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Ha vannak cégek, amelyek érdekeltek a minőségi természettudományos képzés fenntartásában, a hazai
gyógyszergyárak mindenképpen azok. A zászlóshajóként

A fiatalon elhunyt kémiatanárról elnevezett Szabó
Szabolcs Alapítvánnyal közösen természettudományos
mesék és történetek írására buzdítja a 6–18 éves korosztályt. A természettudományos elemeket tartalmazó meseés novellaíró pályázat (fővédnök Döbrentey Ildikó meseíró
és Levente Péter színművész) mottója: „Te és a természettudományok – mesés történetek.” Az újító kezdeményezéssel a fiatalok érdeklődését próbálják felkelteni olyan
iskolai „mumus” tárgyak iránt, mint a kémia, a fizika vagy
a biológia. Három kategóriában is értékes nyereményekkel díjazzák a legjobbakat. Az ötletgazdák egyike szerint
a természettudományok tanulása és művelése nemcsak
ismeretszerzésről szól, hanem egy gondolkodásmódról,
mi több, a világhoz való hozzáállásról.
A meghökkentő kezdeményezéssel nagyobb figyelmet

és innovációs terület középtávú szakember-utánpótlásában
is meghatározó jelentőségű lehet. Mert igen is mesés
lehetőségeket rejt a természettudomány – még ha arra
nem is találtam magyarázatot, hogy miként okádhat
tüzet a sárkány. Talán valamelyik pályázó megírja.
Szegedi Imre
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Interjú Mechtler László neurológus, neuro-onkológus kutatóorvossal

Szerző
ő: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Hivatástudata
hajtja

„Azt tapasztalom, hogy valamennyi, Amerikába érkező magyar orvos sikeres.
Azért, mert nagyon jó alapokat kapnak a magyar egyetemeken” – nyilatkozta
magazinunknak Mechtler László kutatóorvos, az Egyesült Államokban
(Buﬀalo, New York állam) működő Dent Neurológiai Intézet orvos igazgatója,
akit előző interjúalanyunk, Schwab Richárd ajánlott.
Amikor arról kérdeztük interjúsorozatunk előző szereplőjét, Schwab Richárdot, hogy kit ajánl, ő azt mondta: „Ki
mást, mint Mechtler László neuro-onkológus professzort,
aki Ausztráliában született, Amerikában él, de az egyik legnagyobb magyar hazafi és legkiválóbb orvos, akivel valaha találkoztam. Ő indította el azt az ösztöndíjprogramot,
amely eddig több mint ötszáz magyar orvos képzését támogatta az elmúlt huszonöt évben [az Egyesült Államokban].”
Mi magyarázza ezt a szoros kötődést Magyarországhoz?

– Édesanyám magyar szülők gyermekeként Belgiumban jött a világra, majd a szüleivel Ausztráliában telepedett le. Édesapám
fővárosi, angyalföldi születésű, ő 13 évesen, 1944 karácsonyának
estéjén indult útnak nyugatra a nagyszüleimmel. Ausztriában öt

éven át menekülttáborban éltek, majd megkapták az engedélyt
az ausztráliai letelepedésre. Ott találkoztak a szüleim. Bátyámmal
mindketten ott születtünk, ő 1956-ban, én 1958-ban. Érdekes módon mindketten orvosok lettünk – ő kiváló nőgyógyászként dolgozik Amerikában.
Nagyon sok példát látni arra, hogy valaki néhány hónapos
külföldi tartózkodás után már töri a magyart, Ön ausztráliai születése ellenére kiválóan beszéli az anyanyelvét. Mi
a titka?

– Otthon magyarul beszéltünk, ez volt a természetes, de nem jártunk magyar iskolába, nem kötődtünk különösebben az óhazához. Édesapám 1963-ban rövid látogatást tett Magyarországon,
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és amikor hazatért, mintha kicserélték volna. Nagy magyar lett,
mindenért lelkesedett, ami a szülőhazájához kapcsolódott. Eldöntötte, hogy nem akar, illetve nem tud tovább Ausztráliában élni,
mert túl messze van Budapesttől. Igaz, haza sem akart költözni.
Úgy érezte, családja magyarságát Kanadában könnyebben megőrzi, mint a világ túlsó végén. Ezért 1967-ben Montrealban telepedtünk le, de ott túl hideg volt, ezért két évvel később délebbre,
az egyesült államokbeli Buﬀalóba költöztünk. New York állam
második legnagyobb városában élünk azóta is. Büszke vagyok arra, hogy magyar cserkészcsapatnak voltunk a tagjai, hogy amikor
fociztam, piros-fehér-zöld szerelésben rúgtam a labdát.
Szülői hatásra választották bátyjával az orvosi pályát?

– Nem. Édesapám autószerelőként dolgozott, gyerekkorunkban
sokszor segítettünk neki a műhelyben. A pályaválasztás idején
több gondolat kavargott a fejemben, de a lehetőségeimet behatárolta, hogy nem voltam jó tanuló. Illetve lehettem volna, ha
tanulok. Buﬀalóban a tél keményen hideg és hosszú, ezért autószerelőként nem könnyű a munka. Én ellenben valami könnyebbre
vágytam. Egy sportbaleset miatt – kiment a térdem – műtétet
javasoltak, de nem akartam kés alá feküdni. A budapesti Sportkórházban a rehabilitációt ajánlották. Igen nehéz döntést hozva
félbeszakítottam az Amerikában elkezdett biokémiai tanulmányaimat, és a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemre
jelentkeztem. Azaz nem a családi hagyományokat folytattam, új
utat választottam.

lomban került sor. Együtt jöttünk vissza Buﬀalóba, aminek apám
nagyon örült, mert magyar feleséget remélt nekem.
Az fel sem merült, hogy az Egyesült Államokban járjon
egyetemre?

– Itt egy jó egyetemre járni nagyon költséges vállalkozás. Ekkora
anyagi áldozatot nem várhattam el az apámtól. Budapest mellett
szólt az is, hogy kikerülhettem a szigorú családi ellenőrzés alól.
Velem együtt közel kéttucatnyi amerikai magyar gyerek tanult
a Semmelweisen, 70-80 százalékuk azonban megbukott. Ahogy
az emberek többségének, nekem is voltak mentoraim, akik meghatározták a pályámat. Vagy a lelkesedésükkel, vagy a hatalmas
tudásukkal, vagy azzal, ahogy diagnosztizálták a betegségeket.
Miért döntött úgy, hogy a szakvizsgákat már a tengerentúlon teszi le?

– Meggyőződésem, hogy az elméleti tárgyak legalább olyan alaposan elsajátíthatók Magyarországon, mint az Egyesült Államokban. Ugyanakkor a betegek ellátásában, a diagnosztikában jobbak
az amerikai intézmények. Az is szempont volt, hogy az itteni kezdő
orvosi ﬁzetések sokkal magasabbak, mint a magyarországi indulóbérek – márpedig mielőbb szerettem volna visszaﬁzetni édesapámnak a budapesti taníttatásom árát. Ez néhány év alatt sikerült is.
Gond nélkül illeszkedett be az amerikai egészségügyi rendszerbe?

– Pályám során folyamatosan azt éreztem, nekem bizonyítanom
kell, hogy megfelelő vagyok arra, amit csinálok. Ez talán abból fakadt, hogy nem a legjobb középiskolába jártam, hogy egyetemi
diplomámat sem a Harvardon, a Yale-en vagy a Stanfordon szereztem, hanem az Egyesült Államokban akkor még kevéssé ismert
Semmelweis Egyetemen. Az orvostudományon belül az ideggyógyászat az egyik legnagyobb tudást igénylő szakma. Arra jutottam, ha itt elismernek, akkor érek valamit. Houstonban a világhírű
idegonkológus, Victor A. Levin mellett dolgoztam. Folyamatos tanulás és szakmai alázat vezetett oda, hogy az előbb említett érzés
egyre ritkábban kerít hatalmába. Érdekes volt megtapasztalni, hogy
a szakmánk legjobbjai mellett szerzett tapasztalatok ajtókat nyitottak ki előttem. Buﬀalóba visszatérve, 31 évesen az idegonkológiai
részleg vezetője lettem, amit azóta irányítok.
Mi vitte a neurológia, a képalkotó neurológia (neuroimaging) és a neuro-onkológia területére, amikből később
szakvizsgázott?

Könnyen ment a beilleszkedés?

– Borzasztó nehezen, hiszen egészen addig a magyar konyhanyelvet ismertem, a szakmai kifejezésekről fogalmam sem volt. Élénken
emlékszem arra, hogy az első egyetemi előadásom a sejtről szólt.
Semmit sem értettem az egészből, majd amikor a csoporttársam
elmondta, hogy a sejt angolul cell, minden megvilágosodott. Keményen tanultam, hogy bent maradjak, hogy minél sikeresebben
vegyem az akadályokat. Tudtam, ha elvérzek, mehetek apám mellé az autószerelő műhelybe. 1984-ben jó eredménnyel fejeztem
be az egyetemet. Az egyik csoporttársam, Gál Kati olyannyira
elbűvölt, hogy feleségül vettem – a ceremóniára a Mátyás-temp-
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– Egyetemi éveim alatt a nyári szünetekben a buﬀalói rákkutató
intézetben, a Roswell Park Cancer Institute-ban dolgoztam, ami
a világ egyik legjobb ilyen jellegű központja. Áldom a sorsom, hogy
egyetemistaként az intézet magyar szakemberei segítették a pályámat. Az onkológiai érdeklődésem családi indíttatású is: édesanyám Tatabányán élő unkatestvérének agydaganata volt. Figyelemmel kísértük a sorsát, a végkifejlet sajnos elszomorító volt.
Híres arról, hogy keményen dolgozik. Mi hajtja?

– Pályám elején volt, hogy hetente száz-száztíz órát dolgoztam,
ami rettentően sok. Ma sem vagyok sokkal kevesebbet az intézetben, általában a hétvégéket is bent töltöm. Hogy miért? Mert
az orvosi pályát csak hivatásként lehet művelni. Sokszor elmon-
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dott hasonlatom, hogy ha valakinek a papja, a rabbija egy szombaton azt mondja, hogy hívja vissza hétfőn, mert hétvégén nem ér
rá, akkor keressen magának új lelkipásztort. Én folyamatosan azon
gondolkodom, hogyan fejleszthetném, bővíthetném ezt az intézményt, hogyan lehetnénk még jobbak. Érdekes módon nem
hiányoznak a szabadságok. Nekem már az vakáció, ha egy másik
országban tartok előadást, s előtte-utána szétnézhetek azon a helyen. Egyébként több olyan ﬁatal kollégát ismerek, akik az én munkatempóm láttán döntöttek úgy, hogy nem lesznek orvosok, mert
nem tudnak annyit és úgy dolgozni, ahogy én. Megértem őket, de
nekem ez a normális. Nem érzem azt, hogy a munkám miatt bármit kihagytam volna az életemben. Szomorúan látom, hogy számos kollégám munkahelyként tekint a kórházra.
Elnöke volt az American Association of Neuroimaging, illetve a Magyar Amerikai Orvostársaságnak. Kezdeményezésére az 1990-es évek eleje óta több mint ötszáz magyar
diák vehetett részt amerikai tanulmányúton egyetemi tanulmányai keretében. Azért hívja a fiatalokat, hogy a legjobbakat kiválassza és magánál tartsa?

– Az igazán jó intézetben mindig a beteg a legfontosabb, minden érte történik. Akkor végezzük jól a dolgunkat, ha a páciensek visszatérnek hozzánk. Fontosnak tartom, hogy egy jó klinikai
orvos kutatással is foglalkozzon. Harminc éve dolgozok együtt
gyógyszercégekkel, hogy a puszta vizsgálatnál többet adjak a betegeknek. Örömmel látom, hogy az újdonságként reklámozott
hatóanyagokat az én betegeim évekkel korábban megkapták
a klinikán. Ebben a járóbetegközpontban naponta 1200 beteget
látunk el. Itt nemcsak gyógyítunk és kutatunk, hanem oktatunk
is. Az oktatóprogramunk részeként fogadunk minden évben 12-16
magyar hatodéves orvostanhallgatót. Ilyen betegforgalom mellett az ösztöndíjasok megtanulják, hogy mi a fontos a betegnek,
hogy mit várnak el. A kérdésére visszatérve, nem a legjobbak megszerzése mozgat, hanem az, hogy ezzel is támogassam a magyar
egészségügyet. Azt tapasztalom, hogy valamennyi, Amerikába érkező magyar orvos sikeres. Azért, mert nagyon jó alapokat kapnak
az egyetemeken. Nem azt mondom, hogy nálunk minden tökéletesen működik, de ami jó, azt vigyék haza a végzősök. Úgy tudom, egykori ösztöndíjasaink kilencven százaléka otthon gyógyít.
Az egyik első cserediákom Tamás László volt, ma a Semmelweis
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Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának professzora és vezetője.
2019-ben megjelent tanulmányuk szerint az orvosi cannabist sikeresen és biztonságosan használhatják időseknél,
különböző idegrendszeri megbetegedések tüneteinek kezelésében. Az intézetében végzett kutatás során kiderült,
hogy a cannabisszal kezelt páciensek megszabadultak
olyan tünetektől, mint a krónikus fájdalom, alvási zavarok
vagy a betegségek okozta szorongásos állapotok. Kimutatták, hogy az orvosi cannabist igen jól tolerálják a 75 év feletti páciensek is, és a szer segít nekik a krónikus fájdalom
és szorongásos tünetek enyhítésében. Az orvosi cannabis,
bár sok államban már legális és népszerű kezelési alternatíva a krónikus betegségek és zavarok kezelésében, a kutatások még kezdeti fázisban vannak. Hogyan kerültek kapcsolatba az orvosi cannabisszal?
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Mechtler László 1958-ban Ausztráliában született. Onnan
előbb Kanadába, majd az Egyesült Államokba költözött
a család. 1984-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen. A Dent Neurológiai Intézet
orvos igazgatója, valamint a Roswell Park neuro-onkológiai
vezetője. Emellett a New York-i Állami Egyetem neurológiai és
neuro-onkológiai professzora. A fejfájás, a neuro-onkológia
és a fájdalomkutatás, ezen belül az orvosi cannabiskutatás
nemzetközileg elismert, vezető szaktekintélye. Ezeken a területeken a világ vezető szaklapjaiban publikál, illetve számos
tankönyv szerzője.

– Magam is csodálkozom azon, hogy az utóbbi néhány évben
milyen nagy cannabisszakértő lettem, ami egy izgalmas folyamat
következménye. Négy éve New York államban legálisan hozzáférhetnek a betegek az orvosi cannabishoz. Nem akartam ezzel
foglalkozni, hiszen volt elég feladatom, de a cannabis engedé-
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lyezése után nem sokkal naponta félezer telefonhívást kaptunk
a használatával kapcsolatban. Az ember úgy szerez tapasztalatot,
ha látja az eredményeket. Megszerveztem egy csapatot, aminek
az volt a feladata, hogy kezeljen betegeket cannabisszal. Jelenleg
12 ezer páciensről vannak pontos adataink. Eleinte szkeptikusan
viszonyultam a cannabisszal való kezeléshez, majd látva az eredményeket, egyre jobban lelkesedtem, mára pedig egyértelműen
az eljárás támogatói közé tartozom. Számos betegem ölel át és köszöni meg a kezelést azzal, hogy érdemben javult az életminősége.
Ha száz beteg mondaná, arra gondolnék, véletlen. Ha ötszáz, akkor érdekesnek minősíteném a helyzetet, de amikor 12 ezer beteg
nyilatkozik hasonlóan, akkor mellé kell állnom, hiszen csökkenti
a fájdalmat, segíti az érintettek alvását, minimális mellékhatással.
Mindez azért érdekes, mert az amerikai orvosi fakultások 92 százalékán nem tanítják az orvosi cannabis alkalmazását. Gondolom,
Magyarországon sem. Napjainkban az amerikai orvosok 89 százaléka támogatja az orvosi cannabis használatát, öt évvel ezelőtt
mindössze negyven százalékuk nyilatkozott így. Tudom, hogy
Magyarországon szintén tartózkodóan viszonyulnak ehhez, de azt
mondom, nyitott szemmel kell járni a világban. Ellenzem a cannabis általános használatát, de az egészségügyben a rákos betegek,
a Parkinson-kórosok, a szklerózis multiplexben szenvedők esetében igenis sikeresen alkalmazható.

nye az elmúlt 35 év, amióta folyamatosan járok Magyarországra,
és amióta folyamatosan érkeznek onnan diákok, kollégák. Azóta
hallom, hogy Magyarországnak olyan intézet kell, mint amilyen
a Dent. Miért nem építek egy ilyet? Amikor rátaláltam a megfelelő
emberekre, belevágtunk a kalandba. Fontos, hogy nem amerikai
intézetet álmodtunk Budapestre, hanem magyar stílusú minőségi
gyógyászati központot, ahol a diagnosztika, a kutatás és az oktatás
áll a középpontban. Fiatal, kiválóan képzett szakemberekkel indultunk el, szoros kapcsolatot tartva a Semmelweis Egyetemmel és
a magyar ideggyógyászat meghatározó orvosaival, mint például
Erőss Loránddal és az általa vezetett Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet szakembereivel. De természetesen az ajtónk nyitva áll minden lelkes és komoly szakember
előtt. Olyan intézményt hoztunk létre, amely Európában az idegtudományok regionális központja lehet.

Nagyon sokat foglalkozott a fejfájások kezelésével. A lakosságnak csupán egy százaléka mondhatja olyan szerencsésnek magát, hogy sose fáj a feje. Mit értünk primer és másodlagos fejfájáson, illetve pontosan mi is a migrén?

Honnan az erő az újabb és újabb programokhoz?

– Primer és szekunder fejfájásról beszélhetünk, a különbségtételnek nagy hatása van a kezelésre vonatkozóan. A primer – vagyis
elsődleges – fejfájásnak nincsenek nyilvánvaló ﬁzikai okai, önálló
betegségnek tekinthető. A leggyakoribb a migrén, a tenziós fejfájás
és az úgynevezett cluster fejfájás. A migrén leginkább a fej egyik
oldalát – ritkábban mindkét oldalát – érintő heves fejfájás, rohamokban jelentkező, visszatérő, lüktető fájdalom. Látási, hallási vagy
egyéb idegrendszeri tünetek előzik meg. Többnyire ﬁatalkorban
jelentkezik, 40 év fölött ritka. Általában a lakosság 12 százaléka
migrénes, azaz Magyarországon 1,2 millió ember küzdhet ezzel
a jelenséggel. Ugyanakkor 30-40 százalékuk keresi fel orvosát ezzel
a panasszal, pedig a migrén csökkenti az ember teljesítőképességét,
olykor a munkáját sem képes elvégezni. Azt javaslom, az érintettek
minél előbb keressék fel orvosukat, hogy kiderüljön, valóban migrénről van-e szó. Ha igen, kiváló gyógyszerek segítik a pácienseket.
A fejfájásoknak azt a típusát, amikor a fájdalmat egyéb betegség
vagy körülmény okozza, szekunder fejfájásnak nevezzük. Csillapításának legfontosabb lépése, hogy megtudjuk a pontos kiváltó okot.
Okozhatja szervi betegség (agydaganat), sérülés, agyvérzés, túl sok
fájdalomcsillapító gyógyszer bevétele, de akár stresszes életmód
vagy időjárási front is. Hihetetlen ütemben fejlődik az Egyesült Államokban a fejfájások kezelése – elsősorban a rendkívül hatásos
gyógyszerkészítményeknek köszönhetően.
A budapesti MIND Klinika az Ön kezdeményezésére alakult. Miért tartotta fontosnak a létrehozását?

– A neurológia, onkológia és gasztroenterológia határterületein
korábban ismeretlen eredetűnek tartott kórképek gyógyításának és kutatásának műhelye a MIND Klinika. Ennek az előzmé-

Nagyon sokat köszönhet a hazai orvostudomány Önnek.
Érzi a megbecsülést?

– Áder János köztársasági elnöktől a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kaptam 2018-ban, de nem az elismerésekért
dolgozom, ráadásul úgy érzem, sok ember munkáját honorálják
minden egyes díjjal. Az hajt, hogy amibe belekezdek, azt sikerre
vigyem. A budapesti intézetünk sikerre van ítélve.

– Sok évtizedes tapasztalatom, hogy a sikert nem adják ingyen.
Aki eredményt akar elérni a munkájában, a tudományban, nem
délelőtt tíz órakor kel, hanem reggel hatkor, és késő estig dolgozik,
és nem vesz ki négy hetet augusztusban. Azaz, a hajtóerőm a hivatástudatom.
Hogyan élte meg a felesége és a három lánya, hogy a szakmája egyúttal a hobbija?

– Amikor kijöttünk az Egyesült Államokba, ﬁatal szakemberként
hetente száztíz órát dolgoztam. Mindketten nem élhettünk így,
a feleségem feláldozta a karrierjét a családunk érdekében. Nevelte három lányunkat, és maximálisan támogatott a munkámban.
Szavakkal kifejezhetetlen, hogy mennyi mindent köszönhetek
neki. A három lányom közül az egyik orvos lett – ő is a Semmelweis Egyetemen végzett. A másik nem akart orvos lenni, de nem
is távolodott el teljesen – egészségügyi menedzserként dolgozik.
Júlia lányom kulturális vonalon helyezkedett el, a kortárs művészet
elismert szakértője. Mindhárom gyermekem tökéletesen beszél
magyarul, jobban, mint én. Hatalmas magyar szívük van.
Van, amit másként tenne, ha tehetne?

– Szakmailag ott vagyok, ahol lenni szeretnék. A gyerekeim nem
panaszkodtak, de érzem, hogy apaként többet törődhettem volna velük. Hat hónapos a ﬁúunokám, neki mindent meg szeretnék
adni, amit egy nagyapa adhat – az életben, a sportban, magyarságának megőrzésében.
Kivel folytassuk az interjúsorozatot?

– A debreceni Csiba László professzort pár éve ismerem. Kitűnő
embert, kitűnő szakembert ismertem meg a személyében, aki Magyarország egyik legjobb ideggyógyásza. Róla, vele szívesen olvasnék interjút. ¡
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nagy kockázatú pályázat • kisvilág-tulajdonságok

A poszt-COVIDjelenségek
Azért, hogy tisztában legyünk a koronavírus-járvány társadalmi-gazdasági
hatásaival, a Magyar Tudományos
Akadémia meghirdette „Post-COVID
pályázat 2021” címmel úgynevezett
nagy kockázatú pályázatát.

Az MTA új pályázatának célja olyan (alap)kutatások támogatása, amelyek
a koronavírus-járvány okozta egészségügyi, társadalmi, kulturális és egyéb
problémák feltárására és megoldására keresnek válaszokat. A pályázat alapján elnyerhető teljes támogatási időszak legfeljebb két év lehet, a második év
támogatásának a feltétele az első évre ígért kutatási eredmények sikeres teljesítése. Pályázni a meghirdetéstől (2021. július 30-ától) kezdve, 2021. november 30-áig folyamatosan lehet. A pályázatok értékelése és támogatói döntés
meghozatala két ciklusban történik: a július 30. és szeptember 30. között
benyújtott pályázatokról 2021. október 29-éig, míg az október 1. és november 30. között beadott pályázatokról 2021. december 30-áig dönt az MTA
főtitkára. Az első évre fordítható támogatási keret 200 millió forint. ¡

S

okoldalú megközelítést igényelnek a koronavírusfertőzés nyomán tapasztalható jelenségek is, amelyek kutatására az MTA úgynevezett nagy kockázatú
pályázatot hirdet. Nagy kockázatú pályázatoknak tekintendők az olyan igen jelentős, esetleg kimagasló, nem
várt eredményekkel kecsegtető pályázatok, amelyeknél
a kutatási célok megvalósítása bizonytalan, ezért a kutatás támogatása jelentős kockázatot hordoz magában.

