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ségű munkásságukért az elméleti számítógép-tudomány
és a diszkrét matematika terén, és szerepükért abban,

zású) kitüntetettje – az 1926-ban Budapesten született,
1941 óta az Egyesült Államokban élő Lax Péter 2005-ben,
míg Szemerédi Endre 2012-ben érdemelte ki az elismerést.
Régóta kijárt ez Lovász Lászlónak, akinek köszönhetően
a diszkrét matematika és a viszonylag fiatal elméleti
számítógép-tudomány a modern matematika központi
területeivé váltak. A norvégok szerint Lovász László tudományos publikációi mellett számos könyv szerzőjeként
ismert, műveiben mindig világosan és érthetően fogalmaz
– ezt mi évtizedek óta tudjuk. Munkásságának egyik
legfontosabb eredménye, hogy meghatározta, hogyan
képes a diszkrét matematika megoldani a számítógéptudomány alapvető elméleti kérdéseit.
Napjaink egyik legnagyobb hatású, egyik legeredményesebb szakembere ő, akit sohasem a díjak motiváltak
– miközben egyebek mellett elnyerte a Wolf-, a Knuth-,
a Gödel- és a Kiotó-díjat. A megismerés öröme és izgalma
semmi mással össze nem hasonlítható élményt jelent
számára. Elnöke volt a Nemzetközi Matematikai Uniónak
és kétszer a Magyar Tudományos Akadémiának.
Külföldi egyetemeken is dolgozott, de mindig hazatért.
Most is itthon kutat csöndesen, szerényen, de annál
hatékonyabban. Mi mást, mint a koronavírusjárvány matematikáját!
Szegedi Imre

Címlapkép forrása: Főmterv Zrt. – Fotó: Szikszay Ágnes

Felelős kiadó: Innotéka Kiadó, Disszeminációs és Médiaügynökség Kft.
Ügyvezető: Jung Péter, jung@innoteka.hu, 30/902-8966
Főszerkesztő: Kertész Bernadett, kertesz@innoteka.hu, 30/902-8930
Olvasószerkesztő: Szabó Márta • Művészeti vezető: Garamszegi Krisztina, garamszegi@innoteka.hu, 30/902-8812
Hirdetésfelvétel: Budai Krisztina, budai@innoteka.hu, 30/902-8931
Szerkesz tőség: 1034 Budapest, Bécsi út 126–128., inno@innoteka.hu, innoteka.hu • Nyomda: Prime Rate Kft.
Előﬁzethető az innoteka.hu honlapon vagy az inno@innoteka.hu címen. • ISSN 2062-6525
A ﬁzetett anyagok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

2

innotéka
inn

2021. április

jegyzet, tartalom, impresszum

Interjú Farkas Eszter neurobiológussal

Szerző: Szegedi Im
mre • Fotó: Reviczky Zso
oltt

Keresi a kihívásokat
„Az ember akkor tud élni a felkínált lehetőséggel, ha felkészült. Sok minden mellett
azért megyünk el, mert nem vagyunk készen a véletlen által nyújtott feladatra” – nyilatkozta magazinunknak az agyi keringést kutató Farkas Eszter, a Szegedi Tudományegyetem docense, akit Dénes Ádám agykutató ajánlott. Se a laborban, se a mindennapi
életben nem ijed meg a gyakorlati feladatoktól. Az eltökéltség is szerepet játszik ebben,
mert amit eltervez, azt meg akarja csinálni. Így tanult meg rackát nyírni.

A dédszülői házban laktak Sióagárdon, négyéves lehetett,
amikor Szekszárdra, egy panelbe, majd a város szélére költöztek. A három és fél évvel fiatalabb húga, Kata könyvtáros, a tizennégy évvel fiatalabb Réka restaurátor-szobrászművész. A matematika–fizika szakos tanár édesanya és
a szobrászművész édesapa nagy szabadságot adva nevelte
a gyerekeket. Szabálykövető, fegyelmezett lányként beszélt
magáról, aki fuvolázott, sportolt, és mindig kitűnően tanult. Soha semmi huncutság, rosszalkodás?

– Általános iskolásként számos olyan dolgot elkövettem, amit
felnőtt fejjel veszélyesnek tartok. A város legfelső utcájában laktunk. Iskola után a szomszéd gyerekekkel, testvéremmel, unoka-

testvérekkel nekiindultunk a környező domboknak. Beszakadt
pincéket fedeztünk fel – gyertyákkal világítottuk meg a járatokat –, bunkert építettünk az erdőben. Igazi mauglik voltunk.
Mindezt a szülők tudta nélkül. Nem győztünk magyarázkodni,
amikor édesanyám megtalálta a gyertyamaradványokat a szobánkban. Nem tetszett neki a kalandozásunk, hiszen bármikor
tovább omolhattak az elhanyagolt pincék.
Tizennégy évesen vonzotta a képzőművészet, Szegedre,
a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolába akart menni, ami érthető a szobrász édesapa miatt.
Aztán mégis a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimná-
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ziumba jelentkezett biofizika tagozatra. Szekszárdról miért Szegedre vitt az út, s nem maradt otthon, vagy választotta a jóval közelebbi Pécset?

Előbb állatorvosnak készült, majd – talán – édesanyja pályáját követve a szegedi egyetem biológia–angol szakára jelentkezett. Szokatlan párosítás…

– A családi kapocs egyértelművé tette az irányt: édesapám Szegeden született. Noha Szekszárdon is volt nívós gimnázium, édesapám olyan hihetetlen nosztalgikus erővel beszélt a szülővárosáról, hogy nem lehetett ellenállni Szeged vonzásának. Ismertem
a várost, testvéreimmel nyaranta sok időt töltöttünk a nagyszülőknél. Édesapámhoz hasonlóan eleinte szobrász szerettem volna
lenni. Szerinte volt tehetségem hozzá, én mindig kételkedtem
magamban. A művészet mellett a biológia is érdekelt, minden
bátorságomat összeszedve a szüleim elé álltam és azt mondtam,
a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumba szeretnék felvételizni. Nem örültek, mert nem akartak kollégiumba engedni. Titkon
azt remélhették, olyan kevés tanulót vesznek fel, hogy talán nem
leszek köztük. Sikerült a felvételi.

– Az állatorvosi pálya komolyan felvetődött, de a sikeres felvételihez a kémiát sokkal jobban kellett volna tudnom. Meg sem próbáltam a felvételit. Középiskolás szinten óriási hatása van annak,
hogy az ember milyen tanárok kezei közé kerül. Nekem a biológiával és az angollal volt szerencsém. Talán véletlen egybeesés, hogy
az érettségi évében indult először biológia–angol tanári szak a szegedi egyetemen. A tanári pálya vonzott, akkor még nem éreztem
kutatói elhivatottságot. Ugyanakkor középiskolásként néhányan
bejártunk az egyetemre Kedves Miklós professzor kutatólaboratóriumába. Nem a növénytan, ezen belül a pollenek érdekeltek,
hanem a lehetőség, hogy belülről láthatom ezt a világot. Egyetemi
hallgatóként találkoztam az életemet meghatározó másik pedagógussal, az állatszervezettant oktató Fekete Éva professzorral. Élveztük az előadásait, gyakorlatait. Szakdolgozójának jelentkeztem.

A Rátz Tanár Úr Életműdíjas biológiatanár, Gál Béla tanítványa volt. Mi a titka Gál Bélának, akinek a kezei alól évtizedeken át kiváló tanítványok sora kerül ki?

– Hihetetlenül karizmatikus ember, aki arra tanított bennünket,
hogy a tudásért meg kell küzdeni. Folyamatosan kérdezett, gondolkodtatott. Az órái az interaktivitás jegyében teltek, bevont
bennünket a megismerés folyamatába. A középiskolás évek közepe táján merült fel, hogy az újonnan induló szegedi magyar–
angol két tannyelvű gimnáziumba megy át. Könyörögtünk neki,
hogy ne tegye.
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Negyedévesen a Tempus diákcsereprogram kutatási ösztöndíjával a Groningeni Egyetemen tanult. Volt különbség
a hazai és a holland egyetemi rendszer között?

– Angliába szerettem volna menni, de arról lemaradtam. Groningenben fél évet töltöttem, és utólag kiderült, így jártam jól. Az ottani oktatás abszolút gyakorlatorientált volt, nem előadásokra és
szemináriumi órákra jártunk, hanem hat hónapos kísérletes kutatási projektben vettünk részt. Nem fölülről jöttek az utasítások, hanem meghallgatták az ötleteinket. Az ízérzékelés agyi központjait
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kerestük – cukros vizet csöpögtettünk a patkány nyelvére, közben
néztük, hogy melyik régió aktiválódik az agyban. Magával ragadott
ez a világ. A környezet, a gondolkodásmód. Ekkor dőlt el, hogy bár
a tanítás is nagyszerű dolog, a kutatás jobban vonz. Ám ehhez az is
kellett, hogy a diplomaszerzés idején megkeressen az a holland kutató, akivel ösztöndíjas egyetemistaként dolgoztam. Elmondta, állásajánlatot kapott Amerikából, de babát vár, nem megy, és ha gondolom, engem javasol. Némi töprengés után mentem St. Louisba,
ahol a hasi és mellkasi szervek vegetatív beidegzését kutatták.
Az akkoriban nyugatra kerülő magyaroknak nagyon jó hírük volt.
Mire lejárt az amerikai szerződés, ismét megkeresték
a hollandok, hogy van egy PhD-helyük, amelyet csak külföldi tölthet be, és kérdezték: volna-e kedve hozzá?

– Választás elé kerültem. Az amerikai munkám alapján Szegeden
megvédhettem volna a PhD-fokozatomat, de úgy éreztem, nem vagyok készen a hazatérésre. Elfogadtam a hollandok négyéves PhDösztöndíját. 1997-ben mentem vissza Hollandiába, és ott kutattam
egészen 2001-ig az agyi erek elváltozásait. Majd hazajöttem, mert hiányzott a család, az otthon. Komfortérzetet ad az embernek, ha a saját
kultúrkörnyezetében élhet, más országokban vendégként igyekszik
alkalmazkodni. Eddig kilenc évet töltöttem Hollandiában, az Egyesült Államokban és Angliában, sok hasznos tapasztalatot gyűjtöttem.
Azt nyilatkozta, hogy a kutatók nagy többsége a véletlenek
vagy a kínálkozó lehetőségek sorozatának köszönhetően

jut el ahhoz a témához, amelyben elmélyed, és eredményt
tud felmutatni. Vizsgálta az agyban az ízérzékelésért felelős területeket, majd a szív működéséért, a belső szervek
szabályozásáért felelős agyterületek szerveződését kutatta. Végül eljutott a stroke-ig. Ebben a folyamatban is szerepet játszott a véletlen?

– 2001-ben Fekete Évát arról kérdeztem, ha hazatérnék, milyen lehetőségeim lennének Szegeden. Az ő segítségével kerültem az Orvostudományi Kar Anatómiai Intézetébe, ahol anatómiát és szövettant oktattam, illetve kutattam. 2002 februárjában a Magyar
Idegtudományi Társaság debreceni konferenciáján holland munkáimat bemutató poszterrel szerepeltem. Senkit sem ismertem.
Elárvultan álldogáltam a poszterem mellett, amikor megállt előttem Bari Ferenc professzor, és azt kérdezte, hogy miért nem nála
dolgozok? Nem értettem, hogy miért kellene nála dolgoznom?
Hamar kiderült, hogy az agyi keringéssel foglalkozik, közös az érdeklődésünk. Elkezdődött az immár húsz éve tartó közös munkánk. Meggyőződésem, hogy az ember akkor tud élni a felkínált
lehetőséggel, ha felkészült. Sok minden mellett azért megyünk el,
mert nem vagyunk készen a véletlen által nyújtott feladatra. Azon
a debreceni konferencián felkészülten, és egyúttal nyitottan álltam
a poszterem előtt. Szerencsém lett.
Angliai professzorával született az a világviszonylatban is
egyedülálló képalkotó rendszer, amellyel az agykéregben zajló pillanatnyi változásokat mérik. Mit tett ebbe a rendszerbe?
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– Az angliai bradfordi tanulmányutamhoz kötődik ez az eredmény. Tihomir P. Obrenovitch professzor a műszaki vénáját, én
a kísérletező énemet vittem a közös munkába. Ő álmodta meg
és állította össze az optikai rendszert, én az állatpreparátumokat
készítettem el, az eredményeket értékeltem. Intenzív, egymás
munkáját hatékonyan kiegészítő együttműködés volt.
Erre a legbüszkébb, vagy van, amit ennél fontosabbnak tart?

– Két eredményemet tartom igazán lényegesnek. A PhD-projektem során az öregedéssel, az Alzheimer-kórral kapcsolatban
azt kerestük, hogy az agyi keringésnek melyek azok a krónikus
– lassan kialakuló – elváltozásai, amelyek miatt az agy elégtelen
vérellátása idegsejt-károsodáshoz vezet. Rengeteg idézettséget
hoztak az akkor született közlemények, illetve ezért a kutatásért
a témavezetőmet a holland királyi rend lovagjává ütötték. Amikor
dolgoztunk, még nem tudatosult bennem, hogy később ennyire
fontos lesz ez a téma, ami azóta is nagy érdeklődésre tart számot.
A másik az előbb említett bradfordi eredmény. Abban az időben
kezdték felismerni, hogy milyen kórélettani jelentősége van a terjedő depolarizációnak. Az 1940-es évektől ismert volt a jelenség,
de a sérült emberi agyban nem volt erre bizonyíték. A 2000-es
évek elején jelentek meg azok a közlemények, amelyek szerint
hatalmas jelentősége van az agyi sérülések esetén. Máig tartó lendületet kapott ez a tudományterület, amiben Bradford óta benne
vagyok. Hihetetlen érzés, hogy ennek a tudományágnak a fejlődését, irányát alakíthatom a társaimmal.
A műszereit látva egyértelmű, hogy csak modern eszközökkel lehet versenyben. Hogyan tartja a tempót?

– 2008 nyarán tértem haza Bradfordból, bár Obrenovitch profeszszor azt szerette volna, ha maradok. Egy évre rá nyugdíjba ment,
a laboratóriumát felszámolta. Az eszközök egyik felét egy volt PhDhallgatója, a másikat én kaptam meg. Az utóbbit bepakolta a mikrobuszába és elhozta Szegedre. Vendégprofesszorként többször
időzött Szegeden, segítette a laboratórium felépítését, amit több
pályázati forrás is támogatott. Így indultam el. A kisﬁam születése új helyzetet teremtett, de nem jelentett akadályt. Kiváló ﬁatal
szakemberek jelentkeztek, akik fantáziát láttak az itteni munkában.
Az egyik első PhD-hallgatómat Bari professzornak köszönhetem.
Tudományos diákköri konferencián találkozott Menyhárt Ákossal,
aki a terjedő depolarizációról tartott előadást. Őt is megszólította,
hogy volna-e kedve velünk dolgozni. Volt. 2013-ban hárman dolgoztunk a munkacsoportban, jelenleg 10-12 szakember – ﬁzikus,
biológus – kutat együtt. Jó publikációk születtek, híre ment, hogy
érdemes idejönni. Külföldről hazatérő kutató is erősíti a közösséget.
Elismerem, hogy az elektroﬁziológiai és optikai képalkotásra alkalmas műszereinknél léteznek jobbak. A nemzetközi színvonalat
kooperációkkal tartjuk. Bár nincs kétfoton mikroszkópunk, Szegeden van ilyen eszköz, amit egy együttműködésnek köszönhetően
használhatunk. Egy komoly pályázati támogatást nyertem a közelmúltban, ezzel a műszerezettség terén szintet léphetünk.
Mióta tekint agykutatóként magára?

– Nem szeretem a nagy szavakat. Ha mindenképpen deﬁniálnom
kell magam, akkor azt mondom, hogy az agyi keringés kutatója
vagyok. Az agykutató azt keresi, hogy miként működnek együtt,
tanulnak, emlékeznek az idegsejtek, a szinapszisokat miként lehet
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összehangolni. Az idegsejtek működésével ilyen mélységben nem
foglalkoztam. Más a két terület.
Kihívásként élte meg a nagydoktori megírását és megvédését. Ezt tavaly decemberben letudta. Mi a következő cél?

– A professzori cím lehet a következő lépés, de ez egy hosszabb folyamat. Ennél fontosabbnak érzem, hogy az előbb említett komoly
pályázati forrásnak köszönhetően erősíthetem a kutatási vonalat,
a csapatot. És ki tudja, mit hoz a holnap? Az embert felkészülten
vagy felkészületlenül érő lehetőségek, esélyek alakítják. Lehet,
hogy valami készülődik.
Milyen új lehetőség fér az életébe?

– Nem vágyok vezetői pozícióra, mert nem szeretném a labormunkát feladni. Logikus ugyanakkor, hogy az ember növelné az autonómiáját, amire az esélyt egy, a proﬁlomba illeszkedő egyetemi
tanszék vezetése jelenthetné. Azaz, ambivalens a hozzáállásom.
Ön szerint nem aközött kell különbséget tenni, hogy a kutató
nő vagy férfi, hanem hogy a kutatónő egyúttal anya is vagy
sem. Gondolom, az anyaság komplikáltabbá teszi az életet…

– Az anyának nagy a felelőssége a gyermekéért. Nem tehetem
meg, hogy azért ne mondjam el a szokásos esti meséjét, mert
fáradt vagyok, mert sok a munkám. A tízéves gyerek számára is
fontos a napi ritmus, a biztonságos környezet. Én ezt a biztonságot
nem írhatom felül munkahelyi feladattal. Most még nem. Ha majd
kamaszként lázad a körülményei ellen, akkor lazíthatunk.
Mindenkinek szüksége van arra, hogy időnként kikapcsoljon, eltávolodjon a mindennapi munkájától, hogy a dolgokat más megvilágításban, más szemszögből lássa. Ezért él
Szegedtől húsz kilométerre egy tanyán? Oda tényleg nem
viszi a munkáját?

– Eleinte szigorúan tartottam magam ehhez az elvhez, de a kutatócsoport bővülésével sokasodtak a feladatok. A felelősségem
nő, a megtisztelő megkereséseknek egyre kevésbé lehet ellentmondani. A nagydoktori előkészítése, megírása is rengeteg energiát igényelt. A szombat délutánok egyre gyakrabban munkával
telnek. Sajnos. Az otthonunk kellő távolságot biztosít a lüktető
nagyvárostól, azonban az internetnek köszönhetően – a mai világ
szerves része – a nagyvilág a mi nappalinkból is elérhető.
Másfél hektáros birtokukon akácos, konyhakert, gyümölcsös és virágoskert megfér. A kezdetekkor a kis fákat őzek
rágták, csirkéit, tyúkjait rókák pusztították, de ennek
– a villanypásztornak köszönhetően – vége. Annak idején
lepusztult tanyát vettek, ősdzsumbujjal. A két kezükkel varázsolták azzá, ami lett. Irtotta a bozótot, vakarta a falat,
festett, laminált padlót rakott le, cserepezett, csak a vakoláshoz és csempézéshez hívtak szakembert. Honnan a készség ezekre? A rackák nyírásáról nem is beszélve…

– Se a laborban, se a mindennapi életben nem ijedek meg a gyakorlati feladatoktól. Az eltökéltség is szerepet játszik ebben, mert amit
eltervezek, azt meg akarom csinálni. A rackák úgy kerültek hozzánk,
hogy a hatalmas területet valahogy rendben kell tartani. Erre voltak
jók a juhok, amiket időnként nyírni kell. De hogyan? Az egyik szomszédunk – messze földön híres birkasajtot készít – megmutatta,
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hogyan működik a birkanyíró olló. A következő évben úgy döntöttünk, mi is képesek vagyunk erre. Ahogy a szomszédtól láttam,
lenyírtam a jószágot. Lassabban ment, de sikerült. Ez is kihívás volt.
Férje eredeti szakmája szerint kertész. A természet szeretete, a túrázás öröme hozta össze önöket. Egyenrangú társként élnek ebben a kapcsolatban?

– Vajon fordított esetben feltenné ezt a kérdést? Szerintem nem.
A férjemmel sokat mosolygunk, amikor a kívülállók a kettőnk kap-

csolatát ﬁrtatják. Otthon én nem az MTA doktora vagyok, hanem
anya, aki grimaszol a ﬁával. Nem a docens asszony csúszik hason
a padlón gyerekjátékot keresve az ágy alatt, hanem a feleség, aki
gyerekként beomló pincéket fedezett fel a barátaival. Mindenben
együtt döntünk. Azt azonban nem mondom, hogy egyformán kell
alkalmazkodnunk, mert nekem több a hivatali elfoglaltságom, mint
a biogazdálkodás iránt rajongó férjemnek. Mindent megoldunk.
Kétszer megjárta a Himalája Kis-Tibetnek nevezett ormait.
Ha lehetősége volt a munka mellett, Amerikában kocogott,
Hollandiában biciklire pattant, Angliában pedig a túrázás
szerelmese lett, amit Szlovéniában vagy a Francia-Alpokban gyakorol. Régi álma Izland. Eljutottak oda?

– Előkelő helyen szerepel a bakancslistánkon, ám a koronavírusjárvány a mi álmainkat is alaposan átírta. Idén nyáron Skóciába
mentünk volna, de ez az út elmarad. Készültünk Svédországba,
abból sem lesz semmi. Egyszer elmúlik ez a járvány. Messze még
a nyugdíjba vonulásunk, de – félig komolyan – a férjemmel elhatároztuk, hogy időskorunkra majd veszünk egy lakóautót, és nekiindulunk a nagyvilágnak.
Van, amit másként tenne, vagy minden úgy jó, ahogy volt?

– Amiről a legkönnyebben lemondok – és nem helyes, hogy így
teszek –, az az énidő. Hajlamos vagyok arra, hogy az érdekeimet
háttérbe szorítsam. Az elmúlt pár hónapban tudatosan törekedtem arra, hogy magamra is jusson idő. Mindent elvégzek, de nem
baj, ha időnként kicsit a háttérbe vonulok, ha kevesebbet kezdeményezek. Fel kell töltődni, nem halmozódhat a hiány.
Mi a közeljövő legfőbb feladata?

– Egyensúlyba kerülni magammal és a világgal.
Kit és miért ajánl következő interjúalanyunknak?

– Varjú Katalint, a szegedi lézerközpont tudományos igazgatóját
javaslom. Nagyon nagyra tartom kutatóként és háromgyermekes
édesanyaként. ¡

Farkas Eszter 1971-ben született Szekszárdon. A szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban érettségizett 1990ben. A József Attila Tudományegyetemen 1995-ben biológia
tanár szakos diplomát szerzett. Neurobiológiából a Groningeni
Egyetemen szerzett PhD-fokozatot 2001-ben. 2010-ben
habilitált, 2020-ban az MTA doktora lett. Jelenleg a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi
Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet egyetemi docense. Bolyai
János Kutatási Ösztöndíjas 2003 és 2006, majd 2014 és 2017
között. 2015-ben elnyerte a L’Oréal–UNESCO Magyar Ösztöndíj
a Nőkért és a Tudományért díjat, 2016-ban a L’Oréal–UNESCO
For Women in Science program International Rising Talents
Awardot kapta meg.
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Meglett az Odderon
részecske
Képünk illusztráció

Egy 48 éve tartó nemzetközi versenyben négy magyar és egy svéd kutatónak sikerült először döntő bizonyítékot találnia a rendkívül tünékeny
részecske, az Odderon létezésére.

A

z Odderon létét 1973-ban jósolta meg először két ﬁzikus,
a részecske felfedezésére, kimutatására azonban 2021-ig,
48 évet kellett várni. Az Odderon megtalálásáért folyó nemzetközi versenyben végül egy magyar–svéd kutatócsoport
fedezte fel először az Odderon létezésének egyértelmű jelét.
Csörgő Tamás, Novák Tamás, Ster András, Szanyi István, illetve a svéd Roman Pasechnik korábban közölt mérési adatokat rostált át, elemezte újra egy új, innovatív, a magyar kutatók
által kidolgozott, úgynevezett önhasonlóság módszerrel: így
érhettek célba elsőként. „Szemfülességen, szerencsén és persze
rengeteg munkán alapult a felfedezés” – árulta el Csörgő Tamás
ﬁzikus, a magyar kutatócsoport vezetője a részecske felfedezését ismertető sajtótájékoztatón.

A modern ﬁzika szerint minden kölcsönhatásért egy-egy részecske cseréje felelős. A jól ismert elektromosság és mágnesesség például
a fényrészecskék, a fotonok cseréjével írható le. Az Odderon a rugalmas proton-proton és a proton-antiproton ütközésekben játszik
szerepet. A Wigner Fizikai Kutatóközpont, a MATE Műszaki Intézet,
a svédországi Lundi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
kutatói a rangos European Physical Journal, az EPJ C kötetében közölték páratlan felfedezésüket. Az Odderon felfedezéséből számos
új típusú, eddig még meg nem ﬁgyelt, erősen kölcsönható részecske
létezése következik. ¡

Az Árpád-kor angolul A
Az Árpád-ház Program támogatásában Arpadiana
címmel angol nyelvű könyvsorozatot indított
az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont.

