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Íves, előregyártott vasbeton mélyépítési műtárgy
monolitikus csomópontokkal – „Csillagkapu”
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: gyalogos/kerékpáros utak,
vadátjárók, közművezetékek/vízátfolyások átvezetése
MÉRETVÁLASZTÉK (m)

• ELEMHOSSZ: 2,40 m

A KÖZÚTI ÉS VASÚTI FÖLDMŰBE ÁGYAZHATÓ HÍDSZERKEZET LEGFŐBB ELŐNYEI

magas töltés alá beépíthető • közúton korlátozás nélkül szállítható
• bármely
szegmense a nagy mérete ellenére csak két előregyártott elem kapcsolatából áll
• egy
a minél rövidebb kivitelezési idő érdekében a helyszínen gyorsan kötő anyaggal
• elemei
illeszthetők össze • magasságában csökkenthető méretű távtartó kapcsolat van
beiktatva az átboltozódás érdekében • vízzáró kivitelű

MONOLIT KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA

HÍDTECHNIKA HÍDÉPÍTŐ,
KARBANTARTÓ ÉS SZIGETELŐ KFT.
H-1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Tel.: +36 1 465-2329, +36 20 942-1984
Web: www.hidtechnika.hu
E-mail: hidtechnika@hidtechnika.hu

a) Függőleges kapcsolatok kialakítása

kapcsolat: az alsó és felső elemek
• Vízszintes
közötti 28,5 cm magas munkahézagot cipzár-

b) Vízszintes kapcsolatok kialakítása
nyitott kengyel

vasalás erősíti. Az elemek közötti bennmaradó
távtartó pozíciójában a tervezett vízszintes
peremvasalásból 1-1 db cipzárvas kivágható.

függőleges hézag kétoldali tokos jellegű elem• Avégződésben
kerül kialakításra, monolitikus
módon. A kapcsolat mind az alsó, mind a felső
elemeknél felülről önthető. A kiöntött keresztmetszet 30 cm széles és 18 cm vastag. A csökkentett keresztmetszetű cipzárvasalás kiegészítő vasalása szegmens méretenként
különbözik.

szükség szerinti lemezszigetelés
dilatációs csomópontok

szükség szerinti lemezszigetelés

Terhelési adatok
Közúti alkalmazás
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A az alapvasalással,
E az erősített vasalással
és E* a töltés-roskasztásos
építéstechnológia alkalmazásával beépített, erősített
vasalású csőelem.
Min. takarás: 0,5 m.

Vasúti alkalmazás esetén, a 6,0 m-es takarási mélységet meghaladó esetekben – a vasúti vágányok számának
és tengelykiosztásának figyelembevételével – az elemek alkalmasságát egyedi számítással kell igazolni.
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Ha nem is mindegyiken, de jó néhány díjátadón ott voltam.
Amikor 2001-ben Szucsán András, a csongrádi Batsányi
János Gimnázium fizikatanára kapta a Rátz Tanár Úr díjat,
nem lehettem ott. Azóta fáj ez a hiány. Szucsán András
engem nem tanított, egy-két alkalommal helyettesített,
de ennyi is elég volt, hogy tudjuk, nagyszerű ember és kiváló
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Idén immár 22. éve ítéli oda a Magyar Természettudományos Oktatásért Alapítvány a Rátz Tanár Úr
Életműdíjat matematika, fizika, kémia és biológia szakos
pedagógusoknak. A díjat a Budapest-Fasori Evangélikus
Gimnázium legendás matematika–fizika tanáráról,
Rátz Lászlóról nevezték el, akinek a tanítványa volt például Neumann János és Wigner Jenő. Az alapítvány
két-két millió forinttal jutalmazza a nyertes tanárokat,
a szakma pedig a „pedagógusközösség Kossuthdíjaként” tekint az elismerésre.
Az elmúlt időszak egyik meghatározó politikai vonulata
a hazai közoktatás vélt és valós problémáival foglalkozott-foglalkozik. Ez a díj sokaknak azt üzeni, hogy
mégis érdemes ezt a pályát választani. A kétmillió forint
természetesen nem feledteti a nehézségeket, de jelzi,
hogy akikért ezt az egészet vállalják, a diákok,
értékként tekintenek küzdelmes missziójukra.
A díj átadására várhatóan november végén kerül sor.
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Interjú Szekanecz Zoltán reumatológus, immunológus, belgyógyász tanszékvezetővel