Komplex hálózatok A
különös tulajdonságai
Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) munkatársai a világon elsőként állítottak össze a kisvilágtulajdonságok vizsgálatára alkalmas részletes adatbázist,
amelyet a magyar villamosenergia-rendszer 1949 és 2019
közötti adatainak felhasználásával készítettek.
1958–1961

1965–1969

1977–1978

1985–1990

valós rendszereket leképező komplex hálózatok vizsgálata a hálózattudomány igen aktív
területe, azonban a villamosenergia-hálózatok
fejlődése mostanáig viszonylag kevés ﬁgyelmet
kapott. Ami meghökkentő, hiszen a kisvilág-tulajdonságok összefüggenek az egyes villamos hálózatok támadásokkal – például kibertámadásokkal
vagy távvezetékek elleni terrortámadásokkal –
szemben mutatott ellenálló képességével.
A kisvilág-tulajdonság azon hálózatok jellemzésére alkalmas, amelyekben az egyes csomópontok kevés szomszéddal rendelkeznek, azonban
a tetszőleges két csúcspont közötti átlagos távolság ennek ellenére kicsi. Ilyen rendszer például
az internet, a repülőgép-útvonalak alkotta térkép
vagy a neuronok hálózata is. Az EK kutatóinak
– Hartmann Bálint és Sugár Viktória – a Scientiﬁc
Reports szaklapban közölt legfrissebb eredményei
rámutattak arra, hogy a korábban általánosan elfogadottnak tekintett kisvilág-tulajdonság megjelenésének előfeltétele, hogy az adott hálózat
több feszültségszinttel is rendelkezzen. A bemutatott eredmények jól hasznosíthatók a hálózatfejlesztés során, amely Európában évente 7,3–13,2
milliárd euróval járul hozzá a társadalmi jóléthez, és 1,7 millió embernek biztosít munkát. ¡

Négyy időszak fejlesztései, melyek eredményeként
a maagyar villamosenergia-hálózat klaszterezési együtthatójja érdemben nőtt. Az új összeköttetések döntően
220 éés 400 kilovoltos távvezetékek voltak, amelyek
hálószerű topológiát alkottak a 120 kilovoltos hálózattal.
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Szerző: Szegedi Imre • Fotók: MTA

Az Akadémia
partnerséget kínál
„A magyar tudományos közösségnek saját közvetlen szakterületi és karriercéljai követése mellett jobban figyelembe kell vennie a kormányzat vízióját, a jelentkező kihívásokat és az ország
geopolitikai lehetőségeit” – nyilatkozta magazinunknak Oberfrank Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi igazgatója. Az akadémiai vezető szerint nemzeti érdek, hogy
a kutatási hálózat megőrizze, növelje kiválóságát, integritását, igazolja létjogosultságát.
Ön az Akadémia köztestületi igazgatója, az MTA kormányzati kapcsolatokért felelős vezető munkatársa. Ha jól tudom, eddig nem voltak ilyen pozíciók az Akadémián. Miért
volt szükség ezekre?

– Hozzátehetjük még a stratégiáért felelős vezetői feladatkört
is. Az elszenvedett változások, köztestületünk megújított küldetésünkben kifejeződő akarata, és az éppen egy éve hivatalba
lépett új vezetés programja egyaránt szükségessé tett változtatásokat az MTA szervezetében és működésében. Az MTA
Titkárságán belül a Köztestületi Igazgatóság (KTI) egyik feladata az akadémiai testületek – osztályok, bizottságok, közgyűlés – melletti „hagyományos” feladatok hatékonyabb végzése.

További feladat az elnöki programból következő új akadémiai
feladatok ellátása, amelyek ugyancsak a köztestület tevékenységére alapozódnak.
A kormányzati kapcsolatok ápolása hagyományosan az elnök
és a főtitkár hatásköre. Freund Tamás elnök kiemelten kezeli ezt
a területet. Ehhez segítségre van szüksége, mivel a kapcsolattartás
nagyon intenzívvé és sokoldalúvá vált. A kölcsönös tájékoztatás
megelőz félreértéseket, konﬂiktusokat, lehetővé teszi az egyeztetést, az érintettek bevonását. A kapcsolati háló a rövid távú ügyek
mellett a hosszú távú együttműködések lehetőségét is kínálja.
Ez biztosítja a „nemzet tanácsadója” szerep érdemi betöltését,
a politikai döntéshozatal támogatását.
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A stratégiai feladat abból adódik, hogy a kormány felértékelte
a kutatás-fejlesztés-innováció és a felsőoktatás szerepét a nemzetstratégiában. Erőteljes, politikai kockázatokkal járó lépéseket tesz víziója megvalósítására. Ez alkalmazkodásra készteti a terület minden
hazai szereplőjét, így az Akadémiát is. A nagy változtatásokhoz szükség lehet egyoldalú lépésekkel jellemzett szakaszokra, de mielőbb el
kell érni abba a fázisba, amit az állam, a tudományos intézményrendszer és a nemzeti célok iránt fogékony innovatív gazdasági szereplők
közötti kölcsönös lojalitás, partneri viszony határoz meg. Ez nélkülözhetetlen a tehetségek megnyeréséhez, a nemzetközi versenyképességhez és a nemzeti érdekek szolgálatához egyaránt. Az Akadémia aktív társalkotóként törekszik részt venni ebben a folyamatban.
Megválasztása után Freund Tamás megalázott intézményként szólt az Akadémiáról, hiszen a kutatóhálózatát leválasztották. Programjának fontos elemévé tette a kutatóhálózat visszaszerzését. Mégis hogyan, milyen formában
kerülhetne vissza az MTA-hoz a hálózat?

– Alelnökként Freund Tamás már 2018 nyarán felvetette az úgynevezett „kétfejű sas” modellt, amely az MTA-n belül teremtette
volna meg a kutatóhálózat köztestülettől független és hatékony
működtetésének a feltételeit. Ki is dolgoztuk ennek a modellnek
az alapjait, ami azonban akkor az MTA-vezetésnek túl sok, a kormányzatnak túl kevés volt. Most ezt az elképzelést továbbfejlesztettük és bemutattuk az ELKH (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat –
a szerk.) vezetésének és a kormánynak. Végül abban maradtunk,
hogy a választások után visszatérünk a kérdésre.
A kormányzat erőteljesen alakítja, ösztönzi az „innovációs
ökoszisztéma” szereplőit, de még nem világos, hogy mi fog
ebből stabilizálódni és hosszú távon túlélni. A formaváltá-

sok mellett létrejöttek és tervezés alatt állnak új intézmények és kutatószervezetek is. Szükség van ezekre?

– Bízom abban, hogy mindez a hazai kutatás és innováció nemzetstratégiai és globális felértékelődését jelzi, amit a nemzetközi fejlemények is vissza fognak igazolni. Korunkat roppant változások
jellemzik, amelyek kényszerként hatnak a döntéshozókra. A magyar tudományos közösségnek saját közvetlen szakterületi és
karriercéljai követése mellett jobban ﬁgyelembe kell vennie a kormányzat vízióját, a jelentkező kihívásokat és az ország geopolitikai
lehetőségeit. A kormányzatnak pedig jobban kell értenie a kreatív személyiségek és kutatóközösségek sajátosságait és elvárásait.
Nem minden lojalitásprobléma, ami annak látszik.
Az MTA feladata elősegíteni ezt a kölcsönös megértést. Az Akadémia partnerséget kínál minden, a tudományos kiválóságot,
a hatékonyságot, a transzparenciát, a hazai tudományt és innovációt, továbbá a nemzeti identitást, kultúrát gazdagítani törekvő,
tisztességes versenyt és méltányos együttműködést vállaló tudományos intézménynek és fenntartóiknak. A konﬂiktusok általában az intézmények és a kutatók szintjén jelentkeznek. Ezekben
az MTA a felsorolt szempontok mérlegelése alapján foglal állást, ha
szükséges. Minden kormánynak szüksége lehet kiemelt feladatokat ellátó nem alapkutató kutatóhelyekre, amíg azt szükségesnek
látja. A kétféle kutatóhelytípusnak mind a küldetése, mind az időhorizontja más. Sajnos karizmatikus személyiségekből és kiváló
szakemberekből hiány van. A színvonalból nem lehet engedni, így
marad a tudományos pálya és a hazai kutatóhelyek vonzásának
a növelése. Lojalitásproblémát az jelenthet, ha valaki igyekezetével
a tudományos minőség hiányát próbálná leplezni.
Ha már a veszteségekről van szó: az intézethálózat mellett
az alapkutatásokat támogató Országos Tudományos Ku-

„…a kapcsolattartás (a kormánnyal – szerk.) nagyon intenzívvé és sokoldalúvá vált. A kölcsönös tájékoztatás megelőz félreértéseket, konﬂiktusokat, lehetővé teszi az egyeztetést, az érintettek bevonását. A kapcsolati háló a rövid
távú ügyek mellett a hosszú távú együttműködések lehetőségét is kínálja. Ez biztosítja a »nemzet tanácsadója«
szerep érdemi betöltését, a politikai döntéshozatal támogatását. (…) A magyar tudományos közösségnek (…)
jobban ﬁgyelembe kell vennie a kormányzat vízióját, a jelentkező kihívásokat és az ország geopolitikai lehetőségeit.
A kormányzatnak pedig jobban kell értenie a kreatív személyiségek és kutatóközösségek sajátosságait és elvárásait.”
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„…bőven maradt programunk,
és újakra is készülünk. Itt
három »standardot« és néhány
újat említek közülük. Elsőként az évente megvalósuló
Magyar Tudomány Ünnepét…
Másodikként a dinamikus
MTA Nemzeti Víztudományi
Programra hívom fel a ﬁgyelmet. Végül pedig a Közoktatásfejlesztési Kutatási Programot
említem. Gőzerővel dolgozunk
az MTA Kiváló Kutatóhely
minősítés elnyerését célzó új
programon. (…) Négy nemzeti
kutatási program indítására is
készülünk (magyar nyelv, agykutatás, fenntartható fejlődés
és technológia, COVID -19).”
tatási Alapprogramok, az OTKA és a Lendület pályázat is
elkerült. Az MTA Támogatott Kutatóhelyei – ezek az egyetemi tanszékeken létesített, az MTA által támogatott kutatóhelyek – pénzügyileg az ELKH alá tartoznak. Mi lett, mi lehet ezeknek a sorsa?

– Az OTKA még Pálinkás József elnöksége idején került a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz (NKFIH). Ez nem
volt optimális megoldás, de sokáig nem járt anomáliákkal. A múlt
év novemberében, sokak tiltakozását kiváltó pályázati döntések
után, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) jelezte,
hogy az alapkutatási pályázatok értékelésének felügyeletét egy,
az MTA keretében önállóan működő „OTKA-bizottság” hatáskörébe utalná. Az MTA vezetésének egyik fő törekvése az egységes, átlátható és kiszámítható kutatói életpályamodell kiépítése, amiben nagy előrelépés lenne az eredeti „OTKA”-pályázati
modell kiterjesztése valamennyi NKFIH és MTA által kezelt alapkutatási kiválósági programra, pályázatra. Bódis József államtitkár és Kollár László főtitkár megállapodtak, hogy a legkiválóbb
európai példákat és a korábbi OTKA mintáját követve, mind
az ITM-től, mind az Akadémia szervezetétől független új szervezetre van szükség. Ennek koncepcióját főtitkár úr vezetésével kidolgoztuk. Sajnos a tárgyalások elakadtak, de várjuk a folytatást.
Az MTA 2009-ben elindított Lendület programjának forrása
2019-ben az ELKH-hoz került. 2021 januárjában az Akadémia és
az ELKH Titkársága megállapodott, hogy a Lendület pályázatokról
az MTA gondoskodik. Az ITM támogatásával a Lendület és a posztdoktori ösztöndíjak 3,5 milliárd forintos forrása is visszakerült az
Akadémia költségvetésébe. 2021-ben 15 kiemelkedő vezető kutató
alapíthat kutatócsoportot hazai egyetemeken, kutatóhelyeken.
Az MTA támogatott egyetemi kutatócsoportjait működtető
iroda 2019-ben forrásokkal együtt szintén átkerült az ELKH alá,
de nem sikerült megállapodnunk a visszaszerzéséről. Ezzel sajnos
lezárul az egyetemeken működő akadémiai kutatócsoportok több
évtizedes hagyománya.
Az MTA újra fel kell építse saját támogatáskezelő rendszerét,
hiszen jelentős beépülő forrásokat kapott nemzeti programok
megvalósítására.

Július közepén jelentették be, hogy duplájára emelkedik
az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának összege. Milyen egyéb programok maradtak az MTA-nál?

– Szerencsére bőven maradt programunk, és újakra is készülünk.
Itt három „standardot” és néhány újat említek közülük. Elsőként
az évente megvalósuló Magyar Tudomány Ünnepét, amelynek ez
évi sikere Erdei Anna főtitkárhelyettes asszonyt és csapatát dicséri.
Másodikként a dinamikus MTA Nemzeti Víztudományi Programra hívom fel a ﬁgyelmet. Végül pedig a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programot említem. Gőzerővel dolgozunk az MTA Kiváló
Kutatóhely minősítés elnyerését célzó új programon. Hatalmas
a pályázói érdeklődés, száz felett van a számuk, folyik az értékelés.
Négy nemzeti kutatási program indítására is készülünk (magyar
nyelv, agykutatás, fenntartható fejlődés és technológia, COVID-19).
Freund Tamás MTA-elnök és Orbán Viktor miniszterelnök márciusi megállapodása nyomán poszt-Covid-stratégia és a középtávú nemzeti pandémiás terv készül az MTA-n.
Miről szól a stratégia és a terv?

– A CIA Biden elnöknek szóló jelentése szerint a második világháború óta a COVID-19 világjárvány volt a legnagyobb hatással
a világfolyamatokra. Magyarországra is egy nagy társadalomszervező feladat vár, amelyet csak a tudomány segítségével lehet elvégezni. Összegezni kell a járvány hónapjainak adatait, tapasztalatait, fel kell mérni a veszteségeket, és ki kell dolgozni a mindennapi élet normalizálásának forgatókönyvét, javaslatokat kell tenni
az egészség-, a gazdaság- és a társadalomvédelem témáiban. Mivel
számítanunk kell a hasonló járványok visszatérésére, elengedhetetlen egy nemzeti pandémiás terv szakmai-tudományos alapjainak a kidolgozása, amelyet azután felhasználhatnak a kormányzati
szervek, a hatóságok, az intézmények, a társadalmi és a gazdasági
szervezetek is a maguk szintjén.
Az, hogy a kormány ezt a két feladatot az MTA-ra bízta, azt
jelenti, hogy javult a viszony a két fél között?

– Számos jele van, de az új MTA-költségvetés megerősítette, hogy
új szakaszban van az Akadémia és a kormány kapcsolata.
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kapcsolattartás, nemzeti kutatási programok, autonóm értékrend, fenntartható kutatási szervezetek

Milyen a kapcsolat az intézethálózatot működtető Eötvös
Loránd Kutatási Hálózattal?

– Az ELKH vezetésével sikerült partneri viszonyt kialakítani. Ez
az MTA részéről stratégiai kérdés, de kényszeren is alapul. Az ELKH
akadémiai köztestületi tulajdonban lévő ingatlanokat és sok ilyen
ingóságot használ, ami napi szinten okoz működési nehézségeket
és adminisztratív terhet. Az akadémiai tulajdonon tervezett nagyberuházások ügyében sikerült közös álláspontot kialakítanunk.
Nemzeti érdek, hogy a kutatási hálózat megőrizze, növelje kiválóságát, integritását, igazolja létjogosultságát. Erről nincs mindenki annyira meggyőződve, mint mi itt az Akadémián. Ahhoz,
hogy a kutatási hálózat optimálisan hasznosítsa a neki juttatott
közforrásokat, növelje pályázati forrásszerző képességét, és működési hatékonysága elérje a külföldi versenytársakét, szükség van
egy minden fontos kérdést megválaszoló megállapodásra a kormány, az ELKH és az MTA között.
A gazdaságpolitika résztvevői ma is folyamatosan azt kérik
számon a tudósokon, hogy a befektetett pénzek térüljenek
meg, lehetőleg azonnal. Így folyamatosan, minden lehetséges fórumon népszerűsíteni kell az alapkutatás eredményeit, jelentőségét. Aki az utóbbi hónapokban rákeresett
az MTA honlapjára, kiválóan megírt tudománynépszerűsítő anyagokat olvashatott. Milyen más csatornákon „terítik”
az értékeket?

– Minden hazai KFI tényező közös érdeke, hogy igazoljuk alkalmasságunkat a kiemelt nemzetstratégiai szerepre, és hogy más területeknél jobban hasznosítjuk a közforrásokat. Ez korlátot kell szabjon
a belső konﬂiktusainknak, mert történelmi esélyt játszhatunk el!
Az MTA-nak egyszerre két – egy belső és egy külső – fronton kell szerepet vállalnia. A KFI szférán belül tiszta, elfogulatlan,
autonóm értékrendet kell képviselnie. Erre szolgál az egyéni kiválóságot igazoló akadémiai doktori rendszer és a felépítés alatt
álló intézményi kiválósági rendszer. Ne az esetenként vitathatóan
megszerzett forrás biztosítson elismerést, hanem az objektív minősítéssel szerzett elismerés nyissa meg az utat a forrásokhoz.
A „külső fronton” az Akadémia a politikai és gazdasági döntéshozók, valamint a társadalom számára kell elérhetővé tegye a tudományban rejlő lehetőségeket, de a meddő témákra is rá kell mutatnia. Érdeklődést, keresletet kell teremtenünk a tudományunk
eredményei és szolgáltatásai számára!

Fontos a lobbizás, a marketing, az eredménykommunikáció
is, de csak valódi értékek, teljesítmények és fenntartható kutatási
szervezetek esetén.
A Kossuth rádiónak adott nyilatkozatában Ön arról szólt,
hogy a tudomány tekintélyével jelenleg nincsen baj, mert
az egész társadalom és a döntéshozók is megértették, hogy
a tudománynak milyen fontos szerepe van a koronavírusjárványhoz hasonló nagy baj elhárításában. Érzik a társadalom részéről a bizalmat?

– Jelenleg a magyar társadalom tudomány iránti bizalma szilárd.
A Nézőpont Intézettel együttműködésben tavaly decemberben
reprezentatív mintán végzett felmérés is megerősítette, hogy
a magyar tudósok, kutatók – az orvosokat is megelőzve – messze
a legnagyobb bizalmat élvezik a hivatások között. Öt megkérdezettből négy szerint az MTA nélkülözhetetlen az ország számára.
Ez a bizalom független az életkortól, pártállástól, az anyagi helyzettől és az iskolázottságtól is.
Mit tehet az MTA az áltudományos hírek – például chipet tartalmaznak a koronavírus elleni vakcinák – terjedése ellen?

– Az MTA nyilvános fellépései során épít a társadalmi bizalomra és
igényre. Ezért hívtuk meg Karikó Katalint és osztottuk meg közgyűlési ünnepi előadását a nagyközönséggel. Az Elnöki Bizottság
az Egészségért kiváló anyagokkal jelentkezik a koronavírus-járvány kezdete óta, ahogy az Orvosi Tudományok Osztálya is hírleveleivel, tájékoztatóival és a Magyar Tudomány Ünnepe Covidelőadásaival. Oltásismertető kisﬁlmünket több közszolgálati és
kereskedelmi tévéadó is átvette, és nemzetközi szakmai sikert is
aratott. A tudományellenesség és az áltudományosság elleni következetes fellépés stratégiai programunk szerves részét képezi.
Új kezdeményezésként elindult a középiskolák MTA Alumni
Programja. Szeretnének a 18 ezres köztestületi tagságra támaszkodni annak érdekében, hogy a felnövekvő generáció
tudománybarát legyen. Ennek érdekében vissza kell vinni
a tudományt a középiskolákba. Egyedül viszik ezt a programot, vagy egyeztetnek az ugyancsak érdekelt egyetemekkel? És mit várnak ettől?

– A program a kutatóintézeti, egyetemi és ipari kutatóhelyi köztestületi tag kutatók mozgósításával működik. Célja a legújabb
„Az MTA nyilvános fellépései során épít a társadalmi
bizalomra és igényre. (…)
Oltásismertető kisﬁlmünket
több közszolgálati és kereskedelmi tévéadó is átvette, és
nemzetközi szakmai sikert is
aratott. A tudományellenesség
és az áltudományosság elleni
következetes fellépés stratégiai
programunk szerves részét
képezi.”
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„Freund Tamás vezetésével arra törekszünk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a tudomány eredményeit, így segítve
a politikai, gazdasági és közigazgatási döntéshozókat, és minden magyar embert véleménye kialakításában, személyes döntéseiben.”

felfedezéseket és a tudományos életpálya szépségét bemutató előadásokkal felkelteni a középiskolás diákok érdeklődését. Elnökünk
levelére több mint 1300 köztestületi tagunk ajánlotta fel részvételét a programban. Az egyetemek általuk vesznek részt a programban. Megkerestük a középiskolai igazgatókat is. Határon innen
és túl folyamatosan bővül azoknak a középiskoláknak a köre, ahol
már ősszel elindulhatnak az első előadások.
7,3 milliárd forint beépülő forrással emelkedhet jövőre
az MTA költségvetési támogatása – jelentette be a Magyar
Tudományos Akadéma 194., rendes közgyűlésén Freund
Tamás. A kormány és az MTA közötti megállapodás nyomán 53 százalékkal nő az Akadémia számára a központi
büdzséből származó forrás. Mire fordítható ez a keret?

– A megszerzett növekmény mintegy felét az új programokra, másik részét meglévő feladatainkra és működésünk fejlesztésére fogjuk
fordítani. Az újdonságok a tudományos tanácsadás intézményesítése, az Alumni Program, négy nemzeti program és a köztestületi
működést segítő elektronikus szolgáltatások fejlesztése. A plusz
források további 18-18 százalékát egyrészt a standard akadémiai
feladatok – például könyvtári szolgáltatások, határon túli tudományosság, Művészeti Gyűjtemény, könyv- és folyóirat-kiadás, nemzetközi tagdíjak – kapják, másrészt a bevált programok: Bolyai-,
Fiatal Kutatónők, Vendégkutatói és Lendület Ösztöndíjak, s a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program erősítésére fordítjuk. A köztestületi intézmények fejlesztését, elsősorban az illetmények értékállóságát egy 12 százalékos költségvetési növekménnyel biztosítjuk.
Az új akadémiai vezetés számára fontos a határon túli magyar
kutatókkal való kapcsolattartás. Mit értek el ezen a téren?

– A közeli és távoli határainkon túli magyar tudományosságot
külső tagjaink és erre hivatott intézményeink, testületeink révén
még jobban bevonjuk minden tevékenységünkbe. A külső tagok
tagjelöléssel és szavazással kapcsolatos jogára vonatkozó javaslatok áttekintésére rövidesen elnöki bizottság áll fel. A tudományos
szervezeteknek támogatásokat, a kutatóknak ösztöndíjakat nyújtunk, működtetjük a Domus programot. A Kocsis Károly akadémikus vezette Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
segíti külső tagjaink részvételét a hazai tudományos életben.
A korábbinál jóval szűkebbre szabott lehetőségekkel mi lehet a szerepe az MTA-nak a magyar társadalomban?