Forrás: Wikipédia

Könyves Kálmán
király és Álmos
herceg kibékülnek a dömösi
prépostság megalapításánál.
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z Árpád-kori Magyarország sem itthon, sem
külföldön nem azt a helyet foglalja el a történelmi emlékezetben, amely megilletné. Hogy ez ne így
legyen, a magyar kormány elindította az Árpád-ház
Programot, amelynek középpontjában a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely ápolása, bemutatása és fejlesztése áll. Emellett komoly támogatást nyújt olyan
történeti, ﬁlológiai, régészeti, archeogenetikai kutatásoknak is, amelyek az Árpád-háznak – és tágabb
értelemben az Árpád-kornak – az eddigieknél sokkal
alaposabb megismerését és bemutatását teszik lehetővé. A nemzetközi közvélemény tájékoztatására
tavaly új, angol nyelvű sorozat indult Arpadiana címmel, Fodor Pál és Zsoldos Attila szerkesztésében. Ebben az összeállításban eddig négy kötet jelent meg.
A sorozat része Weisz Boglárka Markets and Staples
in the Medieval Hungarian Kingdom (Arpadiana 1.)
című kötete. Bagi Dániel Divisio Regni (Arpadiana 2.)
című munkája az Árpád-kori dinasztikus vetélkedésekről mesél izgalmas formában. Gál Judit Dalmatia
and the Exercise of Royal Authority in the Árpád-Era
Kingdom of Hungary (Arpadiana 3.) című értekezése a dalmáciai városokkal foglalkozik. Zsoldos Attila
The Árpáds and Their People (Arpadiana 4.) című
könyve az Árpád-kor történetének bemutatására vállalkozik újszerű módon. ¡

vírus, járvány, vakcina, oltásellenesség, antitest, védettség, nyájimmunitás

Szerző: Szegedi Imre

Életmentő vakcinák
A legnagyobb termetű élőlényeket igen apró kórokozók is könnyen térdre kényszerítik.
Ez alól az ember sem kivétel – vírusok és baktériumok okozta járványok tizedelték
folyamatosan az emberiséget. A természet titkait feltáró kutatóknak köszönhetően
ma már számos védőoltás óv a különböző kórságoktól. Az Egészségügyi Világszervezet
szerint évente hárommillió embert menthetnek meg a vakcinák. Az első oltóanyag
225 évvel ezelőtt egy tehenészlány felvetése alapján született. A koronavírus elleni
hatóanyagok a kórokozó megjelenése után egy évvel elkészültek.

S

zámos betegség időről időre viszszatért, ráadásul gyakorta egymást
váltották a különböző ragályok.
Magyarországon például 1690 és
1715 között kétszer tombolt himlő-, háromszor pestis-, egyszer pedig tífuszjárvány. A történelem két legismertebb járványa a pestis 14. századtól dúló második
hulláma – becslések alapján a korabeli
Európa lakosságának 30-60 százaléka esett
áldozatául –, illetve az első világháború végén pusztító spanyolnátha. (A spanyolnátha áldozatait 21 és 50 millió közé teszik.)
Az elhunytak nagy számából következik,
hogy a súlyos betegségek alapvetően befolyásolták a történelmet: a pestisjárványok

okozta emberveszteséget Európa a francia
forradalomig nem heverte ki. Másutt sem
volt jobb a helyzet. A himlő a Karibi-térség
szinte teljes őslakosságát kiirtotta: egyedül
Mexikóban milliókat ölt meg alig néhány
évtized alatt, és százezres nagyságrendű
volt a halottak száma az Inka és az Azték
Birodalomban is.
Az embereknek sokáig fogalmuk sem
volt arról, hogy mi okozza a halálos járványokat. A kórokozók felfedezése előtt a kitörések egyik magyarázata az volt, hogy
az Isten akarata, amivel az orvosok is egyetértettek, magukról ugyanis azt tartották,
hogy ők Isten akaratából gyógyítanak. Másik elmélet a miazmatikusoké, akik szerint

tudomány

a járvány a fertőzött víz, a szennyezett levegő és a csapnivaló higiénés körülmények
következménye – ebben volt némi igazság.
Az első védőoltást – éppen a gyilkos
fekete himlő ellen – Edward Jenner angol
orvos dolgozta ki. Az éles elméjű szakembert elgondolkodtatta egy fejőnő, aki azzal magyarázta, hogy miért nem kapja el
a fekete himlőt, mivel korábban már megfertőződött az enyhébb tüneteket okozó
tehénhimlővel. Az orvos 1796. május 14-én,
a James Phipps nevű nyolcéves ﬁú szervezetébe egy tehénhimlős lány kezén lévő hólyagból származó váladékot juttatott (ezzel
lényegében tehénhimlővel fertőzte meg).
A gyerek később a fekete himlővel való
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Az első védőoltást a gyilkos fekete himlő ellen Edward Jennerr angol orvos dolgozta ki. Szerette volna felfedezését korának legrangosabb fórumán publikálni. A Royal Society azonban ezzel utasította el: „A Társaság Tagjának óvatosnak kellene lennie, és nem volna
szabad kockára tennie megbecsültségét azáltal, hogy olyasmit nyújt be a tanult testület elé, ami ennyire eltér az elfogadott ismeretektől, ráadásul ennyire hihetetlen.” – Dr. Jenner beadja első oltását, 1796 (részlet). Ernest Board (1877–1934), olaj, vászon, 1912 körül.

megfertőződéskor nem betegedett meg.
A sebészorvos magán is kipróbálta az eljárást, ő is megúszta. Jenner arra jött rá, hogy
gyengébb kórokozóval védetté teheti a szervezetet a virulensebbel szemben. (Ma már
tudjuk, hogy a két betegséget annyira hasonló vírusok okozzák, hogy az enyhe tünetekkel járó tehénhimlő ellen kialakuló
immunválasz megvéd a megbetegedettek
felénél halálos szövődményeket okozó fekete himlő ellen.) A kísérlet egyértelműen
bizonyította az oltóanyag hatásosságát.
Illetve, nem mindenkinek volt egyértelmű
az eredmény. Jenner szerette volna felfedezését korának legrangosabb fórumán
publikálni. A Royal Society ezzel utasította
el: „A Társaság Tagjának óvatosnak kellene
lennie, és nem volna szabad kockára tennie megbecsültségét azáltal, hogy olyasmit
nyújt be a tanult testület elé, ami ennyire
eltér az elfogadott ismeretektől, ráadásul
ennyire hihetetlen.”
Hat évvel Jenner sikeres kísérlete után
megjelentek az oltásellenesek. Egy 1802-es
gúnyrajz tehénfejjel, szarvakkal és fülekkel
ábrázolt tehénvírussal kezelteket. Azóta eltelt több mint két évszázad, de az oltásellenesség napjainkban is tetten érhető.
A jelenség legfőbb oka a tudatlanság meg
az ismerethiány. Olykor azok okozzák a
legnagyobb kárt, akiknek az emberek
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gyógyítása lenne a feladata. A legnagyobb
botrány Andrew Wakeﬁeld brit orvos nevéhez fűződik, aki egy tanulmányában azt
állította, hogy az úgynevezett MMR-oltás
(kanyaró [morbilli], mumpsz és rubeola ellen) autizmust okoz. Az 1998. február 28-án,
a világ egyik vezető tudományos lapjában,
a Lancetben Wakeﬁeld vezető szerzőségével megjelent cikk 12 autista gyermekről
szólt. A „kutatás” új szindrómát vezetett be
„autistic enterocolitis” néven, és lehetséges
kapcsolatot feltételezett a bélbetegség új
formája, az autizmus és az MMR-oltások

között. A szerzők szerint nyolc gyerek szülei azt állították, hogy a tünetek az MMRoltást követő két héten belül kezdődtek.
Hamarosan kiderült, hogy Wakeﬁeld hazudott, az írást visszavonták, ám a közvélemény nem értesült erről, Wakeﬁeldre sokan áldozatként tekintettek.
A vakcináció kifejezés a Jenner által a latin vacca (tehén) szóból kiötlött vaccinae
kifejezésből származik. A francia vegyész,
Louis Pasteur Jenner iránti tiszteletből
javasolta, hogy minden ilyen eljárásra ezt
a kifejezést alkalmazzák. A nagy példakép

Kötelező és választható oltások
Az első kötelező védőoltást – a himlő ellen – 1876-ban vezették be Magyarországon.
Azóta számos kórokozó ellen védő hatóanyag érhető el. A kötelezők sora a BCG-vel
kezdődik, amely a tuberkulózis (tbc) ellen óv. Ezt követi a torokgyík, a szamárköhögés,
a tetanusz és a járványos gyermekbénulás elleni sorozatoltás. A HiB a Haemophilus
inﬂuenzae nevű baktérium B típusa ellen véd. A kanyaró, a mumpsz és a rubeola
(rózsahimlő) elleni MMR-vakcinát 15 hónaposan kapják a kisgyerekek. A védőoltás
élő, gyengített vírusokat tartalmaz. Tizenkét éves korban következik a hepatitis B, azaz
a fertőző B típusú vírusos májgyulladás elleni oltás. A kötelezők mellett indokolt lehet
bizonyos választható oltások beadatása. Ezek közé tartozik egyebek mellett a súlyos,
hasmenéssel és hányással járó gyomor-bélrendszeri fertőzést okozó rotavírus elleni
védőoltás. Az inﬂuenza elleni szezonális oltást évente ismételni kell a vírus változékonysága miatt. A bárányhimlő elleni hatóanyag jelentősen csökkenti a fertőzés
esélyét, megbetegedés esetén a betegség enyhébb lefolyású lesz. A human papilloma
vírus (HPV) elleni vakcina beadása 12 éves kortól ajánlott ﬁúknak és lányoknak.
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után szűk száz évvel, az 1880-as évek elején
Pasteur dolgozta ki a lépfene és a baromﬁkolera elleni védőoltást, ezután kezdett
a rettegett veszettséggel foglalkozni – Jenneréhez hasonló hihetetlen történet lett
a vége. Pasteur úgy állított elő legyengített
vírust, hogy fertőzött nyálat fecskendezett
élő nyulak agyába, majd az állatok elpusztulása után eltávolította a gerincvelőt, és
napokig szárította. Az ebből készített kivonat befecskendezése nagyban csökkentette a veszettség tünetei kialakulásának
az esélyeit – ez a megoldás a betegség elleni első hatásos gyógymódnak bizonyult.
A veszettséggel való kísérletei közben,
1885 nyarán, rettegő elzászi szülők keresték fel gyermekükkel, a kilencéves Joseph
Meisterrel, s könyörögtek, hogy oltsa be
a veszett kutya harapta ﬁút. Pasteur tudta,
hogy oltóanyaga nem tökéletes, a hatásosság pontos ismeretéhez további tesztekre
lett volna szükség. Ellenben azzal is tisztában volt, hogy a tépelődés a ﬁú életébe kerül. Beoltotta a kisﬁút, aki felépült. A francia tudós élete végéig 350 veszett kutya

marta embert gyógyított meg. A támogatóitól kapott pénzből megalapíthatta
a védőoltások kutatásában élenjáró Pasteur Intézetet. (Itt dolgozott 1940-ben bekövetkezett haláláig – öngyilkos lett – gondnokként Joseph Meister is.) Pasteur követői olyan betegségekre dolgoztak ki oltóanyagot, mint a tetanusz (1890-ben), a torokgyík (1923-ban) és a szamárköhögés
(1925-ben). A vírusos mumpsz, a rubeola,
a kanyaró és a hepatitis B megelőzése a
20. század második felében sikerült.
A vakcinák történetének két fontos
mérföldköve a rettegett tuberkulózis (tbc),
illetve a járványos gyermekbénulás elleni
oltóanyagok megszületése volt. A tuberkulózis különösen az alultáplált, rossz körülmények között élő népességre veszélyes.
Az orvosok sokáig a betegek elkülönítésével próbáltak védekezni – eredménytelenül. Hazánkban a tbc a 19. század végére
népbetegséggé vált, ami összefüggött a népesség életkörülményeivel és azzal, hogy
az emberek a sűrűn lakott városokba költöztek. A halálozási statisztikákat vezető

Oroszországban és Ausztriában egymillió
lakosból 3000-3500 ember halt meg évente tbc-ben, szorosan mögöttük következett
Magyarország és Franciaország. (1902-ben
Magyarországon 75 ezer ember esett a tüdővész áldozatául, az országos statisztikák
szerint Budapest volt a legfertőzöttebb.)
Ezt a fertőző betegséget a Mycobacterium tuberculosis nevű baktérium okozza.
A kórokozó nyálcseppekkel (köhögés) jut
át egyik emberről a másikra, de fertőzött
állat tejének fogyasztása is veszélyes lehet.
A tüdőbe bejutott baktériumok elakadnak
a legközelebbi nyirokcsomókban, és ha a
szervezet védekezőképessége jó, akkor ott
betokozódnak, a nyirokcsomó elmeszesedik, gümő képződik. Ha az immunrendszer
legyengül, például más betegségek, alkoholizmus vagy idős kor miatt, akkor a tokból
kiszabadulhatnak a baktériumok, és a köpettel a külvilágba juthatnak – és fertőznek.
Előfordul, hogy a tbc baktérium elárasztja
az egész szervezetet – az agyvelőt, a veséket, a tüdőt meg a csontvelőt –, és súlyos
kórképhez, gyakran halálhoz vezet.

Az 1880-as évek elején Louis Pasteurr dolgozta ki a lépfene és a baromﬁkolera elleni védőoltást, ezután kezdett a rettegett veszettséggel
foglalkozni. Követői olyan betegségekre dolgoztak ki oltóanyagot, mint a tetanusz, a torokgyík és a szamárköhögés. A vírusos mumpsz,
a rubeola, a kanyaró és a hepatitis B megelőzése a 20. század második felében sikerült. – Louis Pasteur (balra) veszettség elleni védőoltással végzett kutatása során egy kloroformozott nyúlon koponyalékelést végző kollégáját ﬁgyeli. Ismeretlen művész, fametszet, 1885.
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Bár a bakteriológia egyik megalapítójaként tisztelt német Robert Kochnak már
1882-ben sikerült azonosítania a kórokozó
baktériumot, sőt egy tuberculin nevű – nem
túl hatásos – oltóanyagot is kidolgozott,
a tbc leküzdése először 1921-ben sikerült,
amikor két francia kutató, Albert Calmette
és Jean-Marie Camille Guérin feltalálták
a nevük kezdőbetűit őrző (Bacillus Calmette–Guérin) BCG-oltást. Az oltóanyagot
1928-ban 116 ezer csecsemőnek adták be
sikerrel Franciaországban. A tuberkulózist
megelőző BCG-oltást több mint 15 évig
tökéletesítették a franciák, kezdeti sikereiket mégis beárnyékolta az az eset, amikor
1929-ben 72 gyermek halt meg a németországi Lübeckben, mivel az oltóanyaguk

véletlenül élő baktériumokat tartalmazott. Az igazi megoldást Selman Abraham
Waksman amerikai tudós 1944-es sztreptomicin nevű antibiotikuma jelentette,
amely valóban gyógyította a kórt.
A másik rettegett betegség a járványos
gyermekbénulás volt. 1916-tól nagyjából
négy évtizeden keresztül a szülők rémálmai
közé tartozott a járványos gyermekbénulás. A heveny, vírusos, járványos megbetegedés átmeneti vagy végleges izombénulásokat okoz. A betegség kórokozója, a poliovírus szájon át jut a szervezetbe. Először
a garat és a bélcsatorna nyálkahártyájában
telepszik meg, ahol egy-három héten át
szaporodik. Ezután a vírusok a nyaki és hasi
nyirokcsomókon keresztül belépnek a vér-

Robert Kochnakk 1882-ben sikerült azonosítania a kórokozó Mycobacterium tuberculosis nevű baktériumot, és egy tuberculin nevű – nem túl hatásos – oltóanyagot is
kidolgozott, de a tbc leküzdése először 1921-ben sikerült, amikor két francia kutató,
Albert Calmettee és Jean-Marie Camille Guérin
n feltalálták a BCG -oltást. Az igazi
megoldást azonban Selman Abraham Waksman (a képen) amerikai tudós 1944-es
sztreptomicin nevű antibiotikuma jelentette, amely gyógyította a kórt.
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áramba, és eljutnak a központi idegrendszerbe: az agyba és a gerincvelőbe. Európán jelentős poliomyelitis-járványok utoljára az 1950-es években söpörtek végig.
Az 1950-es években két zseniális amerikai tudós küzdött azért, hogy elsőként
tökéletesítse saját gyermekbénulás elleni
oltóanyagát. Jonas Salk a balzsamozásnál
is használt formalin segítségével inaktiválta
a poliovírust, majd kifejlesztette az elölt
vírusokat tartalmazó, injekcióban beadható oltóanyagot, amelyet 1954-ben több
mint 1,8 millió amerikai és kanadai iskoláson sikerrel teszteltek. Közben vetélytársa,
Albert Sabin tovább dolgozott a saját vakcináján. Ő élő, de legyengített poliovírust
használt, vakcináját szájon át is be lehetett venni. Sabin cseppje 1965-ben jutott
el a beadható változatig. Ez végül azért
terjedt el jobban a világon – erről a BBC
History írt –, mert az oltásnál olcsóbb és jóval egyszerűbb volt tömegesen beadni, ami
főleg a harmadik világ nagyszabású oltási
kampányai esetén lehetett döntő szempont. A siker egyértelmű. 1988-ban még
közel félmillió esetet jelentettek, 2020-ban
kevesebb mint ötszázat, ezek túlnyomó
többsége két országban, Afganisztánban
és Pakisztánban fordult elő.
Az Egészségügyi Világszervezet szerint
évente hárommillió embert menthetnek
meg a vakcinák – ez az adat még a koronavírus-járvány előtti időkből származik.
Arra legfeljebb becslések lehetnek, hogy
a rekordgyorsasággal született COVID–19
elleni oltóanyagok hány emberi életet
menthetnek meg. Azt sem tudjuk, hogy
a betegségen átesettek meddig védettek,
hiszen a koronavírus-fertőzés elleni védettség különböző mértékű és hosszúságú.
Egy februári brit tanulmány szerint a megfertőződés után hat hónappal is kimutathatók a koronavírus ellen termelt antitestek
a páciensek szervezetében. Egy átfogó osztrák kutatás pedig arra jutott, hogy a járvány tavaly tavaszi, első hullámának fertőzöttjeinél hét hónappal a betegség után is
jelen voltak az antitestek az érintettek szervezetében. Abban is bizonytalanok még
a szakértők, hogy a koronavírus elleni oltások mennyi ideig védenek. Az oltóanyagok
hatékonyságáról részletes tanulmányokat
publikáltak a gyártók, ám arról, hogy a
vakcina beadása után kialakuló védettség
mennyi ideig tart, szinte sehol nem találni
pontos információkat. Ennek elsősorban
az időhiány az oka, hiszen az új típusú ko-
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COVID–19 elleni oltóanyagok
Pﬁzer–BioNTech-vakcina
Ez a hatóanyag a vírus molekuláris szerkezetén alapuló technológia (mRNS) segítségével készült – a technológia egyik kidolgozója a pályafutását a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban
kezdő Karikó Katalin. A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így
nyújtson védelmet. A 16 évesnél idősebbeknek adható vakcina
nem a vírust tartalmazza az immunitás kiváltásához, így nem
okozhat betegséget. Két adag kell belőle (a fejlesztők javaslata
szerint) 21 nap különbséggel, a védettség a második adag után
a hetedik napon alakul ki, és a klinikai tesztek szerint 95 százalékos. Várandósság alatt az oltás nem ajánlott. Várandósság
a második oltás után minimum két hónappal tervezhető.
A Pﬁzer-készítmény mínusz 70 Celsius-fokos hűtést igényel,
de két hétig mínusz 25 és mínusz 15 Celsius-fok között
tárolva is megőrzi a minőségét.

Moderna-vakcina
A Moderna mRNS-technológiával készített oltóanyagát – a Pﬁzervakcinához hasonlóan – izomba kell juttatni. Ebből is kell emlékeztető oltás, de a Pﬁzerrel ellentétben nem 21, hanem 28 nappal
később. A klinikai vizsgálatok alapján a második oltás után két
héttel 94 százalékos védettség alakul ki. Ez a vakcina is hűtve
tárolandó, de elegendő mínusz 20 Celsius-fok. A Moderna-hatóanyag sem adható akut, lázas betegeknek, várandósoknak és
azoknak sem, akik két héten belül más oltást is kaptak, továbbá
azoknak sem javasolt, akik két hónapon belül várandósságot
terveznek.
Az 1950-es években két zseniális amerikai tudós küzdött
azért, hogy elsőként tökéletesítse saját gyermekbénulás
elleni oltóanyagát. Jonas Salkk inaktiválta a poliovírust, majd
kifejlesztette az elölt vírusokat tartalmazó, injekcióban beadható oltóanyagot. Albert Sabin (a képen) élő, de legyengített
poliovírust használt, vakcináját szájon át is be lehetett venni.
Sabin cseppje 1965-ben jutott el a beadható változatig.

ronavírus megjelenése óta alig több mint egy év telt el. A kutatóknak tehát mindössze 12 hónap állt rendelkezésükre ahhoz, hogy
hatásos és biztonságos védőoltást fejlesszenek ki a fertőzés ellen.
Már az is óriási eredmény, hogy ez ilyen rövid idő alatt sikerült.
A szakemberek a tömeges oltások megkezdése óta folyamatosan
vizsgálják, hogy a vakcinák miként viselkednek a laboratóriumi
körülményeken kívül, de ennek eredményeire egyelőre várnunk
kell. A jelenlegi hivatalos álláspont szerint a koronavírus ellen
kifejlesztett védőoltások hat hónapig védenek a COVID–19-cel
szemben. A Szputnyik V vakcinát kifejlesztő orosz Gamaleja Intézet igazgatója februárban ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy
a kísérletek alapján jó okuk van feltételezni, hogy oltóanyaguk
legalább két évig tartó védettséget nyújt – ennek bizonyításához
további kutatásokra van szükség.
A sokat emlegetett nyájimmunitás azt jelenti, hogy a népesség egy bizonyos hányadának beoltása védettséget biztosít a beoltatlanok számára, hiszen nincs kitől elkapni a betegséget. A kanyaró esetében minimum 94, a mumpsznál 86 százalék oltottsági
szint szükséges az oltatlanok védelméhez. A koronavírus kapcsán
Rusvai Miklós víruskutató a közmédiában arról beszélt, hogy legalább 70 százalékos oltottságot kell elérni ahhoz, hogy a vakcinát
ilyen-olyan okból elutasítók se legyenek veszélyben. ¡

Az AstraZeneca és az Oxford Egyetem vakcinája
A hatóanyag biztonságos, ismert módszeren alapszik: emberre
teljesen veszélytelenné tett adenovírussal juttatják be a koronavírusra jellemző tüskefehérjét a szervezetbe, amely azonosítja,
és antitesteket fejleszt ellene. Vizsgálatok 70–90 százalék közötti
hatékonyságot jeleznek. Az eredmények azt mutatják, jóval kevesebb esetben alakult ki betegség az oltottak körében. Az enyhe
mellékhatások megegyeztek a Pﬁzer-vakcináéval. Ezt is két alkalommal kell beadni. Előnye, hogy hagyományos hűtőszekrényben is megőrzi a minőségét.

Szputnyik V vakcina
Ennél a vakciánál a koronavírus tüskefehérje DNS-ét módosított,
sokszorozódásra nem képes, úgynevezett hordozóvírussal juttatják be, ez indítja be az immunválaszt. (Az mRNS-vakcináknál
ezt a feladatot nanoméretű zsírcseppecskék végzik.) A hordozóvírus ebben az esetben humán adenovírus, amely feladata
betöltése után felszívódik, miközben a szállított koronavírusgén
átíródik. Ezzel az immunrendszerünk elindítja a védekezést.
Az orosz hatóanyagot szintén két alkalommal kell beadni.
A vizsgálatok 91,6 százalékos hatékonyságot jeleznek.

Sinopharm-vakcina
18 év felett korhatár nélkül adható, biztonságos és hatásos vakcina. Nagy előnye, hogy jelentős, erőteljes immunválaszt vált ki,
mert a vírus teljes, elölt változatát tartalmazza, így jobban megmozgatja az immunrendszert és nagy védelmet ad a koronavírusfertőzés súlyos lefolyása ellen. Ugyanolyan alapon működik, mint
a már jól ismert inﬂuenza vagy a gyermekbénulás elleni vakcinák,
amelyek inaktivált, elölt víruson alapuló oltóanyagok, erős védettséget nyújtanak. (A koronavírus elleni magyar vakcina fejlesztése
is ugyanazon a módszeren alapul, mint a kínai vakcináé.) Ebből
a vakcinából is két oltás szükséges, 28 napos különbséggel.
A gyártó 79 százalékos hatékonyságot jelölt meg a készítménynél.
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77 Elektronika Kft. • e77.hu

Innováció a labordiagnosztikában
Világszinten évente több mint 90 millió
húgyúti fertőzéses megbetegedés fordul
elő. A kezelés során fontos a fertőző baktériumok fajának megállapítása. A labordiagnosztika jelenleg sok manuális munkát és hosszú várakozási időt igényel.

Húgyúti fertőzést diagnosztizáló készülék

A

77 Elektronika Kft. több magyarországi kutatócsoporttal konzorciumban egy hároméves kutatás-fejlesztési projekt keretében megtervezte és legyártotta az innovatív szenzortechnológiára épülő mérőrendszer prototípusát. A rendszer a jelenlegi közel egynapos tenyésztéssel szemben képes fél óránál rövidebb mérési idő alatt húgyúti fertőzést
okozó baktériumok fajspeciﬁkus, kvantitatív meghatározására. A mérőegység és az eldobható mikroﬂuidikai tesztkazetták prototípusával sikeres preklinikai validációs mérések folytak. Az eldobható tesztkazetták integrált mintapreparációs modulokat tartalmaznak, melyek biztosítják
a kis mintaigényt és a gyors mérést. A mérőkészülék prototípus vezérlése részben automatizált, és számítógépes graﬁkus szoftverrel végezhető.
Ezekre az eredményekre építve – a rendszerfunkciók
és a mérőképesség továbbfejlesztésével –
a 77 Elektronika Kft. a vizeletdiagnosztikai szegmensét erősítheti.
A kutatás-fejlesztési projekt
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program „Versenyképességi és
Kiválósági Együttműködések – VEKOP-2.2.1-16”
nevű pályázatának támogatásával indult. ¡

stressztényezők, növekedésszabályozók

A hőedzés javítja a hőtűrést
Az elmúlt évek tendenciái alapján hazánkban is
egyre inkább számolni kell a magas hőmérséklet
növénykárosító hatásaival, akár önálló tényezőként, akár más stressztényezőkkel együtt.

