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A konferencia programja
Nemzetközi kitekintéssel indul a konferencia, amelynek során képet kapnak
a résztvevők a Fit for javaslatcsomag távhőszektorra gyakorolt hatásáról
a Euroheat & Power képviselőjétől, majd a szomszédos országok távhős
kollégái ismertetik rendszereik sajátosságait és jövőképüket.
Az angol nyelvű előadások után hazai szereplők projektjei ismerhetők meg,
mint például a házigazda Evat Zrt. Hőtároló tartály park kivitelezési tapasztalatai.
A második nap délelőttjén két szekció várja az érdeklődőket. Az egyik teremben a Danfoss Kft. innovációit ismerhetik meg a résztvevők, ezzel párhuzamosan folytatódik a távhőszektort érintő aktualitások bemutatása, a többi között
az épületenergetikai rendelet módosítása kapcsán felmerülő változások.
Ebéd után Orbán Tibor, a MaTáSzSz elnöke nyújt tájékoztatást a távhőszektor
jövőjéről, majd kormányzati szereplők osztják meg a legfrissebb szabályozási,
ﬁnanszírozási tudnivalókat. Befejezésül a hidrogén jövőbeli szerepét ismertetik
a meghívott előadók. A nap zárásaként ünnepélyes díjátadó keretében ismerik
el a távhőszektor kiválóságait.
A harmadik napon az Evat Zrt. fűtőművét tekinthetik meg az érdeklődők.

Bővebb információ: tavho.org

Csípős helyzet
Anyám gyakran meséli, hogy gyerekként nem telt el év,
hogy ne léptem vagy tenyereltem volna méhecskébe,
darázsba. Nem szándékosan kerestem a bajt, hanem annyi
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volt belőlük, hogy az ember óhatatlanul csípés áldozata
lett. Évek óta nem történt ilyen velem, de ennek nem csak
az az oka, hogy óvatosabb lettem. A rovarok, ezen belül
a beporzó rovarok száma, sokfélesége folyamatosan
csökken. A mérték eltér, a visszaesés egyértelmű. Németországban bizonyos fajok esetében 70 százalékos visszaesést állapítottak meg. Egy globális tanulmány szerint
a bolygó egészén drasztikus a csökkenés a méhek és a da-

a Nemzeti Botanikus Kert márciusban, Beporzók napja
néven ismeretterjesztő napot szervezett Vácrátóton.
A kert dolgozóinak legfőbb üzenet az volt, hogy a beporzók kipusztulásának következményei beláthatatlanok.
A termesztett növények háromnegyedének valamilyen
mértékben szüksége van a beporzókra – gyümölcsfáink
zöme sokkal kevesebbet, vagy nem is teremne nélkülük.
Alapvető érdekünk tehát a viráglátogatók megőrzése. Ahol
nincs beporzó, ott le kell cserélni a növényi kultúrát. Csakhogy a cserebere nem megy a végtelenségig. Minél több
növényt szeretnénk megőrizni, annál több beporzóra
van szükség. Méhekre és a többiekre.
Itthon 1994-től április utolsó napja volt a méheké, majd
szlovén javaslatra az ENSZ Közgyűlése 2017 decemberében
május 20-át nyilvánította a méhek világnapjává.
Bárcsak idén, jövőre meg később is megszúrna egy-egy!
Szegedi Imre
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Interjú Horváth Adrián építőmérnökkel

Mielőtt belemerülünk életútjába, tisztázzunk egy fogalmat.
Ipari professzor a Műegyetemen, de mit jelent ez a kifejezés?

három évtizedes tapasztalattal a háta mögött állt a katedrára. Könnyen ment?

– Évekkel ezelőtt megkeresett Dunai László, a Műegyetem Építőmérnöki Karának dékánja és a Hidak és Szerkezetek Tanszék vezetője, hogy oktassak náluk. Nem vagyok egyetemi ember, nem
PhD-ztem, de Széchenyi-díjasként előadást tarthatok egyetemen.
Két éven át gondolkoztam azon, hogyan férne ez bele az életembe, hiszen nagyon más tanítani, mint gyakorolni a szakmát. Nem
tanultam a tanítást, márpedig én semmit sem szeretek rosszul
csinálni. Amikor végül rászántam magam, megkérdezte, hogy mit
szólnék az ipari professzori titulushoz? Nekem ez nem volt fontos, de ő úgy ítélte meg, hogy általában sem mindegy, de a hallgatóknak sem mindegy, hogy ki tanít az egyetemen, ki tanítja őket.
Ám ez nem volt egyszerű, mert ez a cím még csak Dunai László fejében létezett. Először tájékozódott a koncepciót és az esetleg létező hasonló gyakorlatokat illetően az egyetemi karoknál, a többi egyetemnél, majd a szigorú feltételek megfogalmazása után
a BME döntött a cím alapításáról, és annak szabályait beiktatta
a Humánpolitikai szabályzatába. Annak adományozható a cím,
akinek egyetemi végzettsége van, kiemelkedő szakmai tevékenységét Kossuth-, Széchenyi- vagy Gábor Dénes-díjjal ismerték el,
és részt vesz az egyetem oktatómunkájában. Én 2015 óta vettem
részt a Hidak és infrastruktúra-szerkezetek tárgy oktatásában,
így az oktatási részvétel feltételnek is megfeleltem.

– Nem, mert bár sok szakmai előadást tartottam, azok legfeljebb 25-30 percesek voltak, és olyanoknak, elsősorban mérnököknek beszéltem, akik értették a mondanivalómat. Az egyetemen 2 × 45 perces előadásokat kell tartani olyanoknak, akik
éppen elkezdtek ismerkedni a mérnöki pályával. Aki oktat,
annak tudnia kell, hogy mi az a tudásanyag, ami átadható
egy-egy előadáson. Ne sokat adjunk, mert az megérthetetlen,
de ne is keveset! Sokat készültem az óráimra, sőt, a kollégák
előadásaira is bejártam, hogy lássam, ők miként oktatnak.
A vizsgáztatást is meg kell tanulni. Úgy érzem, most már rutinosan állok a katedrán. Azt látom, hogy nagyon más a világ,
mint a mi időnkben. Mi ötéves rendszerben tanultunk, hetente 40-45 óra előadásunk és gyakorlatunk volt, most ennek
a fele kötelező. A mi időnkben kétszer-háromszor több oktató
jutott egy hallgatóra, mint most. Volt idejük, hogy velünk foglalkozzanak.

2017 tavaszán másodmagammal
az ipari professzori címet megkaptam.
Jelenleg négy ipari professzora van az egyetemnek.
Sokszor hallani, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja,
az oktatja. Az Ön esetében ez nem igaz, hiszen több mint
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Ebből az következik, hogy az egyetemről kikerülő szakemberek kevésbé felkészültek?

– Nem, csak több tekintetben nehezebbnek tartom a hallgatók
helyzetét. Nincsenek az egyetemi tanulmányaik során végig működő tankörök, ahol az óhatatlanul összetartozó hallgatók segíthették egymást. Nincs, vagy kevés van a délutáni gyakorlati órákból, ahol mi számpéldákon és tanári magyarázattal érthettük meg
az előadásokon hallott elmélet gyakorlati alkalmazhatóságát, és
a BSc-MSc rendszert sem tartom szerencsésnek az építőmérnöki
oktatásban. A BME-en a BSc képzés négy évig tart, véleményem
szerint kicsit zsúfolt. A másfél éves MSc képzésben részben már
azt is tanulják a hallgatók, ami a mi időnkben már csak a szakmérnöki oktatásban volt tananyag a végzett mérnököknek. Jól
felkészült mérnököket kapunk.
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Hogyan került erre a pályára?

– A családunkban nem volt műszaki szakember. Édesapám lehetett volna, de őt érettségi után behívták katonának. A második
világháborúban híradós századparancsnok volt, angol fogságba
esett. Megbízhatatlannak minősítette az 1945 után létrejött új
rendszer, ezért nem tanulhatott tovább, pedig ő igazán tehetséges, műszaki vénával rendelkező ember volt, de nem tudott kiteljesedni. Sokáig én sem voltam azzal tisztában, hogy mi lesz belőlem. Jó voltam matematikából és ﬁzikából, emellett érdekeltek
a nyelvek. Az Élet és Tudomány ismeretterjesztő hetilapot járattuk, az abban közölt feladványokat mindig megoldottam. Szerettem sakkozni, egyszer beválogattak a budai leánycsapatba. Ez úgy
történt, hogy rendszeresen beküldtem a Támadás a király ellen
című tévés sakkműsorban feladott sakkfeladványok megfejtését,
majd értesítettek, hogy menjek el egy válogatóra. A nevem alapján
lánynak gondoltak. Elmentem, rám csodálkoztak, majd megegyeztünk, hogy nem vagyok lány. Tartalék lettem a budai ﬁú csapatban. A budapesti Petőﬁ Gimnáziumban érettségiztem 1973-ban.
Az iskola kosárlabdacsapatával 1972-ben Budapest-bajnokok és
országos második helyezettek lettünk a középiskolás bajnokságban. A kérdésre visszatérve: az egyetlen, általam ismert mérnöki
szakma, az építészmérnök volt, de az nem akartam lenni, mert nekik szabad kézzel kellett rajzolniuk. Erre én nem vagyok alkalmas,

tehát általában a mérnökségre sem vagyok alkalmas – gondoltam
én. A gimnáziumban az egyik lány azt mondta, legyek építőmérnök, azoknak nem szükséges a szabadkézi rajz. Miért ne? Azóta
sem bántam meg, hogy rá hallgattam, mert nagyon szeretem
a munkámat.
Az I. kerületben, az Attila úton nőtt fel. Nyolc évvel idősebb
nővére 1956 óta külföldön – sokáig Kanadában, most Angliában – él. Ez hogyan történt?

– Érdekes és tanulságos a történet. Nagyon sírós gyerek voltam,
így bizonnyal sokat idegesítettem akkor már iskolás nővéremet.
A szüleim úgy döntöttek, hogy mindenkinek jót tesz, ha ő fél évet
a keresztszüleinél tölt, Kapuváron. Kitört a forradalom, és a keresztszülők eldöntötték, hogy elhagyják az országot. Telefonáltak
apámnak, hogy vigyék haza a lányukat, vagy bízzák rájuk őt. A szüleim haza akarták hozni, de befagytak a váltók, a vonatok nem
indultak. Az idő sürgette a rokonokat, elindultak nyugatra. Édesanyám kórházba került idegösszeomlással. A nővérem 1964-ben
jött először haza, és félve közelített hozzám, mert utolsó együttlétünkkor kiporolta a fenekemet. Azt hitte, ezt az emléket őrzöm
róla. Tévedett, semmit sem őriztem, hiszen alig kétéves voltam
akkor. Tartjuk a kapcsolatot, de nem lehettünk olyanok, mint akik
együtt nőttek fel.
Első munkahelyére, a Főmtervhez 1979. szeptember 1-jén
lépett be, azóta is ott dolgozik. Mi bűvölte el itt egy életre
szólóan?

– Az első munkám egy támfal megtervezése volt, de a következő
már egy érdekes feladat volt: a Kacsóh Pongrác úti felüljáró alatti
gyalogos-aluljáró bonyolult szerkezeti részének a vasalási terveit
kellett elkészítenem. Utána már csak szép és izgalmas munkákat
kaptam. Mérnök gyakornokból hamar tervezőmérnök, majd irányító tervező lettem. Osztályvezetővé 1988-ban, irodavezetőnek
1991-ben neveztek ki. Irodavezetői feladataim mellett a Főmterv
nemzetközi kapcsolatok igazgatója voltam 1997 és 2005 között.

Az első igazán nagy munkám
a Flórián téri felüljáró tervezése volt.
Láttam, hogy az évfolyamtársaim közül sokan évek múltán is még
részfeladatokat végeztek más cégnél, miközben én a sokadik hidam statikáját számolhattam.
Egy felüljáró vagy egy ötszáz méter hosszú híd megtervezése alapvetően eltérő megbízás?

– Nem, lényegében ugyanarról van szó: két pont között kell kapcsolatot teremteni. Alapvető ﬁzikai összefüggések – szilárdságtan,
merev testek egyensúlya – alapján tervezünk hidat, mindegyik
egyedi termék. Minden emberben benne van az alkotás vágya,
engem mérnökként azért ﬁzetnek, hogy hidakat alkothassak. Itt
nincs vissza- vagy mellébeszélés. A híd úgy készül el, hogy közben
nagyon sok embernek kell együttműködnie. Másik fontos szempont, hogy embereknek építünk úgy, hogy a természeti környezetet nem rondíthatjuk el. Ez a nagyon reál terület egyben nagyon
humán is, mert érzékenyen kell rezonálni az igényekre, és sok kollégával kell együttműködni.
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Sohasem számolják el magukat?

– Előfordul, de javítjuk. A hidak száz évre készülő, nagy kockázatú
szerkezetek. Az utolsó számításokban nem lehet hiba. Németországban kötelező a független tervellenőrzés, jó lenne, ha ez nálunk
is gyakorlattá válna.
Szakmai életének legfontosabb alkotásaként a dunaújvárosi Pentele Duna-híd kiviteli tervének elkészítését tartja.
A munkát elnyerő Főmterv Híd- és Szerkezettervező irodájának vezetőjeként, mint a tervezés projekt igazgatója,
a hídszerkezetek felelős főtervezője irányította a tervezési
munkát. Az 1682 méter hosszú híd az M8-as autópályát vezeti át a Duna és annak ártere fölött. Szabad keze volt?

– Alapvetően igen, de voltak befolyásoló tényezők. Az úthálózat
nagyjából meghatározta, hogy hol épülhet a híd, de például arra
is ﬁgyelnünk kellett, hogy a tanulmánytervben meghatározott
hely közelében lévő nagyfeszültségű távvezetékrendszer alatt
nem lehet átkelő. A bal parton volt egy kikötő, a jobb parton pedig a löszfal eróziójára kellett ügyelnünk. Mindezek ﬁgyelembevételével született meg a híd; csak a gyártási és technológiai tervek
elkészítése 25 ezer mérnökórába került.

A megrendelő különleges átkelőt várt, így
jött létre a jól ismert ívhíd, amelynek a kiviteli,
majd a gyártási és technológiai terveinek
elkészítésében alapvető volt a szerepem.
Ezt tartom szakmai munkám csúcsának. Vélhetően mások is, hiszen ezért kaptam a Széchenyi-díjat.
Nem csak új hidakat tervez, régieket is átnéz. Ilyen volt
az 1996-ban százéves Szabadság híd felülvizsgálata, felújítási kiviteli terve. A háborús sérülések és a korrózió a világ
talán legszebb hídjának teherbírásáról kétségeket vetett
fel. Több szakértő javasolta a villamosforgalom megszüntetését a szerkezeten, különösen egyik rácsrúdjának 1985ben történt megroppanása után. Önök azt állapították meg,
hogy a teherbírása megfelelő, a jelenlegi forgalom további
korlátozására egyelőre nincs szükség. Ez a munka miért
volt érdekes?

– Mert izgalmasabb volt, mint egy új híd megtervezése. A szerkezet
minden elemét meg kellett ismerni, hiszen nem lehettünk biztosak
abban, hogy a tervezett méretűek-e? Háborús sérülés, korrózió, fáradás jelensége egyaránt befolyásolta a híd életét. A fáradást előttünk elemző szakemberek arra jutottak, hogy a híd nem alkalmas
a villamosok átvezetésére. Tőlünk azt kérdezték, hogy villamosok
helyett buszokkal hogyan oldható meg a közlekedés? Én abban
sem voltam biztos, hogy a busz átmehet a hídon. Gyorsan kiderült,
hogy a buszok a szélső hossztartók – súlyos korróziós károsodásuk
következtében – elégtelen teherbírása miatt nem közlekedhetnek
a hídon. Akkor mi legyen? Láttuk, hogy a villamosok esetében úgy
számolták a fáradás jelenségét, hogy a villamosok párhuzamosan
járnak át a hídon, nem egymással szemben közlekednek. Először
valószínűségszámítás segítségével igazoltuk, hogy a véletlenszerű
találkozások nem okozhatnak kezelhetetlen feszültséglengéseket,
azaz fáradást a szerkezeten. Később ezt az Egyetem helyszíni mérései igazolták. A lényeg, hogy járhatnak bizonyos a villamosok
a hídon. Most azt nézzük meg, hogy a jelenleg futó idős járművek
helyére milyenek érkezhetnek. Egy biztos: nagyobbak nem.
Most milyen kihívások foglalkoztatják?

Horváth Adrián 1954-ben született Budapesten. A Budapesti
Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar szerkezet-építőmérnöki
szakán 1979-ben szerzett oklevelet, azóta szerkezettervezéssel, főleg hídtervezéssel foglalkozik. A BME Építőmérnöki Karának mérnöki-matematikai szakmérnöki képzését 1984–86 között végezte el. 2008-ban Széchenyi-díjat kapott a Pentele híd
tervezéséért, Csonka Pál-emlékérmet a Magyar Építőművészek
Szövetségétől, 2014-ben a Hidászokért Egyesület Feketeházy
János-díját ítélte neki a szakmai közösség. A Műegyetem
Építőmérnöki Karának Hidak és Szerkezetek Tanszékén 2015
óta oktatja a Hidak és infrastruktúra-szerkezetek tantárgyat,
eleinte társelőadóként, 2017 óta egyedüli előadóként. 2017ben ipari professzori címet kapott. A Magyar Mérnöki Kamarában szinte a megalakulásától kezdve tevékenykedik, jelenleg
a Tartószerkezeti tagozat elnökségének a tagja.
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– Kizárólag szakmaiak, mert saját kérésemre már nem vagyok tagja az igazgatótanácsnak. Eljött a pillanat, amikor úgy éreztem, át
kell adni a vezetést. Jelenleg a vásárosnaményi Tisza-hidat, illetve
a mohácsi Duna-hidat tervezzük a kollégákkal. Az oktatás mellett
bőven elegendő ennyi szakmai feladat.
Beszélgetésünk előtt elküldte az önéletrajzát, amelynek
meghatározó része a vallással való kapcsolata. Ez mindig
erős volt, vagy új találkozásról van szó?

– Szüleim, szándékuk szerint, hívő katolikus embernek akartak
nevelni, de ennek a gyakorlati megvalósulása elmaradt. Időnként
elvittek misére, ám ennél több nem történt. Tizenévesként sokat
gondolkoztam azon, hogy van-e Isten, vagy nincs? Végül arra jutottam, létezik, de nem kerestem az érdemi kapcsolatot. 1982ben esküdtünk egymásnak örök hűséget a nagyon hívő családból

portré

Interjú Horváth Adrián építőmérnökkel

származó feleségemmel, Faber Enikővel. Az ő és Blanckenstein
Miklós atya hatására lettem gyakorló katolikus. 2002-ben bérmálkoztam a Városmajori Jézus szíve plébániatemplomban.
A Krisztinavárosi Nagyboldogasszony Cserkészcsapatban tíz évig
voltunk a feleségemmel a kicsik vezetői. A krisztinavárosi Havas
Boldogasszony-plébánián sok éve szervezek közösségi programokat, így szakmán kívüli társadalmi szerepvállalásom ide kötődik.
Feleségemmel 2006–2007-ben elvégeztük a népijátszóház-vezető
tanfolyamot a Hagyományok Házában. Idén lesz tizenöt éve, hogy
táncolunk a Jókai néptáncegyüttes felnőtt csoportjában. Több
mint tíz éve kántálni járunk barátainkkal az adventi hétvégéken.
Érdekelnek a kultúrák, a magyar történelem, a gazdaság, az emberi viselkedés, a gondolkodás. Az elmúlt 10-15 évben egyre jobban foglalkoztat a magyar népművészet, a népzene és a néptánc.
Emellett teniszezem és síelek.
Két fiuk született: Domonkos villamosmérnök, informatikus, agykutató. Ágoston villamosmérnök, anyagtudományokból doktorált. E két pályát egy kicsit bővebben
is elmagyarázná?