– Eötvös József írta: „A demokráciát nem elég deklarálni, organizálni kell.” Ez érvényes az akadémiai meritokráciára is. (Meritokrácia:
olyan társadalom, amelyben az egyén pozíciója a teljesítményétől
függ – a szerk.) Az Akadémia egyedülálló adottságokkal rendelkezik, amelyeket a legnehezebb történelmi korszakokon is át tudott
menteni. Ilyen adottsága a minőség- és teljesítménytisztelő tudós
generációk tudományterülettől, intézményi, szektoriális, földrajzi,
politikai és világnézeti különbségektől független integrálásának,
humanista és nemzeti célok érdekében való mozgósításának egyedülálló képessége.
Freund Tamás vezetésével arra törekszünk, hogy mindenki
számára elérhetővé tegyük a tudomány eredményeit, így segítve
a politikai, gazdasági és közigazgatási döntéshozókat, és minden
magyar embert véleménye kialakításában, személyes döntéseiben.
Ahogy alapításunkkor megmozdult a nemzet színe-java, szeretnénk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és az általa képviselt
tudományos közösség tevékenysége ma is minden magyart megbecsülése kifejezésére indítson. ¡
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Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratóriuma • autonom.nemzetilabor.hu

Szerző: Bencze Áron

Hogyan válhatnak
hatékonyabbá
az autonóm rendszerek?
Az autonóm járművek kutatása nem számít új szakterületnek hazánkban, és erre
a hagyományra és tudásra támaszkodik munkája során az Autonóm Rendszerek
Nemzeti Laboratóriuma (ARNL) is. Gáspár Péter szakmai vezetővel egyebek
között a kutatási területek irányáról, az aktuális kihívásokról és a hazai infrastrukturális feltételekről beszélgettünk.
„Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratóriumnak
egyik prioritást élvező szakterülete az autonóm járművek, kutatásaink ugyanis kiterjednek a többi között
drónokra, mobil robotokra és automatizált gyártórendszerekre is” – mutatott rá a 2019 ősze óta működő laborban folyó munka összetettségére a szakmai
vezető. Az ELKH SZTAKI vezetésével működő konzorciumban zajló kutatásokban két hazai felsőoktatási
intézmény, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), valamint a Széchenyi István
Egyetem vesz részt. Gáspár Péter az ARNL alapvető
céljai között publikációk és szabadalmak születését
említette elsőként, de mint fogalmazott, külön hangsúlyt helyeznek a technológiai transzferek erősítésére
és az ehhez szükséges ipari, kutatóintézeti kapcsolatok bővítésére. A távlati tervek között egy olyan ütőképes szakmai hálózat létrehozása is szerepel, amely
egyfajta kutatás-fejlesztési platformként biztosítja
az autonóm rendszerek szakterületén végzendő K+F
tevékenységek szélesebb és mélyebb szakmai hátterét.
„Az autonóm járművek kutatása komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, ennek megfelelően jelenleg 40-45 vezető kutatóval, kétszer annyi
kutatóval és mintegy 100 PhD-hallgatóval dolgozunk
együtt, és e számok mögött hatalmas szakmai tudás
koncentrálódik” – érzékeltette a laboratóriumban
rejlő szellemi potenciált a szakmai vezető, hozzátéve:
alig másfél évvel a megalakulásuk után már 38 projekt
megvalósításán dolgoznak. Azt is elmondta, hogy elsősorban a közúti és a légi járművek, valamint a mobil
robotok nyújtotta mobilitással kapcsolatos kutatási,
és az ilyen rendszerek funkcionális és kooperatív működését demonstráló fejlesztési feladatok megoldására fókuszálnak. A laboratóriumban zajló munka magába foglalja az elméleti és módszertani kutatásokat,
az alkalmazásorientált kutatásokat, továbbá kísérleti
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berendezések megépítését is. A főbb kutatási irányok között pedig irányítástervezési stratégiákkal, járműdinamikai irányítással,
infokommunikációval, kooperatív irányítással, robotikai modellezéssel találkozhatunk. Gáspár Péter kezdetben állami megbízásokkal számolt, de véleménye szerint az ipari szereplők számára
is hasznosak lehetnek, hiszen csak a legnagyobb vállalatok képesek önálló kutatócsoportokat fenntartani. Márpedig az Autonóm
Rendszerek Nemzeti Laboratórium már jelenleg is komoly járműipari cégekkel működik együtt, mint az Audi és a Robert Bosch,
légi járművek esetében az ONERA , továbbá gyártórendszerek
esetében a Hitachival és a Fraunhofer Austriával ápolnak szoros
kapcsolatokat.
Gáspár Péter arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy a közös munka
már megkezdődött az ugyancsak a SZTAKI által vezetett Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriummal. Ennek a folyamatnak a legnagyobb kihívását az jelenti, hogy az autonóm járművek
irányítása esetén miként lehet kombinálni a hagyományos modell- és a mesterséges intelligenciával megtámogatott adatalapú
rendszereket. Véleménye szerint kizárólag így lehet a jövőben garanciákat vállalni a két eltérő elvű irányítástechnikai rendszer hatékonyabb együttműködésére. A laboratórium szakmai vezetője
a kutatások részleteiről elmondta, hogy több infrastruktúrát is
használnak munkájuk során, ezek közül is kiemelkedik a ZalaZone
tesztpálya, és az ott található Smart City terület is, ahol a városi
közlekedés legnagyobb kihívásait valós környezetben tesztelhetik.
Gáspár Péter úgy véli, a közúti autonóm járművek jövőjének egyik
legnagyobb kihívását az egységesítési problémák jelentik. Magyarázatképpen hozzátette: minden országban markánsan eltérnek
az infrastruktúra elemei, azaz más és más méretű, alakú vagy színű útjelzéseket, közúti táblákat használnak, ami rendkívüli módon
bonyolítja, hogy a járművek biztonságosan tudjanak közlekedni
egy adott kontinens útjain.
A drónokat illetően is komoly részeredményeket tud felmutatni az ARNL. Az idén júniusban tartott szakmai napon egyebek
között bemutattak egy redundáns kialakítású pilóta nélküli repülőgépet, mely egyrészt egy, az EU-kutatásban használt repülőgépfedélzeti rendszer tesztplatformja, másrészt nagy terhelhetősége
folytán kiválóan alkalmas kamerák hordozására, és így a mesterséges intelligencián alapuló módszerek fedélzeti kipróbálására.
Emellett kutatások folynak arról is, hogyan lehet forradalmasítani

Környezetből és
más járművekből kapott információk alapján
szimulációs
körülmények
között irányított
jármű.

a repülés jövőjét a ﬂexibilis szárnyak használatával, és a légi jármű
törzsének aktív irányítása a rezonanciajelenségek csökkentésével.
„Ami pedig az autonóm gyártósorokat illeti – érintett egy újabb
szakterületet az ARNL szakmai vezetője –, több projekt fókuszában is a robot és ember közötti együttműködés hatékonyabbá és
balesetmentessé tétele szerepel.”

Kutatási és oktatási célú kísérleti jármű.

Gáspár Péter a laboratórium jövőbeli sikerességének kulcsát
a kutatócsoportok közötti kapcsolatok erősítésében látja. Mint
fogalmazott, minderre azért van szükség, mert az együttműködő
kutatók lényegesen komolyabb eredmények elérését tűzhetik ki
célul. A szakmai vezető emellett fontosnak tartja egy beltéri demonstrációs tér létrehozását is, ahol az eredményeket mesterséges körülmények között lesznek képesek illusztrálni. Az ARNL másik nagy feladata az egyetemi oktatásban és utánpótlásképzésben
való részvétel, ennek egyik helyszíne pedig a BME-n nemrég indult
autonóm járműirányítási mérnök MSc képzés lehet. ¡
A publikációban szereplő kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatja
az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium keretében.

tudomány
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Szisztémás betegségek kutatása
A Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem „excellence” munkacsoportjai által létrehozott molekuláris és transzlá ciós medicina orientációjú Stratégiai
Műhely (projektazonosító: GINOP-2.3.2-152016-00050) célja annak feltárása volt,
hogy a peptiderg szabályozás és szignalizáció hogyan vesz részt a homeosztázis
fenntartásában, valamint nagy gyakoriságú
szisztémás betegségek kialakulásában.
A Műhely egy teljes mértékben eredeti
szemléletet kívánt meghonosítani, amely
rendszerszinten, az élettani és kórélettani
funkciókat meghatározó folyamatok mátrixszerű komplexitása alapján vizsgálta az
endogén peptidek szerepét a betegségek
patológiájában, diagnózisában, prevenciójában és személyre szabott terápiájában.
A multidiszciplináris platform alkalmazásával a projekt nagymértékben hozzájárult a hazai tudásbázisok kutatás-fejlesztési
kapacitásának erősítéséhez és nemzetközileg is magas színvonalú kutatási eredmények létrejöttéhez.

betegedésekben a peptidhálózatok megváltozásának kóroki jelentőségét. A projekt a felfedező kutatási eredményeken
túl transzlációs relevanciával is bír, hiszen
újonnan feltárt mechanizmusok és molekulák szerepelnek különféle betegségek
diagnosztikájában, prevenciójában, valamint – a preklinikai eredményeken alapuló klinikai kísérletek kedvező kimenetele esetén – azok terápiájában is.
Az eredményeknek egyértelműen társadalmi jelentőségük is van, mivel emberek
millióinak az életminőségét javíthatják.
A projekt a Széchenyi2020 program
keretében, az Európai Unió támogatásával
valósult meg. ¡

Az eredmények adatokat szolgáltattak
a peptiderg szignalizáció jellegzetességeiről, feltárták különféle szisztémás meg-

nyílt pályázat

Új kutatócsoportok alakulnak
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája
(TKI) által 70–80 új kutatócsoport létrehozására
kiírt nyílt pályázat segítségével a nyertes kutatócsoportok öt éven át évi 25–65 millió forint
támogatást kaphatnak, a pályázatokat pedig
2021. szeptember 30-áig lehet benyújtani.

Az ELKH jelenleg több mint száz, egyetemeken, illetve
egyéb közintézményekben működő önálló kutatócsoportot támogat. A csoportok kutatásai hozzájárulnak például
a biodiverzitás megóvásához, a Balaton vízgazdálkodási
kérdéseinek megismeréséhez, új kompozitanyagok fejlesztéséhez. Számos csoport végez a magyar történelem és
nyelv területén nélkülözhetetlen kutatásokat, ezek közül
Anjou-kori, illetve Zsigmond korabeli oklevéltárak publikálását érdemes kiemelni. ¡

„Egy év múlva, 2022. június 30-án jár le az öt évvel ezelőtt támogatást nyert
81 kutatócsoport pályázati időszaka, ezért időszerű a pályázat meghirdetése” – hangsúlyozta Maróth Miklós, az ELKH elnöke. A nyílt pályázatot felsőoktatási intézményben, közgyűjteményben, illetve egyéb, nem
ELKH-kutatóhelyen működő, ELKH által támogatott kutatócsoport létrehozására lehet benyújtani. Pályázni a kutatócsoport vezetője jogosult,
aki a Magyar Tudományos Akadémia rendes, illetve levelező tagja vagy
az MTA doktora, a tudomány doktora tudományos címmel rendelkezik,
és a támogatási időszakban hazai felsőoktatási intézménnyel, kutatási
tevékenységet végző közgyűjteménnyel vagy nem ELKH-kutatóhellyel, illetve ezzel együttműködő gazdasági szervezettel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll.
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mikrostrukturális és nanotechnológia, biotechnológia, szerves kémia • képességfejlesztő kurzus

Egyre több a női feltalálóhoz
köthető szabadalom
Nemzetközileg csökken a nemek közötti
szakadék a szabadalmi bejelentések arányában, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) adatai szerint pedig a hazai
eredmények is jövőbemutatóak.

A

World Intellectual Property Organization (WIPO) adatai
alapján 2000-ben a nemzetközi szabadalmi bejelentések
9 százalékát lehetett női feltalálóhoz kötni, míg 2020-ra ez az arány
16,5 százalék. Az öt szakterület, ahol a legmagasabb a női feltalálók aránya a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti
szabadalmi bejelentésekben: biotechnológia (30 százalék), gyógyszeripar (29), élelmiszer-kémia (29), biológiai anyagok elemzése
(26) és szerves kémia (25). Ugyanakkor a munkáltató típusa is számít, a WIPO felmérése szerint az akadémiai szektorban benyújtott
összes PCT-bejelentés 51 százalékában szerepeltek női feltalálók,
míg az üzleti szektorban ez az arány csak 30 százalék.
„A magyarországi adatok sok hasonlóságot mutatnak a nemzetközivel. Az SZTNH 2017-ben vizsgálta meg a nemzeti bejelentéseket, amiből kiderült, hogy a 2000–2015 közötti időszakban a női
feltalálók aránya 13,3 százalékot tett ki. Érdemes megemlíteni, hogy

a hivatal kezdeményezésére létrehozott, kiemelkedő feltalálói tevékenységet elismerő Jedlik Ányos-díjat idén két kutatónő, Karikó
Katalin kutatóbiológus, illetve Fekete Andrea gyermekgyógyász
is megkapta” – emelte ki Pomázi Gyula, a SZTNH elnöke. Hozzátette, a magyar eredetű bejelentésekben ennél valamivel nagyobb,
14,3 százalék volt a nők aránya. A magyar feltaláló nők körében a
szakterületek közül a mikrostrukturális és nanotechnológia (31 százalék), a biotechnológia (29), valamint a szerves kémia (28) voltak
a legnépszerűbbek.
Az amerikai National Center for Women and Information
Technology megállapította, hogy a vegyes nemű kutatócsoportok
kimutathatóan sikeresebb szabadalmakat hoztak létre, ráadásul
azt is bebizonyították, hogy a kisebbségek, az alacsony jövedelmű
családok és a nők lehetőségeinek javítása a gazdasági növekedést
is gyorsítja. ¡

Felmérés a pályakezdő mérnökökről
Nyitott szemlélet, határozottság, magas szintű
A
informatikai tudás. Ezek a legjellemzőbb erősségei a most pályára lépő mérnök generációnak
az Együtt a Jövő Mérnökei Szövetség (EJMSZ) és
a Tech People munkaerő-közvetítő vállalat közös,
idén tavasszal készült kutatása szerint. Mindezekhez társul még pozitívumként a határozottságuk,
az önérvényesítési képességük, a tanulási vágyuk,
a kreativitásuk és a fokozott teherbírásuk.

inno -tér

felmérés, amely Magyarország 75 legmeghatározóbb,
száz főnél több műszaki szakembert foglalkoztató
gyártó- és termelővállalata felsővezetőinek személyes megkérdezésén alapul, arra is rámutat, hogy a munkába álló ﬁatalok felületes műszaki tudása, a proaktivitásuk hiánya és
a tapasztalatlanságuk még mindig jelentős plusz terhet, képzési kötelezettséget ró az őket alkalmazó vállalatokra.
Hasonlóképpen hiányzik a legtöbb pályakezdő mérnökből a csapatban működés képessége, a transzparens kommunikáció mind szóban, mind írásban, illetve nincs használható
technikájuk a konﬂiktusok feloldására, kezelésére.
Az idegennyelv-tudás tekintetében a szövegértésük általában erős, de a beszéd, az önkifejezés más nyelveken elég gyenge. Egyöntetű vélemény, hogy az elméleti tudásuk jó, ám az
ismereteik gyakorlati használhatósága alacsony, főként azok
elavultsága miatt. Ezért is szorgalmazzák a vállalatok az egyetemekkel való szorosabb együttműködések kialakítását.
A munkába álló ﬁatalok készségeinek, képességeinek fejlesztése hozhat majd érdemi javulást a munkaadók számára,
melyhez az EJMSZ támogatást nyújtana egy olyan – szabadon választható kurzusként felvehető – tantárgy bevezetésével, amely a szervezetben vagy szűkebb csapatban való eredményes működés mibenlétét ismerteti meg a diákokkal. ¡
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Szerző: Dr. Pribenszky Csaba szakmai vezető, Innovációs Iroda

Magunkban gyökerezve
– innováció az Állatorvostudományi Egyetemen
Az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) tevékenysége leginkább az oktatás, alapkutatás,
alkalmazott kutatás, valamint klinikai szolgáltatások köré épül, és az 1787-től lerakott alapokon nyugszik. Az intézmény létrehozásának célja egyértelmű volt, hiszen az állatbetegségek és
járványok leküzdésének már akkoriban is nagy gazdasági és közegészségügyi jelentősége volt.

B

izonyos fertőző betegségektől
való mentesség a mai napig
komoly versenyelőnyt jelent.
Hutÿra Ferenc az Állatorvosi
belgyógyászat című másfél ezer oldalas
műve az 1800-as évek végén jelent meg,
erre épült Marek József társszerzőségével a német tankönyv is, mely az
1950-es évekig a német nyelvterület
11 kiadást megélt alapműve volt, és több
más nyelven is megjelent. A századforduló környékén tehát már európai
szinten meghatározó volt iskolánk,
benne újítások, felfedezések sora, mely
a nemzetközi szakirodalomban is hivatkozott nagy elődeink nevét viselő
eszközöket, betegségeket, eljárásokat,
gyógyszereket, baktériumokat, víruso kat adta. Marek József nevéhez fűződik több állatbetegség – például a
Marek-betegség – élettani hátterének
feltárása, diag nosz ti kájának és klinik ai g yóg y mód já na k k idolgozása.
Az Aujeszky-betegséget (álveszettség)
dr. Aujeszky Aladár 1902-ben írta le,
és különítette el a valódi veszettségtől.
Dr. Bartha Adorján elsőként dolgozta
ki 1961-ben az Aujeszky-betegség elleni
vakcinát a nevéről elnevezett mutáns
törzsből. E felsorolást hosszan folytathatnánk, és megállapíthatjuk, hogy az
innováció már a kezdetektől átszövi és
meghatározza az Állatorvostudományi
Egyetem működését.
Az egyetemi innováció elsősorban, de
nem kizárólagosan, a kutatásban gyökerezik. A kutatói munka egyik meghatározó eleme a publikációk írása, mely
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Katéteres beavatkozás kontrollja EKG -vizsgálattal lovon.

Nanotechnológiára alapozott szemkenőcs előkészítése.

innováció

Állatorvostudományi Egyetem • univet.hu

a nagy közös tudásbázis építését szolgálja. A piacon létező megoldások és igények,
valamint a legújabb kutatási eredmények és trendek ismerete fontos ahhoz,
hogy új irányok, új válaszok születhessenek egy adott probléma megoldására.
Természetesen mindez visszafelé is hat,
hiszen az újítások is formálják a kollektív
tudást. Ebbe a folyamatba kapcsolódik
be az ÁTE Innovációs Irodája azzal, hogy
hálózatba szervezi az egyetemi kutatócsoportokat, laborokat, intézményeket
és az iparági szereplőket egyetemen
belüli, hazai, valamint nemzetközi kooperációk és megbízások elősegítésére.
Előtérbe helyezzük a szabadalmaz tatást, a célzott kutatás-fejlesztést, továbbá az egyetemi és feltalálói igényeket is
figyelembe vevő üzletfejlesztést. Kifejezett célunk az, hogy az ígéretes projektek
spin-oﬀ vállalkozások formájában élhessék tovább az életüket, felkészülve tőkebevonásra, technológiatranszferre és
növekedésre. Mindehhez szükség van bizonyos szemléletváltásra, bátorságra és
új eszköztárra, mely kitárja az egyetem
kapuit, és számos kompetenciát enged
be, illetve állít hadrendbe ahhoz, hogy
az adott fejlesztés valós igényekre nyújtson megoldást. Az intézményünkben jelenleg folyó több mint százötven kutatási
projekt biztos alapot jelent a valós piaci
igényeket célzó, termékben, terápiában,
szolgáltatásban megvalósuló fejlesztések elindításához. Az alábbiakban egy
keresztmetszetét mutatjuk be azoknak a munkáknak, melyek megnyerték
az egyetemi innovációs versenyt, és jó
eséllyel pályázhatnak arra, hogy a piacon
értelmezhető terápia, eljárás vagy gyógyszer válhasson belőlük.
A Lógyógyászati Tanszék és Klinika egyik kutatócsoportja krioballonos
ablációs szívkatétert fejleszt lovak pitvarremegésének – mely a leggyakoribb,
klinikailag releváns szívritmuszavar
lovakban – gyógykezelésére. A csoport
által tervezett katéter alkalmazkodik
a lovak anatómiájának sajátosságaihoz és változataihoz. Eddig semmilyen
energiaforrású ablációs katétert nem
fejlesztettek lovak gyógykezelésére, tehát egyedülálló terméket hozunk létre.
A Gyógyszertani és Méregtani Tanszék egyik kutatócsoportja nanotechnológiai alapú, szabályozott gyógyszerleadó rendszert fejleszt kutyák száraz-

Ivarmeghatározásrra te
terv
rveezett készülék prototípusa.
szem-betegségének kezelésére. A nanorészecskéknek köszönhetően a szemkenőcs a szaruhártyán keresztül jobban
felszívódik, a hatóanyag leadása pedig
szabályozottan történik, és ez magasan
felülmúlja a piacon jelenleg elérhető
megoldásokat.
A Szülészeti Tanszék és Klinikán egy
on-site ELISA tesztet fejlesztenek bélsárminták hormontartalmának kimutatására. A progeszteron kimutatására alkalmas teszt segítségével helyben, néhány
óra alatt lehetséges a hormonszintek
vizsgálata bélsárból. Ezzel nem kell az állathoz közvetlenül hozzáférni, a mintaszállítás, valamint a laboratóriumi munka is kiiktatható a folyamatból. Szintén
ezen a tanszéken fejlesztenek antibiotikumot nem alkalmazó eljárást a szarvasmarhák méhgyulladásának terápiájára.
A Kórélettani és Onkológiai Tanszéken terápiarezisztencia kialakulását
megelőző kemoterápiás protokollon dolgoznak limfómában szenvedő kutyák
számára. A kutatócsoport most azt bizonyítja be, hogy az általuk fejlesztett
új kombinációs terápiának köszönhetően jelentősen növelhető a túlélési idő és
javítható az életminőség limfómás kutyák esetében.

innováció

Az Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék
egyik kutatócsoportja ivarmeghatározásra alkalmas genetikai gyorstesztet
fejleszt. A molekuláris ivarmeghatározás
könnyebbséget jelent a jelenlegi módszerekhez képest. Ez az innováció nemcsak
új protokollt eredményez, hanem egy
célkészülék kifejlesztésére is irányul.
Hat projekt indult el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH) pályázatának keretein belül,
és jutott túl a Proof of concept fázison
(már a beteggel folytatott igazoló vizsgálat – a szerk.) a támogatásból. Ezeket
a vizsgálatokat az NKFIH várhóan szeptembertől induló második körös pályázatából folytatjuk. Jelenleg már további
innovátorok is jelentkeztek termékötleteikkel, fejlesztéseikkel, így folyamatosan bővül az Állatorvostudományi
Egyetem projekt portfóliója, számtalan
ígéretes fejlesztéssel a jövőben. ¡
A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00010
számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési
és Innovációs Alapból biztosított támogatással, az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
pályázati program finanszírozásában való sult meg.
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„Az igazságot gyakran kisajátítjuk,
a tévedést soha.”
(Tatiosz)

Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara

Magyar Mérnöki Kamara
Közlekedési Tagozat

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
– a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának
szakmai támogatásával – immár 22. alkalommal

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
MAGYARORSZÁGON
címmel konferenciát és szakmai továbbképzést rendez.