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Revic
czky Zsolt

Reumatológiában
a legjobbak
között

„Foglalkozzunk szakmánk bármelyik ágával, legyen rálátásunk az orvostudomány
más területeire is, hogy elkerüljük a szakbarbárságot” – nyilatkozta magazinunknak
Szekanecz Zoltán, a Debreceni Egyetem Reumatológiai Tanszékének vezetője,
a Magyar Reumatológusok Egyesületének elnöke, akit Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató ajánlott. Szekanecz Zoltán nem egyedül akarja megváltani a világot, kollégáival
örömmel vesz részt egyetemen belüli, országos, illetve nemzetközi kutatásokban.
Volt tanítványa, Meskó Bertalan azért ajánlotta, mert
az általa ismert, tudományosan legtermékenyebb, egyben legkíváncsibb kutatónak tartja Önt, aki közben megmaradt dedikált, törődő klinikusnak. Gyakoriak az ilyen
visszajelzések?

– Örömmel hallom, hogy évtizedekkel a közös munkánk befejezése után Berci így emlékezik rám. Másoktól is hasonló véleményeket hallok. Nem enyém az érdem, mert csupán azt adom
tovább, amit a mestereimtől tanultam:

az oktatásnak, a kutatásnak és
a gyógyításnak kéz a kézben kell járni.

Előfordulhat, hogy valamelyik irányba eltolódik a munkánk – amikor az Egyesült Államokban voltam, két évig csak kutattam –, de
a három területnek mindig, egy időben jelen kell lennie. Az utóbbi
időben a gyógyítás szorult kissé háttérbe, hiszen a tanszékvezetői
munka sok egyéb kötelezettséggel jár. A tanszéken azt valljuk, hogy
a kutatásban szerzett eredményeket szinte azonnal alkalmazzuk
a gyógyításban, az eredményeket pedig az oktatásba beépítjük. Mi is
folyamatosan tanulunk, hogy a legkorszerűbb ismereteket adhassuk
át a hallgatóknak. Büszke vagyok, ha sikeres tanítványokat állíthatok
pályára – akik gyakorta küldenek hozzánk betegeket, ami azt mutatja, hogy továbbra is bíznak a munkánkban. Hasonló örömmel tölt el,
amikor olyan kutatási eredményt látok, amiben volt tanítványom is
szerepet játszott. Ezek a legfontosabb visszajelzések.
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Életének minden fontos mozzanata Debrecenhez köti, de
vajon a család is tősgyökeres cívisvárosi?

– Borsodból érkeztek a szüleim. Édesapám ózdi, édesanyám diósgyőri, azaz miskolci születésű. Mindketten Debrecenben jártak
egyetemre. Itt találkoztak, s alapítottak családot. Anyai nagyapám építészként meghatározó szerepet játszott a második világháború után Debrecen újjáépítésében. Anyai nagymamám a debreceni egyetemen ﬁnnugor nyelvészként dolgozott. Két anyai nagybátyám hegedűművész, illetve geoﬁzikus. Édesanyám a Kossuth
Lajos Tudományegyetemen szerzett matematika–ﬁzika szakos
középiskolai tanári diplomát, míg édesapám a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végzett általános orvosként. Azaz a családnak köszönhetően nagyon sokféle inger ért.

Szerencsésnek tartom, ha valakit
a humán és a természettudományok
egyformán megérintik, fejlesztik.
Mikor dőlt el, hogy az édesapja hivatását viszi tovább?

– Talán hihetetlenül hangzik, de már ötéves koromban orvos akartam lenni. Nem is volt alternatívám. Édesapám háziorvosként
dolgozott Debrecen egyik peremkerületében, ami már-már falusias környezetet jelentett. Láttam, hogy milyen szorosan kötődnek hozzá a betegek, hogy megbecsülik azért, ahogy velük bánik.
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Ugyanakkor édesanyám szerepe is nyilvánvaló, hiszen egyetemi
oktatóként az egyik legfontosabb feladatom a tudásátadás.
A debreceni Kossuth Gimnáziumban ﬁzika tagozatra jártam,
ahol kiváló pedagógusokkal találkoztam. Nekik is köszönhetően
felvettek a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, ahova azzal
a céllal mentem, hogy a végzés után kutatóorvos leszek. Menet
közben jöttem rá, hogy a klinikumban, a reumatológiában is nagyon sok kutatási lehetőség van. A szintén orvos húgom az onkológiát választotta, ahol hasonlóan sok lehetőség van a kutatásra.
Sokan azt mondják, hogy valaki vagy kutat, vagy klinikus.
A kettő hogyan fér meg egymás mellett?