– Domonkos villamosmérnökként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Már úgy ment oda, hogy valamilyen határterületi témával akar foglalkozni, és ott az Információs Technológiai
és Bionikai Kar megalapítása óta folyik bionikai képzés. Münchenben a hallásközpont kutatásával került szorosabb kapcsolatba.
Amerikai származású professzora mondta neki, ahhoz, hogy agy-

kutató legyen, nem kell orvosi diploma. Ő ﬁzikus. Ágoston ﬁam
a Műegyetemen villamosmérnökként diplomázott. Szilíciumalapú
mérőeszközök fejlesztésével foglalkozik, amiket az agykutatásban
használnak.
Ennyi sikeres híddal a háta mögött, nem merült fel, hogy
külföldön kamatoztassa a tudását?

– Eljátszottam a távozás gondolatával, de elvetettem, mert – hála
a Főmterv vezetésének – itthon olyan nagy szabadságban dolgozhattam, mint kevesen. Ennek ellenére számos külföldi kötődésű
feladatom volt. Hét évig döntően külföldi megrendelőknek dolgoztam kollégáimmal itthon, ami rengeteg vállalkozási és tervezési
tapasztalatot adott. Az építési beruházásokban rendkívül szűkös
években hídvizsgálatokat végeztünk, hídfelújításokat terveztünk,
illetve leromlott állapotú hidak teherbírásának számításában mélyültünk el. Mindehhez sokat segített az 1988-tól kialakult szoros
kapcsolat a Maunsell brit tervezőcéggel. Rendkívül sokat tanultam
tőlük. Például ők mutatták meg, hogyan tudok hatékonyan vállalkozni, miként kell új kapcsolatokat kiépíteni, és hogyan mondjak
olyan árat, amivel nyerhetek, de közben a projekt kivitelezése sem
lesz veszteséges.
Kivel folytassuk sorozatunkat?

– Sótonyi Péter egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem érsebészét ajánlom ﬁgyelmükbe, aki nagy tudású orvos és jó ember. Mindig mosolyog. ¡
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Új kvantumbit
Több kvantumbites logikai művelet és
kvantuminformatikai rendszer valósulhat
meg kétdimenziós anyagokban előállított ponthibákkal – erről a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói írtak a Nature
Communications folyóiratban.

A

kvantumtechnológia a kvantummechanika alapvető jelenségeit az informatika, a kommunikáció és a méréstechnika
szolgálatába állítja, és a klasszikus megoldásokhoz képest pontosabb vagy gyorsabb eredményeket ér el vele. E rendszerek alapvető
építőkövei a kvantumbitnek vagy qubitnek nevezett kétállapotú
rendszerek. Többféle kvantumrendszer vetődött már fel kvantumbitek megvalósítása céljából, és ezek között a félvezetőbe ágyazott
ponthibák igen ígéretesek a szoba-hőmérsékletű működés szempontjából.
A kristályokban a ponthibák gyakran előforduló molekulaszerű képződmények. Ezek a kristálynövekedés során vagy utólag,

A kétdimenziós volfrám-diszulﬁdba ágyazott szénatom, amely
lézergerjesztés segítségével kvantumbitként használható.

például ionbesugárzás révén jöhetnek létre. Persze nem minden
ponthiba vagy nem minden gazdakristály alkalmas kvantumbitek
ﬁzikai megvalósítására, mert az ilyen működésnek szigorú követelményei vannak. Gali Ádám kutatócsoportjának legfrissebb tanulmányában szisztematikusan vizsgálták a semleges töltésű szénhiba kvantumbitként való használhatóságát az atomi vastagságú
volfrám-diszulﬁdban. Eredményeik alapján a hiba kvantumbitként
hasznosítható. A kutatócsoport munkája hozzájárul ahhoz, hogy
több kvantumbites logikai műveletet és kvantuminformatikai
rendszert valósítsanak meg kétdimenziós anyagokban előállított
ponthibákkal. ¡

Az avar kori elit genetikája A
A rangos Cell élettudományi szaklapban április elején
megjelent az avar kori elit genetikai kutatásának
újabb eredményeit bemutató tanulmány. A kutatásban tizenhét hazai intézmény vett részt.

A tanulmányban vizsgált lelőhelyek a Kárpát-medencéből, megjelenítve
a vizsgált mintaszámokat temetőnként.
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tanulmányban 66 Kárpát-medencei, a 4–8.
században élt ember maradványait elemezték, köztük a valaha felfedezett nyolc leggazdagabb, aranytárgyakkal együtt eltemetett
avar előkelőét. Az archeogenetikai eredmények
alapján az derült ki, hogy az avarok néhány esztendő alatt több mint 5000 kilométert tettek
meg Mongóliától a Kaukázusig, majd további tíz
év múlva a mai Magyarország területén telepedtek le. Ez a migráció az emberiség történetének
egyik leggyorsabb, nagy távolságú vándorlása,
amely az ősi DNS-nek köszönhetően most rekonstruálhatóvá vált.
A domináns kelet-ázsiai genetikai örökség
megtalálható a Duna–Tisza közi központi avar
települési terület több temetőjében is. Az elsődleges települési régión kívül azonban nagy eltérést tapasztaltak a kutatók az egyének közötti keveredés mértékében, különösen a dél-dunántúli
Kölked lelőhelyen. Ez arra utal, hogy egy bevándorló avar elit a heterogén helyi elit segítségével
irányította a sokszínű lakosságot. Ezek az izgalmas eredmények rámutatnak arra, hogy mekkora
potenciál rejlik a genetikusok, régészek, történészek és antropológusok példátlan együttműködésében a népvándorlás korának kutatásában.
A kutatás a HistoGenes, az Európai Kutatási
Tanács által ﬁnanszírozott nemzetközi projekt
része, amely a Kárpát-medence 400–900 közötti
időszakát és népességeit vizsgálja. ¡

vízminőség, algavirágzás, nádirtás, illegális hulladéklerakók, vízszint, kotrás, szennyvíz

Szerző: Szegedi Imre
Forrás: esa.int

Aszályos időben nem is

olyan nagyok a nagy tavak

Milliók pihennek nagy tavaink mellett, ezért a vizük mennyisége, illetve minősége
alapvető jelentőségű. A minőséggel a mérések szerint nincs gond, a mennyiség azonban
kétséges. Az év első három hónapjában a szokásos száz milliméter helyett negyvennyolcvan milliméterrel kevesebb csapadék esett. A csapadékhiány a földeken aszályt
okozott, de akár a nagy tavak vízállására is hatással lehet.

F

innországot szokás az ezer tó országaként emlegetni, pedig
hazánkban is számos vízfelület található. Egészen pontosan 9123 tavat és vizes élőhelyet tartanak számon, ezek
összterülete eléri a 2100 négyzetkilométert. Az apró vízfelületeken kívül 822 tónak a területe meghaladja a fél négyzetkilométert. Nagy tónak a tíz négyzetkilométernél nagyobb számít.
Ebből négy van. Közülük három: a Balaton, a Velencei-tó és a Fertő
tó természetes, a negyedik, a Tisza-tó pedig mesterséges.

A Balaton
Közép-Európa legnagyobb sekély tava a 600 négyzetkilométeres
felületű Balaton, amelynek vízszintje az elmúlt évtizedekben tág
határok – változó szabályozási értékek szerint –, de az időjárás

szélsőségeit lekövetve mozgott. Idén április elején 101 centiméter
volt a vízállás, ami messze meghaladja a 2012-es 38 centimétert,
ám jóval kevesebb a 2013-as 125 centiméternél. 2019 óta a szezon
eleji 120 centiméteres átlagvízállás biztosítása a cél, ami jó a nyaralóknak, ám kevésbé kedvez a nádasoknak. Ez a szint a korábbi
állapothoz képest 10 centiméteres vízszintemelést jelent – a változás 60 millió köbméter többletvízkészlet tározását teszi lehetővé.
A tó teljes térfogata közel két köbkilométer, amihez viszonyítva
a 60 millió köbméter mindössze három százalékot jelent.
Tavaly ősszel Őszintén a Balatonról címmel tudományos előadóülést tartottak Tihanyban a tó tápanyagterheléséről. Az ELKH
Balatoni Limnológiai Kutatóintézete (BLKI) mellett a Középdunántúli és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Balatoni
Halgazdálkodási Nonproﬁt Zrt., valamint a Budapesti Műszaki
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A legújabb, március közepén ismertetett nádfelmérés szerint öt év
alatt hétszeresére nőtt a kiirtott balatoni nádas területe, és újabb
nádasokat rongáltak meg stégbejárók, feltöltések, nyiladékok létesítésével. Az összesen 3400 helyszínen beazonosított nádkárosítások háromnegyedét a szárazföldről induló stégbejárók teszik ki.

és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói és szakértői egyetértettek abban, hogy hazánk egyik legfontosabb természeti kincsét
jó ökológiai állapotban kell megőrizni. A Balaton legfőbb értékét
a környezeti ártalmaktól óvott, természetes állapotát tartó tó
üdülési célú használata jelenti. A jövőben tehát még nagyobb szerepe lesz a víz jó minőségének.
A klímaváltozás és az egyre intenzívebb emberi használat
az utóbbi időben átalakította a tó vízminőségét és élővilágát.

Figyelmeztető jel volt a 2019 augusztusában–szeptemberében kialakult váratlan
és nagymértékű algavirágzás, amely
főként a tó nyugati területeit érintette.
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Megfelelő intézkedések híján hasonló kedvezőtlen jelenségek a jövőben – akár gyakran is – megismétlődhetnek. Mivel
2019-ben a külső tápanyag terhelése nem tért el jelentősen
a 2018-as és 2020-as értékektől, ezért a kutatók véleménye szerint az algavirágzást nagy valószínűséggel nem kívülről érkező
terhelés okozta 2019-ben. A szakemberek szerint az algák elszaporodását okozó nagy volumenű belső tápanyagoknak főleg
az üledékből kellett felszabadulniuk.
A kiváló vízminőség feltétele, hogy kevés hozzáférhető tápanyag legyen, mert így az algák nem tudnak túlszaporodni.
Minden olyan intézkedés fontos, amely tovább mérsékli a tó
külső tápanyagterhelését. Különösen fontos, hogy a kívülről évente érkező, a szakemberek eltérő becslése szerint 80–
180 tonna közé tehető foszformennyiség csökkenjen, mert ez
a tápanyag folyamatosan felhalmozódik a tóban, tovább növeli
a belső terhelést és a havária helyzetek kialakulásának a kockázatát. A szakemberek számos intézkedést javasoltak a Balaton jó vízminőségének biztosításával kapcsolatban: a tóba
jutó tápanyagok mennyiségének további csökkentése mellett
elengedhetetlen a rendszeres monitorozás és kutatás a tavon
és vízgyűjtőjén. 1976 óta naponta mérik, hogy mennyi tápanyagot szállít a tóba a legnagyobb befolyó, a Zala. Viszont az egyéb
vízfolyások terhelésének csak durva becslését teszi lehetővé
a jelenlegi vízminőségi monitoring.
A legújabb, március közepén ismertetett nádfelmérés szerint öt év alatt hétszeresére nőtt a kiirtott balatoni nádas területe, és újabb nádasokat rongáltak meg stégbejárók, feltöltések, nyiladékok létesítésével. Az MTI-t tájékoztató Pomogyi
Piroska hidrobiológus szerint a légi felvételek összehasonlítása
alapján látható, hogy a 2015-ös felvételekhez képest 2020-ra
jelentősen nőtt a „nádirtási aktivitás”. Míg 2015-ben négyhektárnyi területről pusztították ki a nádast 72 helyszínen, öt évvel
később már újabb 28,2 hektárnyi területről tűnt el a növény
újabb 826 helyszínt érintve a nádasövben. A Balaton medrében lévő nádasokban létesült stégek, bejárók, nyiladékok, feltöltések a 2015-ös felvételek szerint 41,8 hektárnyi területet
érintettek 1993 helyszínen. 2020-ra további közel 20 hektárnyi
nádasöv vált „áldozattá”, újabb 1408 helyszínen. A két felmérés
során az összesen 3400 helyszínen beazonosított nádkárosítások háromnegyedét a szárazföldről induló stégbejárók teszik ki.

A Fertő tó
Nagy tavainkkal kapcsolatban folyamatos a vita arról, hogy
a természeti környezet milyen fejlesztéseket bír el, hány ember
tud a vízpartokon úgy pihenni, hogy az általuk okozott terhelés
még nem veszélyezteti az élővilágot. A Balatonnál, de a Fertő
tónál is éles a szembenállás a fejlesztők és a helyiek, illetve a természetvédők között. 2016-ban a kormány 7,9 milliárd forintot
irányzott elő a Fertő tó turisztikai fejlesztésére, majd 2019 tavaszán ezt az összeget 23,2 milliárd forintra emelték. Fertőrákoson a tervek szerint ökocentrum, sportközpont, kikötő,
százágyas szálloda, vendégházak, kemping, étterem, új strand
és kikötő épül. A terveket előbb visszavonták, majd tavaly karácsonykor ismét kiírták a közbeszerzési eljárást.
A Fertő tavi beruházás ellen az MTA Biológiai Tudományok Osztályának akadémikusai azzal érveltek, hogy a be-
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Folyamatos a vita arról, hogy a természeti környezet milyen fejlesztéseket bír el, hány ember tud a vízpartokon
úgy pihenni, hogy az általuk okozott terhelés még nem veszélyezteti az élővilágot.

ruházás súlyosan károsítaná a tó növény- és állatvilágát, ráadásul
a környezeti kár nem csak a beépítendő területre korlátozódna,
hiszen a megnövekedett autó-, illetve vízijármű-forgalom egy
széles zónát és a teljes nyílt vízfelületet érintené. Az Európai
Bizottság 2021 júniusában eljárást indított a Fertő tó ügyében,
az UNESCO pedig a beruházás azonnali felfüggesztését kérte
a magyar kormánytól. Miközben ennek a területnek például
a nádasokról kellene szólnia. (A szikes Fertő felületének 55 százalékát borítja nádas.)

Természetvédelmi szempontból
a nádasok folyamatos előretörése
a nyílt víz rovására nem kívánatos.
A nádasok kezelése kapcsán ugyanakkor két ellentétes álláspont feszül egymásnak. A Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Víztudományi Program Irányító Testülete által 2021 decemberére szervezett Nagy tavak konferencián is elhangzott, hogy
lehetőleg háborítatlanul kell hagyni a nádasokat, mások szerint
szükség van a nádasok gondozására, kezelésére, ezzel csökkenteni
lehet az iszapképződést.
Építkezés még nincs, szemét viszont annál több a tó körül.
Az illegális hulladéklerakók felszámolása, illetve a használaton kívüli romos épületmaradványok elbontása a Fertő-táj természetes
élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése című projekt keretében, az Európai Unió ﬁnanszírozásának köszönhetően történt
meg. Az idén februárban közölt adatok alapján a Fertő tó men-

tén 12 tonna kommunális hulladékot, 44,8 tonna lomhulladékot,
817 tonna törmeléket, valamint 7,5 tonna veszélyes hulladéknak
minősülő palát gyűjtöttek be.

A Velencei-tó
A Velencei-tó még a Balatonnál is sekélyebb, ezért az extrém időjárásra rendkívül érzékenyen reagál. A tó vize természetes módon a tó vízgyűjtőjére lehullott és onnan lefolyó csapadékvízből
pótlódik, ezt azonban több tényező is befolyásolja. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakmai anyaga szerint az aszályos
évek kisebb mennyiségű csapadéka gyakran el sem jut a tóig, de
– az említett okok miatt, és évszaktól, talajtól függően – még
nagy mennyiségű csapadék esetén is előfordul, hogy a víznek
mindössze egy része ér el a tavat tápláló vízfolyásokba. Természetesen a tó felszínére is hullik csapadék, annak száz százaléka a tó
vízkészletét növeli.

Ugyanakkor a párolgás kánikula esetén
naponta akár öt milliméterrel
csökkentheti a tó vízszintjét.
A Velencei-tó esetében a szabályozási szint 130–170 centiméter. Ha ennél magasabb a vízállás, akkor le kell ereszteni a vízből,
ha alacsonyabb, akkor pedig tölteni kell a tavat az erre a célra
szolgáló víztározókból (Zámolyi és Pátkai). December eleje óta
engedték a vizet a Velencei-tóba a Pátkai-tározóból, amit az in-
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Pancsolós turizmus
Kiemelkedő eredményekkel zárta a 2021-es évet a vendéglátás. Az online kasszaadatok alapján csaknem 26 százalékkal volt több a bevétel
– 1030,7 milliárd forint –, mint egy esztendővel korábban – akkor 819
milliárd volt –, és alig három százalékkal maradt el a 2019-es számoktól;
akkor 1058 milliárd forint érkezett innen. A turisztikai térségek közül
Budapest környéke hozta a legkiugróbb eredményeket a múlt év elején,
ami a nyár után is magas szinten maradt. A Balatonnál leginkább a nyári
hónapokat jellemezte kiemelkedő teljesítmény.
Hogy minél több legyen a vendég (és a bevétel), folytatódik a Magyar
Turisztikai Ügynökség Kisfaludy Strandfejlesztési Programja. Újabb
3,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból fejleszthetők tovább
a Balaton, a Tisza-tó, a Velencei-tó, valamint a Duna és a Tisza mentén
fekvő szabadvízi strandok. Az ügynökség 2017-ben indította el a Kisfaludy
Strandfejlesztési Programot, amelynek célja, hogy 2030-ig az összes
hazai szabadvízi strand megújuljon. A támogatássorozat első négy
ütemében 12 milliárd forintos támogatással kelt új életre 114 strand.
A strandfejlesztés következő ütemében a Balatonnál, a Tisza-tónál, a Velencei-tónál, valamint a Duna és a Tisza mentén mintegy száz projekt
nyerhet újabb forrásokat. A fejlesztéseknél kiemelt cél, hogy azok elsősorban a részleges akadálymentesítést, továbbá család- és látogatóbarát
szolgáltatási infrastruktúra kialakítását helyezzék a középpontba.
2020-ban az európai fürdőhelyek közel 83 százaléka megfelelt az Európai Unió legszigorúbb, a „kiváló” vízminőségi osztályra vonatkozó előírásainak, közölte az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA). A Tisza-tó
hat strandja közül az EEA ötöt vizsgált: a tiszafüredit, az abádszalókit,
a tiszanánait, a sarudit és a poroszlóit. A kisköreit azért nem, mert 2020ban zárva volt. Mind az öt szabadvizű strand, amelyből vízmintát vettek,
kiváló minősítést kapott 2020-ban. A jelentés az elmúlt évekre visszamenőleg is mutatja az adatokat, és kiderült, hogy az elmúlt közel tíz évben
valamennyi strand vízminőségét kiválóra értékelték.
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dokolt, hogy tavaly nyáron kritikusan leapadt a tó vize.
A sekély vízben 2021 nyarán halpusztulás jelentkezett.
A Velencei-tó jelenlegi vízpótló rendszere (Pátkai-, Zámolyi-tározó) tározza a tó vízgyűjtő területén keletkező
többletcsapadékokat. Ideális esetben a két tározó évi
tizenkétmillió köbméter vizet tudna a tó rendelkezésére bocsátani. A Zámolyi- és Pátkai-tározó vízminősége
az enyhébb tavaly őszi időjárásban – a többi között alga- és szervesanyag-tartalma miatt – ezt egy ideig nem
tette lehetővé. Előbb a Zámolyi-tározó vizét engedték
át a Pátkai-tározóba, majd amint a víz hidegebb lett, és
javultak a vízminőségi paraméterek, kezdték beleereszteni a tóba is.
„A tó feltöltése a tározókból befejeződött, sajnálatos módon ez csak 12 centiméterrel tudta megemelni
a tó vízszintjét, ami közel 40 centiméterrel alacsonyabb
az áprilisi alsó szabályozási sávnál. Jelenleg nincs szabad
felszíni vízkészlet, a Zámolyi-tározót teljesen leürítettük,
a Pátkai-tározó pedig minimális szinten van. A Velenceitó tavalyi vízmérlege is negatív volt, azaz a csapadék és
a hozzáfolyás kisebb volt, mint a párolgás a tóból” – foglalta össze az aktuális helyzetet Csonki István, a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója.
A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja című beruházás – erről az Innotéka 2020.
májusi számában részletesen beszámoltunk – hivatalos
befejezése 2023 ősze, de a műszaki létesítmények döntő
többsége már idén őszre elkészül. A fejlesztés részeként
a Velencei-tó természetvédelmi területén áramlásjavító
kotrásokat, a korábban a friss víz áramlásáról lefűződött
területek ismételt bevonását elvégezték.

vízminőség, algavirágzás, nádirtás, illegális hulladéklerakók, vízszint, kotrás, szennyvíz

Ezek mellett megtörtént a tóba torkolló vízfolyások mederrehabilitációja, továbbá a vízfolyásokra épített hordalékfogó tározóterek is megújultak.