A

magas hőmérséklet a világ számos pontján korlátozhatja a növények fejlődését,
emiatt pedig komoly gazdasági károkat okozhat. (Világviszonylatban a hőstressz
átlagosan 15 százalékkal csökkenti a búza terméshozamát.) Az ELKH Agrártudományi
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Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének
kutatói – Darkó Éva és Janda Tibor irányítása
mellett – nemzetközi együttműködés keretében azt vizsgálták, hogy milyen hatással lehet
a gabonafélék előzetes hőedzése a növények
hőtűrésére. A kutatók igazolták, hogy a ﬁatal gabonafélék: búza, árpa és zab előzetes
hőterhelése hatékonyan javítja a hőtűrésüket
egy későbbi magas hőmérsékleti stresszel
szemben. Arra is rájöttek, hogy egyes toleráns genotípusok az akklimatizációs hőmérsékleten fokozzák a párologtatást, miközben
nem csökken a nettó szén-dioxid-asszimiláció mértéke. Emellett a kutatók feltérképezték az egyéb növekedésszabályozó anyagok,
növényi hormonok mennyiségi alakulását a
hőedzés során. Egyes növekedésszabályozók
(szalicilsav, auxin, abszcizinsav) és ezek rokon
vegyületeinek (para-hidroxi-benzoesav, fazénsav és dihidro-fazénsav) mennyiségi alakulása jelentősen különbözött a vizsgált genotípusokban. A kutatás az Európai Unió és
a Magyar Kormány támogatásával valósult
meg. Az eredmények a Physiologia Plantarum
folyóiratban jelentek meg. ¡

startup ökoszisztéma, finanszírozási környezet, támogatási rendszer, üzleti kompetencia

A startupoknak
„okos pénz” kell
A hazai startup ökoszisztéma és a vállalkozói kultúra fejlődése nélkül a finanszírozásra szánt források nagy része
veszendőbe megy – derül ki a Budapesti Gazdasági Egyetem Budapest LAB szakértői interjúkra épülő felméréséből.

A

szakértők többségének véleménye szerint a startup ökoszisztéma kialakulásának feltétele a
társadalom által egyértelműen
érzékelhető, pozitív és sikerorientált vállalkozói kultúra megléte. Viszont alapvetően
befolyásolja a mindenkori kormányzat
stratégiai és operatív tevékenysége azt,
ahogyan egy startup ökoszisztéma létrejön
és fejlődni képes. A szakértők szerint ezen
a téren megvannak a feltételei egy életképes ökoszisztéma kialakulásának. Ám a további fejlődéshez az operatív, jogszabályi

szintű akadályok lebontására lenne szükség, elsősorban a csőddel és felszámolással, vagyis az újrakezdéssel kapcsolatban.
A fenti nehézségek esetén hiába hatékonyabb a többi, dinamizáló jellegű elem
a hazai ökoszisztémában, az nem lesz képes fenntartható növekedési pályára állni.
Ennek ismeretében nem olyan meglepő,
hogy a szakértők az ökoszisztéma legkevésbé fontos elemének tekintik a pénzügyi
környezetet. Holott a pénz fontos, de mint
a Budapest LAB korábbi, a startupok növekedését vizsgáló kutatásából kiderült,

inno -tér

a befektetők bevonásának sokkal inkább
a cégek későbbi életszakaszában lenne
jelentősége. A forrásbőség a kutatásban
megkérdezett szakértők szerint nem jelent automatikusan hosszú távon pozitív
hatást, ők elsősorban az „okos pénz” jelenlétét hiányolják, és a túlzott állami szerepvállalásból adódó esetleges problémákat
vetik fel. A jelenlegi ﬁnanszírozási környezet lehetővé teszi, hogy számos startup
későn, vagy akár egyáltalán ne mérettesse
meg magát a piacon. Az egyéb fejlesztő
funkciók hiányában pedig a kihelyezett
pénz sem tud megfelelően hasznosulni.
A könnyen elérhető forrás mégis fontos,
mert a magyar startupperek háttere és
korábbi megtakarításai általában nem teszik lehetővé a hosszabb, bevétel nélküli
időszakok áthidalását.
Az elmúlt években indult számos mentorprogramnak, valamint az inkubátor- és
akcelerátorszervezeteknek köszönhetően
a támogató környezet erős, arról azonban
megoszlanak a vélemények, hogy ez menynyire jó. Egyes szakértők szerint e kiterjedt,
könnyen elérhető támogatási rendszer hatására a startupok önállóan életképtelenné
válnak. A támogató környezet fejlesztése
ugyanakkor hosszú távon jól használható
alapot jelenthet az ökoszisztéma számára,
mivel a nemzetközi kutatások szerint a vállalkozások támogatásának két leginkább
hatékony és eredményes formája a mentorálás és az inkubáció. A kutatók úgy vélik, ha az alapítói körből hiányzik az üzleti
kompetencia, az akár teljesen megakaszthatja egy egyébként ígéretes startup fejlődését is. A kompetenciafejlesztésben dolgozó szakértők szerint tapasztalható már
előrelépés, a piaci bevezetésben dolgozó
interjúalanyok viszont egyelőre meglehetősen negatívan látják az ökoszisztéma állapotát ebből a szempontból.
A korábbi kutatások egyértelműen
mutatják: a valódi növekedéshez elengedhetetlen a nemzetközi piacra lépés, csakhogy a hazai piac elég nagy ahhoz, hogy
egy induló cég számára vonzónak tűnjön.
A szakértők szerint a hazai kezdeti fázisú
startupoknak rengeteg támogatási, ﬁnanszírozási lehetőség áll rendelkezésükre,
ugyanakkor az ökoszisztéma nem képes
megfelelő környezetet biztosítani az érett
fázis eléréséhez. Pedig a kutatók véleménye az, hogy nemcsak a kezdeti fázisban,
hanem később, a piaci terjeszkedés során is
fontos lenne a mentori segítség. ¡
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Támogatott tartalom

Szerző: Bencze Áron

Rekordköltségvetéssel
indul a Horizont Európa

Idén áprilisban indul az Európai Unió minden eddiginél nagyobb költségvetésű
kutatási és innovációs keretprogramja, a 95,5 milliárd eurós Horizont Európa.
Kormányzati célkitűzés, hogy Magyarország részesedése ezekből a közvetlenül
pályázható uniós forrásokból 2027-re elérje a lakosságával arányos 2,18 százalékot.
De vajon hogyan érhető el mindez? Milyen szemléletváltásra van szükség a sikerhez? Mi indokolja az egyetemek központi szerepét a megújuló innovációs ökoszisztémában? Birkner Zoltánt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal elnökét és Csuzdi Szonját, a Nemzetközi Főosztály vezetőjét kérdeztük.
Az előző keretprogramban, 2014 és 2020
között a Horizont 2020 program teljes
költségvetésének 0,6 százaléka került
Magyarországra. Mennyire lehetünk elégedettek ezzel a teljesítménnyel?
BIRKNER Z OLTÁN: Bizonyos szempontból
nincs okunk panaszra, hiszen a 2004ben vagy azután csatlakozott 13 tagország között ezzel a harmadik legjobb
eredményt értük el, 1400 sikeres pályázattal mintegy 350 millió euró támo-
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gatáshoz jutottak a hazai szervezetek.
Főként az informatika, az agrárium,
a közlekedés és az egészségügy területén szerepeltünk jól. Emellett az Európai Unió legnagyobb, felfedező kutatásokat támogató pályázati rendszerét
működtető Európai Kutatási Tanács
programjaiban is hasonlóan jó számokat tudunk felmutatni. Természetesen
ez a teljesítmény nem mérhető össze
Németországéval vagy a skandináv ál-

innováció

lamokéval, azonban már nálunk is elindult egy szemléletváltás ezen a téren.
Már 2018-ban tudatosan elkezdtünk
foglalkozni a 2021 utáni időszakkal:
meghatároztuk a stratégiai csomópontokat, és kidolgoztuk, hogyan lehet még
hatékonyabban felkészülni a kihívásokra. Véleményem szerint ma sokkal
jobb mentális állapotban várjuk az új
keretprogram rajtját, mint korábban
bármikor. Egy sporthasonlattal élve:
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tását, a konzorciumépítést szintén érdemes minél előbb elkezdeni.

Fotó: Revicky Zsolt

Milyen elemekből áll a rendezvénysorozat?
Cs. Sz.: Február 11-én – a járványügyi
helyzetre tekintettel – online tartottuk
meg nyitórendezvényünket, amelyen
át tekintést adtunk az előttünk álló
ciklus elemeiről. Annak ellenére, hogy
a Horizont Európa szerves folytatása az

Birkner Zoltán

a kosárlabdacsarnokot elkezdtük felújítani, a lelátó, a palánk, a pálya, az öltözők már a legmodernebbek, és most
zajlik a játékoskeret frissítése.

Tehát bízhatunk egy erősebb szereplésben az idén tavasszal induló ciklusban?
B. Z.: Mindent megtettünk és megteszünk ezért. Hatalmas lehetőség előtt
állunk, hiszen az áprilisban megnyíló
rekord-költségvetésű, 95,5 milliárd eurós Horizont Európa programból már
az idei évben is jelentős források lesznek elérhetők a kutatás és az innováció
támogatására. Kormányzati célként fogalmaztuk meg, hogy 2027-re Magyarország részesedése a közvetlenül pályázható uniós forrásokból elérje a lakosságarányos 2,18 százalékot.
2014-hez képest idén jóval korábban
indult a pályázók tájékoztatása és felkészítése az új programra. Miért volt
erre szükség?
CSUZDI SZONJA: Versenyelőnyhöz jut, aki
előre gondolkodik, így jóval eredményesebb lehet az újonnan megnyíló felhívásokon. Ezért már a program hivatalos
elindítása előtt, februártól gyakorlatorientált online rendezvénysorozatot indítottunk, hogy felkészítsük a hazai vállalkozásokat, tudásközpontokat, egyetemeket és kutatóintézeteket. A sikeres
pályázáshoz ugyanis feltétlenül szükséges a program újdonságainak, újfajta szemléletének és követelményeinek
megismerése, emellett a tapasztalatok
azt is mutatják, hogy a sikerre esélyes
nemzetközi együttműködések kialakí-

Csuzdi Szonja
előző hétéves periódus Horizont 2020
keretprogramjának, mégis számos új
elemmel bővül. Ilyenek például a szektorokon és technológiákon átívelő együttműködéseket ösztönző klaszterprogramok, a legfontosabb társadalmi kihívásokat célzó missziók vagy az uniós,
tagállami és ipari társfinanszírozással

megvalósuló stratégiai kezdeményezések. Ezt követően egészen március végéig heti 2-3 tematikus eseményt tartottunk, ahol nemcsak tájékoztató elő adásokkal vártuk az érdeklődőket, hanem konzultációs lehetőséget is biztosítottunk a felmerülő kérdések megvitatására. Március végén pedig egy
nagyszabású, egész napos szakpolitikai
programnyitó eseményt rendeztünk.
A rendezvénysorozaton túl az NKFI
Hivatal számos eszközzel segíti a hazai pályázókat: a keretprogram témáira szakosodott nemzeti kapcsolattartó
szakértők tanácsadói tevékenységével,
pályázatírói és pályázatmenedzsmenttréningekkel, az innovatív kis- és középvállalkozásoknak, kkv-knak szóló
mentorprogrammal, a pályázatok előértékelésével és hazai forrásokból indított rásegítő pályázatokkal is támogatja
a konzorciumépítést és a szükséges önrész előteremtését.

Kiket tudnak bevonzani ezekre az online rendezvényekre?
Cs. Sz.: A nemzeti kapcsolattartók hálózatában olyan munkatársaink dolgoznak, akik széles kapcsolati hálóval rendelkeznek az adott tématerületen, és
ismerik, rendszeresen tájékoztatják az
uniós pályázásban érdekeltté tehető
hazai szervezeteket, vállalatokat és innovátorokat. Számos intézménnyel szakértői szinten is együttműködnek, vagyis
bevonják őket a keretprogram pályázatainak alapját képező munkaprogramok
véleményezési folyamatába. A felkészítő
rendezvényeinket számos kommunikációs csatornán – a többi között a honlapunkon és közösségi oldalainkon is –

A Horizont Európa szerves folytatása az előző hétéves periódus Horizont 2020
keretprogramjának, mely számos új elemmel bővül, mint például a szektorokon
és technológiákon átívelő együttműködéseket ösztönző klaszterprogramok,
a legfontosabb társadalmi kihívásokat célzó missziók vagy az uniós, tagállami
és ipari társﬁnanszírozással megvalósuló stratégiai kezdeményezések.
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nyilvánosan is meghirdetjük, illetve a
felsőoktatási intézményekben és az
újonnan induló nemzeti laboratóriumokban kialakított H2020/Horizont
Európa kontaktpontokon keresztül is
igyekszünk minél több potenciális
pályázóhoz eljutni. Biztató az érdeklődés, a nyitórendezvényre több mint
500 regisztráció érkezett, de a tematikus webináriumokra is a 100 fő feletti
részvétel volt jellemző. Határozottan
látszik, hogy az innovációs ökoszisztéma szereplői is nagy várakozással figyelik az új keretprogram lehetőségeit,
amely még nagyobb hangsúlyt helyez
arra, hogy a támogatott projektek valós
társadalmi kihívásokra reflektáljanak.
A programok tartalmának kialakításá-

ez számos olyan területet kapcsolhat
össze, amelyeket korábban egymástól
függetlenül kezeltek. Így kerültek egy
csoportba például a klíma, az energetika és a mobilitási kérdések, vagy éppen
a digitalizáció, az ipar és az űrkutatás.
Horizontális célként jelenik meg a klímaváltozással kapcsolatos kihívások
kezelése; a keretprogram költségvetésének 35 százalékát erre kívánják fordítani. A zöld átmenet támogatásán kívül
a digitalizáció elősegítése ugyancsak
számos programrészben előtérbe kerül.
Új eszközként jelennek meg az úgynevezett missziók is, amelyek egy-egy
különösen fontos társadalmi kihívás
– mint a rákkutatás, a klímaváltozás,
az intelligens városok, a talajegészség,
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ban mind hangsúlyosabban megjelennek az állampolgárok igényei, és felhasználói oldalon is bevonják őket
az eredmények hasznosításába. Az új
szemlélettel bővül a potenciális pályázói kör is: fontos célcsoportokká válnak
például a nonprofit szervezetek és önkormányzatok, amelyek korábban nem
tudtak bekapcsolódni a pályázásba.

Milyen konkrét célokat lehet látni az új
programon belül?
CS. SZ.: Az Európai Unió új keretprogramjának megközelítése egyre inkább
ösztönzi a különböző szektorok konstruktív együttműködését egy-egy probléma, kihívás közös kezelése érdekében,
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az egészséges óceánok és tengerek –
területén érnek majd el belátható időn
belül konkrét eredményeket. Ilyen cél
például, hogy 2030-ra az unióban legyen 100 karbonsemleges város, vagy
hogy hárommillió rákbeteg életminősége javuljon a rákkutatás révén.

Korábbi előadásaiban és nyilatkozataiban többször is említette, hogy az új ciklus sikeréhez elengedhetetlen a szemléletváltás. Mivel tudták elősegíteni, hogy
ez a folyamat elinduljon?
B. Z.: Magyarország nemzetközi összehasonlításban is jól áll a tudományos
eredményeket tekintve, de nem megfelelő azok társadalmi hasznosulása a gaz-

innováció

daságban, a termelőszférában. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
létrehozásával az innováció ösztönzése
minden eddiginél magasabb szintre
került. Sikerült a legfontosabb társadalom- és gazdaságpolitikai célok közé
emelni, hogy a hazai ökoszisztéma szereplői már ne csak „innoválgassanak”,
hanem a növekedés motorjai legyenek.
Korábban is voltak kiváló kutatóink,
jó egyetemeink és ambiciózus nagyvállalataink, azonban ezek a szereplők
ritkán találkoztak egymással. Ráadásul a hazai kkv-k közül nagyon kevesen
kapcsolódtak be az innovációs térbe, így
ezen a téren is szemléletváltást kellett
elérni. Palkovics László személyében
olyan szakember került a minisztérium
élére, aki az ipar és a tudomány világát
egyformán érti és ismeri, így sokat tud
tenni a két szféra hatékony összekapcsolódásának érdekében. Világossá tettük az érintettek számára, hogy minden
egyes államilag támogatott fejlesztés
esetében meg kell jelennie gazdasági
haszonnak, azaz a kutatások már nem
pusztán önmagukért valók, hanem egyúttal a közjót is szolgálják.

Hogyan láttak hozzá az átalakításhoz?
B. Z.: A feladat adott volt: össze kellett
kötnünk a hazai innovációs ökoszisztéma szereplőit egymással, mégpedig
úgy, hogy ez ne álljon meg egy-egy szigetszerű pályázat szintjén. Folyamatos
együttműködésre van szükség, olyan
közös munkára, ami az érintettek közötti szálakat jóval szorosabbra fűzi, mint
korábban bármikor. Ennek előfeltétele,
hogy a tudásteremtő szférában is megjelenjen a piaci szemlélet. Kizárólag így
születhet olyan tudás és tudományos teljesítmény az egyetemeken és a kutatóintézetekben, amire valóban szüksége
van a piacnak. Egyesével találkoztunk
a felsőoktatási intézmények vezetőivel,
akik azonnal megértették, hogy ebben
a térben mindenkinek jut szerep, és
a kultúraváltásnak köszönhetően új dimenzió nyílik meg előttük. Ennek ösztönzésére az alkalmazott kutatási felhívásainkat is célorientálttá tettük, az
uniós prioritásokhoz igazodva négy kiemelt tématerület – ipar és digitalizáció,
biztonságos társadalom és környezet,
egészség, valamint kultúra és család –
köré csoportosítottuk. A hazai egyete-
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mek és kutatóintézetek az elmúlt két
esztendőben kizárólag e logika alapján
fogalmazhattak meg belső humánerőforrás-fejlesztéseket, doktori programokat, intézmények közötti, nemzetközi
vagy éppen ipari együttműködéseket.
Az egész struktúrát abba az irányba tereltük, hogy e logika szerint célorientáltan gondolkozzon.

Milyen más konkrét lépések valósultak
meg eddig?
B. Z.: Napjainkban az egyetem már sokkal többről szól, mint pusztán az oktatás
és a kutatás. Mindig is hittem abban, hogy
a hazai felsőoktatási intézmények az innováció központi szereplőivé tudnak válni. Ezt segíti elő a többi között a nemzeti
laborok, az egyetemi kompetenciaközpontok és a tudományos parkok országos
hálózata. Segítettük az egyetemeket, kutatóintézeteket a specializálódásban is,
hogy amiben a legjobbak, azon legyenek
képesek másokkal összefogva, világszínvonalon dolgozni. A nemzeti laborok,
mint integrált és témákra szakosodott
tudásközpontok, például lehetővé teszik,
hogy ne egy-egy egyetem néhány kutatója, hanem az adott szakterület minden
releváns tudása – például a mesterséges
intelligencia esetében 230 együttműködő partner – együtt látszódjon, amikor
Magyarország képbe kerül.
A megoldásközpontú gondolkodásmód és a vállalkozói kultúra szélesítésére
több mint húsz felsőoktatási intézmény
részvételével elindítottuk Magyarország
első egyetemi szintű startup képzését.
De nem csak a hallgatókat, az egyetemeket is meg kell tanítanunk arra, hogyan

Háromlábú ﬁnanszírozás
A jövő évtől a teljes felsőoktatási rendszerre új ﬁnanszírozási szisztémát vezetnek be
– tudta meg a Magyar Nemzet. A hazai felsőoktatási intézmények állami normatívája
ma létszámalapú, vagyis elsősorban az intézmény méretétől, a hallgatók számától
függ. A kormány tervei szerint azonban a következő tanévtől az egész felsőoktatásra
vonatkozóan bevezetnek egy háromlábú ﬁnanszírozási rendszert, amelyben külön
támogatás vonatkozik az oktatás költségeire (továbbra is hallgatóarányos elosztásban),
az üzemeltetés, az épületek fenntartásának fedezésére és a tudományos, kutatási
tevékenység ﬁnanszírozására. Utóbbit a hírek szerint egyrészt a jelenlegi tudományos
mutatók – például a minősített kutatók száma és a publikációs aktivitás –, másrészt
a releváns egyetemi rangsorban elfoglalt helyezés alapján ﬁnanszírozzák. A kapott
támogatás tehát sokkal jobban függ majd attól, ki mit tesz le az asztalra. Az osztrák
mintán alapuló megoldás célja, hogy a magyar felsőoktatási intézmények versenyképesebbé váljanak. Az intézmények számára a ﬁnanszírozás kiszámíthatóbbá válik,
jobban illeszkedik az egyetem és az ellátandó feladat sajátosságaihoz. Az Innovációs
és Technológiai Minisztérium a lap érdeklődésére azt is közölte, hogy a szereplőket
az objektíven mérhető és számonkérhető minőségi és mennyiségi teljesítményelvárások meghatározásával teszik érdekeltté a hatékonyság és a minőség javításában.
A tervek szerint a megítélt állami támogatás nemcsak az adott költségvetési évre szól
majd, hanem az állam a felsőoktatási intézményekkel 15-20 éves keretszerződéseket
köt, amelyekben kijelölik a fő fejlesztési irányokat, és ezeken belül rövidebb, három-öt
éves ciklusokra szóló ﬁnanszírozási megállapodásokat dolgoznának ki, így az egyetemek hosszabb távra tudnak tervezni.

valósítsák meg az álmaikat, hogyan legyenek hatékonyak. Egyrészt a közjó
érdekében, másrészt önmaguk finanszírozásáért.

Mire képesek ma az egyetemeink a nemzetközi térben?
B. Z.: Ma már valóban nem elég Magyarországon elsőnek lenni. A verseny jó ideje globális szinten zajlik, és ha nem hozol
létre valami nagyon egyedit, akkor gyakorlatilag esélyed sincsen az élvonalban
maradni. A nemzetközi rangsorokban
elért helyezések fogódzót, viszonyítási
alapot jelentenek. Egyre nyilvánvalóbb,
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hogy már ahhoz is rengeteg energia kell,
hogy egy-egy egyetem megőrizze a pozícióját a nemzetközi térben, az előrelépéshez pedig még sokkal több kell.
Ugyanakkor az sem kérdés, mekkora hozadéka van annak, ha egy egyetemnek
sikerül bekerülnie a Top 200-ba: meredeken emelkedni fog a külföldi hallgatók száma, magasabb tandíjat kérhet el, a legkitűnőbb oktatókat is képes
lesz magához csábítani és megtartani.
Ami a hazai egyetemeket illeti, a Times
Higher Education legfrissebb rangsorában a Semmelweis Egyetem 31 helyet
lépett előre, így továbbra is a világ legjobb 500 felsőoktatási intézménye között jegyzik, és az ötven legtöbbet javító egyetem között van. Legnagyobb
mértékben a tudományos publikációk
idézettségét és a kutatást elemző indikátor értéke emelkedett, ebben az egyetem jelenleg a 426. helyen áll a listán.
Az ELTE és a Pécsi Tudományegyetem
a 601–800. sávban, míg a Debreceni
Egyetem a 801–1000. sávban szerepel.
A minőségi javulás folyamata tehát láthatóan elindult: az egyetemek egyre inkább betöltik új szerepüket, érzékelhetően bővítették kapcsolatrendszerüket.
Biztos vagyok benne, hogy néhány éven
belül ez a fejlődés a nemzetközi rangsorokban is megmutatkozik. ¡
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Stratégiát alkotunk
Csapatunk a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia megalkotásában konzorciumvezetőként felelős szerepet vállalt.

A

TRENECON Kft. egy évtizede van jelen a hazai vasútter-

vezési piacon. Munkánk során megtapasztaltuk, hogy
a vasúti projektek előkészítésének egyik legfontosabb lépcsője a koncepcionális szinten rögzített stratégia, amely a személyforgalom és áruszállítás igényeinek, valamint a vasúti
üzemeltetés szükségleteinek pontos felmérésén alapul.
A kezdeti fázisban részletekbe menő helyzetértékelést készítettünk, építve a kiterjedt szakmai kapcsolatainkra, aktívan bevonva az egyes szakterületek képviselőit.
Ezután meghatároztuk a beavatkozások célját, és intézkedéseket fogalmaztunk meg, melyek segítségével azonosítani
tudjuk a jövőbeni fejlesztési projekteket és intézményi változtatási igényeket. A teljes folyamat során kiemelt figyelmet fordítottunk a vasúti csomópont környezetére, mivel a stratégia
hatásaiban kiterjed Budapest agglomerációjára.
Ezen a ponton azonban még nem ért véget a munkánk.
A nyilvánosság véleményének és a környezetvédelmi szervek észrevételeinek stratégiába integrálását a Stratégiai Környezeti Vizsgálat biztosítja, amely jelenleg zajlik. Várhatóan
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a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia megvalósítása
hosszú távon biztosítja a főváros vasúti csomóponti szerepének kapacitív, színvonalas és hatékony működését a személyés áruforgalomban egyaránt. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

Versenyképes elővárosi
vasút 2040-re
A Budapest Fejlesztési Központ nyilvánossá tette a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia
tervezetét, amelyet mindenki véleményezhet a budapestvasut2040.hu honlapon. A stratégia
a budapesti és elővárosi vasúti közlekedés teljes megújítását tűzi ki célul, hogy a következő
évtized végére majdnem kétszer annyi ember közlekedjen az agglomeráció és Budapest között vonattal, mint ma. Ehhez azonban igen sok problémát kell még megoldani.