Időpont:

2021. szeptember 29. – október 1., Siófok
A konferencia fő témája:

A jövő közlekedési kihívásai

Témák, szekciók


A közlekedés jövője (nyitó előadás)



A közlekedés gazdasági, társadalmi környezete, kihívások



Új kihívások a közlekedésben



A közlekedési alágazatok kihívásai



A közlekedésbiztonság aktuális kérdései



A konferencia első napján délután, hajós szakmai kirándulás keretében
A vízi közlekedés fejlesztése lesz a megbeszélés témája.

A konferencia védnökei: Tarlós István kormánybiztos
és Fónagy János, a Közlekedéstudományi Egyesület elnöke
A konferencia egyben A Közlekedési Kultúra Napja 2021 rendezvények része.
A konferencia végleges programja, a konferencia költségei és a jelentkezési felhívás,
valamint a jelentkezési lapok a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának honlapján
(https://mernokvagyok.hu/kozlekedesi/kozlekedesfejlesztes-magyarorszagonkonferencia/) megtekinthetők, illetve letölthetők.

További információ: Hamarné Szabó Mária, e-mail: hamarne@progan.hu; mobil: +36 20/980-5554

Forrás: NIF Zrt.

európai hálózat, megvalósítási ár, üzemeltetési költség, időmegtakarítás, gazdasági haszon, klímabarát

Dr. Berki Zsolt, Bersényi Ágoston, Asbóth Szabolcs; Főmterv • Ábrák forrása: Főmterv

Nagysebességű vasút
– álom vagy valóság?
A nagysebességű vasúti közlekedésnek az 1974-es kőolajválság utáni
debütálását az európai belső mobilitási igények váltották ki, melynek
nyomán megkezdődtek az egyes országok egyedi fejlesztései és az elkülönült,
elsősorban országon belüli forgalmat kiszolgáló vonalak megnyitása.

I

dőbeliségét tekintve a nagy területű és
erős gazdasággal rendelkező országok,
így Olaszország, Franciaország, Németország és Spanyolország indították el
a legalább 250 km/h, illetve afölötti sebességgel közlekedő vonatokat. Az évtizedek
alatt kialakult műszaki ökoszisztéma egységes szabályozás hiányában igen vegyes
képet mutat a közös alapok ellenére is. Van
olyan terület, ahol a vegyes személy- és teherforgalom megtartása indokolt volt, így
a pályasebesség és a valós menetrendi sebesség is alacsonyabb (250 km/h), de számos más esetben önálló pályán magasabb
sebességgel (akár 350 km/h) valósult meg
a közlekedés. Ezután kezdődött meg a hálózatok összekapcsolása és az ahhoz tartozó szabványrendszerek kialakítása, egységesítése. E folyamatok eredménye lett
a mára 10 ezer kilométert meghaladó és
folyamatosan bővülő nagysebességű európai hálózat.

Európai nagysebességű hálózat, és tervek
a következő évtizedekre.

Nagysebességű vonalak 250 km/h felett
Nagysebességű vonalak 220 és 249 km/h között
Nagysebességű vonalak 220 km/h alatt
Építés alatt álló vonalak
Tervezett vonalak
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1. modell: Kizárólagos felhasználás

2. modell: Vegyes nagysebességű

Nagysebességű vonatok

Hagyományos vonatok

Nagysebességű vonatok

Hagyományos vonatok

Nagysebességű pályák

Hagyományos pályák

Nagysebességű pályák

Hagyományos pályák

3. modell: Vegyes hagyományos

4. modell: Teljesen vegyes

Nagysebességű vonatok

Hagyományos vonatok

Nagysebességű vonatok

Hagyományos vonatok

Nagysebességű pályák

Hagyományos pályák

Nagysebességű pályák

Hagyományos pályák

A nagysebességű
vasúti forgalom
működési modelljei

Forrás: De Rus, G. (ed.), I. Barrón, J. Campos, P. Gagnepain, C. Nash, A. Ulied and R. Vickerman (2009):
Economic Analysis of High Speed Rail in Europe [Az európai nagysebességű vasút gazdasági elemzése].
BBVA Foundation, Bilbao.

A mobilitási igényekre adott vasútfejlesztési választ – környezeti előnyei mellett – az utasok is megszerették, és a kezdeti sikerek után is dinamikusan nőtt az utasszám. Az utaskilométer, ami
az utazások hosszát is ﬁgyelembe vevő mutató, közel 10-szeres
növekedést mutat 1990 óta, és mára a teljes vasúti utasforgalom
több mint egynegyedét (26%) teszi ki azokban a tagállamokban,
amelyekben nagysebességű járatok állnak rendelkezésre.
Nyilván felmerül a kérdés, hogy egy nagyon erősen közszolgáltatás által vezérelt szektorban milyen áldozatok árán tudták ezeket a fejlesztéseket megvalósítani, és ezek milyen haszonnal járnak.
A magas megvalósítási ár nem is kérdés, hiszen az autópálya-építéshez viszonyítva – a lényegesen magasabb sebesség miatt is –
legalább kétszeres, de a terepviszonyoktól függően akár háromötszörös kilométerenkénti építési és komoly üzemeltetési költséggel kell számolni. Haszonoldalon az időmegtakarítással érvelni
kevés, mert minden megtakarított menetidőperc több mint százmillió euróba kerül, és így a legnagyobb utasforgalmú szakaszokon
sem indokolt a létesítés csak emiatt.
Akkor mégis mi indokolja ezeket a beruházásokat? Csupán
a közvetlen hatásokat nézve a nagysebességű vasút kivált számos,
jóval nagyobb környezeti terheléssel járó – repülőgéppel, személygépkocsival vagy autóbusszal – utazást, illetve a hagyományos
vasúti közlekedésből is átvonz hosszú távú utazásokat.
Ám a fentieknél jóval nagyobb szerep jut a társadalom és a felelős szakpolitika, illetve vezetők gondolkodásában annak az addicionális, vagyis kiegészítő gazdasági haszonnak, mely a lényegesen javuló elérhetőséggel jár. Az utazók mentális térképére korábban az idő és/vagy költségkorlátok miatt hiányzó utazási célok
kerülnek fel, melyek mind az üzleti, mind a szabadidős és napi
ingázóforgalomban új dimenziókat nyitnak. Lehetővé válik, hogy
egy nap alatt tőlünk akár 500-1000 kilométerre lévő városba
is eljussunk. Így például, ha egy reggel, mondjuk, Karlsruhéban
eszünkbe jut egy múzeumlátogatás vagy egy párizsi koncert, akkor a távolság nem akadály, és mintegy 115 euróért még aznap
haza is érhetünk. Ily módon tehát a fejlesztés a távolabbi térsé-
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geket közelebb hozza, megkönnyíti a gazdasági centrumok közötti
kapcsolatok kialakulását, valamint vonzóbbá, könnyebbé teszi
ezeknek a térségeknek az együttműködését. Mindezzel hozzájárul
új térszerkezetek kialakulásához.
Mindemellett nem elhanyagolható, hogy a vasúti fejlesztés
technológiai léptékváltás is, melynek hozadéka a közlekedés és
az ipar egyéb területein (pl. telekommunikáció) is kézzelfogható.
A tágabban vett gazdasági és mobilitási indokok vezettek oda,
hogy az utóbbi évtizedben a kisebb gazdasági erejű országok is elkezdtek nagysebességű vasúti pályában gondolkodni, és ma már
Lengyelországban is működik nagysebességű vonalszakasz, és
Csehország is megkezdte hálózatának ez irányú bővítését.
Amikor Magyarország esetében a nagysebességű pálya kérdése
felmerült, akkor voltaképpen két lényegi érv szólt a megvalósítás
mellett. Az egyik a nagy léptékű gazdaságpolitikai célok és előnyök, a másik viszont a hazai vasúti közlekedés reformja és forradalmi átalakítása a klímabarát és hatékony közlekedési rendszer
kialakítása érdekében.
Az utolsó mondaton, vagyis a magyar vasút reformján érdemes kicsit hosszabban elidőzni. Az elmúlt pár évtized egy olyan
struktúraváltozást hozott, mely jelentős részben a külső tényezők
eredménye volt. Az 1980–90-es évek gazdasági átalakulása során
a nagy termelő- és feldolgozóüzemek megszűntek, a személyforgalom és a teherforgalom is visszaesett. A személyforgalom „támadt fel” előbb, melynek részben oka volt a magasabb életminőséget kereső kiköltözési hullám és az arra reagáló integrált ütemes
menetrend, valamint a zónázó (a távolabb lakók Budapestre való
gyors bejutását biztosító) vonatok bevezetése. Ahogy az utóbbit
megálmodó és azt valósággá tevő kollégák fogalmaztak: „2004.
augusztus 29-én új korszak kezdődött, amikor kiszámítható, ütemes és egyben optimális átszállásokat biztosító vasúti menetrend
lépett életbe a Dunakanyar térségében.”
Mára a teherforgalom is magára találni látszik, és olyan növekedési számokat mutat, amire a korábbi visszaesés után sokan
gondolni sem mertek. A pandémia előtt rekordforgalmat mértek
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Vizsgált nyomvonalváltozatok

a 2009. évi újbóli visszaesés után, s miközben szinte valamennyi
fuvarozási mód tekintetében csökkenés volt 2020-ban, addig a
vasúti fuvarozás esetén a tonnakilométer-teljesítmény 4,9 százalékkal nőtt a vasúti távolsági fuvarok számának emelkedése következtében.
A vasúti személyszállításban a szakpolitika és a szakma együttesen is komoly szolgáltatásfejlesztésben gondolkodik, a MÁV és
a vasúti kapacitáselosztó szervezet kialakította a 2030. évi távolsági célmenetrendet, illetve a szakma tervezői oldala a projekt irányítását végző Budapest Fejlesztési Központ (BFK) megbízására
kidolgozta a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát. Utóbbinak egyik fontos újdonsága a társadalom szinte folyamatos bevonása volt a tervezési folyamatba. Így a stratégia kijelölte az irányt,
lett jövőkép.
A teherszállításban is dinamikus növekedés várható, mely részben a belső gazdaság erősödésével, részben a nemzetközi forgalom Magyarországot kereső felfutásával magyarázható. Az utóbbi
esetében a tranzitforgalomra épülő hozzáadott értékű szolgál-

tatások is komoly gazdasági bevételeket jelentenek. A forgalmak
vasútra terelése a klímacélok teljesítése miatt is fontos; évente
50-100 ezer kamionnyi forgalmat kell átirányítani az intermodális
fuvarozás területére.
A fenti forgalmakat a mai vasúthálózat nem képes lebonyolítani; a forgalom növekedése már napjainkban is komoly működési
zavarokat okoz, és a szűkös kapacitások miatt a személy- és tehervonatok egymást akadályozzák. A folyamatban lévő kivitelezések,
például a déli körvasút fejlesztése tíz évvel el tudják odázni a lényegi fejlesztéseket a kínált kapacitásfejlesztésekkel, de nagyobb
beavatkozások nélkül nem lesz esély a vasúti közlekedés érdemi
fejlesztésére sem.
A Budapest–Varsó nagysebességű vasút (továbbiakban: NSV)
megvalósíthatósági tanulmány készítésére az NSV Varsó Konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) kapott megbízást 2019. júniusban a Budapest–Varsó nagysebességű vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére vonatkozó 1174/2018. (III. 28.)
Kormányhatározat alapján.

Várható menetidő
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A tervezéskor a hazai célok komoly súllyal estek latba, a számos
nyomvonalváltozat vizsgálata során a keleti irányú (Budapest–
Miskolc–Kassa–Varsó) nyomvonallal szemben a nyugati nyomvonalvezetés (Budapest–Győr–Pozsony–Varsó) jóval kedvezőbbnek mutatkozott. Ez nemcsak a sokkal nagyobb várostérségek
összekötésének volt köszönhető, hanem annak is, hogy jelenleg
a Nyugat-Dunántúl vasúti hálózatára lényegesen nagyobb terhelés jut, melyben az új nyomvonal szinte a teljes hálózat működési
rendjét képes megváltoztatni.
A részletes elemzés során a nyugati nyomvonalvezetésben
is több változat tervezése zajlott. A változatok több szempontú
vizsgálatának értékelésekor a legkedvezőbbnek tekinthető a Budapest–Mór–Győr–Rajka nyomvonal, melynek révén Budapestről
Győr 60, Pozsony 90 perc alatt elérhető. A nemzetközi elérhetőségekben is számottevő javulás várható: Bécs 2 óra, Prága 3,5 óra,
Varsó 5,5 óra utazást jelent majd csupán.
A fenti adatok látszólag egyszerűek, de egy nagyon részletes menetrendi koncepciót, Magyarországon még nem alkalmazott tervezési előírások alkalmazását és részletes műszaki tervezést takarnak.
A nagysebességű vonal üzemeltetési koncepciója alapvetően
az, hogy nem önálló szigetüzemként működik, hanem a vonatok
megfelelő kapcsolatokon rátérnek a hagyományos (meglévő vagy
jelen projekt keretében hagyományos paraméterekkel fejlesztett)
vasútvonalra, és a meglévő hálózat állomásait használják, illetve
adott esetben az útjukat is folytathatják a hagyományos hálózaton.
Ennek érdekében az NSV-t nemcsak dedikált nagysebességű vonatok, hanem bizonyos hagyományos vonatok is igénybe vehetik.

Ez az üzemeltetési koncepció azért is kedvező, mert lehetővé teszi,
hogy az NSV-t belföldi távolsági forgalom is igénybe tudja venni.
A döntés-előkészítő tanulmány (DET) révén kiválasztott, Vértest
délről–nyugatról elkerülő, a Móri-völgyön át vezetett nyomvonal
előnye ebből a szempontból az, hogy Székesfehérvár irányába is
leágazást tud biztosítani, így a pécsi vonal néhány távolsági járatát
leszámítva lényegében a teljes Dunántúl távolsági vasúti forgalma
az NSV-n közlekedhet. Ez a távolsági vonatok menetidő-csökkenése miatt is kedvező. Jóval jelentősebb azonban annak a hatása,
hogy így a meglévő hagyományos vasúthálózatról a budapesti elővárosi térségben szinte teljesen eltűnnek a távolsági vonatok (meredek menetvonalak), ezzel igen jelentős pályakapacitás szabadul
fel az amúgy kapacitáshiánnyal küzdő elővárosi forgalom számára.
A Móri-völgyön át vezető nyomvonallal ez mind az 1., mind a 30a
vonalon megvalósul. Az így felszabaduló pályakapacitás hatására
az elővárosi forgalom (további) sűrítése válik lehetségessé, kielégítve az emelkedő utasszámok jelentette utasigényeket, és javítva
a szolgáltatásokat. Járulékos, de fontos hatásként a távolsági vonatok elmaradásával az elővárosi vonalakon a menetrendszerűség is
javulhat, illetve a teherforgalom számára (amely jelenleg is a személyszállító vonatok által fel nem használható maradék pályakapacitást használja) is jelentős számú, akár megállás nélküli tehervonati menetvonal is felszabadul.
Ahhoz azonban, hogy a fenti előnyök kihasználhatók legyenek,
szükséges, hogy az NSV és a hagyományos hálózat között a megfelelő kapcsolatrendszer kiépüljön, és ez Törökbálint, Lovasberény, Székesfehérvár, Mór, Győr és Hegyeshalom térségében valósulhat meg.

Nagysebességű vasútvonal hatása a hagyományos vonalak kapacitására

Kiválasztott
megfelelő kapacitás
magas kihasználtság
jelentős kapacitáshiány
nemzetközi
belföldi távolsági
zónázó (zónázó, ill.
megálló szakasz)
személy
teher
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Kiválasztott nyomvonal, infograﬁka

A tervezett infrastruktúra egyik kritikus kérdése az adott szakaszon alkalmazott sebesség, mely több tényezőre is közvetlen
hatással van: a pályageometria, a műtárgyak költségei, a vonalszakasz kapacitása stb. Ahol nem eredményez többletköltséget, illetve a helyi kötöttségek mellett megvalósítható, a geometriát akkor
is érdemes a lehető legnagyobb (350 km/h) sebességre kialakítani,
ha a vonal egyéb kiépítése (pl. túlemelések), vagy a tényleges üzemi sebesség ennél kisebb lesz. A tényleges üzemi sebesség tekintetében azonban célszerű ﬁgyelembe venni, hogy az európai NSVvonalakon a legnagyobb sebesség jellemzően 300-320 km/h, tehát
320 km/h-nál nagyobb sebességű motorvonatok nem jellemzők.
Emiatt a sebességet célszerű 320 km/h-n vagy az alatt tartani,
amennyiben az nem veszélyezteti az elvárt szolgáltatási színvonalat (menetidőt). Így a menetidő-számítások során ezt a legnagyobb üzemi sebességet vettük alapul. A geometria azonban, ahol
egyéb kötöttség nincs, 350 km/h sebességre alkalmas lehet.
Budapest és Lovasberény között az NSV-n az alagutak és
a szakasz nagy forgalma miatt 250 km/h üzemi sebesség javasolt.
Az alagutak esetén – az aerodinamikai hatásokra való méretezés
miatt – a sebesség jelentősen befolyásolja a költségeket. A tervezett geometria lehetővé teszi az akár 350 km/h kialakítást is,
a költségek későbbi optimalizációja azonban még lehetséges.
Az üzemi sebesség a vonal kapacitására is hatással van: minél
kisebb a sebességkülönbség a leggyorsabb és leglassabb vonatok
között, a vonalszakasz kapacitása annál nagyobb. Ezen a szakaszon csúcsidőben akár 10 pár személyszállító vonat közlekedésével is számolunk, amelyek között 160 km/h legnagyobb sebességű belföldi (pl. balatoni) vonatok közlekedtetése is tervezett, így
az alagutakkal is tarkított szakaszon a legfeljebb 250 km/h sebesség üzemviteli szempontból is kedvező. A Budapest–Pozsony közötti, a DET kiválasztott változata szerinti másfél órás menetidő
így is elérhető.

Az NSV-vonalon hagyományos személy- és teherforgalmi állomások nem fognak épülni, ám bizonyos üzemi szükségszerűségek
indokolttá teszik üzemi állomások létesítését. Benchmarkok (küszöbszámok – a szerk.) alapján erre két fő okból lehet szükség: különböző sebességű vonatok előztetése, illetve karbantartáshoz (illetve azok előkészítéséhez) szükséges tárolóvágányok elhelyezése.
Az NSV-projekt megtérülése a közgazdasági számítások szerint kimagaslóan magas, a nettó jelenértéke (ENPV) 1740 milliárd
forint, a haszon-költség arány (BCR) 2,32. Évente mintegy 20 millió utasnál jelentkeznek utasforgalmi hasznok; közülük 7,7 millió
nemzetközi és belföldi NSV-utas, a többi a fejlesztés hatásával érintett hagyományos vasúti utas. Az utasok és a teherforgalom utazásiidő-megtakarítása adja a hasznok 27 és 13 százalékát. A nemzetközi utasok (6,5 millió utas) időmegtakarítása évi 6,9 millió óra,
ami a repülőgépes, a jelenlegi vasúti és közúti közlekedés időigényéhez képest keletkezik. Az évi 1,2 millió fő belföldi NSV-utas
a Budapest–Győr viszonylaton átlagosan évente 409 ezer órát nyer,
a többi belföldi utas (12 millió fő) pedig 13,2 millió órát. A teherforgalomban elsősorban a hagyományos pályán utazás menetidőcsökkenése a jelentős.
Az elvégzett vizsgálatok bebizonyították, hogy a nagysebességű vasútnak nemcsak hogy helye van a hazai vasútfejlesztési palettán, hanem a jövő közlekedésének egy olyan tényezője, melynek
előkészítésén dolgozni a jelen egyik kiemelt feladata. A hazai szabályozási környezet ugyan még nem készült fel a nagysebességű
vasút fogadására, de a munka megkezdődött, és vasúti szakembereink elkezdtek dolgozni a megvalósíthatóság megalapozásán.
A projekt további előkészítéséről szóló döntést követően jogszabály- és szabályozás-előkészítési cselekvési terv kidolgozása
és végrehajtása következik majd, melynek része kell, hogy legyen
a pálya és az azon közlekedő járművek engedélyeztetéséhez szükséges követelményrendszer kidolgozása és elfogadása is. ¡
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Felelősséggel
a jövő vasútjáért
A MÁV FKG Kft. – a MÁV–Volán-csoport tagjaként és az ország egyik legjelentősebb vasúti
pályakarbantartással foglalkozó társaságaként – jelentős szerepet kapott a versenyképes vasúti infrastruktúra program keretében végzendő pályafelújítási feladatokban. A megnövekedett feladatok megkövetelik a társaságtól a megfelelő minőségű, mennyiségű a megrendelői
igényeknek megfelelő munkavégzést, ez a cég egyik legfontosabb stratégiai célja is. A megnövekedett igények kielégítését a társaság új, nagy kapacitású munkagépek beszerzésével tudja
csak biztosítani. Kocsor László műszaki igazgató szerint az idén nyáron érkezett új beszerzésű vasúti munkagépekkel a kihívásokat teljesíteni tudják.
Mióta végeznek pályakarbantartási feladatokat a MÁV vonalain?

– Elődvállalatainkon keresztül 72 éve tartozik hozzánk a MÁV
kezelésében lévő magyarországi, megközelítőleg 7000 kilométer
hosszú vasúti pálya tervezhető karbantartási és felújítási, valamint egyedi felújítási igényekkel rendelkező munkáinak elvégzése. Fontos kapcsolódó tevékenység a vasútépítő, vágány- és
kitérőszabályozó nagygépek üzemeltetése is, valamint e járművek
karbantartási, javítási feladatainak ellátása. Foglalkozunk továbbá
a vasúti pályához kapcsolódó egyéb vasúti munkagépek karbantartásával, felújításával, tervezésével és gyártásával.
Mekkora a gépparkjuk?

– Nagyságrendileg 300 vasúti járművel rendelkezünk, ebből mintegy 60-70 nagyvasúti munkagéppel dolgozunk, ezek átlagéletkora
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azonban meghaladja a harminc évet. Éppen ezért 2017-ben egy nagyobb járműbeszerzéssel frissítettük a gépparkunkat, egy úgynevezett 3X-es géplánccal: egy Plasser & Theurer Stopfexpress 09-3X
vágányszabályozóval, egy Plasser & Theurer USP 2005 ágyazatrendező és egy Plasser & Theurer DGS 62 N vágánystabilizáló géppel.
A ﬂottát erősíti még egy Plasser & Theurer 08-475 Unimat 4S. Ezzel
párhuzamosan, a saját gépek remotorizációs programjaként folytatódott a TVG és USP 3000 sorozatú járművek korszerűsítése is.
A bővülésre az előbb említett okok mellett azért is volt nagy szükség, mert a megrendelések száma és volumene az elmúlt években
folyamatosan emelkedett. Elsősorban a versenyképes vasúti infrastruktúra programban való részvételünk eredményeképpen, árbevételünk 2018 óta megduplázódott, kapacitásaink szinte teljes
mértékben kihasználtak, 2021-re pedig megközelítőleg 52 milliárd
forint értékű munkára van szerződésünk.
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adta tömörítő hatást, így hamarabb lehetséges a karbantartott, javított szakaszok magasabb pályasebességgel való forgalomba adása. A kitérőaláverő gép pedig alkalmas lesz az új, 60 kg/m-es rendszerű sínekkel szerelt kitérők szabályozására is. A vágányköszörű
a sínkorona eredeti proﬁljának visszaállításában nyújt támogatást,
így a két síncsere közötti időszak hosszát lehet jelentősen növelni.
A MÁV FKG Kft. nemcsak vasúti munkagépek javításával,
hanem új konstrukciók tervezésével és gyártásával is foglalkozik. Melyik fejlesztésükre a legbüszkébbek?