A Tisza-tó
Hazánk második legnagyobb tava a Tisza-tó, amelyet 1988-ig
Kiskörei-víztározóként ismertünk. Területe 127 négyzetkilométer, melyen mozaikosan váltakoznak a nyílt vízfelületek, szigetek,
holtágak, sekély csatornák. 1967 és 1973 között építették fel a Kiskörei Erőművet a duzzasztógáttal a tiszai áradások szabályozása és
az Alföld hatékonyabb vízellátása érdekében. Feltöltése 1978-ban
fejeződött be. A mesterséges tó vize egykori holtágakat, vízfolyásokat, legelőket, erdőket, szántóföldeket borított el.
A Tisza-tavat 22 évvel ezelőtt súlyos csapás érte: 2000. január
30-án Romániában átszakadt az ausztrál–román tulajdonú bányászati cég cianidos zagytározójának töltése, és az ott felhalmozott,
mintegy százezer köbméter, cianiddal és nehézfémekkel erősen szennyezett toxikus víz került a Lápos patakba, onnan pedig
a Szamosba, a Tisza mellékfolyójába, majd a Tiszába. A Tisza-tóba
a szennyező csóva érkezése előtt többletként betározott 55 mil-

Forrás: hnp.hu

A kotrásokból kikerült mederanyag
mederranyag
öltőa tómederben maradt, azokból kköltőszigetteket, élőhelye
eket alakítottakk ki.
szigeteket,
élőhelyeket

lió köbméternyi, jó minőségű vízzel jelentősen csökkenthették
a sejtméreg koncentrációját. A pusztítást azonban így sem sikerült teljesen elkerülni, a Tisza középső szakaszán az elkövetkező
napokban mintegy 60 tonna haltetemet gyűjtöttek össze. A Tiszatavi öblítőcsatornák és ártéri fokok lezárása viszont lehetővé tette, hogy a mérgező anyagot a folyó medrében lehetett levezetni.
Ennek köszönhetően a hullámtér, a biológiailag rendkívül sokszínű
holtágak és a Tisza-tó öblözeteinek páratlanul gazdag élővilága
nem károsodott. Megnyugodni nem lehet, mert a mai napig is
működnek olyan technológiájú üzemek a folyó határainkon kívüli
vízgyűjtőjén, amelyek veszélyt hordoznak, másrészt sajnos állandósulni látszik a Tiszán a kommunálishulladék-szennyezés.
A MTA Nagy tavak konferenciáján Teszárné Nagy Marianna,
a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) Regionális
Laboratóriumának vezetője arról beszélt, hogy az Eger és a Laskó
patak legalább 2010 óta szennyezik a tavat – fekáliával. A két vízfolyás Eger és Füzesabony – mint a legnagyobb terhelők – tisztított szennyvizével érkezik. Azt nem tudni, hogy a teljes szakasz
mely részén kerülhet bele a szennyezés. A két szennyezett patak
vízgyűjtő területe több járást, várost, községet érint Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, de a KÖTIVIZIG csak a Tisza-tavi
torkolati szakaszt monitorozza, a fentebbi szakaszokat nem.
A Tisza-tó medrének alján kiegyenlítődési folyamat ﬁgyelhető meg, a mélyebb részek feltöltődnek, a magasabbak elkopnak. Ezért vált szükségessé egy új úszókotró beszerzése. A kotró
a tavat járja, és a kikotort iszapot a szárazföldre teríti majd. Van
olyan szigete a tónak, amely a korábban kikotort iszapból épült.
A kotrást a tározó építésekor betervezték, hiszen tudható volt,
hogy a folyó szétteríti a hordalékát. ¡

A 22 évvel ezelőtti, Románia felől érkezett cianid- és nehézfémszennyezésnél a Tisza-tavi öblítőcsatornák és ártéri fokok lezárása
lehetővé tette, hogy a mérgező anyagot a folyó medrében lehetett levezetni. Ennek köszönhetően a hullámtér, a biológiailag rendkívül sokszínű holtágak és a Tisza-tó öblözeteinek páratlanul gazdag élővilága nem károsodott.
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Új immunizációs
platformok fejlesztése
Az új immunizációs platformok hatékonyan segíthetnek az új és a már jól ismert
kórokozók elleni védelemben, valamint
valós alternatívát nyújthatnak a rákos elváltozásokkal szembeni küzdelemben.

A

PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet kutatói
által kifejlesztett speciális immunizációs platformok segítségével magas hatékonyságú, célorientált vakcinák fejlesztésére nyílik lehetőség. Ezzel az új megoldással a kórokozók
extrém rövid, ugyanakkor a fertőzés szempontjából kiemelten fontos szakaszait használhatjuk vakcinafejlesztésre. Ilyen
rövid fehérjeszakaszokkal eddig lehetetlen volt meg felelő
immunreakciót kiváltani, így az új vakcinák által kialakult
immunválasz sokkal speciﬁkusabb, ezáltal hatékonyabb lehet.
Az eddigi kísérleteink bizonyították, hogy a platformokhoz
kapcsolt néhány aminosavnyi vírusantigén szakaszok megfelelő szelektív immunválaszt váltanak ki.
A vakcinaplatformok a célzott immunválaszon túl alkalmasak mozaikvakcina előállítására, azaz egyszerre akár több mu-

tációval szemben is tudnak védettséget biztosítani. Hosszabb távon
pedig a platformok segítségével az immunrendszer elől rejtőzködő
tumorsejteket immunreaktívvá tudjuk tenni, megteremtve ezáltal
a személyre szabott tumor-immunterápia alapjait.
A platformokhoz kapcsolódóan négy szabadalmi eljárást indítottunk, a technológia alapjai a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00015
azonosító számú projektből ﬁnanszírozott Proof of Concept alap támogatásával kerültek kidolgozásra, a jelenlegi fejlesztéseket egyetemi
hasznosító vállalkozás keretei között végzi a Neo Antigen Biotechnológiai Kft., a Pécsi Tudományegyetem egyik legújabb spin-oﬀ cége. ¡

asztrofizika, adatelemzés, észlelés

Az Athletica
Galactica leg jobbjai
Március végén, Baján rendezték meg
a 2021–2022-es Athletica Galactica
Kárpát-medencei Csillagászati és Asztrofizikai Verseny döntőjét az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
(CSFK) főszervezésében.

gyakorlati ismeretének sokrétű tudását mérték fel a szervezők.
A diákoknak egyebek mellett objektumokat kellett megnevezniük, egy változócsillag fényességét meghatározniuk, illetve a teleszkópban látott égitestet minél élethűbben lerajzolniuk.
A verseny győztese, Mátéfy Ádám, a budapesti Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gimnázium 12. osztályos tanulója utazhat el Németországba, az ESO Supernova Planetárium és Látogatóközpontba a CSFK támogatásával.
A tíz legjobban teljesítő versenyző közül pedig – az egész nyáron át tartó felkészítés után – a legeredményesebb öt diák vehet
részt augusztusban a 15. Nemzetközi Csillagászati és Asztroﬁzikai
Diákolimpián a grúziai Kutaisziben. ¡

A

z elméleti fordulóban a résztvevők csillagászati szakmai és
asztroﬁzikai tudását mérték fel, itt a többi között a robbanó
csillagok fényességváltozásával, a Marsról indított rakéta repülésével kapcsolatos problémákat kellett megoldaniuk. Az adatelemzési fordulóban a diákok például a Ceres törpebolygónak a Bika
csillagképben történő mozgására vonatkozó égi koordinátaadataiból kellett kiszámolniuk a csillagok pozícióját és pixelkoordinátáit.
A legizgalmasabb forduló az észlelés volt, amelyet a versenyzők
két turnusban teljesítettek a Bajai Obszervatóriumban felállított
tíz csillagászati távcső segítségével. A megﬁgyelés során az égbolt
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Anyagtudományi
kiválósági műhely
jött létre
A Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet vezetésével, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, valamint az ELTE TTK Kémiai Intézet
részvételével alakult konzorciumban dolgozó kutatócsoportok közös kutatásokat folytattak 2017. július 1. és 2022. március 31. között a VEKOP-2.3.2-16-2017 pályázaton elnyert
támogatás segítségével. A projekt keretében létrehoztak egy új tudásközpontot, amelyben
a résztvevők – a kompetenciáik szinergiáját kihasználva – együtt, a korábbinál hatékonyabban végeznek magas szintű alapkutatásokat az anyagtudomány területén.

A
50 nm
Grafén-oxiddal adalékolt rezorcin-formaldehid hidrogélből
hőkezeléssel előállított szén aerogél transzmissziós elektronmikroszkópos felvétele.

Alginátburkolatú hőtároló kapszula elektronmikroszkópos képe.
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projektben folytatott alapkutatások célja ipari felhasználásra alkalmas új anyagok és eljárások fejlesztése,
egyrészt a biomassza-eredetű anyagok újszerű hasznosítása, másrészt az energiatárolás és -felszabadítás területén. A biomassza hatékony hasznosítása céljából olyan eljárásokat
fejlesztettek, amelyekkel a lehető legtöbb komponens feldolgozásával a lehető legértékesebb nyersanyagok vagy üzemanyagok
állíthatók elő. A vizsgálatok egyik fontos tárgya a lignocellulóz,
a növények vázanyaga, amely a növényi biomassza feldolgozásakor általában hulladékként jelenik meg.
A lignocellulóz egy előzetes kezelésének tekinthető eljárás
a pirolízis, amellyel csökkenteni lehet a biomassza nedvességtartalmát és növelni az energiasűrűségét és őrölhetőségét. A technológiafejlesztés megalapozására részletesen felmérték, hogyan
lehet a pirolízis körülményeinek változtatásával szabályozni a keletkező termék összetételét és termikus tulajdonságait.
Magyarországon nagy mennyiségben keletkezik lignocellulózalapú biomassza az élelmiszeriparban. Ennek hasznosítására kidolgozták egy integrált bioﬁnomító eljárás koncepcióját, amely búzakorpa, kukoricarost vagy sörtörköly alapanyagból kiindulva xilit,
arabinóz és energia előállítását teszi lehetővé.
Ligninből és különböző polimerekből olyan hibrid kompozitokat hoztak létre, amelyek merevsége, szakítószilárdsága és ütésállósága az ipari alkalmazáshoz is megfelelő, a természetes társítóanyagok akár 50-70 százalékos mennyisége mellett is.
Heterogén katalitikus eljárásokat fejlesztettek oxigéntartalmú poliszacharid-származékok előállítására: etanol, levulinsav,
valamint ligninszármazékok értéknövelt termékekké, például
butanollá, butadiénné, cikloalkánokká és aromásokká alakítására. Elsősorban fémoxid katalizátorokat szintetizáltak, például
módosított alumínium-oxidot (Al2O3), magnézium-oxid–szilícium-dioxid (MgO–SiO2) vegyes oxidokat és azok dehidrogénező
aktivitását gallium-oxid (Ga2O3), indium-oxid (In2O3) és cinkoxid (ZnO) bevitelével növelték.
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Termikus plazmaszintézisből származó ZrO2 szemcsék
pásztázó elektronmikroszkópos felvétele.

A biomassza-eredetű hajtóanyagokat felhasználó motorok tervezésének egyik alapvető eszköze a számítógépes szimuláció. Ennek alapja az üzemanyag komponenseinek oxidációja folyamán
lejátszódó reakciókat tartalmazó összetett kémiai modell. E célra
kidolgozták a nagy mennyiségben gyártott aceton-butanol-etanol
elegy két komponense, az aceton és a butanol oxidációjának eddigi
legmegbízhatóbb reakciókinetikai modelljét az összes, az irodalomban elérhető kísérleti adat és reakciómodell kiértékelése alapján.
A projekt másik kutatási területén az energia kémiai és elektrokémiai formában történő tárolására folytattak alapkutatást, továbbá módszereket fejlesztettek az így tárolt energia szabályozott
felszabadítására.
Biomassza-eredetű, tengeri algákból kivonható alginátok felhasználásával nagy hőkapacitású mikrokapszulákat állítottak elő.
A kapszulákban elhelyezett fázisváltó anyagok az olvadáshő felvételével és leadásával képesek épületek és hűtött élelmiszerek
hőmérséklet-változásának moderálására.
A molekuláris hidrogénből mint környezetkímélő energiahordozóból szabályozható körülmények közt hatékonyan szabadítható fel energia elektrokatalitikus folyamatokban polimer-elektrolit membrán tüzelőanyag-cellák (PEM TC-k) segítségével. A PEM
TC-k egyik kritikus alkotórésze a katalizátor, a másik a membrán. A projektben molibdénnel adalékolt titán-dioxid (TiO2) és
szén kompozitjából ígéretes új hordozót készítettek a PEM TC-k

elektrokatalizátoraihoz, amely a rá leválasztott platinának igen jó
stabilitást és egyedülálló szén-monoxid-tűrőképességet biztosít.
Tökéletesítették a TiO2 (rutil) alapú Ti0,8M0,2O2–C többfunkciós
kompozit hordozók előállítási módszerét különböző szénanyagok
esetére. Eljárást dolgoztak ki rezorcin – formaldehid, illetve tengeri biomasszából kivont karragén hidrogélekből kiindulva nagy
fajlagos felületű nanostrukturált szén aerogélek előállítására, amelyek lehetővé teszik a katalitikus aktivitás széles skálájú hangolását.
Tüzelőanyag-cellákhoz újfajta protonvezető polimer membránanyagok kifejlesztése céljából különböző láncszerkezetű, kénés foszfortartalmú savas funkciós csoportokkal ellátott makromolekulákat állítottak elő és jellemeztek. Kutatásaik során több,
ígéretesnek tűnő polimercsaládot is azonosítottak, amelyek további fejlesztések kiindulópontjául szolgálhatnak.
Előnyös tulajdonságú tüzelőanyag-cellák konstruálhatók szilárd oxid elektrolitokkal is. E berendezések előnye, hogy hatásfokuk elérheti a 70 százalékot, üzemanyag-rugalmasak, és nincs
folyadékfázisú összetevőjük; hátrányuk viszont, hogy magas hőmérsékleten üzemelnek. A projekt keretében olyan, szabályozható
összetételű és kristályszerkezetű, dópolt cirkónium-dioxid (ZrO2)
nanorészecskékből álló elektródanyagot állítottak elő, amely alkalmas lehet alacsonyabb hőmérsékleten működő TC-k kialakítására.
Mérőmódszert fejlesztettek, amely alkalmas elektrokémiai
energiatároló eszközök (akkumulátorok) üzemállapotának követésére. Mérőberendezést építettek a módszer, a dinamikus elektrokémiai impedanciaspektroszkópia (dEIS) alkalmazásához. Megalkották a dEIS-eredmények értelmezésére szolgáló átfogó elméletcsalád magját: a levezetések elektródfelületeken végbemenő
töltésátmenet tömör, egzakt kinetikai egyenleteit eredményezték. Ezek az egyenletek a mérési körülményektől függetlenek, csak
a mért rendszer tulajdonságait jellemzik.
Ígéretes új kinonszármazékokat állítottak elő folyadékáramlásos akkumulátorokhoz.
A kutatások eredményeiből eddig 183 folyóiratcikk jelent meg,
közülük 92 Q1, ebből 32 D1 minősítésű, továbbá 12 PhD-dolgozat
és 4 találmányi bejelentés is készült.
A projekt során számos együttműködés alakult ki a részt vevő
három intézmény 15 kutatócsoportja között. Ezzel teljesült a projekt fő célkitűzése, a közös anyagtudományi műhely létrehozása. ¡

Átfolyásos
cellák tesztelésére összeállított
elektrokémiai
mérőrendszer.

tudomány

2022. május

innotéka
inn

17

serdülőkori fejlődés, ultrahangos csontkormérés • archeogenetikai vizsgálat

A biológiai kor és a kognitív képességek

Graﬁka: Jáger Tímea

A kamaszok fejlődésének eddig feltáratlan területével, a biológiai kor és a kognitív képességek összefüggésével foglalkozó hazai kutatók cikke jelent meg
a Nature Scientific Reports folyóiratban.