B

udapest környékén és a városon
belül ugyan látszólag kifejezetten
sűrű a vasúti hálózat, kevés ember
van, aki szeret vonatozni. A legtöbben csak kényszerből használják a vasutat,
mert nincs autójuk, de kénytelenek ingázni.
A Budapest Fejlesztési Központ stratégiát ismertető honlapján felvázolja a valós
helyzetképet. Érvelésük szerint a problémá-

kat alapvetően a budapesti agglomeráció
népességének a múlt század vége felé és
az utóbbi évtizedekben végbement, szinte
robbanásszerű növekedése okozza. A főváros környéki (sőt a Budapesttől egyre
távolabb lévő) települések lakossága alig fél
évszázad alatt 60 százalékkal nőtt, miközben az ország lakossága eközben csökkent.
A növekedés forrása nem a helyi népsza-
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porulat növekedése, hanem a Budapestről
kiköltözők tömege. A kiköltözés fő motivációja a zöld, természetközeli környezet, a
csend. Mindez teljesen érthető, ugyanakkor
ezek az emberek továbbra is Budapesten
dolgoznak, a városba járnak tanulni, vásárolni, szórakozni. Viszont a közlekedési infrastruktúra kiépítése korántsem tartott lépést a gyökeresen megváltozott igényekkel.
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A korszerűsítéseknek és az új
járművek beszerzésének köszönhetően
az esztergomi és
a székesfehérvári
elővárosi vasútvonalakon jelentősen nőtt az utasforgalom. Még
magasabb lehetne
a növekmény, ha
a fejpályaudvarok
kapacitáshiánya
nem gátolná a további járatsűrítést.
Eközben a leromló
lajosmizsei vonalon,
ahol nem történt
felújítás, csökkent
a forgalom.

Míg a fővárosban az utazók 60 százaléka
a tömegközlekedést használja, addig az agglomerációban tízből csak hárman. A többiek általában autóval járnak, ami újabb
problématömeget szül: végeláthatatlan dugók, túlterhelődő úthálózat, környezet- és
egészségkárosító szennyezés, szén-dioxidkibocsátás. Az utóbbi azért is problémás,
mert a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
szerint 1990-hez képest 2050-ig 52–85 százalék közötti csökkenést kell elérni az üvegházhatású gázok emissziójában. Ez a gépjárműforgalom jelenlegi növekedése mellett
nem lehetséges. A közlekedés és az áruszál-

lítás jelentős részét a vasútra kell terelni. Ezt
célozza a Budapesti Agglomerációs Vasúti
Stratégia.
A stratégia úgy számol, hogy a program
két évtizede alatt évente nagyjából 100-120
milliárd forintra lesz szükség. A Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. adatai szerint
az elmúlt években 224–246 milliárd forint között költöttek vasúti fejlesztésre. Ez
kevesebb mint a fele a közúti fejlesztések
költségének. Fontos célkitűzés a majdani
agglomerációs vasúti hálózattal szemben,
hogy minden elővárosi vasútállomásról
legalább négy vonat induljon Budapestre,

az így induló vonatokkal legalább három
metróvonal legyen elérhető közvetlenül, és
egy bérlet vagy jegy elegendő legyen az öszszes jármű használatához.
Az előrejelzések szerint a fejlesztés költségeit jelentősen meghaladja majd a társadalmi haszon. Ez egyrészt a menetidő csökkenésében fog jelentkezni. Gödről fél órával
rövidebb idő alatt lehet majd eljutni Kőbányára, vagy például a Budafok–Rákosliget
táv 25 perccel gyorsabban tehető majd
meg. A haszon másik aspektusa környezetvédelmi jellegű. Elméletileg 115 ezer utas
válthatna át autóról vonatra. Az időmeg-

Forrás: budapestvasut2040.hu

A legfontosabb feladat a H6-os és H7-es összekötése a metróhálózattal, közös bevezetésük a felszín alatt a Kálvin térre, majd a belvároson keresztül a Duna alatt összekötni a H5-ös szentendrei vonallal. A BKK által megkezdett előkészítést folytatni kell a H8-as gödöllői
és az abból kiágazó H9-es csömöri HÉV, valamint az 2-es metró integrálása, egy átjárható rendszerben történő fejlesztése érdekében.
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a vonatok ﬁzikailag is képtelenek továbbhaladni. Budapesten három fejpályaudvar van
(a Nyugati, a Keleti és a Déli), amelyek építésekor a tervezők egyáltán nem működtek
együtt, hogy egységes hálózatot alakítsanak
ki. A fejpályaudvar azért kevésbé hatékony,
mert ott a vonatokat igen körülményesen
lehet megfordítani, ugyanazon a vágányon
kell visszavinni, így akár egy fél órára is lefoglalhatják a sínt. Vagyis jelentősen korlátozza a pályaudvar által időegység alatt
fogadható szerelvények számát.
A fejpályaudvarok kapacitásbővítése
csak a területük és a vágányaik növelésével képzelhető el, noha már most is rengeteg értékes belvárosi területet foglalnak el.

megoldható. Bár természetesen a városon
kívül, illetve a külvárosban haladnak vasútvonalak a nagy pályaudvarok között, ettől
még a vágányok végpontjai zsákutcaként
funkcionálnak.
Európa más nagyvárosaiban egyre inkább átveszik a forgalom szervezésének
nagy részét az átmenő forgalmat bonyolító
pályaudvarok, ezért mindenképpen ez lenne az előnyös Budapesten is. Ez azonban
csak alagúton-alagutakon keresztül valósulhat meg. Az előzetes elképzelésekben
a Nyugati pályaudvart Kelenfölddel összekötő, de a Széll Kálmán teret is érintő vasúti
alagút szerepel, bár végleges döntés még
nincs erről, jelenleg nemzetközi szakértők
Forrás: budapestvasut2040.hu

takarításból évi 150 milliárd forint haszna
származna a nemzetgazdaságnak. Több
mint 200 hektár vasúti területet tudnának
rehabilitálni, 60 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást spórolnánk meg évente. A tehervonatok 70 perccel rövidebb idő alatt haladhatnának keresztül a fővároson.
A stratégia a vasúti közlekedés minden
aspektusára, a rendszer minden elemére
– a járművektől a pályán át az állomásokig – kiterjed. Az agglomerációs vasúti
hálózat fejlesztése a járművek terén tekinthető a legelőrehaladottabbnak, hiszen az
ezredforduló óta összesen 123 Stadler FLIRT
motorvonat állt üzembe, amelyeket negyven Stadler KISS szerelvény is követ néhány éven belül. A KISS a FLIRT nagyobb
változatának tekinthető, mert emeletes,
és nagyobb befogadóképességű. A két vonatcsalád beszerzése összesen 491 milliárd
forintba került. Ha az összes Stadler motorvonat üzemelni fog, akkor gyakorlatilag teljessé válik a korszerű járművek térnyerése
az agglomerációs hálózatban.
A járműbeszerzés különösen sok kérdést felvető eleme a HÉV-szerelvények lecserélése. A jelenleg forgalomban lévő
HÉV-vonatok a legöregebb magyarországi
tömegközlekedési járművek közé tartoznak. A stratégiában azzal számolnak, hogy
a MÁV–HÉV Zrt. jelenleg is folyó közbeszerzési pályázata révén 54 Stadler vagy
Alstom HÉV-szerelvény fog szolgálatba állni
a három HÉV-vonalon. Ezek a tervek szerint
2023 és 2025 között érkeznek meg, a hoszszuk 120 méter, az utasterük összefüggő,
és egyenként 235 ülőhely lesz bennük.
Két nagyvasúti vonalról (Kunszentmiklós és Esztergom) a szerelvények közösen
fogják használni a budai HÉV-alagutat a
HÉV-ekkel. Fontos technikai követelmény,
hogy azok a szerelvények, amelyek e két
vonalról igénybe veszik majd az alagutat,
képesek legyenek működni egyen- és váltóáramú betáplálással is. Az előbbit használják a HÉV-ek, az utóbbit a nagyvasutak.
A tervek között szerepel a szentendrei
HÉV-vonal összekötése a csepelivel és a ráckeveivel. Amíg ez nem valósul meg, addig
az összeköttetést a vonalak között a nagyvasúti vonalakat használó szerelvények biztosíthatják.
Mindezek a fejlesztések azonban nem
jelentenek gyógyírt a budapesti vasúti
közlekedés legnagyobb strukturális bajára,
a fejpályaudvarok rendszerére. A fejpályaudvar jellemzője, hogy ott végződik a sín,

A Duna alatti vasúti alagút megvalósításával a Déli pályaudvar–Széll Kálmán tér térségében a felszín alá kerülhet a vasúti funkció, így a felszínen a pályaudvar teljes területe
más célra hasznosítható, valamint a Nyugati pályaudvar térségében is átgondolható
a vasúti terület kiterjedése. A fővárosban a 23 vasútállomás együttesen 660 hektárt
foglal el jelenleg, ebből összességében közel 200 hektár kaphat új funkciókat.

Emellett az utasoknak sem kényelmes az,
ha az egyik pályaudvarról a másikra tömegközlekedést vagy taxit igénybe véve juthatnak csak el. Holott egy átmenő forgalmat
bonyolító pályaudvaron ezt akár leszállás
nélkül is megvalósíthatnák. Ám Budapest
belső területeinek beépítettségét ﬁgyelembe véve kijelenthető, hogy a pályaudvarok
végpontjainak földfelszíni összekötése nem
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bevonásával részletes hatásvizsgálat készül
a fejlesztésről. A tervek szerint az alagútban
csak személyforgalom közlekedne, és akár
két-három perces különbséggel is követhetnék egymást a szerelvények. Az alagút
egyszerre tehermentesítené a Nyugati pályaudvart, és nagyban megnövelné a budapesti vasúti személyforgalom kapacitását.
Emellett a menetidő is lerövidülne.
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A Déli Körvasút fejlesztésének eredményeként a szakaszon az elővárosi vonatok 10-15 percenként járhatnak majd, összekötve
az érdi, budaörsi és környező budai agglomerációt, Budafok-Nagytétényt, Kelenföldet, az újbudai egyetemvárost, a Soroksári út
térségét és a Déli Városkaput, továbbá a Népliget térségét Kőbánya-Kispesttel, a reptérrel és a pesti agglomerációval.

Az alagút nyomvonalának opcióit ezután fogja megterveztetni a Budapest Fejlesztési Központ. A tervezett megállóhelyei
lennének a Nyugati pályaudvar mélyállomás, a Déli pályaudvar és a Széll Kálmán tér.
Kelenföld ezáltal jóval hangsúlyosabb
szerepet kapna Budapest vasúti forgalmában, mint amivel ma rendelkezik. Három

vonalról – Tatabánya, Pusztaszabolcs és
Székesfehérvár felől – is tízpercenként érkeznének vonatok a pályaudvarra a csúcsidőszakban, ezek jelentős része az alagúton
keresztül folytatná útját a többi pályaudvar
felé. A többi vonat a Déli Körvasúton a Déli összekötő vasúti hídon át a Népliget felé
folytatná az útját, majd egy másik elővárosi

vonalhoz kapcsolódna. Új megállóhelyek
létesülnének a Közvágóhídnál, valamint
a Népligetnél is.
A kapacitás bővítésének első lépése
a Déli Körvasút, ahol irányonként 10-15 perces lesz a járatsűrűség. Új átszállókapcsolatok fognak illeszkedni hozzá Dél-Buda, Érd,
Székesfehérvár, illetve Kelet-Pest, Monor,

Forrás: NIF

A Déli Körvasút fejlesztésének első, már épülő ütemeként megvalósuló új hídszerkezet, amely a Déli összekötő vasúti Duna-híd
harmadik vágányának ad helyet. Ezzel közel hetven év után először új vasúti vágányon nyílik majd átkelési lehetőség a Duna felett.
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Üllő és a repülőtér felől. Jóllehet e fejlesztések közvetlenül a személyforgalmat érintik,
a pálya állapota, illetve a személyvonatok
közlekedésének jobb tervezhetősége miatt a teherforgalom is hatékonyabbá válik
majd az érintett vonalakon. A stratégia
felveti, hogy ennek ellenére később esetleg
szükség lehet egy a fővárost elkerülő teherforgalmi vasútvonal kiépítésére – amelyet
az M0-s mintájára V0-snak hívnának.
A tervek szerint az agglomerációból
érkező viszonylatok egy része az átalakítás után is a fejpályaudvarokon fog végződni, másik részük ugyanakkor áthaladó
viszonylattá alakul, összekapcsolódva egy
más irányból érkező, illetve induló vonallal.
A harántirányú viszonylatok fővárosi szakaszain a metróhoz hasonló, néhány perces
járatsűrűség jön létre, amelyet a Budapesten belül utazók is kihasználhatnak majd.
A Budapesten nem végződő, hanem áthaladó viszonylatok létrejöttével lehetővé
válik egész Magyarországot átszelni képes
vonatok indulása, amelyek segítségével átszállás nélkül el lehet jutni Kelet-Magyarországról az ország nyugati végébe – miközben a fővárosba igyekvők is használni
tudják ezeket. Emellett a kialakuló, hoszszú távú járatokat is működtetni képes
vasútrendszer a tervezés alatt álló európai
nagysebességű vasúthálózat szerelvényeit
is megfelelő minőségben ki tudja majd
szolgálni, átszállás nélkül. Ilyen nagysebességű járatok létesülnek majd a Budapest–

Varsó, a Budapest–Kolozsvár és a Budapest–Belgrád útvonalon.
A tervezett fejlesztéseket jól példázza
a stratégia székesfehérvári és pusztaszabolcsi vasútvonalat érintő szakasza. Ezeken
a vonalakon a pálya felújítása megtörtént,
de a járatokat egyelőre a fővárosi kapacitás korlátossága miatt nem lehet sűríteni.
Tavaly december óta Érd alsóról már tízpercenként indulnak csúcsidőben vonatok
Budapestre. A Déli Körvasút megvalósulása
esetén azonban az ehhez mérhető járatsűrűség egész nap tarthatóvá válik, nemcsak
Érd alsóról, hanem Érd felsőről is. Emellett
zónázó közlekedést fognak beindítani Százhalombatta zónahatárral Dunaújvárosig és
Sárbogárdig. A tervezett budapesti vasúti
alagúton keresztül ez a vasútvonal is közvetlenül el fogja érni a Nyugati pályaudvart,
ezáltal a Belvárost, illetve az észak-pesti
agglomerációt.
A tömegközlekedési ágak fejlesztése
nem elválasztható egymástól, hiszen a legtöbb utazó utazás közben átszáll, és egy
másik közlekedési eszközzel folytatja az útját. Különösen fontos kérdés turisztikai
szempontból a Liszt Ferenc Repülőtér vasúttal való megközelítése. A stratégia szerint
ez a közlekedési mód lesz a legegyszerűbben használható a reptér elérésére az egész
országból. A repülőtéri állomáson gyakorlatilag minden áthaladó vonat megáll majd,
az elővárosi járatok, illetve a Dunántúl felé
közlekedő távolsági vonatok is. A belváros-

ból 19 perces menetidővel kell majd számolni a reptérig, a járatsűrűség 15 perces
lesz. Az építendő új pálya révén Monorig
már összesen négy vágány lesz használható.
Ez azért előnyös, mert így szétválaszthatók
lesznek a személy- és gyorsvonatok, ezáltal
a menetrend tervezhetőbb lesz, a járatsűrűség pedig növekedhet. Az új repülőtérre menő pálya már a kolozsvári nagysebességű vonal részeként fog üzemelni.
A Külső Körvasút pályája már létezik, de
rajta személyforgalom jelenleg nem közlekedik. A stratégia szerint ez olyan városrészeket is beköt a jövőben a vasúthálózatba,
amelyek eddig csak körülményesen voltak
megközelíthetők vonattal. Ezáltal közvetlen
vasúti kapcsolat létesülhet a Nyugati pályaudvar, illetve a Marcheggi híd, Pestújhely,
Újpalota és Rákosfalva között. Az új területek bekapcsolásától az utasforgalom növekedését, az egyéb tömegközlekedési módok, illetve az úthálózat terhermentesítését,
illetve az adott térségek fejlődését várják.
A stratégia megalkotói kiemelik, hogy
ezeket a fejlesztéseket, változtatásokat úgy
valósítják meg, hogy közben a jól megszokott, bevált átszállási kapcsolatok, utazási
szokások ne sérüljenek. Vagyis az új lehetőségek inkább kiegészítik majd a jelenlegi
opciókat, nem szüntetik meg azokat. Így, ha
a tervek valóra válnak, az utazók dönthetik
majd el, hogy változtatnak-e szokásaikon,
és igénybe veszik az új vonalakat, kapcsolatokat, vagy maradnak a jól megszokottnál. ¡

Forrás: budapestvasut2040.hu

A repülőtér Budapestről és az ország egész területéről vasúton lesz a legkönnyebben elérhető. A repülőtéri állomáson megállnak majd az elővárosi gyorsvonatok,
a Kecskemét–Szeged, Békéscsaba és Debrecen–Nyíregyháza felől érkező, valamint
a Dunántúlról a fővároson át közlekedő távolsági vonatok.
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Szerző: Dr. Berki Zsolt

Magyarország vasúti közlekedésének új évszázada
Az ország vasúti közlekedése magán hordozza a 20. század fejlődésének és szenvedéseinek lenyomatát is. A korábban kialakult, tudatos közlekedéshálózati szerkezet, az elmúlt évszázad innovatív megoldásai kerültek egy leépülési folyamatba, melynek oka
a gazdasági szerkezetváltás és az egyéni gépjármű-közlekedés robbanásszerű fejlődése
volt. A közlekedési szakemberek és a szakpolitika sok beavatkozással, vonali fejlesztésekkel, felújítási programokkal, az utazókat megszólító szolgáltatási koncepcióval és korszerű szerelvényekkel próbált ezen változtatni, de joggal merül fel a kérdés, hogy ezek
a beavatkozások elégségesek-e, mi a vasúti közlekedés jövőképe Budapest esetében?
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Fotó: Szikszay Ágnes

A

Megújuló állomások

Fotó: Szikszay Ágnes

magyarországi vasúti közlekedés szívévé Budapest vált
a szó jó és rossz értelmében
egyaránt. Egyfelől Budapest
és környéke adja az Európa kelet–nyugati összeköttetésében és a magyarországi közlekedésben kiemelt jelentőségű
kapcsolatot, a legnagyobb személyszállítási teljesítményt, és itt vannak a vasúti
áruszállítás és logisztika központjai is.
Másrészt a központi vasúti régió vonalai
túlterheltek, a szolgáltatások érdemben
nem bővíthetők, miközben a rendszer
fizikai elemei túlhasználtak, elavultak.
A főváros határán be- és kilépő vasúti
személyforgalom napi volumene 230
ezer utas (napi 1200 vonat). Ugyanezen
kordonon megjelenő áruforgalom napi
255 tehervonatot jelent. A budapesti
vasúti kiszolgálás fontos eleme a HÉVhálózat is, amely a teljes elővárosi személyforgalom 19 százalékát bonyolítja.
Ennek eredményeképpen a vasúti csomópont az áteresztőképessége határán
mozog, a dunai keresztezés kapacitáshiánya problémát jelent. Az elvégzett
fejlesztések ellenére hiányzik a főváros
belső vasúthálózatának rekonstrukciója, mert a projektek döntően valamely
városhatár menti állomástól indultak
az országos hálózat irányába.
A vasúti tervezési feladataink az elmúlt években nagyon sokat szenvedtek
attól, hogy Budapest esetében nem volt
világos jövőkép, és a különböző meg-

Új, korszerű infrastruktúra
rendelők, vezetők és ötletek teljesen
szét zilálták az egyeztetéseket. Ez a tépelődés nemcsak hogy tervezési szinten
nem volt kezelhető, de eljutott oda, hogy
a vasúti fejlesztések Budapest esetében
leálltak, az Európai Unió a korábbi és új
projektjavaslatokat is lesöpörte azzal,
hogy világos jövőképet vár bármilyen
finanszírozás előtt.
A 2007–2020 közötti két pénzügyi
ciklust a FŐMTERV Zrt. által vezetett
S-Bahn tanulmány szellemisége dominálta, mely bármilyen előremutató lé-
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pés is volt, pár tényezővel nem tudott
számolni. A terv legfőbb hiányossága
a teherforgalom kezelésének mellőzése
volt, melyet indokolt annak drasztikus
visszaesése és a társadalom közvetlen
elvárásai. Akkor még kevésbé volt baj
az éjszakai zaj, az ütemes személyforgalmi menetrend és a zónázó közlekedés hiánya, így a maradék elv e vonatkozásban érvényesülni tudott. A másik
probléma a kompromisszumkészség
hiánya volt, mert az S-Bahn rendszerű
közlekedés végállapota (víziója) nem
volt olyan erős, hogy annak a rövid távú fejlesztéseket valóban alárendelje,
és ezáltal tág teret adott a projektszintű tervezésnek. A harmadik probléma
az volt, hogy az S-Bahn szakmai terv
volt és az is maradt, így a társadalmasítása elmaradt, támogatottsága inkább
szakpolitikai jó szándékon múlt.
A megoldáshoz vezető út első lépéseként készül a Budapest Vasúti Stratégia
(BVS). Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (ITM) a tanulmány elkészítésével uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen a TRENECON–
FŐMTERV–KTI Konzorciumot bízta
meg. A Stratégia 2020-ban készült el.
Ez a mai helyzet értékelése alapján
javaslatot tesz olyan intézkedésekre,
amelyek a kapacitáskorlátot oldják, továbbá a vasúti szolgáltatás színvonalát
és hatékonyságát növelik Budapesten
és elővárosaiban.

Forrás: Budapest Fejlesztési Központ
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Forrás: Budapest Fejlesztési Központ

A teljes fővárost és térségét érintő MÁVV Start utazások száma naponta több mint
félmillió utas lehetne, ami összesen 80 százalékos bővülés.

A jelenleg ismert alapvetések mentén
a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) meghatározta azt a távlati
utaspotenciált, melynek alapján a forgalom akár a mai megkétszereződését
is jelentheti. Ekkora dinamika elérése
az erőforrás-korlátozások adta keretekből való kilépéssel lehetséges, és a közlekedéspolitikai célok alapján kívánatos
is. A jelen struktúrák megőrzésével csak
mintegy 10-15 százalékos bővülés érhető el Budapest-térség szinten. A vizsgálatok megmutatták, hogy a teljes optimális potenciál kiaknázásához szükséges vonatmennyiséget a jelenlegi fejpályaudvarok, illetve a jelenlegi állapotú budapesti vasúti infrastruktúra nem
tudják kezelni. A BAVS kimutatta, hogy
a hosszú távon, optimális szabályozási
környezetben és megfelelő szolgáltatás
mellett megjelenő személy- és teherforgalmat a Kelenföld–Nyugati pu. alagút
kiépítése szolgálja legjobban. Az alagút
igen jelentős átrendeződést hozna a város kötöttpályás kínálati szerkezetében,
és már a mai keresletet is ez a megoldás
elégítené ki optimálisan egy megnövelt
szolgáltatási szinten.
Mi ebben a 21. század? Az, hogy a
BAVS a vasútra egy új minőségében tekint, mely a gyakoriság, a hozzáférhetőség és a szolgáltatási szint alapvetésében villamos, sőt bizonyos szakaszokon
egy metró színvonalát hozza el a fővárosba és a környező településekre.
A BAVS nem csak papír. Hatására
rendkívül előrehaladott állapotba került a Déli összekötő körvasúti rendszer
bővítése (a híd megújul, új szerkezettel
bővül, s emellett a csatlakozó vasútvonalakat is fejlesztik), megkezdődött
az elővárosi vonalak hiányzó vonalainak fejlesztésére vonatkozó tervezési
munka, valamint a Duna-alagút megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása.
A stratégia nem csak Budapesté.
Hatására lehetővé válik, hogy az egész
országos menetrendi rendszer szintet
lépjen, a fejlesztések minőségi kivitelezése nagyobb hangsúlyt kapjon, mint
korábban, továbbá a távolsági és regionális vasúti közlekedésben is a lépésváltás kerüljön előtérbe. ¡

A stratégia megvalósulásának várható eredményei
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) UIC 751-3 (450 MHz) vonali rádiórendszerek
) UIC 751-3 (450 MHz), UIC-751-4 (GSM-R)
többnormás végberendezések

) 450 MHz helyi rádiókörzet-vezérlők, -kezelők

m funkwerk-mo@funkwerk-mo.hu
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Új híd a Mosoni-Dunán
A római Arrabona egykori területén ér össze a Nyugat-Dunántúl négy folyója: a Rába,
a Rábca, a Marcal és a Mosoni-Duna. Győr 750 éves történelmében kiemelt szerepet
kaptak a hidak. A legelső a 16. században épült, majd a 19. század második felétől sorra
épültek Győr hídjai, amelyek a mai városkép meghatározó elemei. Utoljára 2018-ban
a Klatsmányi Tibor híd épült a térségben, a várostól 5 kilométerre.
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től az UNITEF’83 Zrt.
2019-ben kapott megbízást egy újabb Mosoni-Duna-híd tervezésére az Ipar utcát a bácsai városrésszel összekötő, új tehermentesítő körút utolsó, keleti szakaszának részeként.

Látványtervek forrása: UNITEF’83 Zrt.