Plasser & Theurer DGS
S 62 NG
G vágánystabilizátor
2019-ben kiírtak egy közbeszerzési pályázatot, mely négy
darab nagyvasúti munkagép beszerzésére irányult. Milyen szerepet kapnak ősztől ezek az új járművek a cég munkáiban?

– Az új, összesen 25,2 millió euró értékben beérkező gépek nemzetközi szinten a legújabb technikát képviselik, és kiemelten fontos szerepet kapnak majd, hiszen ezek beszerzésével lehetőség
nyílik cégcsoporton belül arra, hogy költségmegtakarítás mellett,
nagyobb hatékonysággal lehessen elvégezni a vasúttársaság saját
pályakarbantartási és felújítási munkáit. Az új darabok között található egy Plasser & Theurer RM 85-750 típusú nagy teljesítményű
ágyazatrostáló gép, egy Plasser & Theurer Unimat 08-4x4/4S típusú kitérőaláverő gép, egy Plasser & Theurer DGS 62 NG vágánystabilizátor, valamint a cég életében új proﬁlnak számító amerikai Harsco RGH 20 C2 vágányköszörűgép is. A járművek kapacitásait a versenyképes vasúti infrastruktúra program keretében
megújuló vasútvonalak munkái során tervezzük bevetni, természetesen mindemellett az eddigi tevékenységünkben is hatalmas
segítségünkre lesznek. A vágányköszörülésnek ez az egyedülálló
kapacitása segítséget nyújt a felújított vonalak sínkoronahibáinak
javításában.

– Az elmúlt több mint hét évtizedben elődeink számos olyan új
konstrukció kialakításában vettek részt, amelyekre a mai napig
büszkék vagyunk. Az elmúlt évek járműgyártásából kiemelkedik
az UDJ (Univerzális Forgóvázas Darus Jármű), vasúti becenevén
a fő tervezőjéről elnevezett, „Lencse”. A legfrissebb – licencalapú –
gyártásunk pedig a 2021 tavaszán elkészült MFS–35M sorozatú kőszállító rakodókocsi. A Plasser & Theurer cég gyártási palettájában
több méretben létezik ilyen funkciójú jármű, azonban 35 köbméteres silóméretű eszközt csak a MÁV FKG Kft. gyártott. Jelenleg nyolc új és két régi (2000. évi) gyártású ilyen rakodókocsival
rendelkezünk, ezekkel a kitermelt ágyazati anyag tárolását és szállítását tudjuk megoldani. A silószerkezet alatt egy szállítószalag
továbbítja a kitermelt követ, így, ha láncba állítjuk a járműveinket,
akkor gyakorlatilag mindegyiket egy állásban képesek vagyunk

Milyen teljesítményre képesek az új munkagépek?

– Az új járművek nagyságrendileg nagyobb volumenű munkát
tudnak elvégezni, mint a gépparkunk korábbi darabjai. Az ágyazatrostáló gép például műszakonként 1000-1500 vágányfolyóméter rostálására képes, ami kétszeres teljesítménybővülést biztosít
számunkra a jövőben. Maga a teljesítmény azért ilyen tág, mert
a munkavégzés nagymértékben függ attól, hogy az ágyazat milyen
állapotú, szennyezettségű. A vágánystabilizátorral a pálya dinamikus terhelésével tudjuk mesterségesen generálni a vonatforgalom
Plasser & Theurer RM
M 85-750 ágyazatrostáló

MFS – 35M
M kőszállító rakodókocsi

megtölteni. Az új kőszállító rakodókocsik próbaüzeme megvalósult, valamint a napokban kaptuk meg a hatósági engedélyeket is,
vagyis az új járművek már az őszi munkákra rendelkezésre állnak.
A MÁV FKG Kft. további járművek gyártását tervezi, jelenleg is zajlik egy olyan, moduláris vasúti munkagépcsalád tervezése, amely
egységes alvázzal, forgóvázzal és hajtási rendszerrel lesz felszerelve,
különböző felépítmények alkalmazásával ki tudják váltani az elavult pályavasúti és felsővezeték-szerelő járműveket. A járművek
tervezésekor ﬁgyelmet fordítunk a hazai beszállítók termékeinek
beépítésére, a gyártás során pedig – a székhelyünk kapacitásainak
kihasználásával – a régió gazdaságát erősítjük. Terveink szerint egykét éven belül már a prototípusok (egy UDJ jellegű jármű és két
többcélú kocsi) gyártását is meg tudjuk kezdeni, ezek segítségével
egyrészt támogatjuk a saját gépparkunk működését, másrészt be
tudjuk mutatni az érdeklődőknek a járműcsalád előnyeit. Bízunk
benne, hogy a járműcsalád alkalmazásával hozzájárulhatunk a jelenlegi pályás és felsővezetékes munkagéppark megﬁatalításához,
bővítéséhez. ¡
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Stabilitás, saját csapat
és géppark
A V-Híd cégcsoport fő tevékenységi köre a vasútépítési piachoz
kapcsolódik. Az első jelentős mérföldkövet számukra a Kelenföld–
Százhalombatta projekt jelentette, ezt követően egymás után
kötődtek nagy volumenű és összetett projektek a cégcsoporthoz,
így a piac megkerülhetetlen szereplői lettek.

S

ikerességük fő elemei a stabilitás és a csapat, mindebből pedig az következik, hogy egy adott projekt
eredményes elvégzéséhez szükséges feltételeket belső erőforrásokkal tudják teljesíteni. A saját kapacitásra támaszkodás egyedülálló a magyar vasútépítésben. Hatékony munkavégzésükhöz természetesen hozzájárul a közel
négyszáz fős dolgozói létszám, ami – a többi piaci szereplőhöz viszonyítva – nem tekinthető különösebben kiugrónak,
ennek ellenére hatalmas teljesítmények elérésére képesek.
Szintén a példátlan és speciális tulajdonságok közé sorolható, hogy saját gépekkel rendelkeznek. Külön kiemelendő az
SMD–80 vágányépítő és -átépítő géplánc, amely egyedülállónak bizonyul, hiszen az egyetlen olyan nagygép, amely 100 százalékos magyar tulajdonban van. Így nem csupán egy, a hazai
piacon fel nem lelhető képességgel állhat elő a V-Híd cégcsoport, de emellett egy kontinensszerte ritkán fellelhető profillal
bővíti a magyar piacot. Minden munkaeszközt a belső szakemberek kezelnek, figyelembe véve az egyéni kompetenciákat.
Az elérni kívánt célok között egyértelműen megmutatkozik
a V-Híd-csoport határokon túli terjeszkedése, hogy bebizonyítsák: a nemzetközi vasútépítési piac résztvevőivel is fel
tudják venni a versenyt!
Az alábbiakban bemutatunk néhány aktuális munkát, köztük a Kelenföld–Százhalombatta vasútvonal felújítását, az Érd–

Érd alsó összekötő vágány építését, a Püspökladány (kiz.)–Ebes
(bez.) vonalszakasz pályaépítés- és biztosítóberendezés-tervezési és kivitelezési munkáit, a Debrecen–Füzesabony vasútvonal korszerűsítését, a Déli összekötő vasúti Duna-híd megépítését, valamint a Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztését és P+R parkolók kialakítását.

Kelenföld–Százhalombatta
2017 tavaszán kezdődtek a pályaépítési munkák. A 30a vonal
forgalmi zavartatását nem engedte az üzemeltető a 40a vonal
teljes személyforgalmi kizárása mellett, ezért mindenekelőtt
a közös Budafok megállóhelyi peron átépítését kellett elvégezni. Ezután az Érd állomáson kialakított ideiglenes biztosítóberendezés és a bontási-építési ütemezés segítségével
a vonatok Érd felső megállóhelyig közlekedtek. Két ütemben
átépült Érd állomás teljes vágányhálózata az ehhez kapcsolódó felsővezetéki munkarészekkel és aluljáróval együtt. Háros
állomáson a raktárépületeket elbontották, helyükön új aluljáró, új vágány és P+R parkoló épülhetett. A Budafokon lévő
földszintes épület azonban vasútépítészeti értéket képviselt,
de „mennie kellett” – szerencsére nem túl messzire: pár tíz
méterrel arrébb eredeti fényében újjáépítve várja immáron
a várhatóan egyesületi keretek között ide érkezőket.

K le
Ke
l nf
nföl
ö d–Sz
S áz
á ha
h loombbat
atta
taa vonall, Érd álloomáás

30

innotéka
inn

2021. szeptember

innováció

V-Híd Építő Zrt. • vhid.hu

Az Érd–Érd alsó összekötő vágány építése

A Debrecen–Füzesabony vasútvonal
korszerűsítése
Debrecen és környéke látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és ezt a vasúti beruházások is bizonyítják. A Debrecen–Füzesabony vasútvonal korszerűsítése projekt szorosan
kapcsolódik a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) kiépítéséhez, valamint szintén a NIF Zrt. megrendeléséből megújuló
Ebes–Debrecen vasúti vonalszakasz kivitelezési munkáihoz.
Az ÉNYGÖ mintegy 460 hektáros területe ad otthont a későbbiekben Magyarországra újonnan betelepülő BMW autógyárnak is, mely vasúti teherforgalmát a V-Híd Zrt. által kivitelezett konténerterminálon keresztül kívánja lebonyolítani.
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A MÁV két nagy forgalmú, 40a számú Budapest–Pusztaszabolcs vasútvonala és a 30a számú Budapest–Székesfehérvár vasútvonala közti átjárhatóság régi adóssága a magyar
vasútfejlesztésnek. Ezt orvosolja az új összekötő vágány. Jelenleg kész a vasúti pálya, a felsővezeték és a vízelvezetés,
és csatlakoztak Érd állomás vágányaihoz. Egyetlen lépés van
csak hátra, hogy az összekötő vágány másik végét is bekössék a 30a vonal jobb és bal vágányába. Ehhez viszont szükség
van a 30a, valamint 40a vonal elektronikus biztosítóberendezésének teljes készültségére is, hiszen az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalába csak ellenőrzött kitérőket lehet
beépíteni. Amint ezek rendelkezésre állnak, az összekötés
sikeresen befejezhető.

Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.) vonalszakasz
pályaépítés- és biztosítóberendezés-tervezési
és kivitelezési munkái

V-Híd-szerelvény Tóccóvölgy állomáson, a Debrecen–Füüzesabony vonalonn

A Déli összekötő vasúti Duna-híd
korszerűsítése
A déli körvasút az 1. számú vasútvonal Kelenföld és Ferencváros állomások közötti szakasza, amely kiemelt szerepet tölt
be a nemzeti, a távolsági és az elővárosi közlekedésben, tehát
az egyik legfontosabb vasútvonal. A korszerűsítési munkákat
a vasútvonal kiemelt fontossága indokolja, melybe beletartozik a felújítás és a kapacitásbővítés, hiszen a városi közlekedésnek a vasút ma még nem része, de hatalmas lehetőség
rejlik benne, adott esetben a sebességkorlátozások átalakításával a menetidők csökkenthetők, valamint a követési idők
is jelentősen mérsékelhetők.
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2017 tavaszán kezdődtek a Püspökladány (kiz.)–Ebes (bez.)
vonalszakasz pályaépítés- és biztosítóberendezés-tervezési és
kivitelezési munkái. A szakasz az ország egyik legforgalmasabb
és stratégiailag is fontos vasúti vonalszakaszán (IV. transzeurópai korridor) található, része az ún. transzeurópai közlekedési hálózatnak (Trans-European Transport Network,
TEN-T). A pályázat három nyílt vonali szakaszt (Püspökladány–Kaba, Kaba–Hajdúszoboszló és Hajdúszoboszló–Ebes),
illetve három vasútállomás teljes átépítését (Kaba, Hajdúszoboszló, Ebes) tartalmazza, a vasúti al- és felépítménnyel, felsővezetékekkel, peronaluljárókkal, felüljáróval, biztosítóberendezéssel, távközléssel, zajárnyékoló falakkal, műtárgyakkal
stb. Mindezt természetesen a folyamatos vonat- és utasforgalom biztosítása mellett.

Bicske vasútállomás intermodális
átszállókapcsolatainak fejlesztése
és P+R parkolók kialakítása
A Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak
fejlesztése és P+R parkolók kialakítása nevű projekt megvalósításának legfőbb célja a közösségi közlekedés színvonalának javítása, az átszálló és módváltó csomópontok létrehozása, a korszerű és hatékony hálózati átjárhatóság erősítése
érdekében. Hatását az egész város közlekedésére kifejti, idetartozik a megfelelő, stabil szolgáltatás biztosítása, illetve a
jelenlegi utazási részarányok megőrzése. A hosszú távú célok
között szerepel az is, hogy az emberek számára vonzó közlekedési opcióként kínálják fel a vasúti közlekedést. ¡
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Az E 3 hibrid hajtástechnológiák használata hozzájárul ahhoz,
hogy új alkalmazási helyek – mint például alagutak és belvárosi
területek – bevonásával növekedjen a lehetséges megbízások
száma. Az elektromos hajtással történő közlekedés és munkavégzés csökkenti a zaj- és a CO2-kibocsátást. Az alkalmazás
során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy minden 100 óra
munkavégzés esetén 27 tonna CO2-csökkenéssel lehet számolni.
Ez az érték csupán a munkavégzéshez kapcsolódik – az elektromos átállás még ennél is jelentősebb értékű megtakarításokat
eredményez. Az E3-technológia környezetvédelemre gyakorolt
sokrétű hatása garantálja a vasút számára a vezető szerepet
a környezetbarát közlekedési módok között.

SBM Mineral Processing GmbH • femern.com

Az SBM elnyerte a vállalat
történetének legnagyobb

megrendelését

Az SBM Mineral Processing GmbH a betonkeverő
berendezések egyetlen szállítója a világ leghosszabb,
vízbe süllyesztett alagútjához.
A szerződés összesen hat betonkeverő berendezés szállítására vonatkozik, melyek a világ leghosszabb, vízbe süllyesztett alagútjának építéséhez, hárommillió köbméter beton
előállításához szükségesek. Az első lépésben az SBM Mineral
Processing egy Euromix 3300 Space berendezést szállít,
amely az infrastruktúra elkészítéséhez szükséges betont állítja elő. Az Euromix teljesítményének köszönhetően trendteremtőnek számít a szupermobil betongyártás terén. 2021ben az összesen öt Linemix 4500 CM berendezésből kettő
kezdi meg „B” gyárban, az alagútelemekhez szükséges beton
gyártását. A BHS DKX 4.5 ikertengelyes keverőkkel felszerelt
rendszerek 4,5 köbméter szilárd betont állítanak elő keverésenként. Ez még a mobil konténeres SBM betonkeverő rendszerek esetében is új mérföldkő a termelési teljesítményt tekintve. Az „A” gyár 2022 közepén áll üzembe, további három
SBM Linemix berendezéssel. A CPT A/S vállalattal történő
együttműködésünknek köszönhetően pedig garantált a folyamatos támogatás és a gyártási teljesítmény biztosítása.

®

®

A rødbyhavni munkakikötő látványterve.

®

A

Femern A/S a dán állami tulajdonú Sund & Bælt holding A/S
leányvállalata. A Femern A/S vállalatot bízták meg a Dánia
és Németország közötti, a Fehmarnbeltet átszelő ﬁx összeköttetés tervezésével, megépítésével és üzemeltetésével.
A Femern A/S 2016-ban a Femern Link Contractors vállalatcsoporttal
(FLC) kötött szerződést az alagútportálok és -rámpák, a déli és az északi
alagút megépítésére.
Az SBM Mineral Processing GmbH örömmel jelenti be, hogy a projekt megkezdését követően a Femern Link Contractors az SBM Mineral
Processing GmbH-nak ítélte oda a betonkeverő berendezések kizárólagos szállításának jogát, a vállalat pedig büszke arra, hogy részt vehet
a világ közúti és vasúti forgalom által használható leghosszabb, vízbe
süllyesztett alagútjának megépítésében.
További információk az SBM-gyárakról
Alexander Kraus, MSc (betonkeverő berendezések értékesítője),
( +43 3612 270-5339; m Alexander.Kraus@sbm-mp.at
Proﬁ-Bagger Kft. (SBM kereskedelmi partner Magyarország),

( +36 23 530 890; m info@proﬁ-bagger.hu

SBM Euromix® 3300 Space – szuper mobil betonkeverő

berendezés szállítás közben.

„A beton csúcstechnológiás termékké vált. Több évtizedes
tapasztalattal rendelkező gép- és berendezésgyártóként innovatív megoldásokat és kiﬁnomult koncepciókat kínálunk ügyfeleinknek. Ennek révén az FLC gazdaságosan, gyorsan, a lehető
legtartósabban, valamint a szükséges minőségi kritériumokkal összhangban tud betont gyártani. Külön érdekesség, hogy
a teljes megrendelésről videóhívások és -konferenciák keretében tárgyaltunk, és sem a szerződés aláírása előtt, sem azóta
nem találkoztunk személyesen az ügyfelünkkel. A kihívás, hogy
folyamatosan bővítsük technológiai vezető szerepünket, és tovább erősítsük a folyamattechnológiai szakértelmet” – magya-

A Femern A/S képkönyvtára: https://www.skyﬁsh.com/p/femern
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Forrás: SBM Mineral Processing

Forrás: Femern A/S

®

Forrás: SBM Mineral Processing

SBM Mineral Processing GmbH • femern.com

SBM Euromix® 3300 Space – szuper mobil betonkeverő berendezés.

A projekt magában foglalja a dániai Lolland és a németországi
Fehmarn közötti 18 km hosszú, vízbe süllyesztett alagút tervezését
és építését, beleértve a portálokat és rámpákat, valamint a portálépületeket mind Dániában, mind Németországban. A munkálatok
2021 januárjában kezdődtek.
Konzorcium: a Femern Link Contractors (FLC) a következő vállalatokat foglalja magában: VINCI Construction Grands Projets
(Franciaország), Aarsleff (Dánia), Max Bögl Stiftung & CO KG
(Németország), BAM Infra B.V (Hollandia), BAM International B.V
(Hollandia), Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Németország),
Solétanche-Bachy International S.A.S (Franciaország), CFE SA
(Belgium), Dredging International NV (Belgium).

A Fehmarnbelt Fixed Link projekt a dániai Lolland és a németországi Fehmarn közötti, a Fehmarnbeltet átszelő egyenes közlekedési
folyosó megvalósításának utolsó szakasza. Az összeköttetés négysávos
közúti pályát, két leállósávot és két vasúti vágányt foglal magában. ¡
Forrás: SBM Mineral Processing

rázza Erwin Schneller, az SBM Mineral Processing GmbH ügyvezető igazgatója, aki a vállalat jövőorientált gondolkodásának és cselekvésének rendkívüli fontosságát is hangsúlyozza.
A saját tulajdonban álló SBM a betontechnológia és az ásványianyag-feldolgozás vezető minőségi szállítója a nemzetközi
piacon. Az SBM kiváló minőségű gépeket és berendezéseket
fejleszt, tervez és gyárt a nyersanyag- és újrahasznosító ipar számára, valamint innovatív betonkeverő berendezéseket a transzport- és előre gyártott betonhoz Ausztriában. Összeszerelést
és átfogó támogatást nyújt az értékesítés utáni szolgáltatások
terén, itthon és külföldön egyaránt. Az SBM fő tevekénységi területe az útépítés és a mélyépítés, valamint a transzport- és előre
gyártott beton. Ez az átfogó beszállító folyamatosan bizonyítja
óriási szakértelmét az olyan speciális projektek megvalósításában, mint az alagút- és gátépítés helyi és nemzetközi nagyszabású
építkezéseken. Az Oberweis városában (Felső-Ausztriában) található, világszerte sikeres vállalkozás alapkövét 1950-ben tették le.

SBM Linemix® 4500 CM

– mobil betonkeverő
berendezés, teljesítménye
keverésenként 4,5 köbméter szilárd beton.
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Colas – harminc év
nyoma a térképen
Mintegy három évtizede, hogy a francia világcég, a Colas
jelen van a magyar közlekedésfejlesztésben. A kerek évforduló remek lehetőséget kínál az összegzésre, a számvetésre. A harminc esztendő egyértelműen sikertörténet,
a Colas nyomot hagyott az ország térképén.

A

Colas magyarországi története a rendszerváltást követően, 1991. május 29-én
kezdődött, a francia társaság ugyanis ekkor vásárolt többségi tulajdonrészt az Északkő Bányászati Kft.ben. Az így létrejött társaság Colas
Északkő Bányászati Kft. néven kezdte
meg működését.

technológiai fejlesztésekkel dolgozzon
Magyarországon is.
Az elmúlt években a Colas Magyarország tevékenysége igen sokrétű lett,
a Colas Hungária Zrt. holdingvállalat
és leányvállalatai: a Colas Út, a Colas
Alterra, a Colas Közlekedésépítő és
a Colas Északkő együttműködve dolgoznak az ország közlekedési infrastruktúra-fejlesztésén. Ennek az öszszehangolt működésnek köszönhetően
az elmúlt évtizedek alatt rengeteg kilométernyi út, autópálya, közműhálózat,
híd és felüljáró épült.
Az építőipar, a közlekedésfejlesztés azonban komoly felelősséggel jár,
hiszen az utaknak, autópályáknak,
közműhálózatok nak vagy éppen műtárgyaknak évtizedeken keresztül kell
jól és biztonságosan funkcionálniuk.