A

Biológiai kor (évek)

Érés

Tapasztalat

serdülőkori fejlődés egyértelműen függ a pubertás kezdetétől is,
amelyben számottevő egyéni változatosság ﬁgyelhető meg. Ez okozhatja azt, hogy egy gimnázium első évfolyamán számos különböző magasságú, viselkedésű, eltérő társas, illetve érzelmi viszonyulású és különböző
szintű kognitív képességekkel rendelkező diák lehet. Napjainkban többféle
módszer is létezik a biológiai kor megállapítására, ezek közül a kutatócsoport az ultrahangos csontkormérést választotta, amely a csontvázrendszer fejlettségi állapotáról ad információt. Ilyenkor a csontképző központok
meglétét, a csontok alakját, valamint az alkarcsontok összecsontosodási
mértékét veszik ﬁgyelembe. A módszerrel egyebek között a serdülők várható testmagassága is nagy pontossággal meghatározható.
Az ELKH-hoz tartozó MTA–PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport
Kovács Ilona akadémikus vezetésével arra mutatott rá, hogy a serdülők
kognitív képességeinek szintje nemcsak az életkorukkal, hanem a biológiai
korukkal is összefügg. Utóbbinak rendkívül jelentős hatása van az IQ -ra
és a speciﬁkus kognitív képességekre. Az eredmények alapján azonos életkori csoporton belül az érettebbek munkamemóriája és feldolgozási sebessége magasabb szinten van, míg az azonos biológiai korú, de idősebb résztvevők verbális képességei jobbak. ¡

Kronológiai kor (évek)

A letelepedés egészségromlást okozott
Egy nemzetközi kutatócsoport azt vizsgálta,
hogy 12 ezer évvel ezelőtt a gyűjtögető életmódról az élelemtermelésre való áttérés milyen
hatással volt az emberek egészségi állapotára.
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A

z eddigi feltételezések szerint az élelemtermelés megindulása után a népességszám nagymértékben növekedett, ezzel párhuzamosan az általános egészségi állapot jelentősen romlott. A szerzők a felső paleolitikumtól (i. e. 36 000)
a középső vaskorig (i. e. 400) terjedő időszakban Európában élt
167 ember csonttani és archeogenetikai vizsgálatát végezték el.
A kutatás során összevetették a csontok hossza alapján becsült,
ténylegesen elért testmagasságot a genetikai háttér alapján potenciálisan elérhető testmagasságértékekkel. Az eredmények
arra utalnak, hogy a testmagasság, a genetikai adatok alapján
elérhető magassághoz képest az újkőkorban egyértelműen
csökkent (átlagosan 3,82 centiméterrel), majd növekedésnek
indult a rézkorban (az újkőkori átlagos magassághoz képest
1,95 centiméterrel), és tovább nőtt a bronzkorban (2,7 centiméterrel), illetve a vaskorban (3,27 centiméterrel).
Az Amerikai Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának
rangos folyóiratában, a PNAS-ban jelent meg – magyar kutatókkal együttműködésben – az európai őskori közösségek egészségi állapotát elemző tanulmány. A hazai régészeti és embertani
kutatást, valamint a genetikai minták kivételét Hajdu Tamás
(ELTE TTK Embertani Tanszék) egyetemi docens koordinálta. ¡

inno -tér

rugalmas forgalomirányító rendszer

Forrás: KTE

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense,
Tettamanti Tamás vehette át április közepén a SZTAKI Konferenciatermében a Magyar Mérnökakadémia Michelberger Mesterdíját.

A

Michelberger Mesterdíj pályázatra olyan pályaművel
lehetett jelentkezni, amely tudományos és gyakorlat
által alátámasztott (műszaki, természettudományi,
mérnöki jellegű) jelentős eredmény elérésén és bemutatásán alapult. Benyújtója olyan, negyvenévesnél nem idősebb
alkotó lehetett, aki az eredményeket meghatározó mester és tanítványa kapcsolatban, szakmai együttműködésben Magyarországon érte el. A pályázatban az elvégzett kutatómunkát és az eredményeket úgy kellett tömören bemutatni, hogy abban a mester
szerepe és méltatása is megfogalmazódjon. A díj két részből áll:
a mester részére Michelberger Pál portréját ábrázoló plakett és
oklevél jár, míg a nyertes tanítvány tudományos kutatásaira egy
éven át havonta 300 ezer forintot kap.
Idén Tettamanti Tamás Rugalmas forgalomirányító rendszer
tervezése és megvalósítása automatizált jármű- és közlekedéstechnológiák teszteléséhez című pályázatával nyert. A 39 éves, PhDfokozattal rendelkező alkotó mestere a Műegyetem professzora,
Varga István egyetemi tanár, az MTA doktora, akinek szakterülete
a közúti közlekedési folyamatok modellezése és irányítása. Varga
István foglalkozott először irányításelméleti megközelítésben
tárgyalt közlekedésirányítási módszerekkel Magyarországon, és
ebből szerezte 2007-ben a PhD, illetve 2020-ban az MTA doktora
fokozatát is. Kiemelkedő tudományos kutatói munkássággal büszkélkedhet (több mint 140 külföldi és hazai publikáció), miközben

gyakorlati, ipari területen is bizonyított. A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánjaként az elmúlt években nagyszabású reformokat vitt véghez (új szakok, angol nyelvű kurzusok,
kutatások támogatása), aminek következtében nőtt a hallgatói
létszám, és nagyban javultak a kari tudománymetrikai mutatók.
A tanítvány, Tettamanti Tamás egyetemi docens kutatási és
egyben ipari szakterülete a közúti közlekedés szimulációs modellezése, valamint a jelzőlámpás forgalomirányítás a vezérlőberendezések automatikájától a központi irányító szoftverekig. Kutatásait,
a közlekedés és a járműipar új trendjeinek megfelelően, az automatizált közlekedés és az autonóm járművek ﬁgyelembevételével
folytatja. Az elért eredményeket mindig algoritmusimplementációként is elkészíti matematikai és forgalomszimulációs szoftverek alkalmazásával. A nyertes a BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékén valósítja meg a pályázatban leírt elképzeléseit.
Ennek részeként egy nemzetközi, impakt faktoros folyóiratban
megjelenő és egy magyar nyelvű publikáció megírását, valamint
nagydoktori disszertáció benyújtását vállalta az MTA doktora tudományos cím megszerzésére.
A mester és tanítvány először 2006-ban találkozott a Közúti
automatika kurzuson. 2007-től a sikeres tudományos diákköri és
diplomamunka témavezetés folyományaként Tettamanti Tamás
Varga István PhD-hallgatója lett. A tanítvány 2013-ban PhD-fokozatot szerzett, Varga István első doktoranduszaként. ¡

inno -tér

2022. május

innotéka
inn

19

várható élettartam • depressziós betegek ellátása, vérnyomásfigyelő rendszer

Hány éves korunkig maradunk egészségesek?
Országos felmérés készült, mely a hazai lakosság egészA
séges élettartammal kapcsolatos szubjektív várakozásait hasonlította össze a hivatalos statisztikai adatokkal.

z Óbudai Egyetemen működő Egészségügyi
Közgazdaságtan Kutatóközpont (HECON)
munkatársai az ötven év feletti lakosság körében
végzett kérdőíves kutatásukban a hivatalos statisztikák módszertanát alkalmazták az egyének
szintjén, így sikerült azokkal összevethető módon
felmérni az egészségesen várható élettartammal
kapcsolatos egyéni várakozásokat. Az emberek
leggyakrabban az életkoruk, pillanatnyi egészségi
állapotuk, lakóhelyük alapján becsülték meg az
egészségesen várható élettartamukat. Azonban
a nők és a férﬁak gondolkodását befolyásoló tényezők között számos eltérés mutatkozott. Ugyanakkor az igazolt kockázati tényezők egyik nemnél
sem befolyásolták az egészséges élettartamot és
élethosszat érintő várakozásaikat. A megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy amíg az átlagos
várható élethossz tekintetében a teljes lakosság
becslései eléggé pontosak, addig az egészséges
élettartamukat általában alulbecsülik az emberek.
A kutatás fontosságát jelzi, hogy az elmúlt évtizedekben a világ fejlett gazdaságú országaiban
az egészségügyi költségek növekedésének ütemét
nem követte a várható élettartam arányos mértékű növekedése, miközben az egészségpolitikusok és a döntéshozók egyre inkább az életminőség javítását és a várható egészséges élettartam
növelését tekintették az egészségügyi rendszerek
elsődleges céljának. ¡

Innovációval az egészségesebb jövőért
Két kategóriában is magyarok nyertek, pedig
a tavalyihoz képest közel kétszeresére nőtt
a Hack&Heal nemzetközi ötletversenyen
a résztvevők és a benyújtott projektek száma:
48 ország, 361 jelentkező, 52 projekt – ez
az idei hackathon mérlege számokban.

A

nemzetközi mezőny indulói egyénileg, vagy 2-5 fős csapatokban mutathatták be ötleteiket személyesen a budapesti
EPAM-székházban és a monitorok előtt a digitális térben. A fókuszban idén is a testi-lelki egészséget célzó szoftveres és hardveres megoldások álltak. A versenyzők a megmérettetés első napján
három kategóriában nyújthatták be előzetes projektterveiket, és
mentorcsapat segítségét is igénybe vehették. A színes mezőnyből ezúttal is kiemelkedett a magyar csapatok kreativitása, hiszen a verseny három fő kategóriájából kettőt megnyertek. A díjazott hazai projektek: egy depressziós betegek ellátását segítő
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megoldás, valamint egy új generációs vérnyomásﬁgyelő rendszer.
Az egészségügyet érintő kihívásokkal foglalkozó kategóriában
a magyar Bright Mind fejlesztés nyert. Ötletükkel a depressziós betegek diagnosztizálását és a hatékony kezelés mihamarabbi megkezdését segítik a háziorvos praxisokban az orvos-páciens kommunikáció javításával. Az egészségügyi innováció kategória nyertese
a szintén hazai Continous blood pressure monitor fejlesztése, egy
olyan komplex vérnyomásﬁgyelő rendszer, amely a vérnyomás
értéket az EKG és a pulzoximéter jeleiből vezeti le, az így kapott
információkból pedig számos egészségügyi kockázatra, keringési
elváltozásra lehet következtetni. ¡

inno -tér

megújuló energia, gázfelhasználás, hatékonyságnövelés, tengeri szállítás, olajfinomítás

Szerző: Horváth Dániel

A gázerőművek szerepe
a megújulók mellett is

fontos

Február végén, Oroszország Ukrajna elleni inváziójával Európa energiaellátása
váratlanul krízishelyzetbe került. Bár egyelőre valószínűtlen, hogy megszűnik
az Európába irányuló orosz gázimport, a szektor döntéshozói, kutatói és fejlesztői merőben új és késlekedést nem tűrő kihívás előtt találták magukat.

I

gen gyorsan megoldást kell találni Európa energiaellátási sérülékenységének csökkentésére. Vannak, akik ezt kizárólag
a megújuló energiaforrások fejlesztésével valósítanák meg, mások viszont óvatosságra intenek, és ezért a fosszilis energiahordozók alternatív beszerzési lehetőségeit is fejlesztenék. E dilemmáról, illetve a fosszilis energiahordozók felhasználásának jövőjéről
kérdeztük Szabó Györgyöt, a Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencia Tudományos Bizottságának elnökét.
Sokaknak furcsa lehet, hogy egyáltalán felmerül a kőolajés földgáziparban az innováció fogalma, hiszen a legtöbb
híradás a múlt energiahordozóiként tekint ezekre, és az

innováció iránya éppen a tőlük való függés csökkentését
célozza. Miért kell innoválni ebben az iparágban?

– Megértem a környezetvédő törekvéseket, de azt láttam az elmúlt évtizedekben, hogy a fosszilis energiahordozók kivezetését
illető prognózisok nem váltak be. Például 2005-ben azt jósolták,
hogy 2020-ra, tehát két évvel ezelőtt már a megújuló energiaforrások fognak dominálni az energiatermelésben. Miután ezt nem sikerült megvalósítani, a jelenlegi célok szerint legkorábban 2035-re,
de valószínűbb, hogy 2050-re érjük el, hogy a megújuló energiaforrások adják az energiatermelés zömének alapját, és az energetikai
szektor nettó szén-dioxid-kibocsátása nulla legyen. Bízom abban,
hogy így lesz. A késlekedés talán részben választ ad arra, hogy mi-
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ért vannak még mindig olyanok, akik ilyen „ósdi energiahordozók”,
mint a kőolaj és a földgáz fejlesztésében gondolkodnak. Egyszerűen azért, mert a múlt és a jelen óvatosságra int. De egyértelművé
szeretném tenni, hogy én is a megújuló energiaforrások térnyerésének pártján állok. A házamon napkollektor van, elektromos autóval járok, és a környezetemet energiatakarékosságra ösztönzöm.

Ám amikor az ország energiaellátásáról
van szó, akkor óvatosan kell bánni
a „kivezetéssel”, és egyidejűleg innovációra
van szükség a szénhidrogéniparban is.
Az iparág önﬁnanszírozó, téves azt hinni, hogy pénzeszközöket
von el a megújulóktól.
Mi a véleménye a fosszilis energiahordozók használata ellen megfogalmazott kritikákról, melyek szerint ezek importkényszere csökkenti Magyarország függetlenségét, és
ezért kellene mihamarabb lecserélni őket olyan energiaforrásokra, amelyeket teljes mértékben belföldön tudunk
kiaknázni?

– Igen, ez jelenleg a legaktuálisabb kérdés, hiszen Oroszország
Ukrajna elleni inváziója miatt bizonytalanná vált az Európába irányuló orosz szénhidrogénexport sorsa. Az Európai Unióban tevékenykedő óriáscégek deklarálták már az invázió kezdetén, hogy
befagyasztják az oroszországi szénhidrogénipari tevékenységüket,

de ez idő szerint (lapzártakor – a szerk.) az EU még nem rendelte
el az embargót. A közép-európai térség egyértelmű érdeke a háború beszüntetése, azonban az „új, békés gázjövő” már nem lesz
olyan, mint amilyet Európa eddig élvezett. Új időszámítás kezdődik: bízunk az orosz gáz mielőbbi visszaérkezésében, de a gázfüggés új értelmezése óvatosságra, diverziﬁkálásra késztet. Abszolút
jogos felvetés, hogy most kellene igazán fejleszteni a megújulókat
is, hiszen a krízis megmutatta, hogy milyen nagymértékben kitett
Magyarország az orosz kőolaj- és földgázimportnak. Csakhogy
az illúzió, hogy a megújuló energiaforrások kihasználása felpöröghetne egyik napról a másikra. A megújulók előtérbe kerüléséhez
például jó kiindulópont lenne, ha megépülhetne a bős–nagymarosi vízi erőmű, ez azonban szitokszó itthon. A számok azt igazolják, hogy a tengerparti telepítésű szélerőművek az igazán hatékonyak, és nálunk – helyesen – törvény tiltja a „termőföld más célú
hasznosítását” (ez pedig sok alkalmas területet kizár a szélenergia
hasznosításából – a szerk.). Ezzel szemben akár minden házra felszerelhető volna napelem, ugyanakkor nem egyszerű feladat a
megtermelt energia teljesítményingadozásának kiegyensúlyozása.
Mekkora mennyiségről beszélünk? Mennyi földgázt használunk energetikai, hőtermelési és egyéb célokra?

– A friss adatok szerint a globális primerenergia-felhasználásból
a földgáz részesedése 25 százalék, ami országonként jelentős eltérést mutat: Németországban 25 százalék, Norvégiában gyakorlatilag nulla, hazánkban durván becsülve 34 százalék. (A primerenergia az energiahordozók elsődleges, fosszilis energiában kifejezett
értéke – a szerk.) Az Európai Unió jelenlegi éves földgázfelhasz-

A jelenlegi célok szerint legkorábban 2035-re, de valószínűbb, hogy 2050-re érjük el, hogy a megújuló energiaforrások adják az energiatermelés zömének alapját. Az ellátásingadozást csak gázerőművel lehet kompenzálni.
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Ettől függetlenül a kapacitásbővítés nagy ütemben zajlik. Az eddigi gyakorlatban a tengeri szállítású földgáz fogadására alkalmas
zöldmezős kikötői vagy úszó terminálok építése akár öt-tíz évig is
eltartott, de ez már a múlt. Ma elképesztő gyorsaságról szólnak
a hírek. Az év végére három új egység felavatása történik meg
az Északi- és a Balti-tenger partján, a meglevők bővítése pedig
még egyszerűbb és gyorsabb. E törekvések ütemét jól mutatja,
hogy Lengyelország már az orosz invázió előtt úgy tervezte, hogy
2030-ra eléri a gázfüggetlenséget, de könnyen elképzelhető, hogy
ezt már 2025-re megvalósítja. Ugyanez történik Németországban, egyidejűleg a tengeri szállítási kapacitások és a forráskikötők
betárolóteljesítményének növelésével.
A földgázipari fejlesztések hogyan növelik a hatékonyságot?

– A földgázszektorban az igazán
jelentős hatékonyságnövelésre a felhasználás szintjén lehet számítani.
A globális primerenergia-felhasználásból a földgáz részesedése átlagosan 25 százalék. Az Európai Unió jelenlegi éves
földgázfelhasználása a globális fogyasztás 14 százaléka.
A magyarországi gázfelhasználásban a lakossági fogyasztók
az összmennyiség mintegy harmadát teszik ki.

nálása kereken 400 milliárd köbméter, ami a globális fogyasztás
14 százaléka. Ennek a mennyiségnek nagyjából a fele, 165 milliárd
köbméter Oroszoroszágból származik, és az ukrán Testvériség,
a Nord Stream, a Jamal, a Blue Stream, Opal stb. csővezetékeken,
illetve Törökországon keresztül érkezik. Ennek szintén a fele, vagyis
kritikus hányada az Ukrajnán áthaladó gáz (140 milliárd köbméter). A magyarországi gázfelhasználásban a lakossági fogyasztók
– a téli időjárás függvényében – az összmennyiség mintegy harmadát teszik ki, ez az utóbbi években 10 milliárd köbméter körül
mozgott. A hazai kitermelés a hatósági nyilvántartások szerint
az elmúlt néhány évben 1,5-1,8 milliárd köbméter körül alakult,
enyhén növekvő tendenciával. Az olajkitermelés is ehhez hasonló
tendenciát mutat, és nagyjából 1,5 millió tonnának felel meg.
Ön szerint mit kellene lépni a háború miatt kialakult
helyzetben?

– Egyértelmű, hogy van tennivaló, de hogy milyen lépés lenne
a legcélszerűbb, az már korántsem egyszerű. Sokakban felmerül a földgáz alternatív (nyugati) irányból történő, vagy tengeri,
cseppfolyós halmazállapotú beszerzése. Ha csak Magyarországot
kellene más forrásra átállítani, az nem lenne olyan nehéz, de itt
váratlanul az egész régió ellátásáról van szó.
Milyen fejlesztésekkel lehet növelni a földgázellátás biztonságát?

– Mindenekelőtt a hazai tárolók feltöltésével és a kapacitásuk növelésével. Külföldön hatékony fejlesztési folyamatok követhetők,
elsősorban a tengeri szállítású cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadókapacitásának növelése terén. Viszont a jelenlegi prognózisok
ennek ellenére jövőre már 62 milliárd köbméteres gázhiánnyal
számolnak, ha lezárják a csöveket, és nem érkezik orosz import.

Az egész Európai Unióban törekvés, hogy csak korszerű kazánokat és gázkészülékeket lehessen használni, amelyek kevesebb gáz
felhasználásával is több hőenergiát képesek leadni. Az épületszigetelés fejlesztésében sok tartalék rejlik. Ám ez a hatékonyságnövelés csak akkor válthatja be a hozzá fűzött reményeket, ha az unió
földgázellátása hosszú távon is biztosított marad. Itt most azért
csak a földgázról beszélek, mert a kőolaj tekintetében csekélyebb
az Oroszországtól való függésünk. Magyarország Lengyelország
után a második legtöbb forrásból kőolajat beszerezni képes európai ország. A földgáz kérdésében azonban teljesen más a helyzet.
Hogyan állunk az alternatív földgáz- és kőolajszállítási
útvonalak kiépítésével?