A keleti kapu
Az új Mosoni-Duna-híd keleti oldalon elválasztja a városias beépítésre szánt területet a már kialakult ipari zónától, valamint
itt van a Szigetköz Natura 2000 védettségű területének határa.
A NIF Zrt. és a városvezetés alapvető igényként fogalmazta meg az
emblematikus, jelképszerű megjelenést a tervezők számára. A tanulmányterv során három különböző szerkezeti rendszerű és építészeti karakterű híd közül választották ki ezt a megoldást, amelyet „dinamikus híd” fantázianévvel illettünk. A folyó fölé dőlő
ferde pilonjával és egy oldalon megjelenő elegáns, párhuzamos
feszítőpászmáival sajátos, aszimmetrikus, a város meglévő hídjaihoz képest különleges szerkezeti megoldást képvisel. A híd egyediségét erősíti, hogy az országban nem épült még egy kábelsíkos
felfüggesztésű, egypilonos közúti híd. A párhuzamos kábelvezetéssel a korábban lebontott győri Vásárhelyi Pál hídra utaltunk viszsza, mely az ország első ferdekábeles hídja volt.
Az új híd – 65 méter feletti magasságával – a városi sziluettben
kiemelkedik. Hozzá hasonló magasságú városi építmények a Városháza tornya és az Árkád melletti víztorony. Így a kortárs formákkal kialakított pilon a keleti térség meghatározó, emblemaBeruházó: NIF Zrt.
Tervező: UNITEF’83 Zrt.
Szerzők: Kővári Ákos hídszerkezet-tervező,
Simon Viktória DLA építésztervező
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tikus pontjává tud válni. A híd 65 méteres magassága miatt
a piloncsúcs és a húrkép felső része látható az ETO-stadion, valamint az 1-es számú főút felől, a város északi oldalán levő vízparti
sétányról is. A teljes látvány azonban a híd melletti déli oldalról
érvényesül, ahol a város fejlesztési terveiben új intézményi és rekreációs terület jöhet létre. A pilon a bácsai, északi oldalra került.
Ez a megoldás összhangban van a meder geometriai sajátosságaival, és így érvényesül legjobban a látvány az új városrész felől.

Az aszimmetria megjelenik több részletben, a pilon alaprajzi geometriája, az egyedi kandeláberek kialakítása is ezt az elvet követi.
A másik fontos szerkesztési elv a lapszerű formálás, amely szorosan összefügg a tervezett díszvilágítással. A híd karakterét képező, meghatározó elemek: a pilon, a merevítőborda, a hídperem,
de még a híd alépítményei is mind síkfelületek. Ezeken a nappali
fény önárnyék hatása ad egy rajzolatot, az esti órákban pedig a lapszerű felületek kiemelhetők díszvilágítással.

Szerkezeti sajátosságok
A hídszerkezet teljes hossza: 213,6 méter; támaszközök: 144 méter
és 68 méter; a szerkezet magassága: 66,74 méter; a teljes szerkezet
súlya 3906 tonna.
Az acélszerkezetű ferdekábeles híd a meder felett egy kábelsíkkal készül, az északi hídfő felé pedig 2-2 kábellel van visszakötve. A merevítőtartó háromcellás szekrényszerkezet, a gyalogjárdát és az üzemi járdát konzolok támasztják alá. A pilon
szintén zárt keresztmetszetű, benne lépcsőházat helyeznek el,
a piloncsúcsnál pedig üzemi teraszt. A piloncsúcson repülési
irányfény és webkamera található. A felszerkezet támaszonként
4-4 sarun adja át terheit az alépítménynek. A híd egyedi szerkezeti megoldásai innovatív megoldásokat igényeltek a tartószerkezeti tervezés során.
Az esti megvilágításra nagy teljesítményű, irányított RGBW
LED fényvetőket alkalmaztunk, amelyek a híd négy fő elemét
emelik ki: a pilont, a húrképet, a hídperemet, valamint a hídfők területét. Az egyes elemek színei együtt vagy akár külön is változtathatók, az általános esti látvány alkalmi vagy ünnepi megjelenéssé
is alakítható. A díszvilágítás mellett létesülő közvilágítás illeszkedik
a városban általánosan alkalmazott megoldáshoz.
A hídon a csatlakozó útszakasztól eltérő, egyedi korlátok és
közvilágítás-oszlopok készülnek, a gyalogos-kerékpáros sáv kiegészítő világítósávot kap a korlátban.

Dunavirágzás

Építészeti formálás
Az építészeti-szerkezeti koncepció szorosan összefügg: a meghatározó elemek célszerű kialakításúak, szerkezethű formálásúak.
A szerkezet esztétikáját rátét díszítő elemek helyett a szerkezet
esztétikus formálása biztosítja.
A tervezett híd karakterében az aszimmetria az egyik legfontosabb meghatározó elem. A híd oldalnézetben érvényesül elsődlegesen, mivel a Mosoni-Duna két partja nagyban különbözik egymástól. Az északi oldalon határozott tömegű árvízvédelmi töltés,
míg a déli oldalon magaspart szegélyezi a folyót. Az aszimmetria
jelentkezik a híd keresztmetszetében is, a város felőli oldalon gyalogos- és kétirányú kerékpárforgalommal bővül a pályaszerkezet.

Új jelenség Magyarországon a dunai kérészek éjszakai rajzása,
amely látványossága mellett a hidakon közlekedésbiztonsági problémát is jelent. A közvilágítás fényeinek csapdájába esve az elhullott kérészek tömegével lepik el az útfelületet. Az ELTE és az
Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet szakértői közreműködésével „kérészvédő fénysorompó” kerül a hídtest alsó felületére. A világítótestek a víz felületét világítják a kérészek számára
vonzó, nagy teljesítményű fénnyel, így csak kis részük repül a hídpálya fölé, rajzásuk látványossággá válik a vízfelület felett.
Az UNITEF’83 Zrt. tervezésében megvalósuló új Mosoni-Dunahíd megjelenése egyaránt merít Győr gazdag közlekedési-hídépítési múltjából és a közelmúlt technikai-ipari fejlesztéseiből. Tervezőként az a célunk, hogy az új híd úgy segítse a város közlekedését, hogy közben annak emblematikus építészeti részévé váljon. ¡
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Szerző: Kerékgyártó Attila projektvezető • Fotók: Rostás János László/Dömper Kft.

A Bécsi dombi alagút
első 100 métere
Az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna II.–Sopron-kelet csomópont közötti szakaszok
kivitelezése és a kiviteli tervek elkészítése tárgyában kötött szerződések lezárultak,
az ideiglenes forgalomba helyezés a főpályán 2020. december 16-ával realizálódott,
az év végével a főpályán kívüli területek átadása is megtörtént, így immáron Sopron
Megyei Jogú Város is bekapcsolódott a gyorsforgalmi úthálózatba.

Bécsi-dombi alaggút – fejtési
és biztosítási oszttályok általános
tervei, B02b keressztmetszet

A

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megkezdi az M85-ös autóút
Sopron-kelet–Fertőrákos csomópont közötti szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódóan a Sopron belterületét is érintő új projektrész kivitelezését, melynek során új nyomvonalra kerül a 8527-es
jelű Fertőrákosi út, a Pozsonyi út és a 84-es számú főút között a Szent Mihály
temetőt megkerülve, a jelenlegi Mély út nyomvonalához igazodva. Ennek az
útszakasznak a kiépítése azért vált szükségessé, mert az utóbbi időben a 84-es
számú főúton tapasztalt megnövekedett gépjárműforgalom okán elvégzett
vizsgálatok kimutatták, hogy a valós forgalomfejlődés magasabb, mint amivel
a vonatkozó előírások alapján az előzménytervek készítése során számolni lehetett, így az M85-ös autóút építésével egy időben további műszaki beavatkozások váltak szükségessé. Az M85-ös autóút Sopron-kelet–Fertőrákos csomópont közötti IV. szakasza, illetve a Fertőrákos csomópont–országhatár közötti
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Sokkia IX
X-1001 mérőállomás Deltalink vezérlővel, az
alagút rézsűjének mozgáspontjainak mérése közben.
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Előkészületek csőernyő kialakítása közben.

V. szakasz átadásának időbeli eltérése miatt
Sopron belterületén a 84-es számú főút és
a 8527-es jelű út körforgalmú csomópontjában („Körzős körforgalmi csomópont”)
a megnövekedett forgalom hatására a jelenlegi kialakítás áteresztőképessége biztosan nem lenne megfelelő, és mivel a körforgalmú csomópont átépítése nem oldható
meg, ezért a forgalom átvezetésére egyéb
közlekedésfejlesztési megoldás kialakítására volt szükség. A 8527-es jelű út temetőt

megkerülő új nyomvonalának kiépítése
mellett az útnak az M85-ös Fertőrákos csomóponttól a Mély útig tartó szakaszának
a burkolatfelújítása is megtörténik.
Az M85-ös autóút Sopron-kelet–Fertőrákos csomópont közötti szakaszán várhatóan még áprilisban megtörténik a 8527-es
jelű Fertőrákosi út autóút feletti átvezetésére szolgáló B882-es jelű műtárgy forgalom
alá helyezése, majd várhatóan június elején
sor kerül az autóút Sopron-kelet és Balf cso-

mópont közötti szakaszának a forgalomba
helyezésére is. Az autóút Balf és Fertőrákos
csomópontja közötti szakaszának teljes
körű átadása a 8527-es jelű út jelzett fejlesztéseivel együtt 2022 elején várható.
Az „M85-ös autóút Fertőrákos csomópont–Sopron oh. szakasz a meglévő 84-es
számú főúti Határátkelőhelyhez történő
ideiglenes visszakötéssel, valamint a 8647es jelű Sopron Ény-i elkerülőút kivitelezése
és a kiviteli tervek elkészítése tárgyában” elnevezésű projekt megvalósításáért az SDD
Konzorcium a felelős, a határidő pedig
2024. június 30. A szerződésben előírt feltételek teljesítése után a nagy tömegű földmunka, javító- és védőréteg építése, vízépítési munkák kivitelezése folyamatban van,
a próbacölöpözések elkészültek, továbbá
az alagút nyugati oldalának megközelítését
biztosító szállítói úthálózat kiépítése megtörtént, szinte minden szakági terv a jóváhagyás utolsó stádiumába került.
A szállítói út kialakításának hatására, az
alagút átjárhatóságától függetlenül, a nyugati oldal kivitelezése zavartalanul megkezdődhet. Ez fontos mérföldkő a projekt
előrehaladása szempontjából, mert a Bécsi
dombi alagút nyugati portáljának kialakítása a hatalmas forgalmú 84-es számú főút
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Sokkia NET1AX2TS
S mérőállomás
az alagút elején a mozgásvizsgálati
pontokat mérve.

A déli alagút bejárata.

közelsége, érintettsége miatt igen komoly
közlekedésbiztonsági kockázatot jelentett
volna. A szállítói út kiépítése megadta azt
a lehetőséget, hogy a főút érintett szakaszát egy ideiglenes terelőútra vezethessük,
amely mintegy két évig jelent majd biztonságos áthaladást a térségben közlekedőknek, szétválasztva ezzel az alagút nyugati
portálját kiszolgáló építési forgalmat és
a főút forgalmát.

A projekt legbonyolultabb, műszaki értelemben is a legnagyobb kihívást jelentő
szakasza továbbra is a 780 méter hosszú
Bécsi dombi alagútpár tervezése és megépítése, amelynek ünnepélyes megáldására
2020. október 26-án került sor. Az alagút
zárt szakaszának ideiglenes, vagy más megfogalmazásban az elsődleges lőttbetonos
szerkezetének kivitelezése ugyan tavaly
év végén már megkezdődött a déli járat
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fejtésével, de lényegi előrehaladás ebben
az évben állandósult. A folyamatos, 24 órás
munkavégzés hatására jelenleg már az első
100 méteres fejtett szakaszt elértük, amely
a későbbiekben megépítendő nyitott alagútrész szelvényezése szerint a 0+137,5 kilométerszelvényt mutatja.
A Dömper Kft. által vezetett SDD Konzorcium projektvezetése március közepén
hozta meg azt a markáns műszaki és egy-
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ben húsba vágó gazdasági döntést, hogy
az előrehaladás és az ütemezett továbbépítés – beleértve a szigetelési rendszer, a végleges vasbeton szerkezet és a belső beépítés
kialakítását – érdekében a másik, északi
járat fejtését egy további önálló csapat,
vezérgéplánc felállításával, a következő hónapokban megkezdi. A döntés hátterében
a tervezett geológiai viszonyokban tapasztalt eltérések vannak, amelyek jelentősen kihatnak a biztonságos előrehaladás ütemére.
Az alagút elhelyezkedése, geológiai rétegződése, illetve a geotechnikai tervezési
paraméterek szerint kiválasztott tervezési
keresztmetszete alapján általánosságban
elmondható, hogy a fejtési munkák puha
talajkörnyezetben, kis szerencsével állékonyabb, de viszonylag puha kőzetkörnyezetben zajlottak volna. Az eredetileg feltételezett geológiai települési viszonyoknak
megfelelően megtalálható volt a laza homokos réteg és a kemény agyag is, azonban
a kettő között nem a várt 2 méter vastag
homokkő, hanem 10 centiméteres léptékű
változékonyságot mutató geológiai rétegek helyezkedtek el, és a kivitelezés előrehaladtával sem erősödött jelentős mértékben a cementáltságuk. Emiatt ez a réteg
nem volt megfeleltethető a tervekben bemutatott és várt rétegnek. A kivitelezés
során tapasztalt földtani viszonyokra jellemző, hogy a főtében a laza homokos réteg eltűnése után az állékonyabb, valamint a kipergésre és felszakadásra hajlamos lazább rétegek folyamatosan váltják
egymást. Ennek következtében – mivel az
alagút kezdeti szakaszától a főtestabilitás
lokálisan nem volt megfelelő – a kiegészítő
biztosításként megtervezett csőernyőt folyamatosan alkalmazni kellett a biztonságos előrehaladás érdekében.

A homokkőréteg előre jelzett települési
helyzetében a változatos rétegek fejthetősége a cementáltságtól függ, de döntően
könnyen fejthetők, állékonyságuk a kalott
szabadon álló idejére, a biztosítás beépítéséig megfelelő volt. Azonban a rétegek
nem voltak besorolhatók a tervezett mérnökgeológiai osztályba, úgymint homokkőréteg, ahogy az a tervezésben szerepel.
Geológiai értelemben a homokos kavics
a folyódelta fáciest jelzi, míg a meszes agyag,
agyagmárga, mészmárga a mélyebb vízi,
parttól távolabbi tengermedence üledékképződési környezetének terméke. A kettő
között települt rétegsor az átmenetet jelzi
a partközelből a medence felé. A rétegsor
ezért is ilyen változatos.
A csőernyőzés az eredeti tervek alapján
a megfelelő kőzettakarás eléréséig biztosította volna a főte stabilitását. A kiviteli
tervekben szereplő acélcsövek tengelyei közötti minimumtávolság statikai szempontból 50 centiméter, melynek helyenkénti
módosítása szükségessé válhat a geológiai
viszonyokhoz alkalmazkodva.
A lazább rétegeknél kezdetben az általános csőernyőzési távolság (50 cm) mellett a főtéből jelentős kipergések történtek, ezért – pátrialemezek alkalmazását is
kipróbálva – a csőernyősor folyamatos sűrítését rendelte el a felelős tervező. Ennek
következtében a fogásonként történő pátrialemezes beépítés, a csőernyők magasabb
számának kivitelezése és az ezeket kiegészítő ún. ablakos fejtés a tervezettnél több
időt vett igénybe. Az erősen cementált
homokkőréteg hiánya miatt a biztonságos
munkavégzéshez az alagút első 40 méterén
túl továbbra is szükség volt a csőernyőzésre. Ennek elhagyása az alagút főtéjének
nagymértékű lokális és nagy valószínűség-

gel globális instabilizációjához vezethetett
volna, ezért a kockázatkiértékelő értekezleten a projektvezetés javaslatát a Mérnök
elfogadta és támogatta.
Fontos megjegyezni, hogy a csőernyő
kialakításához szükséges munkafolyamatok
időigénye igen magas, a nagyszámú cső elhelyezése többnapos leállást okoz a fejtési
munkálatokban. A csövek geodéziai irányítás melletti fúrása, elhelyezése és injektálása, illetve az ehhez szükséges homlokbiztosítás, valamint a munkaterület kialakítása,
a földmunka, a gép- és anyagmozgatás, tipikusan négy munkanapot tett ki. A csőernyőt a statikai számítások értelmében
8 méterenként – 3 méteres átfedéssel – kellett beépíteni.
A kivitelezés közbeni pontos geológiai
előrejelzések szerencsére már igazolták a
valóságot, a csőernyőre az alagút zárt szakaszának első 100 méterén volt szükség,
ami ugyan 60 méter többletbiztosítást jelentett a talajvizsgálati jelentésen nyugvó
kiviteli tervekhez képest, de a biztonságos
kivitelezés érdekében ezt a döntést, a Mérnökkel közösen, meg kellett hozni. A jelenlegi geológiai adottságok értelmében
a Mérnök jóváhagyta a projektvezetés előterjesztését, és a kiviteli terveknek megfelelő biztosítási osztály alkalmazása mellett
a csőernyőzés elhagyható. A következő hetekben konzervatív közelítésként minimum
3 méter hosszú előtűző nyársak 500 milliméteres tengelytávolságban, minden fogásban alkalmazva, már elegendő kiegészítő
biztosítást fognak eredményezni, amelytől
a projektvezetés lényegi előrehaladás-növekményt vár el a maximális biztonság
megtartása mellett. Ezt a biztonságot a tervezett monitoringrendszer kiépítése és működtetése folyamatosan ellenőrzi.

A 27-es főtehomlok fotója
a fő réteghatárokkal.
A két jelölt felület között
10–40 centiméteres vastagságú változatos rétegsor található, a 2 méter
vastag homokkő helyett.
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ring-rendszer kiépítése. A teljes mértékben
automatizált monitoringrendszerek alternatívája lehetett volna a monitoring élőmunka segítségével történő megvalósítása,
ami a szakemberhiány miatt egyre nagyobb rizikóval járó opció. Mivel kevés a
monitoringtapasztalattal rendelkező szakember, aki egy manuális monitoringrendszer üzemeltetésével segíteni tudná a projekt előrehaladását, az automatizált rendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése mellett döntött a projektvezetés.

SurvvIOTT mozgásvizsgálati rendszer webes kezelőfelülete.
A Trimble S7 mérőállomással a kész
keresztmetszet építés közbeni ellenőrző beszkennelése.

A SurvIOT integrált felhasználóbarát
monitoringmegoldás, amely nem függ gyártótól, szenzortól. A testre szabott webes interfész biztosítja az információ naprakész
megjelenítését, riportálását, és a kiemelten
fontos riasztások több csatornán keresztül
történő célba juttatását. A SurvIOT egy
IOT hardver- és szoftverplatformon egyesíti
többféle – interneten vagy zárt lokális hálózaton kommunikáló – deformációt vagy
mozgást mérő szenzor adatait, azokat szűri,
előfeldolgozza, majd megjeleníti a felhasználóknak egy webalkalmazás és konﬁgurálható riasztások formájában.

A SurvvIOTT webes felületének pont adatlapja a mérési időpontokkal, mért koordinátákkal, a mérések becsült pontosságával, valamint pont mozgásának időbeli lefolyása.

Az elsődleges szerkezet állékonyságát
is már a kiépített geodéziai monitoringrendszer követi nyomon, amely megﬁgyeli
a természeti és épített környezet állapotában bekövetkező esetleges változásokat, és
a változások időbeni lefolyását. Erre a célra,
a projekt speciális igényének kielégítésére
fejlesztették ki a SurvIOT rendszer „okos”
mozgásmonitoring megoldását. A monito-
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ringplatform alapvető előnye a rugalmas
szenzorintegráció, a szakértői szintű adatfeldolgozás és szűrés. A SurvIOT részletes
és tiszta képet ad a folyamatokról a projekt
számára, és folyamatosan bővülő eszköztárral működik az alagút építési területén.
A Bécsi dombi alagút kivitelezésére kötött szerződés műszaki előírása alapján elvárt volt a mozgás- és deformációmonito-
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Alaphálózat mérési pontja
(Leica körprizma).
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A Bécsi dombi alagút kivitelezésénél négyféle szenzor üzemel és látja el folyamatosan
a monitoringfeladatokat.
 Automata mérőállomásokkal végzett

mérések során a felállított két mérőállomás tetszőleges számú felszíni vagy alagútban elhelyezett prizmával felszerelt
monitoringpont mérésére képes. A mérőállomások vezeték nélküli kapcsolaton egy központi egységbe, majd onnan
FTP-kapcsolaton keresztül a SurvIOT
rendszerbe küldik az adatokat.
 Multikonstellációs GNSS -vevőt tartalmazó automata SurvIOT GNSS-POD-ok,
melyek teljes kiépítésben 45 felszíni pont
mozgását monitorozzák. A GNSS PODok távfelügyelt hardveregységek, amelyek üzemeltetési tevékenységként kizárólag az akkumulátorok heti cseréjét
igénylik. Az adatkapcsolat mobilinterneten, egyedi protokollon keresztül valósul
meg. Az egység lelke egy minden műhold konstellációjeleinek vételére képes,
kalibrált antennával ellátott, dokumentált pontosságú GNSS-vevő lapka.
 Monitoringkutak vízszintjének automata leolvasását végző SurvIOT Well-POD,
mely 3 darab piezoelektromos nyomásmérővel felszerelt vízszintmérő adatait
juttatja a rendszerbe. A Well-POD-ok,
a GNSS-POD -okhoz hasonlóan, automata üzeműek, és telepítés után csak
akkumulátorcserét igényelnek.
 Időjárás-állomás, amelynek adataival lehetővé válik az időjárási jelenségek és
a mozgások korrelációjának vizsgálata,
mint például a talajtelítettség miatt bekövetkező felszínmozgások elkülönítése
a munkálatokból adódó mozgásoktól.

A Dömper Kft. és a Maptiq Kft. által közösen fejlesztett statikus GNSS
S mérési
rendszer szenzora az egyik mérőpilléren.
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A kifejlesztett rendszer minden beérkező
mérési és elemzési adatot központi, integrált
téradatbázisban tárol és oszt meg megjelenítő felületeken. A központosított tárolás
lehetővé teszi korrelációk keresését a különböző mérési adatsorok között, míg a téradatbázis lehetőségei biztosítják például a
pontok mozgásának különböző koordinátarendszerekben történő feldolgozását. A csupán böngészőt igénylő webalkalmazás a hagyományosnak mondható táblázatos nézet
mellett graﬁkonokat és interaktív háromdimenziós térképi megjelenítést is tartalmaz. A táblázatban és a térképen szinkronizáltan szemléltethetők a releváns mérési
vagy számított adatok, legfőképpen a monitoringpontok mozgásai és azok idősorai.
A webalkalmazás-felhasználói csoport – beállított jogosultságától függően – képes a felületen az adatok megtekintésére.
A rendszerben tetszőleges – adatbázislekérdezésként deﬁniálható – üzemeltetési
paraméterre vagy mért értékre deﬁniálható riasztás. A riasztások információ-, ﬁgyelmeztetés-, hiba- vagy kritikus szintűek
lehetnek. Ezek a riasztási csatornák a webalkalmazáson, elektronikus levél és smsalkalmazásokon keresztül élesben működnek. A jelenleg is aktív riasztások leggyakoribb változatai a következők:
 Pontok elmozdulása eléri a ﬁgyelmeztetési vagy riasztási szintet.
 Kiegyenlítő számítás során a súlyegység
középhibája meghaladja a küszöbértéket.
 Mérőállomás nem tudta megmérni a programjában szereplő pontot (pl. köd esetén).
 Méréskimaradás több mint egy küszöbérték.
 GNSS-POD akkumulátorfeszültség alacsony.
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Természetesen a beállított felhasználók
– Megbízó, Mérnök, Tervező, Kivitelező
szakemberei – által kapott értesítések riasztási szint és értesítési csatorna tekintetében
konﬁgurálhatók. A rendszer képes automatizált rendszeres és egyedi riportok elkészítésére és célba juttatására. Az automatizált
riportok tartalma testre szabható, emellett
az adatok táblázatos formában a rendszerből letölthetők, azon más szoftverben
további elemzések végezhetők. A bemutatott geodéziai monitoringrendszer hivatott
folyamatosan ﬁgyelni a kivitelezés várt vagy
nem várt hatásait, és időben jelzést adni
a projekt előrehaladásában részt vevő szakembereknek a kimenetel irányára és annak
fajsúlyára.
Az M85-ös autóút Fertőrákos csomópont–Sopron országhatár közötti szakaszán megépülő Bécsi dombi alagútpár kivitelezése már ugyan fogható mérföldkövet teljesített az első 100 méter fejtéssel, de
láthatóan komoly és feszített feladatsort
tartogat még a projekt szakemberei számára a hátralévő mintegy három évben.
A projektvezetésnek továbbra is a legfontosabb – a biztonság maximális betartása
és a szerződésben vállalt műszaki feltételek teljesítése mellett – az előírt határidőre megvalósuló forgalomba helyezés teljes
körű lebonyolítása. Bízva a járványhelyzet
gyors és minimális veszteséggel járó elmúlásában, a Bécsi domb lábánál felállított
és beüzemelt látogatóközpontunk rendelkezésre áll majd mind a szakmai, mind
a civil érdeklődők fogadására, hogy minél
szélesebb körben megismerhessék ezt
az egyedülálló projektet. ¡
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Szerző: B. Á.

Vonalakból alkotunk 15 éve
A folyamatosan változó piaci helyzet hatására az elmúlt másfél évtizedben több
alkalommal is bővítette proﬁlját a VONALVEZETŐ Kft. Ennek köszönhetően
a tervezőiroda nevével már nemcsak helyi projektek, hanem nagyobb volumenű
önkormányzati és állami útfejlesztések kapcsán is egyre gyakrabban találkozhatunk.
Halász István tulajdonos-ügyvezető a töretlen fejlődés ellenére továbbra is az eredeti küldetésükre fókuszál: a hazai infrastrukturális projektek a leghatékonyabban
valósulhassanak meg mind országos, mind helyi szinten, legyőzve az akadályt
jelentő távolságokat régiók, gazdasági szereplők és személyek között egyaránt.

