pille az Atomenergetikai Múzeumban: olvasóegység, mérőegység és memóriakártya

ciális kristállyal teszi lehetővé: egy vastagabb ﬁlctoll méretű tokba
diszpróziummal szennyezett kalcium-szulfátot helyeznek, amely
– tulajdonságai révén – elnyeli a kozmikus sugárzást, és közben
ionizálódik. Az egykilós műszer pedig maga a leolvasó: tokostul
bele kell dugni a kristályt, amely aztán melegítés hatására a sugárzással arányos erősségű fényt bocsát ki, és ebből lehet következtetni a sugárzás mértékére. A leolvasás a kristályt alapállapotba
állítja vissza, így újra fel lehet használni. Az AEKI kutatói méréseikkel egyebek közt azt is megállapították már, hogy a sugárzás
hogyan függ a naptevékenységtől, hogy a vékonyabb falú űrhajók
belsejében nagyobb a sugárzás, illetve hogy a sugárzás eltérő az
űrállomások különböző moduljaiban is.
A Pillét 1980-as debütálása után Apáthy és kollégái még többször korszerűsítették, 1983-ban egy érzékenyebb változata feljutott
INDEX

Farkas Ber
Fa
e talan és a Pille

a Szaljut–7-re, 1984-ben Sally Ride, az első amerikai űrhajósnő
mért vele a Challenger űrsiklón, 1986-ban pedig a Mir űrállomásra
is felkerült egy példány. 1994-re elkészült egy modern, mikroprocesszoros verzió, és ennek módosított darabjai megjárták a Mirt,
majd a Nemzetközi Űrállomást (ISS) is. Utóbbin 2001-ben James
Voss amerikai űrhajós 1700 mérést végzett a Pillével az Európai Űrügynökség (ESA) egyik kísérletében. A legnagyobb sikert azonban
2003-ban érte el a műszer: az Orosz Űrügynökség az űrállomás
állandó szolgálati rendszerének részévé tette a kis gépet. Az ISS
mindenkori legénységének orosz tagjai így a mai napig a Pillével
ﬁgyelik a kozmikus háttérsugárzást, a mérőrudakat az űrsétákra is
magukkal viszik. 2007-ben a magyar űrturista Charles Simonyi is
használta a műszert. 2018 nyarán pedig a Szojuz MSZ–09 legénysége új Pillét vitt az űrállomásra, és 15 év szolgálat után lecserélték

Forrás: NASA

Amikor Farkas Bertalan 1980-ban első magyar űrhajósként betette a lábát a Szaljut–6 űrállomásra, magával vitt egy kis műszert,
amelyet alkotói csak Pillének becéztek, olykor pedig TLD-nek, ami
a termolumineszcens dózismérő rövidítése volt.
A Pille a KFKI Atomenergia Kutatóintézetében (AEKI) készült
Apáthy István vezetésével, kifejezetten Farkas Bertalan útjára, de
fejlesztését megelőzte egy korábbi eszköz, amelyet öt év alatt terveztek meg. Ezt TLD–04B-nek hívták, és az űrhajósokat érő kozmikus sugárzás mérésére szolgált, viszont 12 kilós volt, a méréseit
pedig csak a Földön lehetett kiértékelni. Egy hasonló, de kisebb és
fedélzeten is leolvasható műszer konstruálására 1978-ban tett javaslatot a Farkas űrrepülését előkészítő szovjet delegáció, és Apáthyék
egy évvel később fényes sikerrel jártak: a Pille alig egykilós volt, fogyasztása kicsi, és az űrállomáson is ki lehetett értékelni az adatait.
A világűrben, alacsony Föld körüli pályán nagyjából 60-80-szor
annyi sugárterhelés éri az embert, mint a Földön, és ez egy ponton
túl már kimutatható rákkockázatot jelent, ezért fontos a kozmikus sugárzás rendszeres ﬁgyelése. A Pille doziméter ezt egy spe-
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a régi leolvasó egységet egy korszerűbbre. Ezzel együtt nyolc új
dózismérő rudacska is került az ISS-re, így már összesen húsz van
odafent. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a legsikeresebb magyar űrkütyüre még sokáig büszkék lehetünk. ¡
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