– Nem állunk rosszul, hiszen az elmúlt időszakban a határokon
átnyúló földgáz- és kőolajvezetékek kiépítése megtörtént, bár azt
nem állítom, hogy a teljes orosz gázembargó miatt kialakuló hiány
ezekkel a csőösszeköttetésekkel biztonságosan kezelhető lenne.
A kőolaj kérdésében nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ott
az ellátás biztonságát nemcsak a csővezetékek kapacitása korlátozhatja, hanem a feldolgozókapacitás, vagyis a ﬁnomítók teherbíró képessége is. Mindig volt és lesz is verseny a ﬁnomítók között,
amelyek igyekeznek minél nagyobb körzetet ellátni a saját kőolajipari termékeikkel. Az ökölszabály szerint egy ﬁnomító nagyjából
500 kilométer sugarú körben képes hatékonyan kiszolgálni a fogyasztókat: ezt diktálják a logisztikai törvényszerűségek. A ﬁnomítók által ellátható térségek között jelentősek az átfedések, és ebből
fakad a versenyhelyzet.
Gyakran hallani, hogy a magyar finomítók a magas kéntartalmú orosz olaj finomítására lettek optimalizálva, emiatt
például a közel-keleti olajat nem is képesek feldolgozni
olyan hatékonysággal. Ez mennyire jelent problémát?

– Ez csak részben igaz. A magyar ﬁnomítók valóban úgy voltak
beállítva, hogy az Oroszországból származó kőolajat tudták a legjobban feldolgozni. Ez természetes is, hiszen eddig az orosz import volt a kőolaj fő forrása. Ugyanakkor az állítás második fele,
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vagyis az alternatív forrásból származó kőolaj kezelhetetlensége
már nem igaz, hiszen ha egy ﬁnomító üzleti érdekei megkívánják,
akkor boldogan fogja ﬁnomítani a kis kéntartalmú (nem orosz)
olajat is, a megfelelő beállítások elvégzése után. Épp a ﬁnomítók
közötti versenyhelyzet miatt, a feldolgozók nem tehetik meg,
hogy visszautasítsanak nyersanyagot azért, mert annak összetétele nem tökéletesen felel meg az adott technológiának. Az átálláshoz nem kell új tornyokat vagy nyomástartó edényeket, csöveket
stb. építeni, csupán ﬁnomhangolni kell a technológiát, esetleg más
katalizátort kell alkalmazni.
Miért van összetételbeli különbség az orosz kőolaj és például a közel-keleti vagy az északi olaj között?

– Ez nem a technológiától függ, hanem a kitermelt olaj sajátossága. Ugyanakkor nem lehet leegyszerűsíteni a kérdést arra, hogy
az orosz olajban sok a kén, a nem oroszban pedig kevés. Az Oroszország különböző tájain kitermelt olaj kéntartalma is jelentősen
eltérhet. Az Urál térségében például termelnek alacsony és közepes kéntartalmú kőolajat is, létezik a kitűnő arab minőség, de nagy
kéntartalmút is hoznak felszínre. A Brent kőolaj összetétele és ára
a mértékadó alap, és ehhez viszonyítják az egyéb összetételűek
árait. Minél magasabb a kéntartalom, annál nehezebb a ﬁnomítás,
és ez hatással van a termelt fehéráru, a benzin és a dízelolaj menynyiségére is. Vagyis a magas kéntartalom csökkenti az olaj értékét,
és ennek megfelelően csökken az ára is a Brenthez képest.
Ha esetleg, bár erre továbbra is kicsi az esély, leállnak az
orosz fölgázszállítások az Európai Unióba, milyen hosszú
gázhiányra kell felkészülnünk?

– Azt kizártnak tartom, hogy örökre megszűnjön az Oroszország
és Európa közötti gázkereskedelem. Vagyis az esetlegesen leálló
földgáz talán jelentősen kisebb mennyiségben, de előbb-utóbb
biztosan visszatér a piacra, így most átmeneti megoldásokon
kell gondolkodni. Természetesen azt senki sem tudhatja, hogy
ez az átmeneti időszak pontosan milyen hosszú időt jelent majd.
Akik elhúzódó válságra készülnek, azok egyúttal pesszimisták
a tengeri cseppfolyósított földgáz fogadókapacitását illetően is.
De az építési ütemet jól mutatja, hogy a most készülő egyik németországi terminál már az év végére üzemelni fog. Ezt a gyors
fejlődést néhány évvel ezelőtt még senki sem hitte volna el. Amint
átadnak egy terminált, a kapacitásemelés már szinte automatikusan történik, sokkal gyorsabb az engedélyezés, különösen a jelenlegi körülmények között. Nem tartom valószínűnek, hogy végül
sor kerül a teljes embargóra, de belső piaci, technikai és pénzügyi
nehézségek, továbbá az Oroszországból kivonuló nyugati cégek
miatt embargó nélkül is vissza fog esni az orosz kitermelési kapacitás. Erre az ellátáscsökkenésre is fel kell készülni. A tartós
kútlezárások ugyanis az olajiparban sokszor visszafordíthatatlan
folyamatokat gerjesztenek – és irdatlan nagy költségekkel lehet
újraindítani őket.
A cseppfolyósított földgáz tengeri szállítása lényegesen
bonyolultabb technikailag, és így nagyon megnöveli a költségeket a csővezetékeken történő szállításhoz képest?

– Kétségtelenül nagyobbak a költségek, de a technológia teljesen
kiforrott mára. Az elmúlt évtizedekben a 125 ezer köbméteres kapacitású hajók váltak szabványossá a szektorban. Az azonos méret
megkönnyítette a cseppfolyós földgáz lefejtését is. Ám az utóbbi
Az egész Európai Unióban
törekvés, hogy csak korszerű
kazánokat és gázkészülékeket
lehessen használni, amelyek
kevesebb gáz felhasználásával
is több hőenergiát képesek
leadni. Az épületszigeteléssel
elérhető hatékonyságnövelés
viszont csak akkor eredményes,
ha az unió földgázellátása hoszszú távon is biztosított marad.
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Kőolaj tekintetében csekélyebb hazánk Oroszországtól való függése. Magyarország a második legtöbb forrásból kőolajat beszerezni képes európai ország. A különböző területeken kitermelt olaj kéntartalma változó, minél
magasabb, annál nehezebb a ﬁnomítás, és ez hatással van a termelt benzin és dízelolaj mennyiségére.

években ezek a hajók nagyobbak, és már felmerül időnként problémaként, hogy átférnek-e a Szuezi-csatornán. Emellett a hajóméret-csökkenés is megﬁgyelhető: az LNG-szállítás legnagyobb
újdonsága, hogy hamarosan tömegesen megindulnak a kisebb
gázszállító hajók a Rajnán is.
A földgázalapú elektromosenergia-termelésnek mi lehet
a szerepe a megújulók mellett? Tekinthető-e ez az energiatermelési mód például a szénerőművek alternatívájának?

– Nem hiszem. Még egyszer hangsúlyozom, hogy én a megújuló
energiaforrásoknak szurkolok. Ugyanakkor felmerülnek problémák a megújulók alkalmazásakor a kereslettel, de az ellátással
kapcsolatosan is.

Egyértelmű, hogy a megújuló energiaforrások
használata miatt kialakult ellátásingadozást
csak gázerőművel lehet kompenzálni.
A gázerőművet úgy kell elképzelni, mint egy repülőgép-hajtóművet: öt perc alatt be lehet indítani. És pontosan erre is való:
„virágozzék” a nap- és a szélenergia, de legyen ott szükség esetére
a gázerőmű is. Ennek a technológiája is rendkívül kiforrottá vált.
Bármerre is fejlődik a világ, Magyarországon gázerőművekre mindig is szükség lesz, bár szerencsésebb, ha nem kell beindítani őket.
Mit várhatunk a jövőtől? Amikor, talán az évszázad közepére, az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátása nulla lesz,
fogunk-e még fosszilis energiahordozókat használni?

– Ebben biztos vagyok. A kőolaj piaca rendkívül összetett; bár
nagy szerepe van a közlekedésben, de a vegyiparban is nélkülözhetetlen alapanyag. Feltételezve azt az egyelőre futurisztikus állapotot, hogy a személy- és közúti szállítás áttér az elektromos vagy hidrogénhajtásra, nem látom, hogy a kerozint mivel
lehetne kiváltani a repülőgép-üzemanyagokból. A környezetféltők az utazás visszafogását szorgalmazzák, ennek ellenére
a repterek utasforgalma gyors ütemben növekszik. A tengerhajózásban a szén után az olaj következett, majd a „zéró kibocsátású” LNG-meghajtás. Elképzelhető, hogy az egyre szaporodó kis teljesítményű nukleáris erőművek segítségével egyszer
majd, az atom-tengeralattjárók mintájára, az óceánok víztisztaságát is szolgálják az atommeghajtású hajók, illetve más
innovatív megoldások.
Vannak, akik szerint a nyersanyag elfogyása okozza majd
a fosszilis energiahordozók végét. Meddig tartanak ki a
szénhidrogénkészletek?

– Emlékezetes, hogy a hatvanas évek készletbecslései szerint
a század végére kimerültek volna a telepek. Ezzel szemben a
palaolaj- és palagázkutatások eredményei alapján, konzervatív
vélekedéssel is, az olajcsúcs 2030-ra várható, a földgázé az évszázad végére; még a jelenlegi fogyasztásnövekedési ütem fennmaradása esetén is. Túlzónak tartom azt a megközelítést – amivel lépten-nyomon találkozhatunk –, hogy jobb helyre kellene
költeni a pénzt, mint az új olaj- és földgázlelőhelyek kutatása
és fejlesztése. Az energiaellátás az egyik legfontosabb és legérzékenyebb közszolgáltatás, ezért sosem szabad megalapozatlan és drasztikus döntéseknek kitenni, amelyek beláthatatlan
következményekkel járhatnak. ¡
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kibocsátáscsökkenés

Valóra válhat a szén-dioxidmentes áruszállítás?
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A Cambridge Econometrics kutatócég három tanulmányból álló sorozata
azt elemzi, hogyan valósítható meg a teljes szén-dioxid-mentes működés az áruszállításban. Mindez azért is érdekes, mert ez a szektor felelős
a globális szén-dioxid-kibocsátás közel hét százalékáért.

2050
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Nehéz tehergépjárművek teljes életciklusra vetített költségének várható alakulása Magyarországon
Megjegyzés: a privát infrastruktúrán például a raktáraknál, logisztikai központokban kiépített elektromos töltőállomások költségét, míg a publikus infrastruktúra esetén az autópályák melletti hidrogén/elektromos töltőállomások és a villamos felsővezetékek kiépítését kell érteni.

A

brit gazdasági kutatócég budapesti irodájának a European Climate Foundation megbízásából készített
elemzése Lengyelország, Olaszország és Spanyolország
tehergépjármű-állományának modellezése alapján
vizsgálta a klímacélok eléréséhez szükséges technológiai megvalósítás lehetőségeit. A tanulmány több megállapítása Magyarországra is érvényes.
Az EU-s célok eléréséhez a gyártóknak 2025-re a 2019–2020as szinthez képest 15 százalékkal, 2030-ra meg 30 százalékkal kell
csökkenteniük az új tehergépjárművek szén-dioxid-kibocsátását.
Ám a szektor akkor sem működne szén-dioxid-mentesen, ha 2040től teljesen betiltanák a nem zéró kibocsátású új tehergépjárművek
árusítását. Az elemzők modellezése alapján a kelet-európai országokban a 2021-es kibocsátási szint ötöde, a spanyol és olasz utakon
pedig a mostani káros kibocsátás tizede jutna továbbra is a környezetbe. Az Európai Unió által kitűzött célok ugyanis az új járművekre
vonatkoznak, s mivel a ﬂottákban magasabb a használt tehergépjárművek aránya, ezért ez a szintű kibocsátás lassabban csökken.
A szükséges kibocsátáscsökkenést többféleképpen is el lehet
érni: a meglévő dízeles járművek hatékonyságának növelésével,
a bioüzemanyag magasabb arányával, illetve a zéró kibocsátású
járművek elterjedésével. Az EU nemrég mutatta be az Alternative
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Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) elnevezésű javaslatcsomagot, amely a fő európai útvonalak (TEN-T hálózat) mentén az
elektromos és a hidrogénmeghajtású tehergépjárművek számára
biztosítaná a megfelelő infrastruktúrát. Egy másik lehetséges megoldás az áramszedővel felszerelt elektromos tehergépjárművek
(BEV-ERS), melyek akkumulátora ugyan kisebb, azonban a vasúthoz hasonlóan áramszedővel csatlakoznak a villamos felsővezetékhez, így menet közben is képesek tölteni. Az üzemanyagcellás, hidrogénmeghajtású járművek (FCEV) elterjedéséhez szintén
kulcsfontosságú a töltőállomások kiépítése, ahová központi termelőegységtől szállíthatják, vagy akár helyben is előállíthatják
elektrolízis segítségével a hidrogént. A tanulmány szerint az elektromos tehergépjárművek fenntartása és működtetése, azaz a teljes életciklusra vetített költség (Total Cost of Ownership – TCO)
a furgonok és a nehéz tehergépjárművek esetén már 2025-ben alacsonyabb lesz a belsőégésűekénél, és a magasabb vételár ellenére
is olcsóbbá válik a zéró kibocsátású tehergépjárművek használata
a jobb hatékonyság, valamint az alacsonyabb üzemanyagárak és
szervizköltségek okán. A következő években, a széles körű használatnak köszönhetően, valószínűleg a hidrogén előállítási költsége
is jelentősen csökken majd, így az üzemanyagcellás nehéz tehergépjárművek 2030-ra olcsóbbak lesznek, mint a belsőégésűek. ¡

inno -tér

hidrogénstratégia, zöld hidrogén, hidrolízis, hidrogénmeghajtás, hidrogénes üzemanyagcella

Szerző: Hor váth Dániel
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Emlékszik, hogy hogyan került először kapcsolatba a hidrogénalapú energiaellátással, illetve a hidrogénmeghajtással?

– Én a járműgyártásból érkeztem, és a járműgyártásban már nagyon hosszú ideje terjed az elektromos hajtás. Ebben a belső égésű motor helyett átveszi a meghajtás és stabilitás feladatát egy
elektromotor, alapjaiban megváltoztatva a rendszert. Több éve
egyértelmű, hogy az elektromos járművek közeljövőbeli térhódításához semmi kétség nem férhet. Viszont vagy hat-hét éve azzal szembesültem, hogy az már korántsem ennyire triviális, hogy
ezek az elektromos járművek honnan fogják kapni az energiát.

Az elektromos járművek meghajtását biztosító
hajtáslánchoz képest ugyanis legalább olyan
fontos, hogy az energiát egy akkumulátor
vagy éppen egy üzemanyagcella tárolja-e.

A kiállításokon mindig az üzemanyagcellás tanulmányautókat nézem meg legelőször, mint a legnagyobb kihívást jelentő
rendszereket. Aztán három évvel ezelőtt az innovációs napon,
nemzetközi kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a hidrogénről
és a mobilitásról. Ez a konferencia teljesen egyértelmű lökést
adott abba az irányba, hogy ezzel a kérdéssel szervezetten kell
foglalkozni. Így jött létre a Magyar Hidrogéntechnológiai Platform, az iparági vállalkozások találkozóhelyének konzultációs
felületeként.
Melyek a platform feladatai?

– A platform azonnal rávilágított arra, hogy a hidrogénmeghajtás
terén rendkívül sok az izgalmas kérdés. Az általános beszélgetésen
túl a platformnak két fontos feladata van. Az egyik a hidrogénmeghajtással kapcsolatos magyarországi helyzet átfogó felmérése,
a teljes értéklánc alapján. Ebbe beletartozik a hidrogén-előállítás
jelenlegi helyzete: a hidrogén szállítása, tárolása, a csővezetékek
alkalmazhatósága, illetve magának a hidrogénnek a felhasználása.
A második feladat a jövőbeli lehetőségek azonosítása.
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A hidrogénfelhasználás az évszázad közepére megtízszereződhet, az ipari
zöld hidrogén-előállítás intenzív fejlődésnek indul, így nőni fog az ipari
felhasználás is, az energetikában pedig a hidrogén jelentős mértékben
ki tudja váltani a fosszilis energiahordozókat.

A hidrogént alapvetően három területen
tervezik felhasználhatónak, ez a mobilitás,
az ipar és az energetika.
A hidrogén energiaforrásként való hasznosítása gondolatának
erős támogatást nyújtott a párizsi megállapodás, mely szerint
2050-re klímasemlegesnek kell lennünk (márpedig a hidrogén elégetésekor nem képződik szén-dioxid, csak víz). Ennek hatására
sok ország kidolgozta és elfogadta a hidrogénstratégiáját. Tehát
ebben a helyzetben mértük fel a magyar hidrogénhelyzetet, és
egy Fehér könyv formájában publikáltuk is. Az eredmények alapján pedig kidolgoztuk a magyar hidrogénstratégia előanyagát is.
A nemzeti hidrogénstratégiát végül az elmúlt évben fogadta el
a kormány. Tavaly alakult meg a Magyar Hidrogéntechnológiai
Szövetség, amely számos kezdeményezésben vesz részt a nemzeti
hidrogénstratégia megvalósítása érdekében. Kidolgozzuk, hogy
hova kell hidrogéntöltő állomásokat telepíteni, illetve keressük
azt az üzleti modellt, amely a tehergépkocsikat üzemeltető cégeknek megéri, hogy hidrogénmeghajtású teherjárműveket vegyenek. Az elképzelés szerint az évtized végére már több ezer
hidrogénes járműnek kell hazánkban közlekednie.
Melyek voltak a jelenlegi hidrogénhelyzet felmérésének
főbb megállapításai? Melyek a magyar hidrogénipar erősségei, gyengeségei, és hol lehetnek a kitörési pontjai?

– Magyarország helyzete megfelel a többi közép-európai ország helyzetének. Az egyik oldalon viszonylag jelentős a magyar
szürke hidrogéngyártás, ami megjelenik a műtrágyagyártás-
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ban, a vegyiparban, a műanyagiparban és a kőolaj-ﬁnomításban.
Ez napjainkban évi 150-160 ezer tonna előállított hidrogént jelent. De ez szürke, ami azt jeleni, hogy reformálással, katalitikus
úton állítják elő, és így egy kilogramm hidrogén termelésekor
tíz kilogramm szén-dioxid szabadul fel. Vagyis ez az eljárás kimondottan környezetszennyező. A mi felmérésünk azt mutatta
– és a nemzetközi adatok is azt jelzik –, hogy a hidrogénfelhasználás az évszázad közepére körülbelül megtízszereződik. Ennek
egyik oldalról az lesz az oka, hogy az ipari zöld hidrogén-előállítás intenzív fejlődésnek indul, és így nőni fog az ipari felhasználás is, az energetikában pedig a hidrogén jelentős mértékben
ki tudja váltani a fosszilis energiahordozókat, alapvetően a földgázt. Ezeken felül pedig megjelenik a közlekedési célú felhasználás is, ahol a hidrogén ugyancsak teljes egészében helyettesíteni
tudja a fosszilis energiahordozókat.
Hazánk adottságai mennyire felelnek meg a hidrogénipar
jövőbeli fejlődési trendjeinek?