A Colas által végzett több ezer projektnek köszönhetően városok és községek
sokasága vált biztonságosan és gyorsan elérhetővé, vagy éppen szabadult
fel a közlekedési teher alól.
Hogy pontosan lássuk, miről is van
szó, álljon itt néhány példa.
1992-ben a közműépítő A lterra
Építőipari Kft. akvizíciójával még abban az évben elkezdődött a dél-pesti
szennyvíztisztító bővítése. 1997-ben
– mindössze hat évvel a tulajdonosváltás után – sor került a Colas első
nagy autópálya-projektjére, az M5-ös
Kecskemétet elkerülő, 12 kilométeres
szakaszának megépítésére. 2004-ben
elkészült az M3-as autópálya Polgár
és Görbeháza közötti szakasza, ahol
12,7 kilométeren 151 954 tonna aszfaltot terítettek le. Majd 2007-ben alá-

A Colas 1991-ben megvásárolta
az Északkő Bányászati Kft.-t.
A tulajdonosváltás után olyan technikai és műszaki fejlődés következett
be, ami hosszú időszakra meghatározta
a cég működését. A magyarországi francia jelenlét előtt lényegesen nagyobb
létszámmal is csak lassabban lehetett
ugyanazt a munkát elvégezni. Ennek
magyarázata főként a keleti, korszerűtlen eszközállományban és a képzetlen
munkaerőben rejlett. A nyugati technológia és szemlélet meg jelenése hatalmas lendületet adott az ágazatnak.
Miután hazánk is az Európai Unió
tagjává vált, a piaci környezet jelentősen megváltozott, ám a francia cégcsoport nyilvánvalóan a mai napig abban
érdekelt, hogy a lehető legmodernebb
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A Colas Magyarország értékesítési számai
írták a nemzetközi cégcsoport történetének addigi legnagyobb, az M6-os
autópályához kapcsolódó projektjét,
amelynek keretében mintegy 30 kilométeren 401 450 tonna aszfaltot terítet tek le, valamint 35 műtárg yat
– köztük az ország második leghoszszabb völgyhídját – építettek meg.
Ezeken kívül olyan gyorsforgalmi
út- és autópályaszakaszok megépítését végezte el a társaság, mint az M0-s
körgyűrű, amelynek szélesített és felújított szakasza 2012-ben készült el
a Colas Hungária és a Colas Út által.
A társaság munkatársai több tízmillió
köbméter földet mozgattak meg és több
mint kétmillió tonna aszfaltot építettek
be a többi között olyan szakaszokon,
mint az M25-ös, az M30-as, az M31-es,
az M85-ös vagy az M86-os.
Az országos nagy volumenű projektek mellett természetesen kisebb, helyi
érdekeltségű munkákra is pályázott a
Colas. Így számos budapesti, városi,
nagyvárosi, illetve kisebb települési beruházásban vett részt a cég. Jelenleg is
zajlik a Biatorbágy és Etyek közti kerékpárút építése, amely a BuBa, azaz a Budapest–Balaton kerékpáros útvonal részeként valósul meg.
A társaság az állami szektor mellett
a magánszektor megrendeléseire is dolgozik. Ezen a területen a cég 30 százalékkal növelte a beruházások volumenét.
Az elmúlt évek során a gördülékeny
munkavégzést segítette elő az is, hogy
a társaság országos zúzottkőtermelő és
aszfaltkeverő hálózata révén az útépí-

tési és útfelújítási projektek minden
munkafázisát a Colas dolgozói végezhették el. 2019-re – három év alatt – a Colas
Északkő megduplázta a zúzottkő-értékesítés számait, abban az évben rekordmennyiségű, majdnem négymillió tonna zúzottkövet értékesítettek. Ehhez hasonlóan nyolc aszfaltkeverőjével, amelyek összkapacitása óránként 1490 tonna, a Colas Magyarország harmadik
legnagyobb aszfaltgyártója.
A társaság célja továbbra is az, hogy
sikeresen igazodjon a környezet folyamatos változásaihoz, valamint az, hogy
hosszú távon versenyelőnybe kerüljön
az építőipari cégek között. Ez komoly
felkészülést igényel, hiszen a világ többet változott az elmúlt ötven évben,
mint a megelőző kétszázban.
Napjainkban gőzerővel fejlődik az informatika, a BIM-nek (Building Informa-

tion Modeling, azaz épületinformációs
modellezés – a szerk.) köszönhetően
például a Colasnál is áttekinthetővé,
nyomon követhetővé váltak a munkák.
A tervezett modellek háromdimenziós
megjelenítésével hatékonyabb, pontosabb lett a munkavégzés.
A társaság a környezetvédelemre,
a fenntarthatóságra is kiemelt hangsúlyt fektet. Ez főként olyan területeken
figyelhető meg, mint az újrahasznosítás
vagy a hulladékgazdálkodás. A Colas
célkitűzése, hogy 2030-ra nemzetközi
szinten 30 százalékkal csökkenti a széndioxid-kibocsátását.
A cég filozófiája tehát egyfajta öszszetett gondolkodást tükröz. Vagyis azt,
hogy az építőiparban dolgozók nem csak
aszfaltot terítenek le. Az utak és hidak
építésével ugyanis közösségeket kapcsolnak össze és embereket hoznak közelebb
egymáshoz. Mindezt természetesen felelősségteljesen – az emberekről és az élővilágról megfelelően gondoskodva.
Az elmúlt harminc évre visszatekintve tehát egyértelműen kijelenthető,
hogy a Colas Magyarország egyik vezető
építőipari vállalata lett, nyomot hagyva az ország domborzatán és térképén
egyaránt. És minden bizonnyal nyomot
hagyott Magyarországon az a szemléletmód is, amelyet a cégcsoport követ.
Ennek alapja a közösség, a gondoskodás és az ösztönzés. Az 1929-ben Franciaországban alapított Colas a kezdetektől ezeket az értékeket szem előtt
tartva alakította üzleti, valamint vállalati politikáját, és vélhetően – a minőségi, precíz munkavégzés mellett – ez
a cég sikerének a kulcsa. ¡

Utat nyitottunk akkor, és utat nyitunk most.
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Szerző és fotók: Rostás János László; DS és SDD Konzorcium

Az M85-ös projekt
kommunikációja
az építő szemével
A mérnök olvasóban most felmerülhet a kérdés, vajon
mi szükség van kommunikációról beszélni, hiszen egy
építési projekt kivitelezése során a kommunikáció nem
egy teremtő-termelő eszköz, mégis folyamatosan alkalmazzuk, élünk vele, hasznosítjuk.

A

hogy a megvalósítandó mű a tervektől kiindulva egészen az átadásig lépésről lépésre készül, a kommunikáció többnyire észrevétlenül ugyan, de része minden
egyes lépésnek. Hiszen kommunikál a beruházó, a kivitelező, a mérnök, a tervező, a hatóság, folyamatosan egyeztetnek egymással az építési szakágak, mindeközben meg kell oldani
a szomszéd földtulajdonos bejutását a területére, panaszkodnak
a lakók a por miatt, természetesen fontos a jó kapcsolat a helyi
önkormányzattal és persze a sajtó mindig nagyon kíváncsi, mi zajlik éppen a projekten. A kommunikáció jól szervezetten és nyilván szervezetlenül is behálózza a teljes építési folyamatot. Talán
sikerült rávilágítani a kommunikáció mint eszköz komplexitására,
amit éppen ezért most nem szeretnék részletesen elemezni és feltárni, mert egy műszaki ember itt hagyná abba az olvasást, inkább
ismertetek néhány jelentősebb részletet és szemelvényt az M85-ös
autóút Sopron környéki építésének kommunikációjából.

Az M85-ös Balﬁ úti csomópontja az átadás napján.
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Az M85-ös megáldása Kópházánál a III. szakasz átadása napján.

Röviden a projektről: az M85-ös gyorsforgalmi autóút Csorna
és Sopron országhatár közötti szakaszának kivitelezése öt részben
valósul meg a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. A Nagylózs–Sopron-kelet csomópont közötti III. szakaszt, majd a Fertőrákos csomópontig tartó IV. szakaszt és a Sopron országhatárig húzódó utolsó V. szakaszt a Dömper Kft. által
vezetett két konzorcium (DS és SDD) építi, a további tagok,
a Subterra-Raab Kft., illetve a Pannon-Doprastav Kft. együttműködésével. A DS Konzorcium az építési munkát 2018-ban kezdte
a Nagylózs–Sopron-kelet csomópont közötti részen, és ezt a szakaszt 2020 decemberében sikeresen be is fejezte és átadta az üzemeltető Magyar Közútnak.
A Fertőrákos csomópontig terjedő IV. szakaszon az M85-ös főpálya már teljes egészében elkészült 2021 közepére, de az átadás egyelőre részlegesen, a Balﬁ úti csomópontig valósulhatott meg, mert
időközben a szerződés alá bevont soproni Mély út kiépítésén még
dolgozik a DS Konzorcium. A Mély út tehermentesíti majd a Szent
Mihály temetőnél a Pozsonyi út elején található ún. „körzős körforgalmat”. Ezt a szerződést 2022. március közepéig kell teljesíteni.
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Közben rohamosan halad az országhatárig húzódó V. szakasz
kivitelezése is, amely magába foglalja a 780 méter hosszú Bécsidombi alagútpár építését és a soproniak által nagyon várt északnyugati elkerülő út megvalósítását is. Ennek a szakasznak a befejezési határideje 2024. június 30.
A Bécsi-dombi alagút miatt kiemelt ﬁgyelem övezi az építkezést, hiszen ez lesz Magyarország 3. leghosszabb alagútja, és vele
kapcsolatban unikális tény, hogy ez az első olyan alagút, amelyet kizárólag magyar szakemberek építenek. A Dömper Kft. számára ez
egy olyan fontos szempont és cél volt, hogy külön saját szakágat
és csoportot hozott létre az alagút építésére. A cég az alagútépítő
mérnökeit a világ különböző pontjairól hívta haza, a bányász szakemberei pedig az ország számos részéről érkeztek.
Visszatérve a kommunikációra, a Dömper Kft. folyamatosan
törekedett és törekszik arra, hogy – a szerződésben előírt kötelező
feladatok ellátása mellett – mindent megtegyen a jó kapcsolatok
fenntartásáért mind szervezeten belül, mind pedig kifelé a meg-

Az alagútépítés jelképes elindítása az alagút megáldásának ünnepén.

Dr. Farkas Ciprián
n Sopron polgármestere és dr. Simon István
alpolgármester látogatása az épülő alagútban.

rendelő, a különböző szakmai szervezetek, az önkormányzatok,
a lakók és a sajtó felé. Mindhárom építési szakasz tekintetében
előírt feladat volt a munkálatok kezdetén tájékoztató lakossági
fórumok megtartása és lakossági információs iroda üzemeltetése
a projekt teljes ideje alatt. A tájékoztató fórumokat minden esetben a megrendelővel közösen, a helyi önkormányzatok bevonásával valósítottuk meg, így ez egy hatékony lépés volt a kezdeti
kapcsolatfelvételre és a későbbi együttműködés megalapozására.
Az információs irodát pedig a projektirodától külön, a lakók számára könnyen elérhető pontra helyeztük, valamint külön elektronikus levelezési és telefonos kapcsolatot is biztosítottunk a lakóknak. Ezeken a kommunikációs csatornákon keresztül gyorsan
és közvetlenül érhetik el a kivitelező szervezetet. Természetesen
ezeket a kapcsolati lehetőségeket helyben a lehető legszélesebb
körben igyekeztünk meghirdetni, amelyhez a háztartásokba eljuttatott szórólapokat és a helyi médiát használtuk. Tapasztalataink
szerint a lakók és a térségben közlekedők elsősorban az elektronikus levelezést és a telefonos elérhetőséget preferálják.
A 10
100.
0 ala
l gút „bogen” behelyezéséne
sé
nekk rö
r pkke me
m günnepléése.
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A sajtóérdeklődés kezelése, illetve a média felé történő kommunikáció külön eljárásrendet követel a kivitelező részéről, mivel
ilyen irányba csak a megrendelő NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jogosult nyilatkozni. Amennyiben az események mégis
megkövetelik a közvetlen kommunikációt, leginkább a gyors tájékoztatás igénye miatt, akkor a sajtóközlemény kiküldése előtt minden esetben a NIF sajtóosztályának előzetes jóváhagyására van
szükség. Érdemes itt példaként kiemelni egy pár napos, rövid szakaszon elvégzett aszfaltozási feladatot, amely Sopron egyik közlekedési ütőerén, a 84-es számú főúton zajlott a Mély út csomópontjában. A munka nem volt jelentős mértékű, mégis szigorú
ütemezést és igen szoros együttműködést igényelt a várossal és
a rendőrséggel egyaránt. A várható forgalomkorlátozás hírét pedig nagyon gyorsan és a lehető leghatékonyabban kellett eljuttatni a közlekedőkhöz. Szerencsére ebben a legolvasottabb helyi
hírportálok és a helyi rádió is partnerek voltak. Mindezen intézkedések nélkül egy ezen a ponton esetlegesen kialakuló torlódás
egész Sopron közlekedésére bénítóan hatott volna.
A Dömper Kft. a kommunikációs tevékenységek összefogására
külön szakembert alkalmaz koordinátorként, aki a kommunikációs feladatok mellett rendszeresen fotó- és videódokumentációt
is készít a kivitelezésről. A rendszeres vizuális dokumentáció különösen hasznosnak bizonyul nemcsak a szervezeten belüli kommunikáció esetében, a különböző beszámolok elkészítésében, hanem
gyakran a sajtót is kiszolgáljuk, és időnként a helyi önkormányzat
kommunikációját is segítjük fotókkal.
Amint már szó esett róla, az M85-ös kivitelezésében és a Dömper Kft. életében egyaránt rendkívül fontos a Bécsi-dombi alagút
megépítése. Ezért ezt a projekt és a szervezet kommunikációjában
is igyekszünk hangsúlyozni. Jó példa volt erre a 2020 októberében
megtartott nagyszabású alagútáldási ünnep, amely során – a bányászati hagyományoknak megfelelően – egyházi áldásban része-

Az alagútépítés makettje a látogatóközpontban.

sültek az építendő alagútjáratok, valamint a bányászok, a gépek és
a bányászok védőszentje, Szent Borbála szobra is. A szobor az alagútban lesz az építés ideje alatt és azt követően is. Ezen az eseményen
indult meg jelképesen az alagútépítési folyamat. A rendezvényen
igyekeztünk egy jól szervezett, egységes képet mutatni és közvetíteni a szervezetünkről, amely nemcsak kifelé tükröz magabiztosságot, de cégen belül is erősíti az összetartást és a csapatszellemet.
Ugyanakkor a Dömper Kft. a különösen nagy érdeklődésre
és lakossági kíváncsiságra reagálva a Bécsi-dombi alagútnál létrehozott egy látogatóközpontot is. Havonta kétszer két turnusban
fogadjuk az előre regisztrált látogatókat, akiknek egy kiállítás, egy
rövid előadás és egy munkaterület melletti séta keretében mutatjuk be az építkezést.
Számtalan példát és elemet lehetne még összeszedni is felsorolni egy építési nagy projektet átszövő kommunikációs hálóból.
Az M85-ösön is voltak jó és rossz példák, tanulságok, mindenesetre
igyekszünk a kommunikációt úgy alkalmazni és hasznosítani, hogy
az elősegítse a projekt és a szervezetünk kedvező megítélését. ¡

Fotó: Griechisch Tamás
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környezeti változások • biodiverzitás-szigetek

Múltat megőrző méz
A méz rendkívül jól konzerválja a belé zárt
összetevőket, afféle időkapszulaként használható egy térség éghajlati, környezetszennyezési múltjának feltárásához.

B

aranyai Edina, a Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai
Kémiai Tanszékének adjunktusa a Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági
Pályadíj egyik idei nyertes pályamunkájában a mézek múltat megőrző tulajdonságainak vizsgálatáról számolt be.
A kutatás fő célja a környezeti indikátorok meghatározása volt,
amelyek elemösszetételéből következtetni lehet a legkülönfélébb
természetes vagy emberi eredetű környezeti változásokra. A méhek által begyűjtött pollen és a nektár mindazokat az anyagokat
tartalmazza, amelyek a begyűjtés területére, azaz a talajra és a levegőre jellemzőek. A hazai termelői mézek elemzéséből kiderül,
hogy Magyarországon a botanikai eredettől függően igen eltérő
a mézek összetétele, viszont a geológiai eredet nem okoz nagy különbséget közöttük.
Elméletileg a régi mézek vizsgálatával nemcsak az egykor jellemző környezeti faktorokról, de a méhészeti technológiák változásáról is adatokhoz lehet jutni. Ezért a Debreceni Egyetem
munkatársai több mint hatszáz régi mézmintát gyűjtöttek össze.

A legrégebbi 1959-ből származott. A mintákban alapvetően a szervetlen komponenseket mérték, ebből egyértelműen kirajzolódott,
hogy például a környezeti ólomszennyezést okozó üzemek bezárása, illetve az ólmozott benzin betiltása csökkentette a szenynyezés szintjét a mézekben, ugyanez a változás volt tapasztalható a mézek cinktartalmánál is, amikor kivonták a horganyzott
edényeket a használatból. Az utóbbi két évtizedből már egyetlen
olyan mézet sem találtak, amelyben a mért komponensek koncentrációja meghaladta az egészségügyi határértéket. ¡

Virágos szántók A
A kiskunsági Solt–Dunavecse térségben kísérleti célból több szántóföldön is „biodiverzitásszigeteket” alakítottak ki az ELKH Ökológiai
Kutatóközpont munkatársai.
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kutatók ezekkel a helyi vegetációt mintázó vadvirágos
rétekkel próbálják ellensúlyozni az intenzív mezőgazdaság okozta biológiai sokszínűség csökkenését a területen.
A tavaly Magyarországon elsőként létrehozott biodiverzitásszigetekből nyert adatokkal szeretnék bizonyítani, hogy az
élővilág sokféleségének helyreállítása a szántóföldeken az agráriumot és az élővilágot egyaránt támogatja. Ezért az utóbbi
időben a mezőgazdasági és természetvédelmi stratégiák szerves részévé vált a biológiai sokféleség megőrzése és helyreállítása ezeken az élőhelyeken.
Ebben a kísérletben a kutatók meglehetősen nagy, félhektáros foltokat hoztak létre a kijelölt parcellákon, ahová harminckét növényfaj magjait tartalmazó keveréket vetettek el.
Ezek nagyrészt a Duna–Tisza közén természetesen is előforduló vadvirágok magjai, melyeknek virágzása a teljes vegetációs időszakot lefedi. Az elkövetkező időben az ökológusok
folyamatosan nyomon követik majd, hogy az adott terület
hozama miként változik a szigetek hatására. A kutatók abban
bíznak, az eredmények igazolják majd, hogy ezek a természetközeli foltok a mezőgazdasági termelés szempontjából is
előnyösek. A biodiverzitás-szigetek a természetvédelmi nyereség mellett a gazdálkodók számára is előnyösek lehetnek,
és ez az előny akár a termelékenységben is megmutatkozhat,
ugyanis az európai uniós agrártámogatások reformja után elképzelhető, hogy az eﬀéle nagyobb, be nem vetett területekre
célzottan is lehet majd támogatásért folyamodni. ¡

inno -tér
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Szerző: Hor váth Dániel

A precíziós mezőgazdaság
optimalizálja a költségeket,
a hozamot, valamint
a környezeti terhelést
A mezőgazdasági termelés hatékonyságát, produktivitását folyamatosan növelni kell
ahhoz, hogy a bővülő igényeket ki tudja elégíteni. Azt hihetnénk, hogy magas termésátlagot és az állandó minőséget egységesítéssel, hatalmas táblák uniformizált kezelésével lehet elérni. Holott ennek az ellenkezője igaz. Napjainkban a technológiai fejlődés,
az önvezető traktoroktól a szinte valós idejű szatellitképekig lehetővé teszik a precíziós
gazdálkodást, vagyis a termesztett növények igen nagy felbontású, a mikrokörnyezet
igényeinek megfelelő, szinte „személyre szabott” gondozását. Nemrégiben Magyarországon tartották a 13. Európai Precíziós Gazdálkodási Konferenciát; a szervezőbizottság elnökével, Milics Gábor egyetemi docenssel beszélgettünk.

D

igitalizáció, automatizáció, gépi tanulás, mesterséges
intelligencia és precízió – ezek manapság jószerével
minden gazdasági ágban érvényes hívószavak. Sokan,
sokféle értelemben használják őket, gyakran szinonimaként, miközben nem feltétlenül ugyanazt jelentik. Noha természetesen a digitalizáció és a precíziós gazdálkodás nem független
fogalmak egymástól (hiszen digitalizáció nélkül a precizitás bajosan
megvalósítható), a jelentésük között mégis érezhető a különbség.

Talán nem haszontalan hát, ha így, a cikk elején pontosan meghatározzuk, hogy mit is takar pontosan a precíziós mezőgazdaság,
és hogyan szolgálhatja a gazdálkodók, illetve a fogyasztók érdekeit.
A Nemzetközi Precíziós Gazdálkodási Társaság deﬁníciója szerint a precíziós gazdálkodás alapvetően a helyspeciﬁkus szántóföldi gazdálkodást jelenti. Korábban a gazdálkodó szinte nem
rendelkezett semmilyen információval a tábláról (legalábbis a ma
elérhető ismeretekhez viszonyítva). Régen még azzal sem volt tisz-
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A precíziós gazdálkodás alapvetően helyspeciﬁkus szántóföldi gazdálkodást jelent. A gazdálkodóknak lehetőségük van egy adott
zóna tényleges állapotának megfelelően kezelni a veteményt, ezzel maximálva a hozamot és minimalizálva a költségeket.

tában a gazdálkodó, hogy miként kell zónákra osztani a szántóföldet, és a zónákon belül hogyan kell a különböző környezeti faktorokat ﬁgyelembe venni. Miután ma már a talajok és a növények
állapotáról nagyon sok információ úgyszólván azonnal hozzáférhető, illetve kifejlesztették azt a technikai infrastruktúrát is,
amely alkalmazni tudja ezeket az ismereteket, a gazdálkodóknak
lehetőségük van az adott zóna tényleges állapotának megfelelően
kezelni a veteményt, ezzel maximálva a hozamot és minimalizálva
a költségeket.

Néhány naponta frissülő szatellitképek
E technikai megoldások egy része nem is olyan új, de csak az utóbbi időszakban kezdtek ezek rendszerré összeállni, és összehangoltan működni.
„A precíziós mezőgazdaság Magyarországon sok tekintetben
már egy évtizede bevezetett technológiákat használ. Az utóbbi
években e megoldások a mezőgazdaság mindennapos gyakorlatának részeivé váltak. Viszont emellett hallatlanul gyors volt az elmúlt időszak technológiai fejlődése, és az új technikai lehetőségek
újdonságként jelentkeznek a korábbi precíziós technológiákat használó gazdálkodók számára is – mondja Milics Gábor, a Széchenyi
István Egyetem Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki
Tanszék docense, a Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesület elnöke. – Magyarországon 1998-ra tehetjük a precíziós gazdálkodás első csíráinak megjelenését. Addig minden mezőgazdasági
táblát egységesen kezeltek. Akkor kezdődött a táblákon belüli különbségek vizsgálata. Hogy ez megvalósulhatott, ahhoz a világban
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terjedő precíziós személetmódra volt szükség, illetve arra, hogy már
viszonylag sűrű időközönként készített műholdfelvételekhez lehetett hozzájutni a bolygó szinte minden szegletéről.”
Ma már két-három naponta frissülő műholdképeket tölthet le
bárki az internetről akár ingyenesen is, amelyen áttekintheti a saját tábláinak állapotát, és a növényállomány visszajelzéseiből egyértelműen lehatárolhatja a szántóföldnek azokat a zónáit, amelyek
eltérő kezelésre szorulnak. A műholdképek alapján azt is meg lehet határozni, hogy honnan kell talajmintát venni, hol kell tovább
vizsgálni, hogy az átlagostól eltérő növénynövekedési mintázatot
mi okozhatja. Az eltérő zónák megjelenése a legtöbb esetben
visszavezethető a talaj tulajdonságaiban megmutatkozó különbségekre. Máskor a nagy tábla több korábbi, eltérően kezelt parcella
összevonásából jött létre, és ekkor egy ideig e múltbéli tényezők
határozzák meg a zónahatárokat.
A táblában megjelenő eltérések okainak – például a talajjellemzőknek – a felderítése után válik lehetségessé ezeknek a különbségeknek a speciﬁkus kezelése, ami a precíziós gazdálkodás lényege.
Konkrét példát is említ a mozaikos felépítésű mezőgazdasági terület szelektív kezelésére Milics Gábor. Ha egy dombos tábla egyik
kiemelkedéséről lekopott a talajréteg, akkor ott kisebb a szerves
anyagban szegény talaj teljesítőképessége, ezért ott csökkenteni
kell a tőszámot (vagyis például kevesebb kukoricát kell oda ültetni).
Hiszen ennél több növényt úgysem tudna felnevelni a talaj. A csökkentett tőszám miatt a bevitt tápanyagot – tehát a műtrágyát –
is csökkenteni lehet, ugyanis kevesebb növény fogja azt felvenni.
Ebből látszik, ahogy az egymásra épülő, egymásra reagálva változtatott kezelések összességéből helyspeciﬁkus technológia áll össze.
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A kilencvenes évek végén Neményi Miklós akadémikus, illetve
Győrﬀ y Béla akadémikus voltak az első kutatók Magyarországon, akik a precíziós mezőgazdasági technológiák felé fordultak.
Ők Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból rengeteg tudást
hoztak haza a precíziós gazdálkodásról. Ez a tudás elsősorban
gépészeti jellegű volt, ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy egy dolog az elmélet, és egy másik kérdés, hogy az elméleti helyspeciﬁkus
tudást hogyan lehet átültetni a mindennapi gazdálkodási gyakorlatba. Ez pedig igen erősen függ a rendelkezésre álló gépészetiinformatikai infrastruktúrától.
„Minthogy a mezőgazdasági gépek vezérlése az utóbbi években
alapvetően informatikai alapokra került, immár a precíziós gazdálkodás nem kizárólagosan gépészeti feladatokat jelent, hanem
legalább ennyi informatikai problémát is meg kell közben oldani
– folytatja Milics Gábor. – Vagyis ma már a precíziós gazdálkodás
digitalizált gazdálkodást is jelent. Az ágazat növekedése pedig csak
most indult be. Véleményem szerint most Magyarországon az exponenciális növekedés első harmadában vagyunk.”