Kecskemét, Károly Róbert körút,
körforgalmú csomópont, I. építési ütem

A

legkülönbözőbb hazai – ipari, kereskedelmi vagy
települési – fejlesztési projektekben is a közlekedés súlyponti szerepét felismerve, és ennek kiemelt fontosságára alapozva hozta létre 2005-ben
a VONALVEZETŐ Kft.-t Halász István egy akkori kecskeméti
építőipari cégcsoport részeként. A cég fő profilja kezdetben
ipari és kereskedelmi létesítmények közlekedési rendszereinek, úthálózatainak tervezése volt. Ezekben az években számos ipari fejlesztés zajlott az országban, melyek révén a vállalat az első komoly megbízásait tudta elnyerni. Ilyen volt
Székesfehérváron a Grundfos ipari üzemi útjának megtervezése, melyet nem sokkal később a nyírbátori Coloplast gyárban megvalósuló beruházás követett. „Jó időben indultunk,
úgy tűnt, folyamatos lesz a fejlődés, azonban a kiváltságos
korszak végül a gazdasági válság kitörése miatt csak néhány
évig tartott” – árnyalta a kezdeti sikereket Halász István,
kiemelve: alkalmazkodva a kialakult helyzethez, az önkormányzati megbízásokra helyezték át a hangsúlyt, és ipari utak
helyett közutak tervezésével kezdtek foglalkozni. Elsősorban
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főutak és összekötő utak, gyűjtőutak, közúti csomópontok
tervezésében vettek részt. Ám a profi lváltás csak átmeneti
sikereket hozott, ugyanis az erre szánt források hamar elapadtak az országban. A VONALVEZETŐ Kft. azonban ismét képes volt a megújulásra, és tovább bővítették feladatkörüket:
a 2010-es évektől közlekedési létesítményekkel összefüggő
szennyvízelvezetési és ivóvízhálózat tervezésére, illetve az ehhez kapcsolódó forgalomtechnikai tervek készítésére álltak át.
A mostoha gazdasági körülmények legnagyobb hozadékát
az így kialakult sokoldalúság jelenti, melyet azóta folyamatosan kamatoztat a vállalat. Közlekedési beruházások esetében komplex szolgáltatást képesek nyújtani, amely magában
foglalja a mérnöki tervezést, valamint valamennyi felmerülő
szakági tervezői munka összefogását. Emellett rendezési terveket és közlekedési tanulmányokat is készítenek, de műszaki
ellenőri feladatokat is vállalnak. Végig tudják kísérni egy közlekedési létesítmény megvalósítását akár az ötlettől egészen

Lakitelek, Hungarikum Liget, 4622-es jelű összekötő út
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Kiskunfélegyháza, Ipari Park
a kivitelezésig. Munkáik közé jelenleg országos és helyi közutak, vasúthálózati elemek, közlekedési és közúti csomópontok, kerékpárutak, gyalogutak, parkolók és gazdasági utak
tervezése is beletartozik. Mindemellett külön foglalkoznak
vízépítési és vízgazdálkodási mérnöki feladatokkal.
A VONALVEZETŐ Kft. rendelkezik külön közlekedési és
külön közműinfrastruktúra-tervező részleggel is, melyek egy
alvállalkozói szinten működő szaktervezői partnerhálózattal egészülnek ki. Halász István kitért arra is, hogy az utóbbi
években egyre több megrendelést kapnak generáltervezésre,
így a saját kézben tartott komplexebb feladatok által a munkamegosztás jóval szervezettebb lehet, és a mérnöki végeredmény is lényegesen összehangoltabb. Az átfogó, rendszerezett
feladatkezelésnek köszönhetően nagyobb figyelmet tudnak
szentelni olyan, napjainkban fontos szempontoknak is, mint
a környezettudatosság és a fenntarthatóság.
Mint megtudtuk, a tervezőiroda létszáma az elmúlt 15 év
alatt 15 főre nőtt, megbízásainak száma pedig meghaladta
az 500-at. Míg az induló vállalkozások általában először helyben tudnak hírnevet szerezni, és később érnek el országos
ismertséget, addig a VONALVEZETŐ Kft. esetében ez éppen
fordítva történt. „Kecskeméti mérnökirodaként az első években többnyire az ország más, távolabbi pontjairól kaptunk
feladatokat” – avatott be a részletekbe a cégvezető, aki büszke
arra, hogy az utóbbi években több komolyabb fejlesztés is az ő
nevükhez fűződik a megyeszékhelyen.
A „Vonalvezetőkhöz” köthető például Kecskeméten az 5-ös
számú főút–Déli Iparterület térségében több közúti fejlesztés,
csomópont, kerékpárút megtervezése is. Jelenleg is mintegy
15 projektben vesznek részt egy időben. Egyik, nemrégiben
lezárult projektjük a kiskunfélegyházi új, 24 hektáros ipari
park, melynek a teljes infrastruktúráját kellett megtervezniük. A feladatok 2018-ban a tanulmánytervekkel kezdődtek,
2019-ben az engedélyezési és kivitelezési tervezések, valamint az engedélyeztetés folyamatai zajlottak, 2020-ban pedig
a műszaki ellenőrzést végezték el. A telkek közötti aszfaltozott úthálózat megépült, a közművek: vezetékes ivóvíz, szennyvízhálózat, villamos energia, földgáz és telekommunikációs

kábelek a telekhatáron vannak, és elkészült a biztonsági és
beléptetési rendszer. A VONALVEZETŐ Kft. emellett benne
van egy Baranya megyei, 29 kilométeres nagy közúti beruházás tervezésében, és megbízást nyertek el egy Tolna megyei
4 kilométeres, valamint egy Bács-Kiskun megyei 3 kilométeres állami útszakasz tervezésére is, míg a Balaton térségébe
kerékpárutat terveznek. Az ügyvezető stabilitási szempontból
meghatározónak nevezte, hogy többen már az idei év elején
visszatérő megrendelőként jelentkeztek, és az ország számos
pontján is új közutak és közúti csomópontok, kiszolgálóutak,
benzinkutak tervezésében vesznek részt.
A cég vezetője az elért eredmények ellenére sem szeretne
„visszább venni”. Mint fogalmazott, elsősorban komplex feladatvállalási volumenüket szeretnék növelni, a kapacitásokat
pedig egy új budapesti iroda 2021. februári megnyitásával is
bővíteni kívánták. A hajdan egyszemélyesként indult vállalkozás mára – mint „Vonalvezetők” cégcsoport – egy komoly
mérnök csapattá nőtte ki magát, és az ügyvezető elmondása szerint nem volt könnyű feladat ehhez megtalálni azokat
a szakembereket, akik a szakmai közösségbe is jól tudtak beilleszkedni. „A folyamatos bővülés ellenére szeretnénk megtartani a családias jelleget” – jegyezte meg Halász István, aki
a cég jövőjével kapcsolatban kiemelkedően fontos fejlődési
iránynak nevezte a városiasodás és az élhető környezet ellentmondásainak mérnöki megoldását, illetve a részletes forgalmi vizsgálatokat, távlati modellezéseket felhasználó, megalapozott tervezési munkát. Ennek a Dél-Alföld régióban való

Kecskemét, Déli iparterület,
5-ös számú főút körforgalmú csomópont
megteremtéséhez nyertek forrást; 2020 végén a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásban részesítette innovatív pályázatukat, melynek során ezt a szemléletet a mindennapi mérnöki gyakorlatba is be kívánják vezetni.
„A városok méretének ugrásszerű növekedése a közlekedési
hálózatra döntő hatással van, ezért a jövőben minél részletesebb közlekedési vizsgálatokat kell lefolytatni a hatékony
megoldásokhoz” – fűzte hozzá végül. ¡
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Szerző: Kolonics Krisztián munkabiztonsági szakértő, HSE-vezető

Lehet biztonságos
a munkavégzés a közúti forgalom mellett?
Igen, van rá megoldás, de többet kell tennünk, mint amit
a szabványok, az útügyi előírások és megszokások megkövetelnek.
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A

HBM Kft. speciális mélyalapozással foglalkozó

francia tulajdonú vállalat, aktív szereplője a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéseknek, azon belül is
a híd-, illetve műtárgyfejlesztéseknek. Sok esetben
a fejlesztéssel érintett munkaterület első aktív résztvevői vagyunk, így gyakran találkozunk ezzel a problémakörrel, amely
jelentős biztonsági kockázattal jár és kezelnünk kell.
A közúti forgalom mellett zajló munkavégzést jellemzően három, jelentősen eltérő érdekekkel, szemlélettel
rendelkező tábor alkotja. Az egyik a fejlesztő, illetve maguk
az autósok, akik ugyan örülnek a fejlesztésnek, de az azzal
járó korlátozásoknak, az azokból adódó kellemetlenségeknek, menetidő-növekedésnek már nem. A másik tábor a tervezőké, lebonyolítóké, fővállalkozóké, akik érdekeltek a fejlesztésben mind anyagi, mind biztonsági szempontból.
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A harmadik tábort – idetartozik a HBM is – nem mások alkotják,
mint a közvetlenül a közúti forgalom mellett munkát végzők, akik
nap mint nap, akár óráról órára ki vannak téve egy számukra jelentős
baleseti kockázatnak, amelyet a közlekedő autósok jelentenek.
A HBM megközelítése alapjaiban más, mint az építési, közlekedési
szakma egyéb szereplőié. Nálunk elsődleges szempont dolgozóink
védelme, munkakörülményeik biztonságossá tétele. A közúti forgalom
mellett történő munkavégzés számunkra más aspektusokat tartalmaz,
amelyek nekünk fontosabbak, mint az ott közlekedőké, az autósoké.
Számos ﬁgyelemfelkeltő megoldással találkozhatunk már az utakon, például: „Lassíts, apukám is itt dolgozik!”, vagy a „Vigyázz ránk,
mi is hazamennénk!” feliratokkal, amelyek egyfajta segélykiáltások
a kivitelező, az útfenntartó részéről. Nem véletlenül használják ezeket, ugyanakkor tudjuk, hogy ezek nem elégségesek, ennél többre
van szükség.
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Mit teszünk mi a biztonságunk érdekében?
Az igen szerencsés és ideális helyzet, ha időben, még a kialakítás
előtt megkapjuk a terveket, és lehetőségünk van véleményezni
azokat. Azért rendkívül fontos ez még a hatósági engedélyezés
előtt, mert az esetek többségében szükség van azok módosítására, kiegészítésére.
Az építtetők, a tervezők, a hatóság a legtöbb esetben az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírást követik, amely nem kínál,
illetve nem követel megfelelő megoldást a munkavégzők biztonsága szempontjából, hanem egy megengedő magatartást vesz
alapul. Nagyon fontos, hogy ezen változtatni tudjunk, mert nem
az ott munkát végzők biztonságát, életét tekinti elsődlegesnek,
így nekünk kell a szükséges védelmi elemeket beterveztetni.
Gyakorlatunkban minden projekt egy tervellenőrzéssel kezdődik. Mind a forgalomtechnikai, mind az organizációs terveket
véleményezzük, és szükség esetén az általunk javasolt biztonságtechnikai megoldásokkal egészítjük ki, alakítjuk át az ott dolgozók védelme érdekében. A tervek, a vélemények mellé olyan példákat is sorolunk, amelyek képesek meggyőzni a megrendelőt és
a tervezőt egyaránt. Kizárólag kollektív védelmi megoldásokkal
és komplex védelmi rendszerekkel lehet valós biztonságot nyújtani az ott munkát végzőknek.
A tervezés mellett fontos a helyszín pontos ismerete, a lehetőségek teljes feltérképezése, majd a legoptimálisabb megoldás
megvalósítása. Az is fontos, hogy a biztonsági elemeket megfelelően, azok védelmi funkciójához mérten helyezzük ki, építsük
meg. Gyakran nem elég csak kihelyezni egy-egy elemet, szükséges
és lényeges szempont azok kialakítása, illetve rögzítése is.

Az M4-es Cegléd–Abony szakaszának építésénél történt
balesetben összetört betonterelő szigetek.

Gyakorlati, megtörtént esetet feldolgozó példa ismertetése
segíti az eddigiek összefoglalását. Az e-UT 04.05.14 Közutakon
folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozásra
vonatkozó előírás 3.2.4.1. pontja a beton terelőfalakkal foglalkozik.
Az előírás így szól: „Ideiglenes kihelyezés esetén is hézagmentesen
kell az elemeket elhelyezni, azonban az összeerősítés mellőzhető.”
Aki már látott ilyen terelőelemet működés közben, az pontosan
tudja, hogy nem mellőzhető sem az összeerősítés, de sok esetben
még a lerögzítés vagy a megtámasztás, megerősítés sem. Egy-egy
ilyen betonelem tömege töredéke egy 40 tonnás kamion tömegének, és ha még a kamion sebességét is ﬁgyelembe vesszük, akkor
belátható, hogy önmagában egy vagy akár több elemet is játszi
könnyedséggel tol el vagy tör össze egy ilyen szerelvény!

Az M4-es Cegléd–Abony szakaszának építésénél kihelyezett betonterelő szigetnek ütközött és felborult élelmiszert
szállító kamion.

Több olyan komplex védelmi megoldás létezik, amelyekről
az előírások, a szabványok nem igazán tesznek említést, ugyanakkor fontos részei a biztonságnak (útburkolati jelek, táblák,
kijelzők, mérőrendszerek, ﬁzikai terelők, akadályok stb.). Csak
bátorítani tudunk minden érintettet arra, hogy használja ezeket
a lehetőségeket.
A munkavégzés biztonsága kell, hogy legyen a fő prioritás
minden szereplő számára, ha ezt közösen biztosítjuk, akkor az úthasználó és a megrendelői oldal is védve lesz, illetve elégedett lesz.
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése közös ügyünk, hiszen
egyrészt a versenyképes gazdaság egyik alapvető feltétele, másrészt az állampolgárok mobilitási igényeire adott észszerű és
a környezeti szempontokat is ﬁgyelembe vevő megoldása. Kell,
szükséges, de ha már fejlesztünk, tegyük ezt biztonságosan és
úgy, hogy valamennyi, a fejlesztésben közreműködő dolgozó,
ha fáradtan is, de egészségesen, sérülések nélkül menjen haza
a munkanap végén a családjához. ¡
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Szerző: Dr. Füleki Péter, Szvoboda Krisztián, Vinczéné Görgényi Ágnes

Új vizsgálatok és technológiai
eljárások a Colasnál
Az aszfaltok használati viselkedését a meleg, közepes és hideg hőmérséklet-tartományban
szoktuk jellemezni és vizsgálni. A jelenlegi előírások elsősorban a meleg és közepes hőmérséklet-tartományra fókuszálnak, de ugyanolyan fontos a hideg hőmérséklet-tartományban
való viselkedés is, hiszen ebben a hőmérséklet-tartományban jelentkeznek a termikus
repedések. Mind bitumenek, mind aszfaltok esetén léteznek olyan vizsgálati módszerek,
amelyek az anyagok termikus repedésképződési hajlamát próbálják meg jellemezni.
Bitumenek hideg viselkedésének jellemzésére szolgáló
vizsgálatok
A Fraass-töréspont a legrégebben alkalmazott módszer a bitumenek alacsony hőmérsékletének vizsgálatára.
1937-ben fejlesztették ki, és a mai napig széles körben alkalmazzák, beépült

1. kép. A vizsgálóberendezésbe
helyezett mintalemez
az európai szabványokba mint a bitumenek minőségi követelményeinek előírása (EN 12591, EN 14023 szabványok
és a magyar Útügyi Műszaki Előírások

betöltés előtt
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is). A vizsgálatot az EN 1293 szabvány
írja le, amely szerint a Fraass-töréspont
az a hőmérséklet °C-ban mérve, amelynél egy előírt, egyenletes vastagságú bitumenes kötőanyagfilm meghatározott
terhelés hatására eltörik (1. kép).
A hasábhajlító reométer (Bending
Beam Rheometer; BBR) az amerikai
Strategic Highway Research Program
(SHRP) által kifejlesztett vizsgálati módszer. Bár már Európában is átvették ezt
a módszert és szabványosították, még
mindig nem nevezhető elterjedtnek. Ez
azzal magyarázható, hogy a bitumenek
minőségi követelményeire vonatkozó
szabványok (EN 12591, EN 14023) a friss
kötőanyagokra vonatkoznak, ugyanakkor az SHRP követelményrendszer
az öregített bitumenekre ad meg kritériumokat, bár a modifikált bitumenekre
vonatkozó legújabb EN 14023 tervezetben már szerepel ez a vizsgálati módszer
is. Az EN 14771 szerint a vizsgálat a bitumenek hajlítási-kúszási merevségét
jellemzi alacsony hőmérsékleten, folyamatos terhelés alatt 240 másodpercig,
egy hasáb alakú mintán. A terhelési idő
60. másodpercében két kritikus hő-

rakodás közben
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mérsékletet határoz meg, a 300 MPa
merevséghez tartozó hőmérsékletet és
az m értékhez (kúszási görbe meredeksége) tartozó hőmérsékletet. Az 1. ábra
a kötőanyag terhelését szemlélteti a
vizsgálat alatt.
A Fraass-töréspont a kötőanyagok
törését, rideggé válását határozza meg,
míg a BBR-vizsgálat a merevség alakulását jellemzi állandó terhelés mellett.

Aszfaltkeverékek hidegviselkedési jellemzőinek
vizsgálata
Az aszfaltkeverékekben alacsony hőmérséklet hatására – hőmérsékletfüggő
relaxációs képességtől függő – zsugorodás, a gátolt alakváltozás miatt pedig
feszültség jön létre. Amikor ez a termikus húzófeszültség eléri a keveréket
jellemző húzószilárdságot, a – hőmérsékleti hatásoknak és közvetlen kerékterhelésnek legnagyobb mértékben kitett – burkolatfelületen repedések jönnek létre. Az aszfaltkeverék alacsony
hőmérsékleten való viselkedésének jellemzéséhez az 1990-es évek elején az

1. ábra.
A kötőanyagminta terhelésének módja

Colas Hungária Zrt. • colas.hu

a húzófeszültség nagysága eléri az adott
anyagra jellemző húzószilárdságot, a
hú zószilárdság tartaléka kimerül, és
a próbatest elreped, eltörik. A vizsgálat
eredményét a tönkremenetel pillanatában mért feszültség (termikus húzófeszültség) és a (próbatestben mért) tönkremeneteli hőmérséklet adja (2. kép).

Vizsgálati eredmények

2. kép. A TSRSTT-eljárás vizsgálati
elrendezése

A Colas Hungária Zrt. Technológiai
Igazgatóság Központi Laboratóriuma
rendelkezik mindhárom vizsgálóberendezéssel, ezért adatgyűjtési jelleggel
összehasonlító vizsgálatokat végeztünk
normál és modifikált bitumenek esetén
Fraass-töréspont és BBR-módszer esetén is. A vizsgálatsorozatba B 50/70 típusú normál, PmB 25/55-65, valamint
PmB 10/40-65 modifikált bitumeneket
vontunk be, amelyeket a Mol és a cseh
ASTECH gyártott (2. ábra).

nemcsak speciális aszfaltkeverékeket,
hanem az általános, széles körben alkalmazott mindennapi keverékeket is vizsgálták és kiértékelték a szakemberek.
A nagy teljesítményű kopórétegkeverékek (SMA) kedvezően, –30 °C körüli vagy az alatti hőmérséklet-tartományban teljesítettek. A kiugró, AC 11
kopó (N) B 50/70 aszfaltkeverék teljesítménye valószínűleg nem a B 50/70
típusú útépítési bitumen jellemzőitől,
hanem a keverék hidegviselkedésre
kedvező hatást gyakorló összetételéből adódóan teljesített a vártnál job ban. A kötőrétegben használt keverékek alacsonyabb repedési hőmérséklete a burkolatban feltételezett hőmérséklet-eloszlás miatt nem szabad, hogy
ilyen jellegű igénybevétel hatására
tönkremenetelt okozzon.
Hazai és nemzetközi kutatások egyaránt foglalkoztak már a hidegviselkedési vizsgálatok kérdésével, azonban

Töréspont – T (S = 300 MPa) összehasonlítás
Egyesült Államokban fejlesztették ki
a gátolt alakváltozású próbatest repedési hőmérsékletének meghatározását
(Thermal Stress Restrained Specimen
Test; TSRST-vizsgálat). Jóllehet a vizsgálattal szemben támasztott követelményeket az európai vizsgálati szabvány is keretbe foglalja, a hazai, illetve
az európai gyakorlatban a vizsgálat még
nem terjedt el széleskörűen. Az aszfaltrétegek és -keverékek szempontjából
a rövid időn belül bekövetkező, gyors
hőmérséklet-csökkenéssel járó és a negatív hőmérsékleti tartományban végződő lehűlések előfordulására és azok
vizsgálatára célszerű fókuszálni.
A TSRST-vizsgálat menetét az EN
12697-46 európai szabvány írja le.
A vizsgálat lényege, hogy egy hasáb alakú próbatestet – mindkét végénél acél
véglapokra ragasztva – egy klímakamrában rögzítenek úgy, hogy alakváltozás
(zsugorodás) ne jöhessen létre, az gátolt
legyen az egész vizsgálat alatt. A kezdeti +20 °C-os hőmérsékletet konstans,
10 °C/h sebességgel csökkentik. A próbatest belső hőmérséklete szorosan követi a kamra hőmérséklet-változását.
A gátolt alakváltozás miatt a próbatestben a hőmérséklet-változás hatására
termikus húzófeszültség ébred. Mikor

Töréspont

T (S = 300 MPa)

2. ábra. Töréspont és S = 300 MP
Pa merevséghez tartozó hőmérséklet
A merevséghez tartozó hőmérsékletértékek általában alacsonyabbak, mint
a töréspontértékek. A töréspontértékek
jobban jellemzik a különböző bitumenek repedésképződését, mint a merevséghez tartozó hőmérsékletértékek.
A vizsgálatok során ugyanakkor az is
tapasztalható volt, hogy – különösen
visszanyert bitumenek esetén – a töréspontértékek 0, illetve pozitív tartományba estek, és a vizsgálat eredményei
ebben a tartományban már megbízhatatlanok voltak. Ez a jelenség a BBRvizsgálattal nem volt tapasztalható.
A hazai gyakorlatban gyakran alkalmazott aszfaltkeverékek hidegviselkedési jellemzőit az elmúlt 10 évben ritkán
vizsgálták. Az elmúlt 2 évben a Colas
Hungáriánál végzett vizsgálatok során

innováció

adatgyűjtés-jellegű vizsgálatsorozatok
eredményeit ritkán vagy nem publikálták. A Colas Hungária Zrt. Technológiai
Igazgatóság Központi Laboratóriumában folyamatosan, adatgyűjtő jelleggel kerülnek kijelölésre és vizsgálatra
a cégcsoport keverőtelepeire beszállított bitumenek, és ezzel párhuzamosan
a keverőtelepein gyártott aszfaltkeverékek, hogy idővel, főleg az alapanyagok kiválasztásánál, szempont lehessen
a keveréktől várható hidegviselkedési
jellemző is. ¡
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Növekvő ökoterületű
országok
A legfrissebb nemzetközi adatok szerint
Magyarország a tizedik legdinamikusabban
fejlődő ország a világon az ökológiai gazdálkodásba vont területek bővülését tekintve.

A

z elmúlt években a bioültetvények abszolút területmérete alapján pedig Magyarország a világ tizenkettedik legnagyobb ökogyümölcs-termesztő országává
vált. Az Ökológiai Mezőgazdasági Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége (IFOAM) és a svájci Biogazdálkodási Kutató
Intézet (FiBL) minden évben nyilvánosságra hozza statisztikai évkönyvében a kontinensek, régiók és országok ökológiai gazdálkodásban játszott szerepét, valamint a fenntartható mezőgazdaság
tendenciáit.

A legfrissebb kiadványból kiderül, hogy a földrészek rangsorában 2019-ben második helyen álló Európát 16,5 millió hektáros
ökoterületeivel csak Óceánia–Ausztrália előzi meg 36 millió hektár
összterülettel, amit harmadikként a sorban Latin-Amerika követ,
8,3 millió hektárral. 2018-hoz képest Ázsia kivételével minden kontinensen nőtt a biogazdálkodással művelt területek mérete, amely
elérte a 72,3 millió hektárt. Bár az ökológiai területek aránya a világ összes mezőgazdasági területéhez képest összességében még
így is alig éri el az 1,5 százalékot, egyes országokban kiemelkedő
az átállás mértéke, Ausztriában például a mezőgazdasági területek
26,1 százaléka áll bioellenőrzés alatt. A vizsgált 187 ország közül
15-ben az összes mezőgazdasági művelés alatt álló földterület legalább 10 százalékán, hazánkban közel 6 százalékán folyik ökológiai
gazdálkodás. Magyarországon 2019-ben 303 ezer hektárra emel-
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kedett az ökológiai gazdálkodásba bevont területek nagysága,
amivel területarány tekintetében az európai középmezőnybe tartozunk. Viszont az egy év alatt elért 93 808 hektár bővüléssel
tizedikek vagyunk a legdinamikusabban növekvő ökoterületű országok világrangsorában. Az ökológiai gyümölcstermesztésben
Magyarország 6884 hektárral a világ tizenkettedik legnagyobb biogyümölcsültetvény-területtel rendelkező országa, amelyben kiemelkedő a bodza, a homoktövis, a dió, az almatermésűek, valamint a cseresznye és a meggy ökoterületének az aránya. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet tájékoztatása alapján ezeknek
a területeknek a növekedésével párhuzamosan hazánkban a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások is dinamikusan fejlődtek, 2019-re
számuk meghaladta az 5600-at.