– Az elektromos energia előállítása alapvetően a nukleáris energián alapul a jövőben, miközben jelentős fotovoltaikus, illetve
biomassza-erőművek építése is szerepel a tervekben. A magyarországi megújulóenergia-felhasználásba tartozik még a nem túl
jelentős szélerőmű-kapacitás is, és a tervek szerint a jövőben sem
fog ez nagymértékben növekedni. Ha Európában körülnézünk, azt
látjuk, hogy szinte minden ország várakozásai szerint a hidrogén
felhasználása jelentősen meg fogja haladni az előállítás mennyiségét. A hidrogén-előállításhoz szükséges energia megtermelésében
már jelentős különbségek vannak az európai országok elképzelései
között. A németek alapvetően a „far oﬀ-shore” (vagyis a partoktól
távol eső tengeri) szélenergiát kívánják ehhez felhasználni, a fran-
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ciák a nukleáris energia felé indulnának, Ausztria és Norvégia pedig
a vízi energiában lát fantáziát. Ennek ellenére a hidrogénimport
valószínűleg mindenütt szükségszerű lesz.

Magyarországon azt próbáljuk megcélozni,
hogy jelentős mértékben legyünk függetlenek
a külső energiahordozóktól.
Ennek az a módja, hogy mi magunk előállítjuk az elektromos energiát, majd abból oldjuk meg az energetikai, az ipari és a mobilitási
területek ellátását.
Ha a hidrogén egy újabb közvetítőközeg, amelyet az elektromos energia továbbítási láncába illesztünk, akkor ennek
mi az előnye más energiatároló megoldásokhoz képest?

– A hidrogénnek vannak előnyei és hátrányai is. Nagy előnye,
mint már említettem, hogy az elégetésekor nem képződik széndioxid, hanem csak víz. Magyarul, ha olyan hidrogént használunk
fel, amelynek az előállítása során megújuló energiát használtunk,
akkor gyakorlatilag az egész lánc során nulla lesz az üvegházhatásúgáz-kibocsátás. Ezáltal tehát a hidrogéntechnológia alkalmas
lehet arra, hogy elérjük a tényleges klímasemlegességet. Hátránya
az, hogy a megújuló energiaforrásokat hasznosító zöld hidrogénelőállítás viszonylag drága, hiszen jelenleg hidrolízissel kell előállítani. Természetesen léteznek egyéb hidrogén-előállítási eljárások,
amelyek azonban még csak kutatási-fejlesztési fázisban vannak.

A hidrogén nagy előnye, hogy az elégetésekor nem képződik
szén-dioxid, csak víz. Ha olyan hidrogént használunk fel,
amelynek az előállítása során megújuló energiát használtunk,
akkor az egész lánc során nulla lesz az üvegházhatásúgázkibocsátás.

A közlekedési célú felhasználásban a hidrogén teljes egészében helyettesíteni tudja a fosszilis energiahordozókat.
Az évtized végére már több ezer hidrogénes járműnek kellene hazánkban közlekednie.

Másik hátránya, hogy a hidrogén a legkisebb atom, amiből az
következik, hogy rendkívül mozgékony, nagyon könnyű, és így
nehéz csővezetékben szállítani. A szigetelését sem egyszerű megfelelően megoldani.

Ugyanakkor a hidrogén könnyűségéből
az következik, hogy nincs vele annyi veszély,
mint más gázokkal, hiszen pillanatok
alatt elszáll a levegőbe.
Az emberekben meglévő félelem a hidrogénnel szemben (aminek
az oka a vélt égés-, illetve robbanásveszélyessége) nem megalapozott, ha a hidrogént a megfelelő biztonsági előírások mellett szállítják, tárolják és használják fel.
Az elektromos autók már jelenleg is szerte a világon terjednek, néhány éven belül meghaladhatják a belső égésű motorral hajtott járművek számát. A hidrogénnel hajtott autók
konkurensei-e az akkumulátoros elektromos autóknak?

– Én abból indulok ki, hogy az elektromos járműveknek nincsenek
konkurenseik. Az elektromos hajtáslánc jóval egyszerűbb, lényegesen könnyebben vezérelhető, kényelmesebb, és önvezetésre is
sokkal alkalmasabb. Tehát az nem kérdés, hogy a járművekben
az elektromos hajtáslánc válik dominánssá. A különböző becslések szerint 2030-2035-től már nem fognak új, belső égésű motorral
felszerelt járműveket üzembe állítani, hanem kizárólag elektromos
hajtásrendszert. Ez egyaránt igaz a személygépkocsikra, a haszon-
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járművekre, a buszokra, a vonatokra, a hajókra és a repülőkre is.
Vagyis a mobilitás területén az elektromos meghajtás egyeduralkodóvá válik. A kérdés inkább az, hogy – elektromos meghajtást
feltételezve – az energia tárolása akkumulátorral vagy üzemanyagcellával előnyösebb-e. Az akkumulátor előnye, hogy viszonylag kényelmesen kezelhető, és magas a hatásfoka. Gyakorlatilag otthon
be tudom dugni az elektromos autót a konnektorba, és az akkumulátor feltöltődik. Ám azt is látni kell, hogy attól, hogy egy jármű
elektromos meghajtású, még nem lesz zöld.
Mennyire lehet nem zöld egy elektromos jármű?

– Attól függ, hogy mennyire zöld, hogy a felhasznált áram milyen
forrásból származik. Nálunk most az előállított elektromosság
majdnem 50 százaléka továbbra is fosszilis energiaforrásokon
alapszik. Vagyis az akkumulátoros elektromos meghajtás valójában szén-dioxidot termel, részben az áram előállítása, részben pedig az akkumulátor gyártása révén. Az általános szakmai vélemény
szerint az elektromos hajtásláncú jármű teljes életútja során több
szén-dioxidot termel, mint egy azonos kategóriájú, korszerű dízelmotorral hajtott jármű. Ennek az az oka, hogy a dízelmotorok hatásfoka rendkívül magas, ellenben az elektromos energiát előállító,
esetenként széntüzelésű erőművek hatásfoka alacsony. Ha ezeket
az aspektusokat nézem, akkor azt kell mondjam, hogy a hidrogén
abszolút versenyképes, hiszen, ha megújuló, tehát zöld forrásból
származik, akkor pontosan az akkumulátoros elektromos meghajtás legfontosabb problémái szűnnek meg. Jól látható emellett,
hogy a nehéz teherjárműveknél a hidrogén a fosszilis üzemanyagok egyetlen alternatívája. Ahhoz ugyanis, hogy egy nehéz tehergépjármű 70 tonnával megtegyen ezer kilométert, többtonnányi
akkumulátort kellene magával vinnie. Ez nemcsak kényelmetlen
lenne, de nem is lenne gazdaságos, a feltöltése pedig energiaellátási szempontból okozna nagy gondot.
Vagyis a hidrogénmeghajtású mobilitás terén a haszonjárművek szegmense a fő fókuszpont?

– Kétségtelen, hogy nagyon erőteljesen fejlesztik a hidrogénmeghajtású haszonjárműveket, és már most is számos gyártó készít
ilyen teherautókat, általában jellemzően még csak kísérleti jelleggel. Az európai járműgyártók általában 2023-24-re teszik az első
hidrogénes tehergépkocsik üzembe állítását. A buszoknál már
most is lehet hidrogénmeghajtású buszokkal találkozni, illetve
a kiskereskedőkhöz árut szállító, úgynevezett „last mile” kisteherautóknál is nagyon népszerű lesz a hidrogénhajtás. A személygépkocsiknál a hidrogénhajtás használata még messze nem ilyen
kényelmes, hiszen például Magyarországon összesen egy hidrogéntöltő állomás üzemel. Pedig a személygépkocsik is élvezhetnék a hidrogénes meghajtás előnyeit, vagyis a gyors töltést, ami
maximum tíz percet vesz igénybe, illetve a nagy, 600-700 kilométeres hatótávolságot. Ehhez az kellene, hogy épüljenek hidrogéntöltő állomások. A kormányzat egyértelműen elhatározta, hogy
legalább húsz darab töltőállomást létesít az országban 2030-ig,
és ebből az első négy telepítését már idén el kell kezdeni. Persze
a négy töltőállomás még mindig nagyon kevés, de egy 600 kilométeres hatótávolságú járművel és négy állomással már az egész
ország bejárható.
A hidrogénmeghajtás mekkora technikai átalakítást igényel a belső égésű meghajtáshoz képest? Vagyis a ma ismert
típusok könnyedén átalakíthatók-e hidrogénessé?

– Egy hidrogénmeghajtású jármű akkor működik hatékonyan, ha
erre a célra lett tervezve. Ha az elektromos hajtásláncot tekintjük,
akkor ehhez képest nem kell túlságosan sok változtatást végrehajtani ahhoz, hogy a hidrogénes meghajtásra is optimálissá váljon
a rendszer. A hajtáslánc nagy része azonos maradhat, mindössze
egy hidrogéntartályt, illetve egy hidrogén-üzemanyagcellát kell beépíteni az akkumulátor helyett. A vasúton, ahol már ma is elterjedt
a dízel-elektromos meghajtás (vagyis egy dízelmotor hajtja meg
bennük a generátort, ami áramot termel, és ez hajtja az elektromotort), könnyedén helyettesíthető a dízelmotor az üzemanyagcellával. A vasút egyéb rendszerei változatlanok maradhatnak.

Az elektromos hajtásláncú jármű teljes
életútja során több szén-dioxidot termel,
mint egy azonos kategóriájú, korszerű
dízelmotorral hajtott jármű. Ezt tekintve
a hidrogén abszolút versenyképes, a nehéz teherjárműveknél pedig a fosszilis
üzemanyagok egyetlen alternatívája.
Már most is lehet hidrogénmeghajtású
buszokkal találkozni.
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Nagyon sokfajta üzemanyagcella létezik, részben
fejlesztési, részben elkészült stádiumban. Bár az
üzemanyagcellák előállítása műszakilag nem egyszerű, nagy előnye, hogy nem környezetszennyező.

A személygépkocsikba jelenleg általában
négy-öt kilogramm hidrogént lehet tölteni,
ami 400-600 kilométerre elegendő.
Természetesen folyamatosan fejlesztik a hidrogénmeghajtás minden elemét, így a hatékonyság folyamatosan javul. Ahogy más
üzemű járműveknél, itt is jelentősen befolyásolja a fogyasztást például az, hogy mennyit megy a klíma, a fűtés, illetve, hogy mennyire
egyenletes a sebesség.
Az akkumulátoros elektromos autókkal szembeni legfőbb
kritika az, hogy az akkumulátorok előállításához szükséges nyersanyagok, például a ritkaföldfémek bányászata
igen környezetszennyező, ráadásul e környezetszennyezés
jellemzően a harmadik világban történik, ahol nem is élvezhetik az elektromos autók előnyeit. Az üzemanyagcellák
előállítása mennyire szennyezi a környezetet?

– Messze nem annyira. Nagyon sokfajta üzemanyagcella létezik,
részben fejlesztési, részben elkészült stádiumban. Általánosságban
elmondható, hogy az üzemanyagcellák előállítása műszakilag nem
egyszerű, de nem is környezetszennyező.
A jelenleg elterjedt eljárásokon kívül hogyan lehet hidrogént
előállítani, ami esetleg nem bocsát ki ennyi szén-dioxidot?

– A mostani szürke hidrogén-előállítás földgázból történik, és
a szén-dioxid a mellékterméke, amely a levegőbe jut. Másik meg-

oldás lehet, hogy elektrolízissel, víz bontásával termeljük a hidrogént, elektromos energia felhasználásával, amelynek során oxigén
keletkezik. A hidrogén elégetésekor ugyanez a reakció zajlik le
fordított irányba. Például építünk egy fotovoltaikus erőművet, és
hozzáépítjük az elektrolizáló üzemet. Az üzemben hidrogént állítunk elő, és ezt az erőmű területén tároljuk. Ha nem süt a nap,
akkor a hidrogén segítségével elektromos energiát termelünk, és
ezt visszatápláljuk az elektromos hálózatba. Ha süt a nap, és a hidrogénre energetikai szempontból nincs szükség, akkor lehet felhasználni más célokra. Lehetséges eljárás még a pirolízis, amelynek
során ugyancsak zöld módszerrel történik a hidrogén előállítása.
A hidrogénmeghajtású járművek, illetve az üzemeltetés
költségei hogyan aránylanak most a fosszilis, illetve az akkumulátoros elektromos meghajtású járművek árához?

– Az általános kép szerint egy elektromos jármű nagyjából másfélszer drágább, mint egy ugyanolyan, belső égésű motorral ellátott jármű, míg a hidrogénes járművek a duplájába kerülnek
a fosszilis meghajtásúaknak. Vagyis a beszerzési költségük valóban
lényegesen nagyobb. Sok országban gondolkodnak azon, hogy
hogyan lehet, például állami támogatással, semlegesíteni az árkülönbség hatását. Az üzemeltetési költség értelemszerűen attól
függ, hogy milyen áron lehet előállítani a hidrogént. Jelenleg egy
kilogramm hidrogén – amellyel tehát nagyjából 100 kilométert
lehet autózni – ára 10 euró körül van. A célkitűzés az, hogy ezt a
költséget le kell vinni 2-3 euróra, és akkor a hidrogénmeghajtás
már gazdaságilag is meg fogja érni, nem csak a környezetünk és
a jövőnk szempontjából. ¡
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Új hatáskörök, bővülő
feladatok az OAH-nál
Az energiafelhasználásról, a források megválasztásáról szóló intenzív stratégiaalkotás folyik mind globális, mind regionális, mind pedig országos szinteken.
Ennek főbb okai az egy időben jelentkező relatív energiaszűkösség (a GDP-bővülés
és a növekvő energiafelhasználás), valamint a bolygó ökoszisztémájának fenntarthatósága, környezetvédelmi célok elérése.

A

z atomenergia szerepe – mint energiatermelő erőforrás, mint központi elem napjaink egészségügyi
ellátásában, a kutatás-fejlesztés és az oktatás területein – megkérdőjelezhetetlen, széles körű alkalmazása várhatóan tovább fog növekedni.
Mindezek azt támasztják alá, hogy az e területen szabályozást végző és felügyeletet ellátó szervezetek kompetenciáját,
hatáskörét és jogköreit hozzá kell igazítani a jelen és a jövő
új kihívásaihoz.
Ez a folyamat ment végbe az elmúlt években Magyarországon, és ennek során az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
új hatásköröket kapott, feladatainak száma nagymértékben nőtt. Mára az OAH több mint 4000 engedélyest felügyel,
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közel 1500 engedélyt bocsát ki, és több mint 1000 helyszíni
ellenőrzést végez évente.
Az új feladatok közül a legjelentősebbek közé tartozik
a radioaktívhulladék-tárolók felügyelete 2014-től, valamint
az építésügyi hatósági feladatok ellátása a nukleáris létesítmények biztonsági övezetén belül 2016-tól.
Az engedélyesek számának radikális emelkedését hozta,
hogy 2016-ban a sugárvédelem területe is az OAH-hoz került. Ennek következtében a korábbi négy „nagy” engedélyes
(a Paksi Atomerőmű, a Kiégett Kazetták Átmenti Tárolója,
a Budapesti Kutatóreaktor, valamint a BME Nukleáris Technikai Intézet területén található Oktatóreaktor) mellett megjelent 4000 kisebb engedélyes (ipari és egészségügyi intéz-
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Az új feladatok közül a legjelentősebb a radioaktívhulladéktárolók felügyelete, valamint az építésügyi hatósági feladatok
ellátása a nukleáris létesítmények biztonsági övezetén belül.
A növekvő feladatok mellett figyelmet kell fordítani
a keretrendszerre, amelybe a hatóság illeszkedik. Tekintettel a terület összetettségére, az atomenergia alkalmazása
és a hatósági felügyelet gyakorlata szigorú hazai és nemzetközi követelmények, ajánlások alapján jött létre, és ez
a tudomány és a technológia fejlődésével folyamatosan
csiszolódik. Vagyis a mindennapos kihívásokra úgy kell
választ adni, hogy azok a jogi és műszaki keretrendszerbe
maximálisan illeszkedjenek.

Forrás: RHK

mények), és ezzel párhuzamosan évente 1300 engedélykérelem is érkezett a hatósághoz. Összetett hatósági engedélyezésiellenőrzési-bejelentési rendszert kellett tehát kiépíteni, továbbá országos szintű ellenőrzési rendszert kellett létrehozni
területi ellenőrökkel.
Az új feladatok ellátása érdekében a szervezet létszáma az
évek során 80 főről több mint 210-re nőtt. Ugyanakkor a magasan szakképzett munkaerő-felvétel és -megtartás szempontjából kihívást jelentett a munkaerőpiaci viszonyokhoz
való igazodás, valamint a további feladatok jelentős mértékű
növekedése volt előre jelezhető (leginkább az új atomerőművi
blokkokhoz kapcsolódóan).

Hivatal, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság vagy a Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága.
Az átalakulás garantálja az OAH gazdálkodásának és működésének függetlenségét. A szervezet alaplétszámát, szervezeti struktúráját az OAH elnöke határozza meg, illetve
módosíthatja a rendelkezésére álló költségvetési források és
a feladatok figyelembevételével. A juttatások új rendszere lehetővé teszi, hogy a munkaerőpiacon versenyképes és vonzó
feltételeket kínáljon az OAH, erősödjön a szervezet munkaerő-megtartó képessége, továbbá azt is, hogy könnyebb legyen magasan képzett szakembereket felvenni.
Az OAH-nak ez év májusától jogalkotási feladatai is vannak, elnöki rendeletté alakulnak a szakterületet meghatározó jogszabályok, a többi között a nukleáris és tároló biztonsági szabályzatok, az ionizáló sugárzás elleni védelemről
szóló jogszabály, valamint a szakmagyakorlás szabályairól
szóló rendelet.
Az átalakulás ötvözi a korábbi szervezeti felépítésből adódó előnyöket, kialakított az új jogállás biztosította lehetőségekkel. Ezáltal egy erős, gyors és hatékony szabályozóhatóság
jön létre, mely megfelelő kompetenciával, erőforrásokkal,
valamint önállósággal látja el feladatait, megőrizve korábbi
szigorú szakmai függetlenségét.
A nukleáris biztonság, védettség, sugárvédelem, a biztonsági kultúra magas szinten tartása, a jövő szakember-utánpótlása érdekében az OAH fontosnak tartja, hogy a hatósági feladatok mellett innovatív tudásközpontként működjön, és a maga
eszközeivel teret biztosítson a tudományos eszmecserének,
az eredmények megosztásának és hasznosulásának. A hatósági munkához kapcsolódóan – ahogy eddig is – a jövőben is
számít az OAH a háttértámogató intézmények szakértelmére.
Lakosság
egészségének,
biztonságának
védelme

Nukleáris
biztonság,
védettség,
biztosítéki
rendszer

Az OAH esetében a megoldások keresését
befolyásoló fő sarokpontok az alábbiak voltak:
 növekvő feladatok mellett a hatékony működés biztosítása, hatás- és felelősségi körök egyértelmű meghatározása;

Környezet
védelme

 az európai uniós jogi kereteknek való megfelelés továbbra is biztosított legyen;

 a korábbi hatósági szervezet keretei között elért szakmai
eredmények, jógyakorlatok megőrzése;

 a Hivatal munkaerőpiaci versenyképességének javítása.
Mindezek alapján a jogalkotó arra a döntésre jutott, hogy
szükséges az OAH jogállásának megváltoztatása, és ennek
eredményeként 2022. január 1-jétől különleges jogállású
szervvé alakult, élére elnök került, Kádár Andrea Beatrix
személyében. Ezáltal az OAH legmagasabb szintű felügyeletét az Országgyűlés biztosítja, így olyan szervezetek közé
került, mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Befolyástól
mentes, független hatósági
döntéshozatal

Elemzés
Engedélyezés
Ellenőrzés
Érvényesítés

Az OAH feladata a nukleáris biztonság és védettség
garantálása, a biztosítéki rendszer felügyelete.
A korábbi eredmények, jógyakorlatok között mindenképpen meg kell említeni a – pandémiás helyzet alakulása miatt
tavaly elmaradt, de – korábban évente megrendezett, a kutatási eredmények és a szakterületek fejlődési irányainak széles
körű bemutatására létrejött TSO -szemináriumot, mely a tervek szerint idén, a jubileumi 15. alkalommal ismét lehetőséget biztosít az iparági szakértők számára szakmai beszélgetésekre, előadások közötti a tapasztalatcserére. ¡
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Folyadékok és gázok ﬁzikai jellemzőit mérő terepi műszerek (távadók).
Tartályszintmérők és átlaghőmérséklet-távadók adatfeldolgozó
és adatmegjelenítő informatikai rendszerrel.
Felszíni és felszín alatti vizek szénhidrogén-szennyezettségének
monitorozására szolgáló műszercsalád.
Fontosabb referenciák: Mol Nyrt., MVM Zrt. MÁV SZK Zrt.,
HEXUM (OPAL) Zrt.

www.weszta-t.hu

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. • rhk.hu

Radioaktív hulladékok
és kiégett fűtőelemek
kezelése
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(NAÜ) ARTEMIS-missziója idén március
21-én érkezett Magyarországra. A program
során azt tanulmányozták, hogy a szigorú
előírások alapján hazánk miként gondoskodik a radioaktív hulladékok és a kiégett
fűtőelemek kezeléséről.