Szívroham a drónfelvételtől
Jóllehet a precíziós gazdálkodás egyre elterjedtebb nálunk is, közel
sem jellemző minden gazdaságra. A szakember szerint ennek egyik
oka, hogy mindmáig nem sikerült elfogadtatni a gazdálkodók egy
részével, hogy viszonylag kevés befektetéssel lehet precíziós gazdálkodási megoldásokat megvalósítani, akár kisebb területeken is.
Ennek első lépése az, ha az ember rápillant a saját termőföldjéről
ingyenesen elérhető műholdfelvételekre. Ezekből már egyértelműen kiderül, hogy vannak-e területfüggő különbségek a táblán
a növénynövekedési időszakban, amelyekkel érdemes lenne foglalkozni. Ezután célzottan talajmintát kell venni a tábla meghatározott pontjairól, ez megint nem feltétlenül jelent pluszköltséget,
hiszen a legtöbb gazdálkodó ma már egyébként is elemezteti a termőföldje kémiai összetételét, a szatellitfelvétel csak a mintavétel

helyét jelöli ki. Ezután a szükséges beavatkozások egy részét akár
technológiai fejlesztés nélkül is meg lehet valósítani – bár azt el
kell ismerni, hogy a legmodernebb precíziós gazdálkodási módszerek bizony erősen támaszkodnak a fejlett digitális infrastruktúrára.
Milics Gábor véleménye szerint nem kötelező feltétlenül GPSszel és automata kormánnyal felszerelni a traktort ahhoz, hogy
szemléletében valaki magáévá tegye a precíziós megközelítést.
Ugyanakkor a műholdképek szinte pótolhatatlanok. Természetesen amióta mezőgazdaság létezik, a gazdálkodó mindig rendszeresen ellenőrzi a termőföldjét, határszemlét tart, hogy megfelelően
fejlődnek-e a növényei. Ahhoz azonban, hogy az egész területét
belássa, elengedhetetlen a magassági nézőpont. Ez korábban csak
lóhátról volt lehetséges, de a műholdak, illetve a drónok vagy repülőgépek teljesen új helyzetet teremtettek, és olyan módon mutatták meg a saját ültetvényét a gazdálkodónak, ahogy még sosem
látta. Mert a földről képtelenség átlátni a termőföld állapotát.
„Aki odaáll a két méter magas kukoricanövényekkel benőtt
tábla szélére, és azt állítja, hogy onnan az ötvenhektáros tábláról
bármiféle információt meg tud állapítani, az nem mond igazat. Ellenben bárki ránézhet a néhány napos műholdképre, és azonnal
kiderül, hogy foltos-e a tábla, vagy nem foltos – érvel a kutató. –
Egyszer előfordult, hogy egy gazdálkodó megkért minket, hogy
drónnal vizsgáljuk meg, milyen a táblája felülről, mert éppen egy
kísérlet folyt a területen. A tábla szélén álló kukoricák tökéletesek
voltak, de amikor a drón tíz méter magasságba emelkedett, a gazda meglepődve tapasztalta a technológia előnyét, mert kiderült,
hogy a tábla nagy részét vadkár érte.”
A vadak nem mennek a tábla szélére, sem a gépek fordulói közelébe, hiszen a magas növényállomány belsejében remek búvóhelyet találnak maguknak, és csak a levegőből lehet őket leleplezni.
Ebből is nyilvánvaló, hogy a távérzékelésnek milyen óriási jelentősége van. Természetesen szaktudás kell ahhoz, hogy a műholdképek elemezhetővé váljanak a van növény, nincs növény elkülönítésén túl is, emellett pedig az informatikai háttér is szükséges

Ahhoz, hogy a gazdálkodó az egész területét belássa, elengedhetetlen a magassági nézőpont. Ez korábban csak lóhátról volt
lehetséges, de a műholdak, drónok vagy repülőgépek olyan módon mutatják meg a saját ültetvényét a gazdálkodónak, ahogy
még sosem látta. Ránézhet a néhány napos műholdképre, és azonnal kiderül számára, hogy foltos-e a tábla, vagy sem.
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a hatékony információszerzéshez. Bizonyos esetekben tehát a távérzékelés, illetve az ebből levonható információk alapján véghez
vitt, nagyfokú digitalizálást és automatizálást feltételező beavatkozások alapvetően változtathatják meg az ültetvény állapotát,
és ezáltal a hozamot. De vajon mindig, mindenkinek megéri a precíziós megoldások kiaknázásához szükséges beruházás? Hiszen ez
mindenképpen pénzbe kerül, még ha nem is feltétlenül annyiba,
mint azt a gazdálkodók gondolják.
A beruházás megtérüléséről a szakértő szerint nem lehet általánosságban beszélni, mert az alapvetően a gépek kihasználtságától, illetve az üzemmérettől függ. Milics Gábor véleménye szerint
a magyar mezőgazdaság túlgépesített, vagyis a gazdálkodók a valós igényekhez képest túlzottan sok gépet szereztek be, ami rontja
a költséghatékonyságot. Részben ezért is képesek hatékonyabban
termelni egyes nyugat-európai országok – például Dánia vagy
Hollandia – agrárszektorai, ahol fejlett szövetkezeti struktúrában
folyik a gazdálkodás, mert a gazdálkodók gépkörökbe tömörülve
megosztják egymással a gépi insfrastruktúrát, amelynek kihasználtsága így maximális, ezzel együtt pedig a beruházás és az üzemeltetés fajlagos költsége jóval alacsonyabb.

Magabiztos növényvédőszer-használat
A precíziós gazdálkodás azonban más tekintetben is képes csökkenteni a termelés költségeit. Például a növényvédelem a nagy
felbontású területi adatok ismeretében már helyspeciﬁkusan
is végezhető. Ez megint nagy szaktudást igényel, ugyanis ahhoz
bátorság és magabiztosság kell, hogy valaki merjen a termőföldjének egy részén nem, vagy csak kevesebbet permetezni azokban
az információkban bízva, amelyek arra vonatkoznak, hogy bizonyos zónákban erre egyszerűen nincs szükség. A legtöbb gazdálkodó inkább nem kockáztat, és a biztonságra törekszik. Az általános vélekedés szerint inkább lepermetezik az egész táblát, biztos,

ami biztos. Ennek költsége ugyan magasabb annál, mint amennyit
a valójában szükséges növényvédelem igényelne, de még mindig
kevesebb, mintha egy szem elől tévesztett fertőzés elpusztítaná
az egész termést.
A legmodernebb, és a precíziós adatokat ﬁgyelembe vevő speciﬁkus növényvédelem segítségével ugyanakkor elérhető, hogy
akár csak a terület 30 százalékát kell kezelni növényvédő szerrel,
ami költségmegtakarításban már bőven behozza a beruházás
többletköltségét. Természetesen a költségmegtakarítás mértéke
függ az „inputanyag”, vagyis jelen esetben a növényvédő szerek
árától is. Amíg a vegyszerek relatíve olcsók, ilyen megfontolásból
kevesen fogják magukat a precíziós gazdálkodás mellett elkötelezni. Ám a vegyszerhasználat tekintetében vannak más megfontolások is a puszta költségeken túl. Európai uniós elvárás a kemikáliák
használatának, és azáltal a mezőgazdasági termelés környezeti
terhelésének csökkentése.
A tápanyag kijuttatására és a betakarításra mára igen kiforrottak a technológiák, de a precíziós megközelítés itt is hatékonyságnövelést eredményezhet. Bizonyos esetekben az inputanyag (műtrágya és egyéb kijuttatott anyagok) mennyiségét nem érdemes
csökkenteni, mert az nem jelent látható mértékű költségmegtakarítást, de precíziós kezeléssel azonos inputanyag-mennyiség
mellett növelni lehet az átlagos hozamot. Természetesen e téren
is különböző, esetenként ellentétes üzleti érdekek működnek.
A gépkereskedők abban érdekeltek, hogy mindenki folyamatosan
modernizálja a gépeit, mintha csak évente frissített mobiltelefon-modellek lennének, miközben nem feltétlenül van erre mindenkinek szüksége. Ahogy a gazdaság minden szektorában, úgy
a precíziós mezőgazdaság sikerességében is elsőrendű fontosságú,
hogy a beruházó objektíven elemezze egy-egy beruházás tényleges megtérülési esélyét, és ennek alapján döntsön a fejlesztésről.
Ugyanakkor a modern gépek – vagy azok bizonyos technikai
megoldásai – nagyon sokat segíthetnek a tényleges precíziós tech-

Európai uniós elvárás a kemikáliák használatának, és azáltal a mezőgazdasági termelés környezeti terhelésének csökkentése.
A legmodernebb, és a precíziós adatokat ﬁgyelembe vevő speciﬁkus növényvédelemmel elérhető, hogy akár csak a terület
30 százalékát kell kezelni növényvédő szerrel, ami költségmegtakarításban már bőven behozza a beruházás többletköltségét.
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A legújabb autonóm járművek teljesen automatizáltan kormányozzák önmagukat, az ember egy irányítóközpontból felügyeli
a teljes géprajok működését. Tíz év múlva várhatóan már nagy számban dolgoznak személyes jelenlétet nem igénylő járművek
a magyar szántóföldeken, a mezőgazdasági gépkezelők a jelenlegi formában feleslegessé válnak.

nikák meghonosításában. „Elvi akadálya nincs annak, hogy hagyományos gépparkkal is megvalósítsuk a precíziós mezőgazdaság bizonyos elemeit, de a gyakorlatban azért mindazok, akik e fejlesztésben
gondolkodnak, első lépésként legalább egy automata kormányt beszerelnek a traktorba vagy más mezőgazdasági gépbe – vélekedik
Milics Gábor. – Ha már az erőgép irányítása automatizálttá vált,
máris elindultunk a precizitás felé. Ahogy megtapasztalják a gazdálkodók az automata kormányzás előnyeit, a legtöbben hamar
elkezdenek tovább gondolkodni, hogy hogyan tudnának még kiﬁnomultabban szabályozott megoldásokat megvalósítani.”
Az önvezetés a közutakon csak most kezd elterjedni (bár nagy
vele szemben a bizalmatlanság), viszont a növénytermesztésben ez
már a jelen. Ez bizonyos szempontból érthető, hiszen a szántóföldön kevés tereptárgy és legfőképpen kevés ember kerülhet
a számára kijelölt útvonalról esetleg véletlenül letérő, robotpilótára kapcsolt jármű útjába, másrészről azonban meglepő lehet, hiszen a laikusok talán nem a mezőgazdaságról feltételezik azt, hogy
a legkorábban adaptálja a legmodernebb technológiákat. Hazánkban is egyre elterjedtebbek az automata kormányzással felszerelt
mezőgazdasági gépek, bár egyelőre még gépkezelő is tartózkodik
a fülkében, de ez középtávon talán változni fog.

Mi lesz a traktorvezetővel?
Fejlesztési stádiumban már teljesen autonóm járművek is róják a
szántóföldek barázdáit, amelyek teljesen automatizáltan kormányozzák önmagukat, az ember csak távolról, egy irányítóközpontból felügyeli a teljes géprajok működését. A mezőgazdasági gépkezelők a jelenlegi formában hamarosan feleslegessé válnak, Milics
Gábor tíz évre teszi, mire már látványos számban dolgoznak majd
teljesen autonóm – személyes jelenlétet nem igénylő – járművek
a magyar szántóföldeken. Ezzel el is jutottunk a digitalizáció, illetve az automatizáció kapcsán gyakran felmerülő aggályokhoz,
vagyis az esetlegesen csökkenő munkaerőigényhez, és az ebből
következő elbocsátásokhoz, ami vélhetően főként az alacsonyan
képzett munkaerőt fogja a legsúlyosabban érinteni. De vajon tényleg félnie kell annak a traktorvezetőnek, aki semmi máshoz nem
ért, hogy a robottraktorok elveszik a munkáját?

„Hiszek abban, hogy a digitalizáció nem elbocsátásokat fog
generálni a mezőgazdaságban, hanem munkaerőminőség-emelkedést fog hozni. Ahogy az amerikai hadseregben sem szűnt meg
az igény a pilótákra a drónok elterjedésével, csupán más kiképzésre
van szükségük, és nem kell ﬁzikailag benn ülniük a repülőgépben
– érvel Milics Gábor. – Itt ugyanez a helyzet: az eszközök emberi
felügyeletétől ezután sem tekinthetünk el, hiszen meghibásodás
esetén egy önvezető traktor hatalmas károkat okozhat. Vagyis
a munkalehetőségek nem vesznek el, de át fognak alakulni.”
A jövő szempontjából a precíziós technológiák talán legfőbb
vonzereje a fenntarthatóság elősegítésében keresendő. Hiszen
a precízió szóban benne van a hatékonyság növelésének célja is, ami
egyúttal a környezet kímélését is jelenti, ami nélkül nem lehetséges a mezőgazdasági termelés. A környezeti feltételek akkor válnak
fenntarthatóvá, ha a beavatkozások mértéke az optimális szinten
tartható. Igaz ez a trágyázásra és más biostimulátorok alkalmazására is, amelyek a talajéletet segítik, valamint a növényvédő szerek
korlátozott alkalmazására. A szakértő tapasztalata szerint a precíziós megközelítést a gyakorlatban is alkalmazó gazdálkodók gondolkodásában igen hangsúlyosan jelenik meg a környezetvédelem
igénye, hogy a lehető legkisebb környezeti terhelés mellett termeljenek. A precíziós gazdálkodók mindig a vegyszerek használatának
csökkentését tartják szem előtt, és nem a vegyszerezés növelését.
Az a kritika sem feltétlenül állja meg a helyét, hogy a precíziós
technika – más intenzíven gépigényes termelési rendszerekhez hasonlóan – a nagy gazdaságok egyébként is meglévő versenyelőnyét
növeli a kistermelők rovására; akiknek esetleg nincs meg a modernizáláshoz szükséges tőkéjük.
„A nagy gazdálkodók tőkeereje miatt könnyebben váltanak
gépet és ezzel szemléletet, és adaptálnak új technológiákat, míg
a kicsik sokkal megfontoltabbak. De ez nem jelenti azt, hogy a kis
gazdálkodók alapból esélytelenek lennének a versenyben – mondja
Milics Gábor. – Az igaz, hogy ha a kicsik nem képesek lépést tartani a technológiai fejlesztésekkel, akkor egyre nagyobb versenyhátrányba kerülhetnek. Viszont ez a képesség nem feltétlenül függ öszsze a vállalkozás méretével. Magyarországon is ismerünk sok olyan
családi gazdálkodót, akik remek precíziós gazdálkodást folytatnak,
és ez egyértelműen megéri nekik, a gazdaságuk virágzik.” ¡
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szórakozás, élménymegosztás • videós mobilapplikáció

Ahol nincs net, oda
nem szívesen utazunk
A magyar utazók meghatározó részének
elengedhetetlen, hogy szálláshelyén megfelelő legyen az internet-hozzáférés, derül ki
a Szállás.hu és a Telekom friss felmérésének
adatai alapján. Míg tavaly minden harmadik
belföldi turista tartotta ezt fontosnak, addig
mára minden második nem vesz igénybe olyan
szállást, ahol nincs jó minőségű netkapcsolat.

jöhet olyan szállás, ahol nincs jó net – ehhez képest az új adat
még úgy is szigniﬁkáns változást mutat, hogy nem reprezentatív felmérésről van szó. Többségében a nők tartják fontosnak ezt a szolgáltatást, a gyerekes anyukák esetében pedig ez
hatványozottan igaz. A kutatásban arra is rákérdeztek, mire
használják a családos vendégek gyerekei az internetet. A válaszok alapján ebben a körben a vakáció alatt az online játékok
és a barátokkal való kapcsolattartás a legnépszerűbb netes
elfoglaltság, ami szintén azt mutatja, hogy a világháló részben
a szórakozás, részben az élménymegosztás eszköze. ¡

A

z ezer fő megkérdezésével készült kutatásból az derült ki, hogy
a válaszadók elsöprő többsége, mintegy 87 százaléka értett
egyet azzal az állítással, mely szerint „fontos nekem a jó internetelérés
egy szálláshelyen”. Ez az igény ráadásul időjárás-független, hiszen jó
időben az élmények megosztásához, rossz időjárás esetén és a pihenés alatt pedig a szórakozáshoz fontos a jó minőségű wiﬁ. A megkérdezettek döntő többsége állítja, hogy a jó minőségű internet mára olyan alapszolgáltatássá vált egy szálláshelyen, mint a kényelmes
ágy vagy a tiszta fürdőszoba. Összehasonlításképpen: 2020-ban csak
a megkérdezettek 38 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szóba sem

660 millió új TikTok-követő S
A Kínában 2016 szeptemberében debütáló platform
óriási sebességgel hódította meg Ázsiát és az Amerikai Egyesült Államokat is, mára pedig a világ legnépszerűbb videós mobilapplikációjává nőtte ki magát.
Csak tavaly 660 milliónyian töltötték le. A TikTok Lite
szolgáltatás sem panaszkodhat: 2020-ban csaknem
142 milliónyian helyezték el a mobiljukon.

inno -tér

zakértők szerint az ugrásszerű növekedés
elsősorban arra vezethető vissza, hogy a
platform a felhasználóknak új, szórakoztatóbb és hatékonyabb alternatívát kínál az online tartalommegosztásra rövid zenés videók
megosztásával. A kiegészítő funkciókkal bárki könnyedén készíthet magáról felvételeket:
ötletes, humoros, szórakoztató miniklipeket,
melyek egy csapásra akár világhírnevet is hozhatnak bárki számára. A TikTok átütő sikerét
a pandémia csak tovább erősítette, ugyanis
az egész világot érintő kijárási korlátozások
idején a platform a kapcsolattartás egyik
első számú helyszínévé lépett elő. A szolgáltatás ráadásul több olyan adatvédelmi fókuszú módosítást is bevezet, amelyek kifejezetten a tinédzserkorúak biztonságán kívánnak
erősíteni. Az egyik legfontosabb, hogy a 13–
15 év közti felhasználók este 9 után nem kapnak push értesítéseket a mobiljukon, a 16–17
éves korosztálynál este 10 órát jelöltek ki.
A Finbold összesítése alapján a TikTokot a
szingapúri Likee követte 270,3 millió letöltéssel, a harmadik a SnackVideo volt 233,57
millióval, míg a YouTube 222,7 millió új letöltést tudhat magáénak. ¡
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Szerző: Paulik Katalin

Információtechnológia,
amiről keveset tudunk
Milyen kép él a fejünkben, és mi a valóság az IT-nak nevezett területtel kapcsolatban,
amelybe rengeteg különböző szakma tartozik? „A magyar informatikai szakmák ismertségéről szóló kutatásból az derült ki, hogy az átlag az IT-szakmák felét sem ismeri,
és a többség tévesen gondolkodik arról, hogy milyen tulajdonságokra van szüksége egy
informatikusnak” – mondja Pulay Gellért, az IThon.info oldal alapítója, aki pályája
kezdete óta az IT-piacon, illetve annak közelében dolgozik HR-szakemberként.
Ma szinte mindenki IT-területen szeretne elhelyezkedni, aki pályát módosít, például mert jól lehet keresni, és
mert azt hallotta, hogy hiány van informatikusokból? Valójában kinek érdemes ezen gondolkodnia, milyen végzettségre, képességekre van szükség?

– A hosszú ideje tapasztalható jelentős
munkaerőhiány informatikai szakemberekből az egyik oka annak, hogy egyre többet
lehet keresni ezen a területen. Ennek hatására sokan olyanok is elkezdtek érdeklődni
az IT-szakmák iránt, akiknek még általános ismeretük is alig van erről a területről.
Azonban ha valaki csupán a magas jövedelem miatt szeretne ebben a szakmában
dolgozni, nem biztos, hogy jól fogja magát
érezni. A legtöbb ember téved ezzel kapcsolatban, valójában nem tudják, mit is jelent az, hogy informatikus.
Akkor kérem, magyarázza el…

– Egy párhuzammal élve, az informatikus
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meghatározás kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy házépítő. Jó, de kire gondolunk? Az építészmérnökre, a kivitelezőre,
az építésvezetőre, a kőművesre vagy a villanyszerelőre? Ahogy egy ház megépítése
legalább húsz különböző szakma együttműködésével valósul meg, ugyanez a helyzet az informatikai piacon is. Amikor egy
szoftvert készítenek, azon legalább annyi,
különböző területekhez értő specialista
dolgozik, mint – maradva az eredeti hasonlatnál – egy ház megépítésén: ugyanúgy
van például a projektnek vezetője, és van,
aki az alapokat tervezi… Az informatikai
piacot három nagy területre szokás osztani: az egyik a tervezés, a másik a létrehozás,
programozás, a harmadik pedig a karbantartás, üzemeltetés. Vannak olyan szakemberek, akik értenek a fejlesztéshez és
az üzemeltetéshez is, ők a két terület összekapcsolódásával foglalkoznak. Szintén külön szakma például a hálózatok létrehozása. Az üzleti elemzőknek erős informatikai

it

ismeretek birtokában az üzleti problémát
kell megérteniük, azt, hogy mire akarják
használni az adott szoftvert. Hosszan lehetne folytatni az IT-szakmák felsorolását.
Mi kell ahhoz, hogy valaki jó programozó legyen?