Világviszonylatban a biotermékek globális piaca 2019-ben elérte
a 106 milliárd eurót. Az Európai Unióban évente 8-10 százalékkal
bővül a bioélelmiszerek piaca. A kereskedelmi forgalom alapján
a ranglistát az Egyesült Államok vezeti 44,7 milliárd euróval, utána
az Európai Unió következik 41,4 milliárd euróval. A legnagyobb piac
Németországé 12 milliárd eurós értékkel, a második Franciaországé
11,3 milliárd euróval. 2019-ben a dán és a svájci fogyasztók költöttek a legtöbbet bioélelmiszerekre, fejenként átlagosan 344, illetve
338 eurót. A hazai ökoélelmiszer-piacról sajnos nincsenek számszerűsített adatok. Magyarország jelenleg elsősorban a nyugat-európai
és más globális keresleti piacok nyerstermék-beszállítója. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet szerint ezen a tendencián a feldolgozás, így a hazai hozzáadott érték növelése, valamint célzott
termékpálya-fejlesztések megvalósítása segíthet, szoros együttműködésben a fogyasztói tudatosság növekedésével. ¡
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Szerző: Paulik Katalin

Kibillent egyensúlyú
ökológiai rendszerek
A szárazföldi ökoszisztémákra gyakorolt környezeti hatásokról, valamint
az esetleges károk kivédéséről és az egyensúlyok helyreállításáról beszélgettünk Garamszegi László Zsolt evolúcióbiológus-ökológussal, az ELKH
Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatójával.
A szárazföldi életközösségek összetételének és működésének vizsgálata milyen elvek, esetleg nemzetközi együttműködések alapján történik?

– A vezérelvünk az, hogy a környezetünk változik az emberi tevékenységek következtében. A terjeszkedésünkkel folyamatosan
olyan hatásokat váltunk ki, amelyek visszahatnak a természetes
életközösségekre. Nemcsak a klímaváltozásra kell gondolnunk,
hanem az emberi populáció növekedésére, a tájhasználat változására, a városiasodásra, a kereskedelemre, valamint a turizmusra is.
Ezek mind olyan környezeti kihívásokat jelentenek, amelyek összetett módon befolyásolják a természetes ökoszisztémákat. A vizsgálatoknak két olyan különálló iránya létezik, amely a nemzetközi
standardok szerint érdekes lehet: az egyik, amikor kiragadunk
különböző fajokat és azt vizsgáljuk, hogyan változik az elterjedésük, illetve az életmódjuk, a másik, ha komplex összefüggéseikben
vizsgáljuk a természetes rendszereket, azt, ahogyan a különböző
ökológiai kapcsolatok változnak.

A mai felfogás az, hogy a természetes rendszerekbe a lehető
legkevésbé avatkozzunk be. Hogyan valósítható ez meg?
Melyek például a biológiai sokféleség megőrzésének leghatékonyabb módjai?

– Sajnos olyan szintre jutottunk azzal, hogy közvetve vagy közvetlenül befolyásoltuk a természetes élőhelyeket, illetve ökológiai
rendszereket, ami már visszafordíthatatlan változásokat idézett elő,
főleg, ha a technológiai fejlettségünket is fent szeretnénk tartani.
Nem az a fő kihívás, hogy a biológiai sokféleség egykori állapotát
visszaállítsuk, hanem az, hogy az ember terjeszkedési igényeinek kiszolgálása mellett olyan ökológiai rendszereket őrizzünk meg, amelyek a legnagyobb fajdiverzitást tartják el. Kulcskérdés, hogy a társadalmi, gazdasági és ökológiai rendszerek egymással összhangban
működjenek, és fennmaradjanak hosszú távon. Nagy leegyszerűsítés lenne, ha azt gondolnánk, hogy vannak a természetes ökoszisztémák, amelyeket érintetlen állapotukban kell megőriznünk, és vannak a hasznosított területek, amelyek az embert szolgálják. A ter-
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Környezetünk nem csak a klímaváltozás, az emberi tevékenységek következtében is változik. Az emberi populáció növekedése, a tájhasználat változása, a városiasodás, a kereskedelem, valamint a turizmus mind olyan
környezeti kihívásokat jelentenek, amelyek összetett módon befolyásolják a természetes ökoszisztémákat.

mészetes élőhelynek tartott erdőket, mezőket, vizes élőhelyeket is
jelentős mértékben átalakítottuk, ugyanakkor az ember által hasznosított szántók, városok, kertek is nagyon sok természeti értéket
hordoznak. Az ökológia és a természetvédelem egyik nagy kihívása,
hogy harmonizálja az ember gazdálkodási szempontjait és az ökoszisztémák fenntartását, a biodiverzitás megőrzését, hogy az emberi hasznosítás ökológiailag elviselhető, azaz fenntartható legyen.
Hasonló probléma az egész világot behálózó nemzetközi
kereskedelem, az áruszállítás, a tömegturizmus. Miként lehetne mindezt, ha visszafordítani nem is, de legalább mérsékelni? Milyen stratégiák, elképzelések fogalmazódtak
meg, például olyan hatályos nemzetközi egyezményekre
gondolok, amelyekhez Magyarország is csatlakozott?

– A mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy kereskednünk muszáj
egy bizonyos szinten az emberek élelmezése és a jóléti társadalmak védelme érdekében, a másikban pedig az, hogy ennek komoly
ökológiai következményei vannak. Az a baj, hogy a nemzetközi
egyezményekben és a gazdasági szabályozókban eddig sajnos nem
vették ﬁgyelembe azokat a távoli összefüggéseket – például azt, hogy
az egyik kontinens lakóinak fogyasztása hogyan befolyásolja egy másik terület élővilágát –, amelyeket az ökológusok, más szakemberekkel összefogva, most próbálnak megérteni és feltérképezni. A biodiverzitással és ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi platform (ipbes.net) már fontos lépéseket tett ezen összefüggések feltárására, megfogalmazták továbbá a gyökeres változás szükségességét és lehetséges irányait. Új, pozitív fejlemény, hogy az ENSZ
a GDP mellett a természeti tőke értékelését is megköveteli az országok gazdasági jelentésének részeként, amit az EU fontos áttörésként értékel. A jelenleg zajló világjárvány is rá fog mutatni, hogy
az intenzív turizmusnak milyen ökológiai következményei lehetnek: egyszerűen nem repkedhetünk már korlátok nélkül a világban.
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2017-ben az Ökológiai Kutatóközpont irányításával tanulmány készült Magyarország természeti környezetének változásáról az elmúlt negyedszázadban. Elég jól tudjuk tehát
azt legalábbis, hogy hazánkban milyen változások történtek. Mennyiben segít ez a koncepció kidolgozásában?

– Ez egy fontos lépés és nagyon jó kiindulási alap. Ezek a vizsgálatok megmutatták azt is, hogy mely élőhelyek alakultak leginkább
át, vagy akár tűntek el az emberi hatások miatt, ilyenek például
a löszgyepek vagy a láprétek, de megmutatták azokat is, amelyek
kevésbé, ilyenek például a hegyvidéki sziklaerdők. Igazából amit
tudunk, az a természetes növényzeti örökségünk változásának
a nyomon követése. Ha változik a klíma és a környezet, a jelenlegi
élőhelyek aránya eltolódik, és egy adott területen más típusú vegetáció lesz a jellemző. Ez az, ami nagy léptékben jól látszik. A következő kérdés lehet az, hogy a vegetáció változása miként hat például az ott élő madárközösségekre, talajlakó élőlényekre, miben
változtatja meg azokat. Ezt már nehezebb vizsgálni. Sajnos még
mindig gyerekcipőben járunk. Ugyan léteznek ökológiai koncepciók, de a fő problémát az érdekellentétek jelentik. Hiába fogalmazunk meg ökológiai alapon egy koncepciót, és próbáljuk ﬁgyelembe venni az egyéb érdekeket, nincs meg a kapcsolat, a megfelelő
kommunikáció a döntéshozók és a kutatók között.
Annyi konferencia, nemzetközi találkozó van…

– Igen, de ezek általában a szakmának szólnak. A szúnyogkutatás
kapcsán azt tapasztaljuk, hogy probléma van a szúnyogirtással,
mivel alapvetően egy környezetszennyező folyamatról van szó, főleg igaz ez a kémiai irtószerekre. Viszont a jó hír az, hogy ezeknek
léteznek alternatívái. Próbálunk tehát megfogalmazni egy koncepciót arról, hogy mi lehetne egy ökológiailag kedvezőbb megoldás,
de a szúnyoggyérítési gyakorlatba mégsem sikerül ezt átültetni. Mi
is szerveztünk konferenciákat, ahová meghívtunk döntéshozókat
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is, sokszor azonban el sem jöttek. Az már egy kicsit evolúcióbiológiai probléma is, hogy versenyeznünk kell egy rövid távú haszonnal,
mert amit mi ajánlunk, az hosszabb távon jelentene előnyt, hiszen
ha egy ökológiailag jobb védekezési stratégiát követnénk, azzal
több méhecskét meg lehetne menteni, és ezáltal tíz-húsz év múlva
kevésbé jelentene gondot a mezőgazdasági területek beporzása.
Az Európai Unió 2030-ig szóló biodiverzitási stratégiájáról
a bizottság elnöke azt mondta, hogy olyan gazdasági modell
létrehozására törekszenek, amely többet ad vissza a Földnek, mint amennyit elvesz tőle. Erről eszembe jutott, hogy
míg korábban az emberek a folyók szabályozásától, a mocsarak lecsapolásától remélték a többet, a jobbat az utódok
számára, addig napjainkban épp ellenkezőleg, a vizes élőhelyek természetes állapotának a helyreállítása a cél. Ön
milyen koncepciót tartana a legészszerűbbnek ahhoz, hogy
amit ma átalakítunk, azt ötven-száz év múlva ne az utódoknak kelljen helyreállítaniuk? A szakemberek miben gondolkodnak rövid és hosszú távon?

– A legfontosabb egy olyan koncepció elfogadása lenne, amelyben
nagyobb súlyt kap az ökológiai szemlélet. Talán éppen most, a járvány közepén – ami szintén egy ökológiai jelenség – érzem ennek
leginkább az aktualitását. Például ahhoz, hogy az ilyen járványokat
a jövőben megelőzhessük, meg kell ismernünk a háttérben húzódó
ökológiai folyamatokat, mert az, ami most a koronavírussal történik, egy ismert evolúcióbiológiai jelenség. Az a sok környezeti változás, amelyet az ember okoz, sajnos kedvez az ilyen járványok kialakulásának. Például az, hogy sűrűn lakott nagyvárosokban élünk,
vagy hogy a vadon élő állatok természetes élőhelye visszaszorult,
ezért a városok közelébe kényszerülnek, ahol kapcsolatba kerülnek háziállatokkal, így megnő annak az esélye, hogy egy kórokozó

vagy vírus átterjedjen az emberre. Van még egy emberi tevékenység, az intenzív turizmus, amivel sokkal gyorsabban, mi magunk
terjesztjük el a fertőzéseket az egész világban. Ezek a folyamatok
modellezhetők, ha megfelelő monitoringadataink vannak. Mi is
azért foglalkozunk az inváziós szúnyogfajokkal, mert egzotikus betegségeket hordozhatnak. Azonban ha megfelelő módon feltérképezzük és monitorozzuk, a szúnyogok populációiban felismerhetjük azokat a jelenségeket, amelyek járványügyi fenyegetettséget
jelentenek. Ezért úgy érzem, hogy az ökológia nagyobb teret kap
ebben a helyzetben, hiszen ha rendelkezünk a megfelelő tudással, és megértjük az ökológiai folyamatokat, jobb előrejelzéseket
tudunk adni. A folyók szabályozása előtti korban nem létezett
az ökológia, a tudomány hitt abban, hogy az ember bátran átalakíthatja, akár drasztikus mértékben is a világot mindenféle káros
következmény nélkül. Ám a harminc-ötven évvel ezelőtti ökológia
már ﬁgyelmeztetett elméleti síkon, és a mai modern ökológia, ami
egy adatvezérelt, gyakorlatibb diszciplínává nőtte ki magát, már
kézzelfoghatóbb konkrétumokat fogalmaz meg. Jóslataink sem
puszta elméleti forgatókönyvek már, hanem valós megﬁgyelési
adatok által parametrizált matematikai modellekből származnak,
amelyek így sokkal precízebbek.
Egyik kutatási témájuk az intézetben a tájhasználat hatáselemzése, valamint a helyreállítás tudományos megalapozása. Említette, hogy egyre többen élnek városokban, az ő arányuk az előrejelzések szerint 2050-re elérheti akár a 80-85
százalékot is. Ennek milyen ökológiai következménye lehet?

– Az egyik kutatócsoportunk restaurációs problémákkal foglalkozik, például azzal, hogy egy gyártelepen hogyan lehet
természetközeli élőhelyet létrehozni a sivár, telepített gyep helyett. Vagyis, ahogy elvettük az élővilágtól a természetes terüle-

A természetes élőhelynek tartott erdőket, mezőket, vizes élőhelyeket jelentős mértékben átalakítottuk,
ugyanakkor az ember által hasznosított szántók, városok, kertek is igen sok természeti értéket hordoznak. Nagy kihívás, hogy az emberi hasznosítás ökológiailag elviselhető, azaz fenntartható legyen.
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teket, most egy fordított folyamattal az élőhelyeket, vagy azok
egyes elemeit próbáljuk a településekre behozni, amiből az ott élő
embereknek is előnyük származik. A városiasodás azt is jelenti,
hogy kisebb helyen sokkal több ember fér el. Az emberi populáció mérete növekszik, miközben sokkal kisebb területen élünk,
viszont a táplálékot továbbra is a mezőgazdasági területeken kell
megtermelni. És az emberi szükségletek kielégítéséhez a természettől kell erőforrásokat elvennünk.
Melyek a lehetséges módjai a biológiai sokféleség megőrzésének? A fajok élőhelyükön történő védelme, vagy ezek
pusztulásával az élőhelyen kívüli megőrzése?

– A kulcs az lenne, hogy minél nagyobb kiterjedésben fenntartsuk
a természetes rendszereket. A biodiverzitás kapcsán mindenki arra
gondol, hogy van egy fajlista, amely tartalmazza például, hogy egy
erdőben hány fa-, illetve állatfaj él, és az a cél, hogy ezek hiánytalanul megmaradjanak. De nem erről van szó. Az előbbi példánál
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maradva, ahhoz, hogy egy erdő erdőként funkcionáljon, el kell érnie egy bizonyos méretet, amennyi ahhoz kell, hogy a különböző
fajok megfelelő mennyiségben éljenek ott, és kapcsolatban legyenek egymással. Ha a táplálékpiramisra gondolunk, azt látjuk, hogy
alul sokan vannak a termelőszervezetek, mondjuk a növények, erre
épülnek a növényevők, de ezek már kevesebben vannak, majd jön
az első ragadozó szint. A legfelső szinten lévő csúcsragadozóknak viszont már hatalmas területre van szükségük. Ahhoz, hogy
ezek a táplálékhálózatok meglegyenek, és még a csúcsragadozók
is szaporodóképes populációkat hozzanak létre, elengedhetetlen
a megfelelő kiterjedés. Nagyon fontos, hogy a fajlistákon túl ezek
az ökológiai kapcsolatok is megmaradjanak, ehhez kell az a bizonyos kritikus méret, ami sajnos az arborétumokban nem valósul
meg, ahol lehet, hogy egy pár fafajt sikerül megőriznünk, de nem
jutunk el a táplálékpiramis csúcsára. Ezért lényeges, hogy a tájhasználat táji léptékben gondolkodjon és tervezzen. Például az erdős területek esetében legyenek olyan állományok, amelyeket kivonunk
a gazdálkodás alól, mert egyes fajok csak ilyen állományokban tudnak fennmaradni, aztán a nagy területen olyan ökológiailag fenntartható gazdálkodást folytassunk, ami a faanyagtermelés mellett
fenntartja az erdők ökoszisztéma-funkcióit és a biodiverzitást,
viszont azt is el kell fogadnunk, hogy lesznek olyan ültetvények,
ahol a faanyagtermelés az elsődleges cél, de még itt is lehet természetvédelmi szempontokat érvényesíteni. A természetes rendszerek működésének segítése érdekében az EU a zöld infrastruktúra
fejlesztését írja elő, ami az élőhelyek állapotának javítása mellett
az összeköttetésük fejlesztését is jelenti ökológiai folyosók kialakításával. Ez lehet a csúcsragadozók megőrzésének a záloga.
Az erdő a legösszetettebb szárazföldi ökológiai rendszer,
óriási a szerepe a környezetvédelemben is. Ha előre tekintünk, mit tartana helyes hozzáállásnak: a meglévő őshonos
fafajták védelmét mindenáron, vagy inkább a várható változásokhoz való alkalmazkodást?

– Az ökológiai koncepció a lényeg, hogy élő rendszerként tekintsünk az erdőre. Attól, hogy sok fát ültetünk, sajnos még nem áll
helyre az erdő. Az a fontos, hogy belássuk, egy erdővel gazdálkodnunk kell, hiszen fára van szükségünk. Csakhogy hosszú távra, előre kidolgozott koncepció alapján kell az erdőt művelni, és
a többfajta vágási technika közül mindig a legmegfelelőbbet kell
kiválasztanunk. Folyik nálunk egy olyan kutatás, amelyben a különböző vágástípusok ökológiai következményeit vizsgáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy összekapcsolódjon az ökológus és az erdőművelő munkája, mert ha a két fél szempontjait sikerül közelebb
Magyarország természetvédelmének negyedszázados mérlege
Az Ökológiai Kutatóközpont vezetésével átfogó tanulmány készült 2017-ben hazánk természeti környezetének változásáról, továbbá
az elmúlt huszonöt év legfontosabb intézményi és szabályozási átalakulásairól, az élőhelyek és fajok helyzetéről, valamint az ezeket
közvetlenül befolyásoló tényezőkről. A rendszerváltás után a mezőgazdasági intenziﬁkáció csökkenése és a természetvédelmi intézményrendszer erősödése egyaránt hozzájárulhatott az élőhelypusztulás mérséklődéséhez. Az EU-csatlakozás számos ponton erősítette
a hazai biodiverzitás védelmét: megalakult a Natura 2000 hálózat, és a bejövő nagy értékű természetvédelmi támogatások, például
a LIFE-programok számos ikonikus faj állománynövekedéséhez, illetve nagy kiterjedésű élőhelyrendszerek helyreállításához járultak
hozzá. Ugyanakkor egyre növekvő nyomás nehezedett a megmaradt természetes és természetközeli élőhelyekre, illetve fajokra is.
Ennek hátterében többek között a meginduló infrastrukturális beruházások és a mezőgazdasági intenziﬁkáció növekedése áll, amit
a mezőgazdasági területekhez köthető madárvilág megfogyatkozása is jelez… (Forrás: ecolres.hu)

48

innotéka
inn

2021. április

zöldkörnyezet

biológiai sokféleség, ökológiai rendszerek, fenntarthatóság, természeti tőke

Az őshonos fafajokban gazdag, elegyes erdők jobban ellenállnak a rovarok tömegszaporodásának, és a klímaváltozáshoz is jobban alkalmazkodnak, de számításba vehetők a hozzánk közeli elterjedésű fafajok is, például a mediterrán
régióból, ugyanakkor a távoli trópusokon növő fák telepítésével nem az alkalmazkodást, csak a kockázatokat növeljük.

hozni egymáshoz, akkor az őshonos fafajok megtartása és az alkalmazkodás sem zárják ki egymást. A Kárpát-medence környezeti
viszonyaihoz leginkább az őshonos fafajok alkalmazkodtak, és
telepítésük biztosan nem hordoz olyan veszélyeket, mint a távoli
földrészek fái, amelyek közül sok invázióssá is válhat, vagyis nagyobb ökológiai kockázatot jelent. Viszont a gazdálkodás fafajokban igen elszegényítette erdeinket, a tölgyeseink például szinte
kizárólag csak tölgyekből állnak, és ezt mi alakítottuk ilyenné.
Az őshonos fafajokban gazdag, elegyes erdők nemcsak ökológiai,
hanem gazdasági szempontból is értékesebbek: jobban ellenállnak
a rovargradációnak, azaz a tömegszaporodásnak, és a klímaváltozáshoz is jobban alkalmazkodnak. Szerencsére ezt ma már az erdészek is felismerik, és egyre inkább elegyes, őshonos fafajú erdők
létrehozására törekednek. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
során természetesen érdemes számításba venni fafajaink szárazabb és melegebb viszonyokhoz alkalmazkodott populációit, illetve akár a hozzánk közeli elterjedésű fafajokat is, például a mediterrán régióból, de a távoli trópusokon növő fák telepítésével nem
az alkalmazkodást, csak a kockázatokat növeljük.
Mit teszünk az özönfajok terjedése ellen, amelyek megváltoztathatják az ökológiai viszonyokat, így hatással lehetnek a biológiai sokféleségre is?

– Korunk egyik legnagyobb ökológiai problémája az inváziós fajok megjelenése, amelyek egyre gyakrabban kerülnek kapcsolatba
más élőlényekkel, befolyásolják a helyi életközösségek működését,
ráadásul betegségeket terjeszthetnek, vagy lehetnek káros anyagcseretermékeik, de kiszoríthatnak hasznos helyi állatokat és növényeket is. Ezek mind befolyásolják a természetes életközösségek
működését, és akár gazdasági és társadalmi következményei is lehetnek. Az inváziós fajok ellen jelenleg tüneti kezelést folytatunk leginkább. Például az inváziós szúnyogfajokra hivatkozva most megint

lehet kémiai úton irtani, és az egész országot környezetkárosító
anyaggal lefújni. De ettől még messze nem oldjuk meg a problémát.
Mi mást lehet tenni?

– Van egy kezdeményezésünk, egy nemzeti laboratórium létrehozása, amelyben az inváziót egy egységesebb ökológiai keretrendszerben kívánjuk megérteni és kezelni. Ugyanazt a koncepciót
javasoljuk például a szúnyogok, a poloskák vagy a jelenleg kezdeti
terjedést mutató kaktuszok, illetve a már nagy területen elterjedt
inváziós fajok, mint például a selyemkóró, a zöld juhar vagy a magas aranyvessző tanulmányozására. Egyrészt szeretnénk pontosan
feltérképezni, milyen inváziós fajok jelentek meg az országban,
másrészt feltárjuk azokat az ökológiai kapcsolatokat, amelyek ezek
hatására megváltoznak. Például, hogy milyen őshonos fajokat szorítanak ki, milyen betegségeket terjesztenek, hogyan befolyásolják a természetes ökoszisztémák működését. Vizsgáljuk továbbá
az invázió természetvédelmi, gazdasági és társadalmi hatásait is.
Azt mondja, még gyerekcipőben járunk, de ha globálisan
nem is tudtuk megoldani a problémákat, helyi sikerekről
azért be lehet számolni?

– Igen. A járvány kapcsán is azt érzem, hogy ez egy olyan ökológiai jelenség, amely a koncepcióváltás felé mozdíthat bennünket.
Mindig az a probléma, hogy amikor a modern társadalmainkat veszélyezteti valami, akkor a tüneteket akarjuk kezelni. Viszont ha
igazán hatékonyan szeretnénk fellépni, akkor nem szabad az események után szaladnunk, hanem fel kell tárnunk a háttérben húzódó ökológiai jelenségeket, és azok alapján megtenni a megelőző
lépéseket. Az intézetben például most zajlik egy ökológiai diagnosztikai rendszer kidolgozása. Most rajtunk a sor, hogy ökológiailag megalapozzuk az emberiség fenntartható fejlődését, melynek
záloga a biológiai sokféleség védelme. ¡
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Hogyan okosítsuk
az otthonunkat?
Az okostelefon-telefon szókapcsolathoz hasonlóan a technológia folyamatos fejlődésének
köszönhetően az okosotthon kifejezés öt-tíz éven belül elveszíti „okos” előtagját, annyira
magától értetődő lesz – hangzott el az első magyar okosotthon-konferencián. A szektor
egyik legnagyobb kihívását számos szakmai kérdés mellett továbbra is az jelenti, hogy
feledtessék azt a sztereotípiát, amely szerint az okosotthon a gazdagok felesleges luxusa.