A

nukleáris alapú villamosenergia-termelés társadalmi megítélése szempontjából lényegi kérdés,
hogy megoldott-e a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek hosszú távú, biztonságos kezelése. Ez a szempont érhető tetten az Európai Bizottság közelmúltban elkészített, úgynevezett Taxonómia-rendeletében.
Emiatt is kiemelt aktualitása volt a felülvizsgálatnak.

Munka közben
Az Európai Unió tagállamai számára kötelező érvényű
irányelv (2011/70/Euratom) írja elő, hogy nemzeti programot
kell készíteniük a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésére, illetve, hogy a tagállamok rendszeresen végezzenek önellenőrzést – és kérjenek független nemzetközi
felülvizsgálatot – a nemzeti programjuk és annak előrehaladása tárgyában. Magyarország ennek a nemzetközi elvárásnak megfelelve kérte meg a program lefolytatását.
A nemzeti program előkészítése és végrehajtása a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) feladata, mely
szervezet meghatározó szerepet töltött be. „Az elmúlt közel
másfél év a felkészülésről szólt. Maga a felülvizsgálat csak

Az ARTEMIS -misszió csapata
a »jéghegy csúcsa« volt, rengeteg feladatot jelentett az önértékelés elvégzése, amelynek során – a NAÜ ajánlásait,
útmutatóit alapul véve – minden tématerületre kiterjedően
értékeltük a hazai gyakorlat megfelelőségét” – emelte ki Nős
Bálint stratégiai és műszaki igazgató, aki az RHK Kft. részéről
koordinálta az ARTEMIS-szel kapcsolatos tevékenységeket.
A dán, finn, francia, svéd és litván szakértőkből álló felülvizsgáló csapat – a NAÜ szakembereinek segítségével – közel
tíz napon át azt vizsgálta, hogy a hazai rendszer megfelelően
biztosítja-e a különleges anyagok biztonságos kezelését. Kiemelték, hogy Magyarország átfogó, kiterjedt és jól működő
rendszert dolgozott ki és működtet a kiégett fűtőelemek és
a radioaktív hulladékok biztonságos és hatékony kezelésének
fenntartására és annak továbbfejlesztésére.
A szakértők öt javaslatot fogalmaztak meg, amelyek a jövőben hozzájárulhatnak a nemzeti program hatékonyságának növeléséhez. A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló kapcsán a biztonságnövelő program megalapozását és tervezett szisztematikus megvalósítását jó gyakorlatként azonosították, amely példa lehet több, hasonló feladatokat ellátó tagállam számára is.
A nukleáris iparban folyamatos a fejlődés, amelyhez a radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek kezelése területén
az ARTEMIS-felülvizsgálat hatékonyan járult hozzá. „Hiszem,
hogy a szakmai egyeztetések során megismert nézőpontok
és a szakértők által megfogalmazott javaslatok előreviszik a hazai
radioaktívhulladék-kezelést. A viszszajelzések alapján nemcsak mi,
hanem a részt vevő külső szakértők
is sok tapasztalattal gazdagodtak
a magyar program megismerése
által, így a misszió elérte a célját”
– összegezte Nős Bálint. ¡
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fémterhelés • biodiverzitás, klímavédelem

A kagylók szerepe
a Balatonban
A tömegesen jelen lévő invazív
kagylófajok szerepét vizsgálták a tó
fémforgalmának alakulásában.

A

z ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói
a Pannon Egyetem Fenntartható Megoldások
Kutatócsoportjával, valamint az ELKH Szegedi Biológiai
Kutatóközpont Genetikai Intézetével és a lengyel Kopernikusz Egyetemmel együttműködve a Balatonban jelen
lévő átmeneti fémek és félfémek forgalmát vizsgálták.

Ennek során megállapították, hogy a tóban tömegesen előforduló invazív
Dreissena kagylófajok meghatározó szerepet játszanak mind a természetes geokémiai háttér, mind az emberi tevékenység következtében megjelenő elemek mozgásában és raktározásában. A kutatók a tó keszthelyi,
szigligeti és siófoki medencéiben 17 elemet vizsgáltak a vízben, a felszíni
üledékben, a kagylók lágyszövetében és héjában az év különböző időszakaiban. Megállapították, hogy az invazív kagylóknak a parti öv táplálékhálózatában betöltött kulcsszerepük mellett a tó elemforgalmában is
nagy a jelentőségük, ezért a környezeti események, valamint azok élőlényekre gyakorolt hatásának indikátorainak tekinthetők. A kutatók
hangsúlyozták, hogy az emberi tevékenységből származtatható fémterhelés továbbra sem jelent környezeti kockázatot a tó egészére nézve, sőt
a korábbihoz képest kismértékben csökkent.
A szakemberek tervezik, hogy egy úgynevezett vitalitás-monitoringprogramot is elindítanak a Balatonban előforduló Dreissena kagylók kondíciójának és védekező, illetve hibajavító mechanizmusaiért felelős génjeinek nyomon követése céljából. ¡

Új mezőgazdasági
modell
Nemzetközi tanulmányukban egy regeneratív mezőgazdasági modellt javasolnak a biodiverzitás és az ökoszisztémaszolgáltatások megőrzéséhez az ELKH
Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) kutatói.

kat fogalmaztak meg az Európai Unió közös agrárpolitikája bizonyos
elemeinek továbbfejlesztésére is. Javaslataik között szerepel a vetésforgók, a sorköznövényzet és a takarónövények alkalmazásának elősegítése a kíméletes talajművelés támogatása révén. A szakemberek fontosnak tartják olyan támogatási konstrukciók megjelenését is, amelyeket
egy adott tájkörzetben a gazdálkodók közösen vehetnek igénybe, hogy
a környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok összehangoltan valósulhassanak meg. A tanulmány a természetes élőhelyek helyreállításának
jelentőségére is rámutat, ami a biodiverzitás megőrzése mellett hozzájárulhat a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságához is, a többi
között olyan kulcsfontosságú élőlények megóvásával, mint a beporzók
vagy a mezőgazdasági kártevők természetes ellenségei. ¡

A

z Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete
(EASAC) által összehívott nemzetközi munkacsoport
tagjai, köztük az ÖK kutatói egy közelmúltban megjelent tanulmány alapján arra keresték a választ, hogy hozzájárulhat-e
a mezőgazdaság a biodiverzitás megőrzéséhez és a klímavédelemhez. Az Európai Unió agrár-környezetvédelmi szakpolitikájáról készült elemzésükben a kutatók azt is vizsgálták,
hogy vajon a jelenlegi szabályozások lehetővé teszik-e egy
regeneratív mezőgazdasági modell megvalósítását. Ajánláso-
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intelligens szerződés • pénzügyi szolgáltató, hitelesítés

Digitalizált
jogi megoldások
A technológiai megoldások világszerte forradalmasítják a jogi osztályok és ügyvédi irodák munkáját,
melyek 2025-ig a jelenlegi büdzséjük háromszorosát tervezik költeni
információtechnológiai fejlesztésekre. A jog és az IT találkozására
fókuszáló legaltech terület számos
lehetőséget rejt magában.

N

apjainkban már nemcsak a nagyobb nemzetközi
ügyvédi irodák csábítják ügyfeleiket magukhoz
modern weboldalak és közösségi proﬁlok segítségével, hanem szinte mindenki, aki felismerte a digitalizáció nyújtotta előnyöket. Nem véletlenül, hiszen az
ügyfél-kommunikáció és az ügyintézés digitális térbe
költözésével a dokumentumok és a készülő szerződések bárhonnan, bármikor elérhető online platfor-

mokra kerülnek. A blockchain, vagyis blokklánc-technológiával meg jelenő
„intelligens szerződés” egy blokkláncon tárolt program, kód, amely előre meghatározott feltételek teljesülése esetén fut. Általában egy megállapodás végrehajtásának automatizálására szolgál, közvetítő közreműködése vagy időveszteség nélkül. A mesterséges intelligencia pedig nem csupán a gyors, élményalapú
ügyfél-kommunikációt segíti, hanem a jogi munka legfontosabb, alapvető feladatait is. Bevezetésével a hatalmas mennyiségű dokumentumok kezelésével
járó átvilágításoknál, vállalatfelvásárlásokat megelőző auditoknál is hallatlanul nagy segítséget jelent. Ráadásul a szakértők szerint az új, adatalapú szemlélet és az automatizáció teljesen új dimenzióba juttathatja az egyébként hagyományosan konzervatív szemléletű szakmát. ¡

Egyedülálló
digitális aláírás
A magyar szakemberek által fejlesztett Benker az Európai Unió első
olyan pénzügyi szolgáltatója, amely
teljes egészében blokklánc-technológia felhasználásával működik.
A rendszer matematikai alapon hitekai alapokon teszi lehetővé, hogy több ember egymástól függetlenül képes
lesíti az információkat, mindenféle legyen ellenőrizni egy adott információ valódiságát, hitelességét úgy, hogy
külső hitelesítő tényező nélkül. a titkosított adatokat nem kell megismertetni a felekkel. Az ügyfél valódi

A

Litván Nemzeti Bank által felügyelt, magyar szakemberek által létrehozott technológia új szintre
léptette a pénzügyi világot azzal, hogy teljes kontrollt és
önrendelkezést garantál ügyfeleinek pénzügyeik felett.
Ezzel a lépéssel szabadságot és a pénzintézettel való
egyenlőséget biztosít a bank ügyfelei részére. Szabolcsi
András társalapító véleménye szerint egy olyan egyedi,
digitális aláírási megoldás született, amely matemati-

kontrollt kap az adatai felett. Például amikor új bankkártyánkhoz levélben
megkapjuk a PIN-kódot, most „vakon” kell megbíznunk abban, hogy az adatokat senki sem szerezte meg útközben. A digitális aláírási megoldással azonban matematikai bizonyosságot kapnak az ügyfelek, hogy nem kerültek ki
az adataik harmadik félhez. A fejlesztők bíznak abban, hogy ugyanez az elv
reformálhatja meg a csomagküldést, a rendelések teljesítését, a véradást vagy
a pénzadományozások rendszerét. A technológia segítségével ugyanis a feladó, a megbízó biztos lehet abban, hogy valóban az a szervezet kapta meg
a felajánlott jótékonysági összeget, amelynek szánta. ¡

inno -tér

2022. május

innotéka
inn

37

munkaerőpiac, oktatás, vállalati kihívások, nyitottság, sztereotípiák, motiváció

Szerző: Bencze Áron • Ábrák forrása: Femintech by IVSZ

Csodabogarak
az IKT-szektorban

A magyar társadalomban továbbra is erősen él a sztereotípia, amely szerint az információs
és kommunikációs technológia (IKT) szektor tagjait elsősorban kockás inges, pocakos,
szarukeretes szemüvegben hunyorgó, kissé elhanyagolt külsejű programozók alkotják.
Vajon tényleg csodabogaraknak számítanak azok a nők, akik az IKT-szektorban képzelik el
a karrierjüket? És vajon milyen eséllyel indulnak egy állásinterjún a férfi jelöltekkel szemben? A FemInTech Tedd láthatóvá! című kutatása ezt a kényes témát járta körbe.

E

gy egyedi szoftvermegoldásokat szállító vállalat magyarországi vezérigazgatója ekképp foglalta össze
személyes tapasztalatait: „Ha egy
álláshirdetésben tíz kritériumot szabnak
meg az adott pozíció betöltéséhez, akkor
a férﬁ jelöltek még abban az esetben is bátran beadják az önéletrajzukat, ha mindöszsze kettőt tudnak az elvártakból teljesíteni.
Azonban ha egy nő a saját megítélése szerint csak nyolcnak felel meg, akkor már úgy
gondolja, hogy egyszerűen nem alkalmas
a poszt betöltésére, és be sem adja a jelentkezését.” Pedig kivételesen nem egy olyan
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szektorról van szó, ahol egy-egy nagy ritkán
megnyitott pozícióra százával jelentkeznének a túlkvaliﬁkált jelentkezők. Szabad hely
bőven akad, a jelentkezők száma azonban
messze elmarad az ideálistól. Egy 2017-es
felmérés szerint csak informatikusból minimum 15 ezer hiányzott a magyar munkaerőpiacról, az évtized elejére ez a szám már
közel 45 ezerre emelkedett. A helyzet az
Európai Unióban is katasztrofális: becslések
alapján mintegy 700 ezer digitális szakember hiányzik, és a szakértők egyetértenek
abban, hogy ez a hiány a jövőben radikálisan
– egyes szakmákban akár 8 százalékkal –

it

tovább növekszik majd. A be nem töltött
pozíciók magas száma a többi között azért
is érthetetlen, mert a szektor dinamikusan
fejlődik, magasak a ﬁzetések, és kifejezetten
magas szinten lehet érvényesíteni a kreativitást. Ráadásul az IKT-szakma által lefedett tér napjainkra meglehetősen kitágult,
a programozás ennek mindössze egyetlen
szelete. Számtalan terület tartozik még
ide, az üzleti elemzéstől kezdve a szoftvertervezésen, a felhasználókutatáson, a projektmenedzsmenten és tanácsadáson keresztül egészen az online marketingig.
A jelenlegi pályakezdő korosztály számára

munkaerőpiac, oktatás, vállalati kihívások, nyitottság, sztereotípiák, motiváció

A nők arányának változása az IKT-szakemberek körében
2016 óta az Európai
Unióban átlagosan
és Magyarországon

olyan lehetőséget kínál ez a szektor, ami
már ﬁatalként sem ismeretlen számukra,
hiszen az új évezred gyermekei egy erősen
digitalizációs közegben nőttek fel.

Nem magyar jelenség
Az infokommunikációs technológia nem
csak a Kárpát-medencében képtelen nagyobb számban megszólítani a gyengébbik
nem tagjait. A férﬁ dominancia az egész
kontinensen tetten érhető. Az Európai
Unióban meglepő módon nem Luxemburg vagy Belgium, hanem Bulgária büszkélkedhet a legmagasabb aránnyal a női
foglalkoztatás tekintetében, azonban még
ott sem éri el a 30 százalékot. A 27 országot
tömörítő szervezetben a legalacsonyabb,
éppen két számjegyű eredményt (10,2 százalék) Csehország produkálta, őket követi

Málta, és Magyarország fért fel a képzeletbeli, nem túl dicsőséges dobogó harmadik
fokára. Igaz, még ez is javulásnak számít,
ugyanis 2018-ban hazánk az uniós átlag felét sem elérve szerepelt a legrosszabb pozícióban. A FemInTech Tedd láthatóvá! című
kutatásának egyik megállapítása szerint ez
a jelenség a tradíciókra vezethető vissza.
Mint írják, léteznek nő- és férﬁ domináns
szakmák, és ebből az következik, hogy
a nők és férﬁak jellemzően a saját nemük
által dominált foglalkozásokban dolgoznak
szívesen, és ez az attitűd már a pályaválasztási szokásokban is markánsan megjelenik.
Dintsér Andrea, a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége (MVÜK) Női Vezetői
Klubjának vezetője egy korábbi interjújában
így fogalmazott az oktatásban tapasztalt
helyzetről: „Látjuk, olvassuk, a bőrünkön
érezzük, hogy a lányokat még ma is kicsi ko-

ruktól kezdve inkább a humán területek fele
orientálják, ritkán bátorítják őket arra, hogy
legyenek programozók, vagy foglalkozzanak
például matematikával. Ezzel a hozzáállással már az életük korai szakaszában meghatároznak számukra egy gondolkodásmódot,
amely eltereli őket például a programozói
vagy bármely IKT-szakmától.”
A kutatás során egyebek között azt is
megvizsgálták, hogy milyen arányban vannak jelen a nők az informatikai felsőoktatásban Magyarországon. Annak ellenére,
hogy az elmúlt évtizedben folyamatos
emelkedés tapasztalható e tekintetben,
összességében a gyengébbik nem aránya
ezen a területen továbbra sem éri el a
20 százalékot. A bootcamp képzések esetében már nagyobb az arány, ami azért
szerencsés, mert ezek erőssége valójában
éppen abban rejlik, ami az egyetemi kép-

A nők arányának változása
az informatikaképzésben oklevelet szerzettek között

it
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Sztereotípiák a női IT-munkavállalókkal szemben.

és az innovatív projektekben való részvétel jelenik meg a válaszadók számára vonzó tényezőként. Fontos része volt a kutatásnak az esetleges nemi diszkrimináció
meglétének feltérképezése is.

A nők feladják a karrierjüket
a család érdekében.
A nők nem kapnak elég információt
a pályaválasztás/pályamódosítás
során az IKT-szektorról.
A társadalom nem támogatja
a nők műszaki pályára lépését.

A válaszadó nők döntő
többsége befogadónak és
támogatónak érzi a munkahelyi
közeget, ráadásul szinte
kivétel nélkül kaptak vezetőiktől támogatást a csapatba
való beilleszkedéshez.

A nőknek nehezebb egyéb időbeosztásuk
miatt a folyamatos tanulás, fejlődés.
Az informatikai szektorban dolgozó férﬁak
nehezen fogadják el a női szakembereket.
Az IKT-vállalatok nem nyitottak
a női vezetők irányában.
A nők kevesebb támogatást kapnak
a karrierépítésben, mint az azonos
beosztásban lévő férﬁ kollégáik.
Az IKT-vállalatok nem rugalmasak
a foglalkoztatásban (pl. részmunkaidő).
Az IKT-vállalatok nem
családbarát munkahelyek.