– Annak a ﬁatalnak, aki ezzel szeretne foglalkozni, egészen az alapoktól kezdve kell
ismernie a szakterületet. Nem lehet tehát
megkerülni az ehhez szükséges alapképzéseket, ideértve az egyetemi diploma megszerzését is. Viszont manapság annyira sok
szakemberre van szükség, hogy akár gyors
képzéseket követően is be tudnak lépni
a munkaerőpiacra. El lehet tehát így kezdeni a szakmát, mert van kereslet az alternatív
programozóiskolák által képzett fejlesztőkre is, de hosszú távon nem ez a könnyebbik
út, mivel hiányoznak az alapok, amelyeket
előbb-utóbb pótolni kell. Legalábbis annak,
aki komolyabb szintre szeretne eljutni az informatikában.

informatikus, programozó, tesztelő, tervező, rendszergazda, algoritmikus gondolkodás

Említette, hogy hatvan-hetven különböző
szakmát is magába foglal az IT-piac. Ezek
közül mely munkakörök a legkevésbé népszerűek, és hol van leginkább szakemberhiány?

– Kezdjük azzal, hogy mely területeken nincs
szakemberhiány. Például nincs hiány a néhány
fős cégek számára nem túl átfogó ismereteket
igénylő üzemeltetési megoldásokat nyújtó rendszergazdákból. Aki elvégez egy rendszergazdatanfolyamot, és nem képezi magát tovább, hoszszú távon nem igazán számíthat ennél nagyobb
karrierre. A pályakezdőknek azt szoktuk tanácsolni, hogy először próbálják megérteni, mi a
különbség a programozó, a tesztelő, a tervező és
a rendszergazda között, mert így könnyebben el
fogják tudni dönteni, hogy mihez lenne kedvük,
milyen munkakörben teljesítenének a legjobban.
Pontosan erre voltak kíváncsiak az informatikai szakmák ismertségéről szóló kutatásban. Kik voltak a megkérdezettek?

– Azok a tizenhét és huszonnégy év közötti,
pályaválasztás előtt álló vagy karrierváltásban
gondolkodó fiatalok, akik vagy már elkezdték
az egyetemet, vagy még nem döntöttek a továbbtanulást illetően. A megkérdezettek között
kis százalékban voltak olyanok is, akik már valamilyen informatikai területen dolgoznak. Arra

Az IT-szakmák ismertségét és megítélését vizsgálta az IThon.info kérdőíves
online kutatása. A felmérés résztvevőinek egy huszonegy lehetőségből álló listát
mutattak az IT-területhez kapcsolódó szakmákról, ezek közül azokat kellett
bejelölniük, amelyekről már hallottak. Míg a válaszadók jelentős többsége csak
tíz területet ikszelt be, addig a huszonöt év alatti korosztály tagjai az átlagnál is
kevesebbet, pedig ők azok, akikre leginkább számítana munkaerő-felvételnél
a szakma. A kutatásban a rendszergazda, a fejlesztő, a dizájner, a grafikus,
a projektmenedzser, a tesztelő, az IT biztonsági szakértő, a termékmenedzser,
az IT támogató szakember, az etikus hacker, az üzleti elemző és a hálózati szakértő voltak azok a szakmák, melyekről legalább minden második válaszadó hallott. A legkevésbé ismert szakmák a folyamatautomatizációs szakértő, a szoftver
architekt és az üzleti intelligencia szakértő voltak. A felmérés készítői arra is keresték a választ, hogy a kitöltők szerint milyen ismeretekre van szüksége annak,
aki informatikai területen dolgozik, vagy ott szeretne elhelyezkedni. A válaszadók
több mint nyolcvan százaléka szerint a logikus gondolkodás és a problémamegoldó képesség szükséges feltétele az informatikai területen való elhelyezkedésnek, és 59 százalékuk úgy gondolta, hogy mindkét tulajdonsággal rendelkezik.
A felmérésben részt vevők kétharmada szerint a tanulásra való hajlandóság,
az önállóság és a precizitás is fontos, viszont alig nyolc százalékuk tartja csak
szükségesnek IT-területen a jó beszédkészséget. Az eredmények alapján a kutatás szervezői úgy látják, hogy a válaszadók többnyire egységesen egy bizonyos
kategóriába sorolják az informatikát, holott ennél jóval több területe létezik. Ezek
ráadásul sok esetben más-más kompetenciát igényelnek, így az egyén erősségei
az egyik munkakörben jobban, a másikban kevésbé kamatoztathatók, általánosítani azonban semmiképp nem célszerű. A magyar informatikai szakmák
ismertségéről szóló kutatásból az derült ki, hogy az átlag az IT-szakmák felét
sem ismeri, és a többség arról is tévesen gondolkodik, hogy milyen tulajdonságokra van szüksége egy informatikusnak. A felmérés készítői összességében azt
állapították meg, hogy az informatikai szakmák sokszínűségére érdemes minél
többféle fórumon és módon felhívni a pályaválasztók ﬁgyelmét.
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tek ezen a területen azok a szakemberek,
akik jól tudják kifejezni magukat, könnyen
megértik mások problémáját, amit aztán
képesek egyszerű nyelvezetre vagy akár
más nyelvre lefordítani. Az is kulcsfontosságú, hogy ezek a szakemberek mennyire tudnak egy problémát a lehető legprecízebben,
kellő részletességgel leírni. Sokszor nagyobb
hangsúly van azon, hogy jól értette-e meg
az informatikus a problémát, mint azon,
hogy képes-e leprogramozni a megoldást.
A programozó esetében tehát kulcsfontosságú a matematikai mellett a kommunikációs készség is. Mit neveznek
algoritmikus gondolkodásnak?

– Az algoritmikus gondolkodás inkább a
programozó matematikushoz áll közel, aki
képes logikai lépésekben, algoritmusokban
gondolkodni. Erre sokan azt mondhatják:
mindig gyenge voltam matekból, és nem
is szerettem, úgyhogy ebből inkább nem
kérek. Természetesen nem állíthatjuk azt,
hogy a programozásban nincs szükség
matematikai ismeretekre, de csak egy bizonyos feladattípushoz, és nem biztos, hogy
a résztvevők közül mindenkinek foglalkoznia kell ezzel.
Azt olvastam, hogy a programozásban
a logikai és matematikai gondolkodásért felelős agyterületek mellett fontos
szerep jut a nyelvi területeknek is. Ön
is osztja ezt a véleményt?

A köztudatban az a kép alakult ki az informatikusról, hogy egy nem túl kommunikatív
ember, aki a szoba sarkában ülve csendben javítja a számítógépeket.

voltunk kíváncsiak, hogyan próbálnak a ﬁatalok a későbbi felsőfokú tanulmányaik
felé orientálódni, miként választanak maguknak szakmát adott szempontok szerint.
A felmérésben, azon kívül, hogy megkérdeztük, milyen irányban gondolkodnak,
illetve mi alapján döntenek, arra is igyekeztünk választ kapni, hogy az informatikával
kapcsolatban milyen ismereteik, információik, benyomásaik vannak a ﬁataloknak.
Melyik az a szakterület, ami mond nekik
valamit, és mi az, amiről még csak nem is
hallottak. A kutatás kitért arra is, hogy tud-
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ják-e, milyen típusú képességekre van szükség ahhoz, hogy valamelyik IT-szakmában
elhelyezkedjenek. A köztudatban az a kép
alakult ki az informatikusról, hogy egy nem
túl kommunikatív ember, aki a szoba sarkában ülve csendben javítja a számítógépeket. Ahhoz, hogy rájöjjünk, mennyire téves
ez az elképzelés, elég, ha megnézzük, merre
tart napjainkban például a szoftverfejlesztés. Olyan óriási rendszerekről beszélünk,
ahol nagy jelentősége van annak, hogy valaki mennyire képes közösségben dolgozni,
hogyan tud kommunikálni. Előtérbe kerül-

it

– Ennek az lehet a hátterében, legalábbis én
azt hallom ezzel kapcsolatban, hogy nemcsak Magyarországon, hanem világviszonylatban sem olyan régi ez a szakma, aminek
a tervezési szakasza többnyire a nyolcvanas, kilencvenes években zajlott. Napjainkra a legtöbb megoldást valaki már egyszer
megírta, kidolgozta, tehát a mai szakembereknek nem kell a nulláról indulniuk. A különböző programnyelvek, bár más-más célokra jók, a beszélt nyelvhez hasonlóan
épülnek fel, és aki könnyen tanul nyelvet,
az könnyen tanul programnyelvet is.
A kutatás eredménye alapján milyen
irányú felkészülést, illetve képességek
fejlesztését javasolja a fi ataloknak?
Például hogy tisztában legyenek azzal,
megfelel-e a munkáltatók igényeinek
az, amit magukról gondolnak?

– Rengeteg ingyenes és nyilvános teszt van
a neten, illetve személyes tanácsadáson is
fel lehet mérni, hogy a ﬁatal pályakezdő tud-
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ja-e, milyen adottságai erősek, illetve melyek
gyengék. Ezek alapján lehet a képességeket
vizsgálni, például kiderül, hogy igaza van-e
annak, aki úgy gondolja, ha az iskolában
nem volt jó matekból, akkor nem jó a logikai képessége. Érdemes ezzel foglalkozni,
de mindenképpen az érdeklődés oldaláról
közelíteném meg, hogy milyen IT-szakma
mellett döntsön a pályaválasztás előtt álló,
vagy karrierváltáson gondolkodó ﬁatal.
A kiberbűnözés terjedésével minden
bizonnyal egyre nagyobb az igény a jól
képzett információbiztonsági szakemberekre.

– Egyre jelentősebbé válik a biztonság kérdése. Egy ismerősöm megkérdezte tőlem,
tudom-e, hány bankba törtek be az utóbbi
években? Nyilván nem sokba. Ehhez képest
manapság mégis sokkal több pénzt lopnak
el, mint huszonöt évvel ezelőtt. Ma már
a bankrablások jelentős része az online térben zajlik. Az IT biztonsági szakemberek
iránti igény folyamatosan nő, de ez is egy
olyan terület, ami komplex tudást igényel,
és a becslések szerint világszerte több millió
betöltetlen állás van az informatikai biz-

tonsággal összefüggő területeken. Érdekes
kutatási eredményekről lehet olvasni azzal
kapcsolatban, hogy egy informatikusnak
nem bizonyos tudásra van szüksége, hanem a folyamatos tanulásra és változásra
való hajlandóságra. Ezért gondolom, hogy
az IT-területet az érdeklődés oldaláról érdemes megközelíteni. Ha valaki szeretné
megtudni, hogyan törnek be a számítógépekbe a hackerek, és ez annyira érdekli,
hogy elkezd utánaolvasni, az sokkal előremutatóbb gondolkodás, mintha az motiválná, hogy az etikus hackert ma nagyon jól
megﬁzetik, és ezért megy el egy ilyen irányú
képzésre.
Milyen cégek alkalmaznak etikus hackert? Elsősorban a nagy bankok, multinacionális vállalatok?

– Van olyan etikus hacker, aki a nagyvállalatok biztonsággal foglalkozó osztályán
dolgozik, illetve vannak biztonságra specializálódott szakértő cégek, amelyek mások megbízásait teljesítik. Magyarországon
az egyik legnagyobb informatikai biztonsági szakembereket foglalkoztató szervezet
maga a honvédség.

it

Milyennek látja az informatikai szakmák jövőjét, mi a fejlődés iránya?

– A legnagyobb szakemberhiánnyal a programozási, valamint a biztonsággal foglalkozó területeken küzdenek az állami és
az üzleti szektorban egyaránt. Nagy kereslet mutatkozik még a rendszerszervezők
és az üzleti elemzők iránt, és úgy gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz, sőt,
a korábban tapasztalt tendenciák még
inkább felgyorsulnak. Nehéz lenne megmondani, hogy hány emberre van szükség
ezen a területen idehaza. Tulajdonképpen
egy globális piacról beszélünk, és hamar
híre megy, ha Magyarországon egyre több
jó szakembert lehet találni, ezért a külföldi cégek szívesebben jönnek – már most
is – ide, és hoznak létre leányvállalatokat
nálunk. A jó szakemberek iránt kiapadhatatlan az igény, amit sohasem fogunk
tudni teljesen kielégíteni, mert minél
többen vannak, annál többen jönnek ide,
hogy alkalmazzák őket. Lehetne akár országos stratégia az informatikai szakemberek képzése, mert hosszú távon a stabil
munkalehetőségek ezeken a területeken
lesznek. ¡
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16 kilobájt, moduláris felépítés • gépi tanulás

Negyvenéves az IBM PC
Egyes generációk számára talán hihetetlen, de már
négy évtizeddel ezelőtt, 1981-ben mutatkozott be
az a személyi számítógép, amely feltehetően a legnagyobb hatást gyakorolta az emberek életére. Az első
IBM PC hivatalosan négy évvel később jutott át a vasfüggönyön, és érkezett meg Magyarországra.

A

z eredetileg 5150-es modellnek nevezett számítógépet egy tizenkét főből álló csapat tervezte, a csoportban pedig egyetlen női informatikus,
Patty McHugh vett részt. Az 1565 dollárba kerülő első változat mindössze
16 kilobájt RAM memóriával rendelkezett, a bővítés 640 kilobájtig volt lehetséges. Összehasonlításul: manapság egyetlen, okostelefonnal készült fotó is
több helyet foglal el. Az IBM modelljének legnagyobb újítása az volt, hogy teljesen moduláris volt a felépítése, azaz a számítógép képességeit az alaplapjába
helyezhető, cserélhető kártyákkal lehetett bővíteni. A gépet ennek megfelelően egy Charlie Chaplinre hasonlító ﬁgurával is reklámozták, ezzel is utalva
arra, hogy senkinek sem okoz gondot a használata. Az IBM PC két másik céggel szoros együttműködésben készült: az Intel szállította a mikroprocesszort,
a Microsoft pedig az operációs rendszerért felelt. Ez a három vállalat aztán
évtizedekre meghatározta az üzleti, irodai számítógépek fejlődési irányát.
A számítógép rövid időn belül az egyik legnépszerűbb modellé vált az egész
világon, és ezt tekintik a modern PC-k ősatyjának is. Kora legnagyobb riválisának az Apple Macintosh számított, azonban az IBM PC népszerűsége töretlen
maradt hosszú időn keresztül. ¡

Öt kilométert futott
egy kétlábú robot
Két bukása ellenére 53 perc és 3 másodperc
alatt teljesítette a világon először robot
futva az öt kilométeres távolságot. Az Oregoni Állami Egyetem (OSU) csapata által
fejlesztett kétlábú Cassie egyetlen töltéssel
vitte véghez a történelmi tettet.

az egyensúlyát úgy, hogy menet közben egyik lábáról a másikra
helyezi át a súlypontját. A kétlábú robot időeredménye egy kezdő
futóéval vetekszik, ráadásul képes lett volna jobb eredményre is,
ám kétszer is elesett a kísérlet során. Első alkalommal a számítógép
túlmelegedett, másodszor pedig a kezelője túl gyorsan utasította,
hogy kanyarodjon be egy helyen. A kisebb bakik ellenére a szakértők szerint ez a siker lehetőséget adhat a többi fejlesztőnek,
hogy elkezdjenek kétlábú robotokban is gondolkodni. ¡

A

robotot az egyetem dinamikus robotikai laboratóriuma tervezte meg az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának
Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynökségétől kapott egymillió dolláros támogatásának köszönhetően, és az OSU spinoﬀ cége,
az Agility Robotics gyártotta le. Cassie gépi tanulást használt ahhoz, hogy felismerje az előtte álló akadályokat, terepváltozásokat,
átkelt egyebek közt mezőkön, betonon és kavicsos területen is.
A mozgását „deep learning”, azaz mélytanulásos algoritmus segítségével fejlesztve a számítógép magától jött rá, hogyan tartsa meg
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Christian Wolmar

A vasút története
Kossuth Kiadó

A könyv érdekfeszítő módon tárja fel
a vasúti közlekedés történetét a legelső
gőzmozdonyoktól egészen a legmodernebb, nagy sebességű gyorsvasutakig.
Bemutatja a vérrel és verejtékkel épített
vasútvonalak történetét, a forradalmi
újításokat, továbbá az azok hátterében
álló tragédiákat és diadalokat – mindazt, ami világszerte meghatározta
a vasút történetét.
Megismerhetjük belőle a többi között
a transzszibériai vasútvonal,

az Orient expressz vagy a mágneses
lebegő vasutak történetét, valamint azt,
miként hatott a vasút, a mozdonyok és
vonatok fejlődése a világ folyására.
A fotókkal, térképekkel és diagramokkal gazdagon illusztrált kötet bemutatja
a kontinenseket, hegyeket-völgyeket átszelő vonalakat, a különböző korszakok
fontosabb, olykor korszakalkotó vonatait és mozdonyait, valamint a mögöttük
rejlő mérnöki munkát. •

Constantinos C. Markides

Szervezzük újra!
Vállalatok az állandósult
diszrupció korában

a kutatásokkal és esettanulmányokkal
alátámasztott kötet.
Hogyan készíthető fel egy vállalat
az állandósult, egymást érő és mindent
felforgató változásokra? A kötet ezért
tudományos és gyakorlati példákon
keresztül egyaránt feltárja azokat
a lépéseket, amelyeket a vezetőknek
a siker érdekében meg kell tenniük. Új
módszereket javasol a mozgósításra,
hogy azonnal felismerjük a közelgő
változást, de gyorsan és hatékonyan
válaszolni is tudjunk rá. •

Pallas Athéné Könyvkiadó

A technológiai fejlődés, a geopolitikai átrendeződések, a makroökonómiai,
demográfiai, intézményi, környezeti és
járványügyi fordulatok olyan elegyet
hoznak létre, amelyhez képest a digitális forradalmat gyermekjátéknak fogjuk
érezni – állítja a szerző. A vállalatoknak folyamatosan készen kell állniuk,
hogy az őket érintő kihívásokra válaszolni tudjanak. Ebben segítheti őket

Åsa Wikforss

hogy elhisszük az álhíreket, a hazugságokat és a propagandát. Hogyan
válhatunk immunissá rájuk? Milyen szerepet játszik ebben a média, és mi
az iskola feladata? Tanulható a kritikus
gondolkodás és a forráskritika? Léteznek alternatív tények?
A szerző ezekre a kérdésekre kísérel
meg választ adni, miközben meghatározza a tudás fogalmát, valamint górcső
alá veszi a tény- és tudásrezisztencia
okait és következményeit. Bemutatja
azokat a pszichés mechanizmusokat,
amelyek gátolják a tudásszerzést, és
beavat abba is, hogy miként lehet
ezt kiküszöbölni. •

Alternatív tények
A tudás és ellenségei
Typotex Kiadó

Az emberi tudás közös, az ismereteink nagy részét másoktól szerezzük. Ha csak saját tapasztalatainkra
hagyatkoznánk, a világról alkotott
tudásunk információmorzsák összefüggéstelen halmazára zsugorodna.
A tudás társadalmi természete az oka,
hogy képesek vagyunk azt felhalmozni
és generációról generációra továbbadni. Ugyanakkor ez az oka annak is,

lapozó
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szedőgép, hangjegyíró gép, búvárhajó, számológép, gépfegyver, egysínű vasút, függővasút
Forrás: Arcanum/Vasárnapi Ujság, 1857. február 1.

Szerző: Stöckert Gábor

Az élhetetlen
mérnökzseni
A feltalálókra általában a találmányaik okán emlékszik az utókor, és többnyire ismert, hogy milyen ötletek alapján tervezték meg vívmányaikat.
Kliegl József esetében ez kevésbé igaz, mivel számos találmányáról alig
maradtak fenn konkrétumok. Az viszont bizonyos, hogy a kortársai zseniális mérnöknek tartották, és egyebek között a vasúti közlekedés reformjából is kivette a részét – vagy inkább ki akarta venni.
Kliegl 1795 karácsonyán született Baján, és egyetemi tanulmányait Pesten kezdte el, de már ekkor is több dolog érdekelte. Belekóstolt a műszaki
tudományokba, aztán Bécsben a Képzőművészeti Akadémián festőnek
tanult, majd gazdasági pályán próbált szerencsét, később pedig a bajai
lakatoscéh tagja lett. De akárhol is fordult meg, örök szenvedélye maradt
a gépek tervezése. 1835-ben modern nyomdai szedőgépet konstruált,
amelyet Vörösmarty Mihály és Jókai Mór is méltatott, majd hangjegyíró
gépet alkotott, amelyet Liszt Ferenc és Erkel Ferenc is használt. Tervezett még búvárhajót meg számológépet, a szabadságharc idején pedig
gépfegyvert is. Találmányai azonban vagy nem valósultak meg, vagy más
gazdagodott meg rajtuk. Kliegl ugyanis egész életében szegénységben élt,
általában festésből. Mecénást nem tudott szerezni, szabadalmainak érvényesítésében nem volt olyan dörzsölt, mint sok más feltaláló, és családi
gondjai is akadtak bőven (tíz gyereke született, majd megözvegyült).
A vasúti találmányok élete utolsó évtizedeiben foglalkoztatták.
A 19. század közepén többen kísérleteztek egysínű vasúttal (az első ilyet
1820 körül tervezte meg az orosz Ivan Elmanov), és Kliegl is beállt a sorForrás: Wikipédia

Kliegl József az 1850-es években

A wuppertali függővasút 1913-ban

ba 1845-ben. Egy szlavóniai fakitermelő vállalattól kapott
megbízást egy egysínű vasút építésére, ám mire elkészítette a tesztkocsit, a cég megszűnt, és Klieglt nem ﬁzették
ki. Egy évvel később másik vállalattal szerződött, ekkor egy
760 méteres tesztpályát is épített, de ez a megrendelő is
csődbe ment, Kliegl pedig mindent kénytelen volt eladni,
hogy hiteleit ﬁzesse. A találmányról nem maradt fenn műszaki leírás, csak azt tudjuk, hogy jól működött, és Kliegl
eredményes bemutatókat tartott vele. Valószínűleg felfüggesztett sínen gördülő függővasút volt. Az első ilyen
berendezés 1897-ben állt szolgálatba a németországi
Wuppertalban – csak pénz és akarat híján nem előzte meg
ezt évtizedekkel a magyar feltaláló, aki Pestre is egysínű
vasutakat álmodott.
Később Kliegl gőzmozdonyt tervezett meredek hegyi
pályákra, olyan megoldásokkal, amelyekkel a jármű könynyen vette az emelkedőket, különleges fékjeivel pedig
lejtmenetben is hamar meg tudott állni. Kliegl az épülő
semmeringi pályához fűzött reményeket, ezért Ausztriában szabadalmaztatni akarta terveit, de a bécsi találmányi hivatalban ellopták a terveket, és mások húztak belőle
hasznot. Így Semmeringben valóban Kliegl elképzelései
szerint épült meg a hegyi vasút, ő azonban ebből egy ﬁllért
sem látott. 1848-ban Petőﬁ Sándor is dicsérte vasúti vívmányaiért Klieglt, „a nagy gépészt”, de a magyar államigazgatás nem volt vevő a feltaláló ötleteire, Széchenyi sem
állt szóba vele. Az általa tervezett sínlerakó mozdony sem
valósult meg, bár vélhetően hasonló elven működött, mint
a későbbi hernyótalpas sínlerakó gépek, amelyek rengeteg
izommunkát spóroltak meg a vasútépítőknek. Elképzelhető, hogy ezek a találmányok nem lettek volna gazdaságosak, az viszont bizonyos, hogy nem kaptak elég ﬁgyelmet.
A feltaláló 1870-ben hunyt el Pesten, emlékét Baján
szobor őrzi, amelyet ükunokája, Kligl Sándor készített. ¡
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