E

gy okosotthon-alkalmazás nemcsak új építésű házak esetében megvalósítható, hanem meglévő otthonokba is
telepíthető. Rendszerei már nem kizárólag lakások vagy
önálló családi házak esetében kiépíthetők, hanem társasházaknál is. Az ingatlanokban elhelyezett részegységekre pedig
nem egymástól függetlenül működő elemekként kell tekinteni,
ugyanis azok egy nagy egészként is képesek funkcionálni – egyebek között ezek voltak a februári, online formában megrendezett
háromnapos Smart Home Expo érdekesebb üzenetei. Ám mielőtt
elmerülnénk a részletekben, érdemes távolabbról megközelíteni
az okosotthonszektor jelenlegi helyzetét.

elérni annak érdekében, hogy eloszlassák a bizalmatlanságot és
a különféle tévhiteket. Ez igen jól sikerült, ugyanis a globális smart
home piac mérete 2019-ben 74 milliárd dollárról tavaly 91 milliárdra nőtt, és idén az előrejelzések szerint 113 milliárd dollárt ér el,
2023-ra pedig 153 milliárd dollárra emelkedik, ami 15 százalékos
éves növekedésnek felel meg. Ez a folyamat hazánkban is megﬁgyelhető, ráadásul a magyarországi számok ugyancsak bizakodásra adnak okot: a szakértők 2024-ig több mint 20 százalékos emelkedéssel számolnak.
Míg világszinten a háztartások 9 százalékában találkozhatunk
okosotthon-megoldásokkal, nálunk ez az arány jelenleg 4 százalék, ám néhány éven belül 10 százalékpontos növekedés várható.
Az optimista becslések nem alaptalanok, jóllehet a koronavírus
számos ágazatot padlóra küldött az elmúlt egy esztendőben,
azonban a pandémia az okosotthonok piacát szinte egyáltalán
nem érintette. A világszerte tapasztalható lezárások miatt ingatlanaikba visszaszorulók számára egyre fontosabbá váltak az automatizált kényelmi és biztonsági megoldások. Ráadásul a 2020-as
esztendő radikálisan formálta át az igényeket is, hiszen egy otthon
már nem pusztán csak lakótér manapság, hanem egyben irodai,

Akiket nem tört meg a járvány
A legfrissebb kutatások szerint az elmúlt években nemcsak Magyarországon, hanem a világ legtöbb piacán komoly mértékben
nőtt az érdeklődés az okosotthonok iránt. Nagy erőfeszítést tettek ezen a téren a kapcsolódó gyártók, akik nemcsak termékpalettájukat szélesítették, de folyamatosan növelték ügyfélkörüket,
és állandó akciókkal igyekeztek minél több potenciális ügyfelet
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zetéket is vezessék be a villanyszerelők. Ezzel megkönnyíthető
a rendszer későbbi bővítése és kiépítése. És hogy mi lesz a régi
távirányítós rolókkal vagy légkondicionálókkal? Természetesen
a régi eszközöket nem kell eldobni, a rendszer ugyanis kompatibilis a régebbi 433 megahertzes távirányítós redőnyökkel, és van
megoldás az infra-távirányítós eszközök integrálására is. A későbbi fejlesztéseknek sincs akadálya, a HUB szoftverének alapja nyílt
forráskódú rendszer, az egész világon folyamatosan fejlesztik,
a legtöbb új okoseszköz pedig hetek alatt elérhető. Rónai a luxussal kapcsolatos kritikákkal kapcsolatban azt is megjegyezte,
manapság ezek a funkciók megﬁzethető kategóriát képviselnek,
funkcionalitástól függően négyzetméterenként akár bruttó 3-5
ezer forintból megvalósíthatók.
A társasházi piacon gyakran látszik, hogy a beruházók – és
sok esetben az okosotthongyártók – számára is még mindig a lakás jelent egy egységet, nem pedig a társasház. Minderről már
a Chameleon Smart Home B2B értékesítési vezetője, Lakatos
Gábor beszélt egy másik virtuális színpadon. Mint megtudtuk,
a magyar startup koncepciója arra ad lehetőséget a felhasználóknak, hogy ne csak a lakás zárt rendszeréhez férjenek hozzá, hanem a komplett társasház közös szisztémájához is. Ennek köszönhetően például az ajtónyitás applikáción keresztül már távolról
megtörténhet, a kapucsengő integrálásával pedig a telefonunk
kijelzője révén megtudhatjuk, hogy ki csengetett be hozzánk.
A lakást elhagyva aktiválhatunk egy kilépőmódot, amely azonnal
hívja nekünk a liftet, menetközben pedig kinyitja a garázskaput, és
automatikusan felkapcsolja a villanyokat. Környezeti katasztrófa,
esetleg víz-, gáz- vagy tűzkár esetén a társasházi rendszer érzékeli

edzőtermi vagy éppen játszóházi funkciókat is betölt. Emellett
egyre komolyabb igény mutatkozik arra is, hogy ingatlanjaink
alkalmazkodjanak az időjáráshoz, az életritmusunkhoz és a hangulatunkhoz. Ugyanakkor azt az alaptézist sem szabad elfelejteni,
hogy az okosotthon nemcsak a kényelem és a biztonság fokozásáról szól, hanem a megfelelően kiválasztott megoldások általi takarékosabb és hatékonyabb üzemelésről is. És nem utolsósorban
egy jól előkészített és gondosan megtervezett okosrendszer akár
10 százalékkal is növelheti az ingatlan értékét.

A legújabb trendek
Az okosotthonközpont gyártásával és az ehhez szükséges rendszerek kiépítésével foglalkozó OOT Technologies Kft. (OOTT)
társalapítója, Rónai Balázs a Smart Home Expo egyik előadásában arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy ha valakit megkérdezünk arról, hogy mi jut eszébe a témáról, biztosak lehetünk benne, hogy
a válaszok között szerepelni fog: az okosotthon valami drága,
luxusdolog, biztosan csak új építésű házakhoz lehet kiépíteni.
A 2017-ben alapított magyar startup szolgáltatásai között a már
meglévő otthonokba telepíthető rendszerek is szerepelnek. Rónai
kitért arra is, hogy mivel rádiós rendszert használnak, ez a folyamat vésési, bontási és más felfordulással járó munkálatok nélkül,
utólag is beépíthető bármelyik ingatlanba. A kapcsolók, dugaljak
mögé, a falba süllyesztve helyeznek el néhány készüléket, melyek
az OOTT HUB-bal kommunikálva valósítják meg a vezérlést. Új
építésű ingatlanok esetén a villanyszerelést úgy érdemes megterveztetni, hogy a kapcsolókhoz ne csak a fázist, de a nulla ve-

A pandémia az okosotthonok piacát szinte
egyáltalán nem érintette. Az ingatlanaikba
visszaszorulók számára egyre fontosabbá
váltak az automatizált kényelmi és biztonsági
megoldások. Egy otthon manapság már nem
pusztán csak lakótér, hanem irodai, edzőtermi vagy éppen játszóházi funkciókat is betölt.
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a veszélyt, ezért automatikusan áramtalanítja a lakást, elzárja a főcsapokat, amivel jelentős károktól kímélhet meg minket.
Kerekasztal-beszélgetés keretében vitatták meg a startup egy
másik saját fejlesztését, a Connected Home over IP-t vagy röviden CHIP-t, ami a szakemberek szerint forradalmi változásokat
indíthat el az okosotthonok piacán. Az elnevezés hátterében egy
közös kommunikációs nyelv áll, amelynek az a lényege, hogy az ingatlanokba beépített részegységek képesek legyenek kapcsolatot
létesíteni egymással, így egy nagy egészként, és nem külön-külön
működő elemekként tekinthetünk az okosotthonokra. A több
rendszert működtető intelligens megoldások még többnyire nem
kommunikálnak egymással, ezért mindegyikhez külön applikáció,
és nemritkán külön irányítópanel is tartozik, ami öt-hat berendezés esetén már sok bonyodalmat, de mindenképpen nehézségeket
okozhat az irányítás során, hogy az átláthatósági akadályokat ne is
említsük. Az egy rendszerbe integrált részegységek nemcsak a fűtés, az árnyékolás és a világítás közti együttműködést egyszerűsítik
le, hanem az irányítást is egy „kézbe” helyezik, így egyetlen központi vezérlő vagy egy applikáció elegendő ahhoz, hogy mindent
elérhessünk és kalibrálhassunk. A gyártók többsége már készül
erre az újításra, hiszen az egységesítéssel növekszik a funkcionalitás, a biztonság, a közös szabvánnyal pedig a kivitelezők dolga is
egyszerűsödik.

Miért jó egy okosnyaraló?
Normál esetben az energiafogyasztást nem könnyű kontrollálni. Megeshet, hogy a vendégek bekapcsolva hagyják a klímát
vagy a fűtést, netán nyitva felejtik az ablakot. Szerencsére egy
okosrendszer irányítja a fűtést és a hűtést, vezérli a nyílászárók
működését, így semmi nem marad bekapcsolva, a ház optimális
hőmérsékleten tartja magát. Az okoszáraknak köszönhetően
nem kell többé megbízni valakit a kulcsok átadásával, sőt
kulcsmásolással vagy az elveszett kulcsok pótlásával sem kell
bajlódni. Ha bármi történik, nem kell lemenni a nyaralóba, vagyis
időt és költséget is meg lehet spórolni – hála a távoli elérésnek.
Sőt, ha kétely merülne fel a ház állapotát illetően, akkor sem
kell odamenni, egyszerűen ellenőrizhető a távolból, hogy minden
rendben van-e. Mindezek mellett időt és pénzt is megtakaríthatunk azzal, ha megszabadulunk a kiadás folyamatának egy-két
elemétől. Például a kaputelefon-vezérléssel látható, ki áll épp
a bejárat előtt, be lehet engedni a postást, a takarítószemélyzetet, a szerelőt még akkor is, ha épp nem vagyunk ott.

közelsége megváltoztat, azaz aktiválja a bináris jelet. Tehát bármilyen felületből lehet érintőgombos kapcsoló, akár 3 centiméter
vastagságú anyag mögé beépítve. A terméket először bútorokba
szerelve próbálták ki, amelyekhez először 12 voltos LED-lámpákat
kapcsoltak. Az eszköz egyszerűen behelyezhető körvágóval fúrt
lyukba, ennek az ellenoldali felülete rejtett kapcsolóként működik.
A LED-szalagok beüzemelésénél a 230 voltos áramforrás és az MB
közé egy transzformátort iktattak be, majd magát a kapcsolót kötötték össze a LED-szalaggal. Fa, faalapú laptermékek, kompozit
lapok, kerámia, gipszkarton esetében is egyszerűen, különösebb
speciális gép vagy szerszám nélkül történhet a beépítés, kivételt
a különböző fémek és fémötvözetek jelentik. A technológia ezeken a felületeken nem beépíthető. A Csiha Kft. fejlesztései egy

A láthatatlan egység
A Smart Home Expón sok más mellett bemutattak egy magyar fejlesztést, a Material Buttont (MB), amelynek segítségével a legtöbb
otthoni hagyományos felület nyomógombbá, fényerő-szabályozóvá vagy lépésérzékelővé alakítható, méghozzá úgy, hogy az láthatatlan marad. A fejlesztők ötvözték a kapacitív és a rádiófrekvenciás technológiát, és ennek köszönhetően olyan elektromosan
töltött teret hoznak létre az antenna körül, amelyet az emberi test

A több rendszert működtető intelligens megoldások jelenleg többnyire nem kommunikálnak egymással. Az egy rendszerbe
integrált részegységek nemcsak a fűtés, az árnyékolás és a világítás közti együttműködést egyszerűsítenék le, de már egyetlen központi vezérlő vagy egy applikáció elegendő lenne ahhoz, hogy mindent elérhessünk és kalibrálhassunk. Az egységesítéssel növekedne a funkcionalitás, a biztonság, a közös szabvánnyal pedig a kivitelezők dolga is egyszerűsödne.
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Az okosotthonok iparága a leggyorsabb ütemben fejlődő szektorok közé tartozik. Az új építésű lakások piaca pedig
még inkább erősíti ezt a folyamatot, ugyanis a mostani építőipari előírások szinte teljesíthetetlenek automatizálás nélkül,
és mivel igen sok rendszert kell összehangolni egy-egy ingatlanban, ez egy komplett okosházrendszerrel valósítható
meg a legkönnyebben. (A látványterven a berlini „Jövőbeni élet” klímasemleges, intelligens lakókomplexum.)

másik speciális területen, a lépcsővilágításban is elérhetők már.
A rendszer a szeizmikus mozgásra épül: a lépcső használata során
a lépés esetében keletkezett apró rezgések aktiválják a kapcsolót,
és ezáltal a világítást.

személyzet ugyanis pontosan tudja, hogy mely szobákhoz mikor
kell menniük, nem kell minden folyosót végigjárniuk. A tévé vagy
a világítás irányítása, illetve a függöny automatikus elhúzása
mellett a taxi- vagy ételrendelés szintén a telefonon zajlik, és
a rendszer a ﬁzetési folyamatok nyomon követésére is alkalmas.
A vendégek az okoshotel egész területén szélessávú, ingyenes
wiﬁt vehetnek igénybe, az alkalmazás használatát pedig szöveges segítség és videó támogatja. A 40 szobát három kategóriába
sorolták: superior, deluxe és junior suite, amelyek közül a legkisebb
18, a legnagyobb 36 négyzetméter alapterületű. A szállodában alig
van személyzet, még a 24 órában elérhető ügyfélszolgálat is virtuális, melyet nemcsak telefonon, hanem bármilyen platformon
– Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, iMessage – el lehet érni.

Az első okoshotel a kontinensen
A konferencián a járványhelyzet miatt teljesen összeomlott turizmus ellenére szó esett az okoshotelekben rejlő lehetőségekről is.
Érdekesség, Európa első négycsillagos színvonalú, teljes egészében
a vendég okostelefonja által vezérelt okoshotelje, a KViHotel éppen Budapesten található. Bár a virtuális expón nem erre a projektre koncentráltak, egyedisége okán érdemes megismerkedni
vele. A 2018 óta működő, 40 szobás szálloda egy korábbi irodaház
épületében kapott helyet, és a TMRW Hotels applikáció segítségével szinte teljesen személyzet nélkül működik. A vendégek
a becsekkolástól a kijelentkezésig minden funkciót okostelefonjukon keresztül valósíthatnak meg. Egy e-mailben kapott foglalási
kóddal lehet bejelentkezni a szobába. Ehhez nincs szükség sorban állásra a recepción, akár a reptéren a csomagokra várva vagy
a taxiban megoldható néhány gombnyomással. Arra azonban
ügyelni kell, hogy sose merüljön le a telefonunk, ugyanis a mobil
a Bluetooth-kapcsolaton keresztül egyben szobakulcsként is
funkcionál, de késői érkezés esetén a szálloda főbejárata is nyitható vele. A távvezérelt rendszer segítségével már az utazás előtt
be lehet előre állítani a szoba hőmérsékletét. Ugyancsak az applikáción keresztül kérhetünk takarítást, vagy éppen jelezhetjük, ha
nem szeretnénk, hogy bárki zavarjon ottlétünk alatt. Ez a funkció üzemeltetői szemszögből is rendkívül előnyös, a takarító-

Töretlen fejlődés
Az előadók többször is utaltak arra, hogy az okosotthonok iparága a leggyorsabb ütemben fejlődő szektorok közé tartozik. Az új
építésű lakások piaca pedig még inkább erősíti ezt a folyamatot,
ugyanis a jelenlegi építőipari előírások szinte teljesíthetetlenek
automatizálás nélkül, és mivel igen sok rendszert kell összehangolni egy-egy ingatlanban, ez csak egy komplett okosházrendszerrel
valósítható meg a legkönnyebben. A szakértők szerint ingatlanaink
egyre jobban megtanulják a szokásainkat, és a magyar nyelven még
kevéssé értő hangsegédek (Alexa, Google, Siri, Alice) is tovább fognak ﬁnomodni, a mesterséges intelligencia egyre több eszközben
jelenik meg otthonainkban. Ezek a folyamatok önmagukban olyan
lökést adnak majd a különböző megoldások népszerűségének, ami
nehezen tervezhető még a gyártóknak és fejlesztőknek is. ¡
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Teljes kép vagy részletek? A
Kutatások alapján a 2010 után született gyerekek gondolkodásmódja és világlátása randikálisan megváltozott, és
ezért a folyamatért a születésüktől őket körbevevő digitális eszközök a felelősek. Minden esély megvan arra, hogy
a jövőben az alfa-generáció gyerekei egészen másfajta
tanítási módszert, illetve tananyagot igényelnek majd.

Forrás: Alfa Generáció Labor, ELTE

Játékos tesztelés

z ELTE Diagnosztika és Terápia Kiválósági Program keretében működő Alfa
Generáció Labor legújabb kutatása arra kereste a választ, hogy az úgynevezett globális
fókusz, azaz egy teljes kép gyors felmérése
mennyire működik azoknál a gyerekeknél,
akik sokat mobiloznak. Az eredmény alapján
elmondható, hogy az érintett gyerekek elsősorban a részletekre koncentrálnak, és csak
utána ﬁgyelik meg a teljes képet. Ez a gondolkodásmód pedig jelentősen lassítja a döntési
folyamatot, vagyis megnöveli a reakcióidejüket. Ez a hatás gyerekeknél különösen markáns lehet, mert ebben az időszakban az agy
még könnyen alakítható, és a folyamatos eszközhasználat akár hosszú távú hatásokat is
magával vonhat. Lehetséges, hogy a jövőben
ezek a gyerekek másfajta tanítási módszert,
illetve tananyagot igényelnek majd. Az eddigi kutatások szerint azok az emberek, akik
inkább a részletekre fókuszálnak, jobbak az
analitikus gondolkodásban, azonban kevésbé
kreatívak, és szociális téren is lehetnek hiányosságaik. Ez pedig a későbbiekben befolyásolhatja a pályaválasztásukat is, így hosszú távon a digitális eszközök közvetve jelentősen
megváltoztathatják a világunkat. ¡

Online vásárlás
– bizalmi döntés
A lassan egy éve tartó pandémia hatására nagymértékben átalakultak az online
kereskedelemben tapasztalható fogyasztói
igények. Meglepő módon az elektronikusan vásárlók szemében nem a termék
vagy szolgáltatás ára lett a legfontosabb,
a felhasználók már elsősorban a megbíz- orientált szemléletmód alapszabálya egyszerű: mindig egy lépéssel
hatóságot keresik a webáruházakban. a vásárló előtt kell járni, odaﬁgyelni rá, és a számára legtökélete-

A

legfrissebb előrejelzések szerint 2021-ben a 4,5 billió dollárt is
elérheti a szektor forgalma, a következő két évtizedben pedig
eljuthatunk odáig, hogy a globális értékesítés volumenének közel
95 százaléka a digitális térben valósul meg. Ezzel párhuzamosan
radikálisan megnőtt a konkurenciaharc is a kereskedők között,
ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlás folyamatában egyetlen apró hiba is végzetes lehet. Egy-egy negatív értékelés rendkívül súlyos károkat okozhat a kereskedők megítélésében,
és ebből következően természetesen a bevételekben is. A vásárló-
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sebb megoldást kínálni. Ebben a folyamatban van döntő jelentősége a mesterséges intelligenciának (MI). A professzionális adatelemzés segítségével olyan ajánlórendszereket kell fejleszteni, amelyek előre kitalálják, hogy mire van szüksége az ügyfélnek – akár úgy,
hogy ezzel még ő maga sincs tisztában. Alapvetés lett a többcsatornás értékesítési rendszer, az MI-alapú chatbotok, sőt a virtuális
és kiterjesztett valósághoz kapcsolódó megoldások is egyre gyakoribbak. A felmérések alapján erre nagy szükség is van, ugyanis
a vevők 81 százaléka a döntések meghozatalánál a vásárlói élményt helyezi előtérbe, és kevésbé fontos az ár mértéke. ¡

inno -tér

Fritz Breithaupt • Tilesch György, Omar Hatamleh • Norman Stone

Fritz Breithaupt

Az empátia árnyoldalai
Typotex Kiadó

Azt szoktuk meg, hogy az empátiát
a morálisan helyes magatartás kiváltójaként nagyszerű emberi képességnek
tekintjük. A beleérző képesség jó oldalait nem szabad elvitatnunk, azonban meg kell szabadulnunk a túlságosan leegyszerűsítő képtől. Az a tulajdonságunk, hogy mások helyzetébe
tudjuk képzelni magunkat, a célzott
megalázásnak és a kegyetlenségnek is
előfeltétele. A hamis részvét, a tartós
elnyomás vagy a szadizmus egyaránt

az empátia által lehetővé tett magatartásformák közé tartozik, ezért
egy jobb társadalom kialakításához
mindennek az elfojtott, sötét aspektusait
is szemügyre kell venni. Fritz Breithaupt
könyvének segítségével az olvasók megismerhetik ezeket az árnyoldalakat, sőt
felfedezhetik a nyomait önmagukban
is. A kötet számos témakörön át vezet
minket, a narcizmustól és Nietzschétől
a helikopterszülőkig és Angela Merkel
menekültügyi politikájáig. •

Tilesch György, Omar Hatamleh

Mesterség
és intelligencia
Vegyük kezünkbe sorsunkat
az MI korában
Tudatosan és felelősen kell kezelnünk
a lehetőségeket és a fenyegetéseket.
Azonban a mesterséges intelligencia
fejlődésének iránya és az MI kora még
mindig az emberektől függ: a döntések,
és így a jövő a tudomány és a techvilág
szereplőin, az állami döntéshozókon
kívül rajtunk is múlik.
A szerzők az MI meghatározását
és előremutató értelmezését tűzték ki
célul, különös tekintettel a jelenre és
közeljövőre gyakorolt hatására. •

Libri Kiadó

Az MI több mint egy technológiai
hullám. Századunkban és azon túl
ez a hatalom legfőbb forrása, amely
táplálja a politikát, az üzleti életet
és a társadalmat. Az MI birtokba vette
az elménket, a munkánkat és az otthonainkat, átírta a szabályokat, mindez
pedig arra ösztönöz, hogy itt az ideje
újragondolni civilizációnk alapvető kérdéseit.

Norman Stone

Könyvében arra vállalkozott, hogy
a nagyvilág számára felvázolja Magyarország történelmét a 19. század
második felének virágzó időszakától
egészen 2010-ig, ennek köszönhetően
pedig egy szokatlan és merőben új
perspektívából ismerhetjük meg hazánk
modern kori történelmét, a Magyarországot jól ismerő szerző nézőpontjából.
Az író a történelmi forrásmunkákat
ötvözi saját élményeivel vagy mások
megélt tapasztalataival. Történetmesélései során pedig mindig szépen kirajzolódnak az ország sorsát alapvetően
befolyásoló nagyhatalmi érdekek,
valamint a kelet-közép-európai perspektívák is. •

Magyarország
Rövid történelmi vázlat
Pallas Athéné Könyvkiadó
(PABooks)

„A magyarokat megszállottan foglalkoztatja a saját történelmük” – állítja
a skót történész szerző. Ma Magyarország kis ország, ám sokkal nagyobb
érdeklődésre tarthat számot, mint
amit mérete és szokatlan nyelve indokolna – vallja, és hálás azért „a furcsa
végzetért”, amely összefonta sorsát
az országgal.

lapozó

2021. április

innotéka
inn

55

huszár, mentőmellény, szárazföldi torpedó

Szerző: Stöckert Gábor

Zubovics Fedor élete ﬁlmre kívánkozik.
Részben akcióﬁlm lenne, mert az egész
életében konﬂiktuskereső, a fél világot végigharcoló huszár békeidőben is egyik zűrből a másikba került, például rendszeresen
párbajozott, nemegyszer kiprovokálva az
összetűzéseket. Ugyanakkor a ﬁlmben lenne néhány olyan jelenet is, amely árnyalná
a főhős jellemét: megmutatná, hogy az erőszakosság mögött egy okos, műszaki érzékkel megáldott ember rejlik.
A kalandor 1848-ban született a felvidéki Felsőtúron (Horné Turovce). Vácon járt
gimnáziumba, majd a bécsi Tereziánumban tanult tovább, és a családi hagyományt
követve katona lett. A 19. század második
felében megfordult szinte minden jelentősebb hadszíntéren: küzdött Garibaldi
seregében, a kairói király alatt, Spanyolországban, Boszniában, Albániában, végül

kapitányi rangig vitte. Amikor pedig éppen
nem valamelyik háborúban vitézkedett,
Afrikában vadászott vagy olyan akciókkal
forgatta fel a közéletet, mint az 1874-es
nagy lovaglása, amikor egyetlen lovon
14 nap alatt elvágtatott Bécsből Párizsba.
Alakját Gárdonyi Géza és Krúdy Gyula is
megörökítette. „Mindig úgy beszélt, mintha
valakit meg akarna ölni” – írta róla Krúdy.
Találmányai közül kettő emelkedik ki.
1876-ban készített egy mentőmellényhez
hasonló készüléket, amellyel lovastul lehetett úszni. Hogy működőképességét igazolja, a jeges Dunán maga próbálta ki az
eszközt, természetesen nagy hírveréssel

Forrás: Arcanum/Haditechnika, 2014/3.

Zubovics Fedorr portréja
a 20. század elején

Forrás: OSZK /Vasárnapi Ujság, 1877. április 29.

Forrás: Archivnet/Kubinyi Ferenc Múzeum

A hadmérnök
párbajhős

változatot. A prototípus fából készült, két
rekesz volt benne – egy a robbanószernek,
egy meg az indítóberendezésnek –, és távolról lehetett felrobbantani, amihez kellett egy kezelőszemély. Mint azt a Haditechnika magazin írja, ennél fejlettebb volt
már az 1885-ös verzió, amelyben már volt
élesítőszerkezet, illetve az akna akkor
robbant, amikor az aknából kivezető elsütődrótot meghúzták. A találmány tulajdonképpen a modern botlató- és taposóaknák egyik előfutára volt, ha nem is a
legelső ezek közül.
Zubovics 1887-ben már a váci laktanyában oktatta találmánya használatát,
ugyanis a „landtorpedót” rendszeresítették
a Monarchia seregében. Sőt, az aknát megvásárolta Svájc, Szerbia, Dánia, Svédország
és Kína is, így Zubovics szép bevételre tett
szert (amire szüksége is volt, hogy különc
életvitelét szinten tarthassa). Amikor az első világháború kitört, Zubovics már 66 éves
volt, ennek ellenére szolgálatra jelentkezett, és a váci torpedószázad parancsnoka

Zubovics lovassági úszókészüléke

övezve. Ezután a Monarchia seregében rövid ideig használták is a találmányt. A legnagyobb hírnévre viszont a szárazföldi torpedóval tett szert. Fontos megjegyezni,
hogy a 19. század második felében a szó
jelentése még más volt: sokszor torpedónak nevezték a különféle bombákat és robbanócsapdákat – csak az első világháború
végére alakult ki, hogy a víz alatti, önálló
hajtású robbanóeszközöket nevezték torpedónak. Zubovics torpedója tehát valójában gyalogsági akna volt. 1882-ben fejezte
be, ötéves kutatás után, legalábbis az első

INDEX

A Zubovics-féle akna 1885M
változatának nézeti képe

lett. Ekkorra az aknát továbbfejlesztette,
az 1908M jelű torpedó már csak fémből
készült. Zubovics feladata leginkább az volt,
hogy ennek használatára felkészítse az utászokat. Az aknákat sikeresen bevetették
az olasz fronton, 1915-ben pedig a ma Szlovákiában található Variháza (Varechovce)
és Alsópagony (Nižná Polianka) térségében
a támadó oroszokat sikerült megállítani velük – a leírások szerint a véres harctér borzalmas látványt nyújtott.
Zubovics Fedor végül békésen halt meg,
1921-ben. ¡
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