Akadályok az IKT-karrierben a nők szerint arra a kérdésre, hogy mi akadályozza
a nőket IT-területen a karrierjükben? (%)

zések hiányossága: a tananyag jóval inkább
fókuszál a munkahelyeken hasznosítható
tudás elsajátítására, lényegesen aktuálisabb, modernebb technológiákat tanítanak, és a soft skillekre is nagy hangsúlyt
fektetnek. Egy oktatási vállalat vezetője
szerint a régi sztereotípiáktól 2020 után
sem sikerült megszabadulni:

gyakran továbbra is él egy
hamis feltételezés, hogy nőként nehezebb elvégezni
egy IT-képzést, holott a nők is
éppolyan sikeresek szoktak
lenni a képzések elvégzésében, mint a férﬁak.
A felmérés szondázta a munkavállalói
oldalt is, hogy kiderüljön, mi lehet az oka
a női foglalkoztatás alacsony szintjének ebben a szektorban. A megkérdezett 52 vállalat döntő többsége a női jelöltek hiányát
emelte ki, több mint kétharmaduknál alig
minden ötödik állásinterjúra jelentkező
tartozott a gyengébbik nemhez, de ami
még riasztóbb, három vállalatnál konkré-
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tan egyetlen beküldött női önéletrajzzal
sem találkoztak az utóbbi időben. A leggyakrabban felmerülő kihívások a generációs élethelyzetekre – gyermek születésére
vagy idős szülők gondozására – voltak viszszavezethetők. A gyermekvállalás kérdése különösen érzékeny ezen a területen,
ugyanis a gyeden, majd gyesen lévő nők
egy-három éves távolléte a munkaerőpiactól azzal a valós veszéllyel fenyeget, hogy
nem tudják követni a technológiai fejlődést. Ráadásul ez a helyzet később is fennáll. Egy szoftverfejlesztő cég női kereskedelmi igazgatója egy interjúban arra hívta fel
a ﬁgyelmet, hogy neki nemritkán a munkaidőn túl kellett időt szakítania arra, hogy
az új technológiákban elmélyedjen, hogy
folyamatosan képben legyen, ugyanis ez
kiemelten fontos ebben a szakmában.

Mitől vonzó?
A vállalatok a női munkavállalók számára
legvonzóbb tényezőnek a magas jövedelem mellett a home oﬃce/remote lehetőséget, a rugalmas munkaidőt, illetve a tanulási, fejlődési lehetőséget tartják. Ezenfelül leggyakrabban a részmunkaidős foglalkoztatás, a családbarát iroda, a munkamagánélet egyensúly biztosításának esélye

it

A fókuszcsoportban megkérdezettek szerint a mai férﬁ generáció sokkal elfogadóbb, és nyitottabban áll a női szakemberekhez, elsősorban a nemzetközi háttérrel
rendelkező vállalatoknál, de már egyes
hazai kis- és középvállalkozások, valamint
nagyvállalatok is határozottan fellépnek
a megkülönböztetés ellen.
A kutatásban részt vevő IKT-cégeknél
a női munkavállalók nagyobb arányban
vannak jelen a back oﬃce, pénzügy, HR ,
marketing, sales területen. A vállalatoknál a nők arányát tekintve az IT-területről az üzleti terület felé haladva (például:
Business Analyst) növekszik a nők aránya,
hard IT-területeken az interjúalanyok vállalatánál 5 és 10 százalék közötti az arány.

Követendő példák
A FemInTech Tedd láthatóvá! kutatás
egyik legérdekesebb része olyan jó gyakorlatok és programok bemutatására fókuszál, melyeket magyarországi vállalatoknál
vezettek be az utóbbi években. A Vodafone például kiemelt ﬁgyelmet fordít az
olyan, vezetői tapasztalattal rendelkező
kollégák visszacsábítására és integrálására, akiknek a nagyvállalati karrierje több
évre megszakadt, jellemzően gyermekvállalás, illetve saját vagy családi vállalkozásban eltöltött idő miatt. A vállalatnál
emellett a szülési szabadságon lévő kismamákkal is próbálják a kapcsolatot tartani azzal, hogy számukra külön hírlevelet
hoztak létre. Érdekesség, hogy a vállalatnál Magyarországon elsők között 16 hét
szülői szabadságot biztosítanak a férfi
munkavállalóiknak is.
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Hazánk egyik vezető szoftverfejlesztő
vállalatánál, az Evosoftnál pedig létrehoztak egy Nők az IT-ban nevű közösséget,
melynek fő célja, hogy platformot biztosítson az IT-ban tevékenykedő nőknek,
ahol tapasztalatot cserélhetnek arról, hogy
nőként miként tudnak érvényesülni az IT
világában, mi hiányzik a karrierépítésükhöz, megoszthatják saját kihívásaikat és
az ezekre adott válaszaikat. Az amerikai
szoftverfejlesztő EPAM-nak már évek óta
léteznek dedikáltan nőknek, lányoknak
szóló programjaik. 2018-ban például a vállalat nyolcalkalmas programot szervezett
Te is légy STEM csillag! – Lányok az IT-ban
címen gimnazista lányoknak Szegeden.
Kifejezetten hasznos kezdeményezésnek
tűnik az egyik hazai programozóiskola,
a Green Fox Academy részidős képzése.
Az Academy4MoMs – bölcsődei szolgáltatással kiegészítve – azoknak a kisgyermekes anyukáknak szól, akik programozóként
terveznek visszatérni a munka világába,
egy új szakmát elsajátítva. Egy befektető
tavaly 300 nő részére biztosított ingyenes,
belépő szintű IT-képzést karriertámogatással egybekötve, a programot idén már
430 fővel indították el. A több mint 25 éve
Magyarországon működő IT infrastruktúra-szolgáltató, a Kyndryl, egy tudatos
stratégia bevezetésével sikeresen növelte
női munkavállalóinak arányát. A vállalat
kiemelt ﬁgyelmet fordított arra, hogy már
a velük kapcsolatban lévő középiskolában
megpróbálják bevonzani az IT területére
a diáklányokat, és ehhez különböző esemé-

nyeket és inkubációs programokat is szerveztek. Emellett egy úgynevezett Women’s
Network létrehozásával igyekeznek a női
vezetőket is támogatni.
A Microsoft és a Logiscool 2020-ban
meghirdették a DigiGirlz AI Challenge versenyt, melynek során a részt vevő a lányok
felfedezhették, hogy a mesterséges intelligencia milyen sok területen segítheti az embereket és mozdíthatja elő a fenntarthatóságot, valamint „időálló” tudással, de egy
különleges online élménynappal és értékes
nyereményekkel is gazdagodhattak. A Morgan Stanley budapesti informatikai és
elemzőközpontja, valamint a Nők a Tudományban Egyesület hirdette meg a Smartiz
névre keresztelt, középiskolás lányoknak
indított ingyenes programját, amelynek
során a résztvevők elmélyíthetik matematikai tudásukat, és elsajátíthatják a kódolás rejtelmeit egy alapszintű programozási
nyelvben. Ezenfelül a programban részt
vevő lányok civil szervezetek bevonásával
kiválaszthattak olyan rászoruló gyerekeket,
akikhez tableteket juttathattak el annak érdekében, hogy ők is könnyebben elsajátíthassák a digitális készségeket. A ShareIT Lab
nevű közösség alapvető feladataként tekint
a nők pályakezdésének, karrierváltásának
és érvényesülésének elősegítésére a digitális
technológia területén. Eseményeket szerveznek, ahol tapasztalt IT-s nők mutatják
be a lehetőségeket saját példájukon, legyen
szó akár beugrószakmákról, akár karrierváltásról, akár a váltással vagy előrelépéssel
kapcsolatos kérdésekről.

IKT-cégek nyitottsága önértékelésük szerint arra a kérdésre, hogy általánosságban
hogyan értékelné az IKT-cégek nyitottságát a női munkavállalók felé?

it

Együtt könnyebb
Más szakértők és IKT-szektorban dolgozó
vezetők véleménye szerint azért érdemes
a diverzitásra törekedni, mert a férﬁak és
a nők más-más készségekben erősek.

Számos kutatás igazolta,
hogy még a kevésbé nőiesnek gondolt munkakörök
esetén is érdemes esélyt
adni a gyengébbik nem
számára, mert a koedukált
csoportok mérhetően jobb
eredményeket érnek el.
A magyarázat egyszerű: hölgyek esetében
gyakoribb a logisztikai gondolkodás, a hatékonyság, az érzékenység vagy a csapatmunka. Ráadásul általában máshogy közelítenek egy-egy problémához, másképp
kommunikálnak, és ez nagyon jót tesz a
vállalati kultúrának. Ugyanígy a férﬁaknak
is megvannak azok a készségeik, amelyekkel erősítik ezt a szakmát.
Ami a sztereotípiák lebontását illeti,
minél több példaképet kell mutatni a ﬁataloknak. Minél több fórumon kiemelt szerepet kell adni a szektorban dolgozó sikeres
hölgyeknek, akiknek a példáján keresztül
meg lehet jeleníteni, hogy egy nő igenis
boldogulhat ezen a területen, és sikereket
érhet el. Ehhez természetesen időre és kitartásra van szükség. ¡
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operációs rendszer • képkreálás

Harmincéves a Windows 3.1 A
Immár harminc esztendeje, 1992 tavaszán dobták
piacra az egyik legnagyobb hatású operációs rendszert,
a Windows 3.1-es verziót. Korának egyik legstabilabb
és legbiztonságosabb rendszere milliók számára hozta
el a pasziánsz kártyajáték reneszánszát.

MI által ter vezett

tetoválás
A DALL-E2 nevű neurális hálózat mesterséges intelligencia (MI) segítségével tervezte meg az egy férfi
felkarján található tetoválást. A világ első, nem
ember által készített tetoválása végül kissé bizarra
sikeredett. Hogy egészen pontosan mit is ábrázol,
azt még viselőjének sem sikerült megfejtenie.

E

technológia előretörésével már a tetoválószalonok világában is folyamatos újításokról számol be a sajtó. Tavaly év végén készítették el
a világ első olyan tetoválását, melyet egy 5G-vel vezérelt robot vitt véghez, idén tavasszal pedig már a mesterséges intelligencia által tervezett
tetoválás került élő emberre. Az Open AI nevű cég DALL-E2 rendszerét
eredetileg azért hozták létre, hogy a szöveges információkhoz kreáljon
képeket. Arról nem tudni, hogy milyen szöveg alapján készült az Everett
Randle felkarján található kép, a férﬁ a biztonság kedvéért azért egy kis
keresztet is varratott az MI által készített nonﬁguratív alkotás mellé, nehogy úgy tűnjön, hogy valamilyen sátáni szekta tagja. Peter Welinder,
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számítástechnikában járatos felhasználók
között jószerével lehetetlen olyat találni,
aki még sosem találkozott a Windows operációs rendszer valamelyik verziójával. Bill Gates
újításának köszönhetően forradalmi változásokon ment keresztül az asztali számítógépek
piaca. Annak ellenére, hogy a Windows 3.1 futtatásához legalább 286-os processzorra és egy
megabájt memóriára volt szükség, már az első
negyedévben hárommillió példányt adtak el
belőle. Több nyelven is működő programmal
érkezett közénk a képernyővédő funkció, vagy
a plagizálók „szent fegyvere”, a másolás és beillesztés kombináció. De olyan újításokkal is
találkozhattunk, mint a drag-and-drop, vagyis
az egérkurzorral mozgatható ikonok és fájlok.
Kifejezetten népszerű volt a médialejátszó
funkció, illetve két, generációkat megmozgató
játék, az aknakereső és a pasziánsz. A folyamatos frissítések miatt néhány éven belül a Windows 3.1 már elavultnak számított a PC-k számára, azonban az OP-rendszer pénztárgépeken
és repülőgépek fedélzeti szórakoztató központjának kiszolgálójaként folytatta pályafutását.
Nem is rövid ideig, egy hír szerint ugyanis még
néhány éve, 2015-ben a párizsi Orly repülőtéren
okozott problémát a repülésirányításnak, mert
a látótávolsággal kapcsolatos időjárási adatokat
kezelő rendszerben elszállt a Windows 3.1. ¡

az Open AI termékért felelős alelnöke külön Tweet-üzenetben gratulált a világ első ilyen típusú tetoválásához,
és egyben megerősítette, hogy ez volt DALL-E2 első tintaképe. A kommentelők vegyes érzelmekkel fogadták a hírt,
egyesek a jövőt, míg mások valamiféle szekta kezdetét vizionálták Randle nonﬁguratív tetkójában. ¡

Kontschán Jenő (szerk.) • Dr. Belső Nóra • Christopher Hrynkow (szerk.)

Kontschán Jenő (szerk.)

Idegenhonos és inváziós
fajokkal kapcsolatos
kutatások

Az elmúlt évtizedekben a fokozódó klímaváltozás, a növekvő globális
kereskedelem és a nyitott határok
miatt újabb és újabb idegenhonos és
inváziós kórokozók, valamint kártevők is
megjelentek hazánkban, ezért a számos
színes képpel illusztrált kötet az idegenhonos és inváziós károsító fajok mellett
bemutatja a környezetbarát védekezés
lehetőségeit, például az egyes idegenhonos gyomfajok anyagcseretermékeinek potenciális növényvédelmi alkalmazását. Emellett szó esik még egy,
a kétéltűinket fenyegető idegenhonos
gombabetegségről is. •

az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetében
Inform Kiadó

Az intézet kutatási eredményeiből
ismertet néhányat a kötet, amelyben
a többi között az újonnan kimutatott
növényi vírusokról, növényeket károsító
baktériumokról, gombákról, házas
és meztelencsigákról, különféle rovarokról és atkákról is olvashatunk.

Dr. Belső Nóra

Félelem, szorongás,
pánik
Hogyan találjuk meg a kiutat?

ges félelmek és a szorongásos zavarok mint mentális betegségek között.
Könyvében végigvezet ezen állapotok
keletkezésének folyamatain, bemutatja
hátterüket és következményeiket, szót
ejt halálfélelemről, fóbiákról, generalizált szorongásról és pánikbetegségről,
nem utolsósorban kitér a traumák által
okozott sebekre is. A gyakorló orvos
szemszögéből, a praxisából vett esetekkel illusztrálva mutatja be a lehetséges megoldásokat, kapaszkodókat
adva ezzel az olvasónak. •

HVG Kiadó

Az életünk örömök és szenvedések
egyensúlya. A stresszre, a mindennapok
nehézségeire adott pszichés reakciók
félelem, szorongás vagy pánik formájában mutatkoznak meg leggyakrabban. De vajon mi a különbség ezek
között az érzések között, hol a határ
az egészséges és a kóros reakciók
között? A pszichiáter szerző segít felismerni a különbséget az egészsé-

Christopher Hrynkow (szerk.)

Gondolatok
a transzhumanizmusról

tünk el biológiai énünk fejlesztésében?
Milyen hosszú életre vágyhatunk?
Mely esetekben tisztességes és igazságos az ember tökéletesítése? Mikortól
válik a mesterséges intelligencia emberré? Milyen kihívások elé állítja a transzhumanizmus a világvallásokat?
A kötet gondolatébresztő. Témái
egyre fontosabbak lesznek közös jövőnk
szempontjából. Olyan tudományos érdeklődésű olvasók figyelmére is számot
tarthat, akiket a spiritualitás, az embertökéletesítés és a mesterséges intelligencia kérdései foglalkoztatnak. •

A mesterséges intelligencia
etikája és hatásai
Pallas Athéné Könyvkiadó

Raymond Kurzweil jövőkutató és technológiai evangelista, valamint szerzőtársai több tudományterületet felölelő
tanulmánykötete az emberi képességek tudományos és technológiai alapú
tökéletesítéséről (transzhumanizmus),
a mesterséges intelligenciáról és
a spiritualitásról szól. Meddig mehe-
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fizikus, sakk, pontszámítás, sakkerő

Szerző: Horváth Dániel

Rangsorolás
Élő-pontokkal

Élő Árpád (balra) és Fred Cramer, a Nemzetközi Sakkszövetség alelnöke

Forrás: World Chess Hall of Fame

Minden egyéni versenysportban elért eredményeik alapján rangsorolják
a versenyzőket. Ez az olyan sportágaknál, mint például az atlétika, ahol
objektíven mérhető a teljesítmény, egyértelmű, ám egy szellemi sport
esetén annál bajosabb.

A sakkjátékosok mindig is számontartották, hogy ki közülük a legjobb,
és az ő legyőzésük számított igazán nagy dicsőségnek. Ez az elv azonban nem
jelent meg a múlt század első felében használt, a versenyzők játékerejét jellemezni hivatott pontszámítási rendszerekben. Nagy volt hát az igény egy

olyan új értékelésre, amely kizárja a szubjektivitást, és
az sem befolyásolja, hogy egy versenyző hány tornán
indul. Olyan pontszámításra volt szükség, amely csak
azt vette ﬁgyelembe, hogy a versenyző kiktől kapott
ki, és kiket vert meg (illetve kik ellen ért el döntetlent).
A megoldást az 1903-ban, a Pápától 15 kilométerre
fekvő Egyházaskeszőn született Élő Árpád alkotta meg.
A sakkozók erejét mind a mai napig az ő rendszere szerint számítják, és az értékét Élő-pontszámnak nevezik.
Élő tízévesen tanult meg sakkozni, majd kivándorolt
az Egyesült Államokba. Noha élete értelme egyértelműen a sakk volt, akkoriban szinte senki sem tudott a proﬁ
sakkból megélni. Élő ﬁzikus diplomát szerzett, és elméleti ﬁzikát oktatott a milwaukee-i Marqutte Egyetemen.
Vagyis – egy sakkozótól egyáltalán nem meglepő módon – remek volt matematikából, és ezt a képességét
kamatoztatta akkor is, amikor a múlt század közepén
felkérték, hogy dolgozzon ki egy objektívebb, statisztikus megközelítésű sakkrangsorolási rendszert.
Élő sakkozóként Wisconsin államban ért el jelentős
sikereket: kilencszer volt állami bajnok. A harmincas
években vezette az Amerikai Sakkszövetséget, és ekkor
is nyilvánvalóvá vált kiváló szervezőkészsége. Az általa
megalkotott pontozási rendszert 1960-ban vezette be
az Amerikai Sakkszövetség, majd tíz évvel később a
Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) is átvette. Kezdetben, amikor még csak nagyjából 2000 versenyző pontszámát kellett kalkulálni és évente frissíteni, ezt maga
Élő végezte el (vagyis a számítás képlete nem volt kezelhetetlenül bonyolult).
Az Élő-pontok aszerint változnak, hogy a versenyző
nálánál erősebb vagy gyengébb versenyzőt győz le vagy
kap ki tőle. A két játékos közötti erőkülönbségtől függ
a játszma után megnyerhető vagy elveszíthető Élőpontok száma. Vagyis, ha a versenyző egy nála sokkal
jobb helyen rangsorolt sakkozót győz le, azzal sok pontot szerez, a vesztes meg sok pontot veszít. Ellenkező
esetben csekély a pontváltozás. Élő úgy alkotta meg
a pontrendszert, hogy az csak lassan változik, nincsenek benne nagy ingadozások, így stabilan és megbízhatóan mutatja a sakkozó játékerejét. Polgár Judit – a nők
közül magasan kiemelkedve – 2735 Élő-pontig jutott
pályája csúcsán, és ezzel megközelítette a világcsúcstartó, 2882 pontos Magnus Carlsent. ¡
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A gázerőművek szerepe
a megújulók mellett is fontos
A hidrogén lehet
a klímasemlegesség kulcsa
Aszályos időben nem is
olyan nagyok a nagy tavak
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III. Magyar
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Konferencia
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korszakba lépett
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