– Sok klinikusnak valóban nem jut ideje kutatásra, de nekem nem
volt választásom. Medikusként az anatómiai intézetben Módis
László professzor kezei alatt voltam diákkörös, majd demonstrátor, ahol a porcokkal foglalkoztunk. Ötödévesként – szintén diákkörösként – a Szegedi Gyula professzor vezette immunológiai
iskolába kerültem a III. Számú Belklinikára, ahol a gyógyítás és
kutatás egységét láttam. Hatodév végén itt állást is kaptam.
A III. Számú Belklinikán a reumatológia és az immunológia egyformán erős volt, a két terület már a pályám elején egymásra
talált. A debreceni Reumatológiai Tanszék megalakulása előtt
belgyógyászok kezelték a reumatológiai betegeket. Éreztük, hogy
ennél több kell. 1994 és 2001 között kidolgoztuk a beteggondozási struktúrát, megújítottuk az oktatást – az oktatás időtarta-
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ma sajnos nem nőtt, továbbra is csak 12 reumatológiai előadás
és 4×2 óra gyakorlat van. A tanszék 2001-es megalakulása óta hatalmas eredménynek tartom, hogy 2021-től önálló Reumatológiai
Klinika jött létre 18 ággyal, Szűcs Gabriella professzornő vezetésével. Magam továbbra is a tanszéket vezetem.
Többet érdemelne a reumatológia az egyetemi oktatási
struktúrában?

Ha arra gondolunk, hogy a reumatológiai
betegségek a népbetegségek közé tartoznak,
a reumatológiai kórképek hasonló gyakorisággal fordulnak elő, mint a cukorbetegség,
a keringési betegség, akkor többet érdemel.
Sokan és régóta dolgozunk azon, hogy a tárgy önálló diszciplína
legyen. A kis óraszámon úgy próbálunk segíteni, hogy jegyzetet,
tankönyvet írtunk.
A végzősök körében mennyire népszerű a reumatológia?

– Többen érdeklődnek, mint ahány ﬁatal szakembert felvehetünk.

Országosan sem jellemző a reumatológia területén az orvoshiány. A szakma népszerű, mert az orvostudomány szinte minden
szegmensével kapcsolatban áll. Noha nem kell operálni és ﬁzikai szempontból sem olyan megterhelő, mint például a sebészek
munkája, az immunológiai vonatkozások miatt nem nevezhetjük rutinszakmának. Kezdő kutatóként azt láttam, hogy az immunológia az a terület, ahol a kutatás és a klinikum a legközelebb áll egymáshoz. Vaskos túlzással: amit hétfőn felfedeznek,
azt szerdán már a betegágynál alkalmazzák. Aki kutatni akar,
az is érvényesülhet, de aki a klinikumban érzi magát erősebbnek, az is megtalálja a számítását.
Mi a kapcsolat az immunológia és a reumatológia között?

– Két tudáshalmazról beszélünk, aminek van közös része, ugyanakkor nem minden immunológus reumatológus és fordítva.
A reumatológia a térdkopással, csontritkulással, derékfájással is
foglalkozik, amiben jószerével nincs immunológia. Mi ellenben
arra koncentrálunk, ami kevés embert érint, de sokkal súlyosabbak a problémák. Ilyenek a rheumatoid arthritis, a lupusz vagy
a szkleroderma, melyek autoimmun-gyulladásos betegségek.
Ezekben az immunrendszer a test saját szövetei, szervei ellen fordul. Több olyan reumatológiai betegség van, aminek a hátterében
immunológiai probléma áll.
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A tanszék honlapján az olvasható, hogy minden 21. századi diagnosztikai és terápiás lehetőség a rendelkezésükre áll. Ritkán találkozni
ilyennel, inkább panaszkodnak az intézetek, mivel sok mindenben
hiányt szenvednek. Szerencséjük van, vagy más van a háttérben?

– Szakmai ﬁlozóﬁánk lényege, hogy nagyon sok minden pótolható nem anyagi
dolgokkal. Ha nincs gyógyszer egy betegségre, de léteznek ígéretes gyógyszervizsgálatok, akkor élni kell a lehetőséggel. Pluszmunkával jár, de valamit valamiért. Az első percben eldől, hogy az orvos akar-e tenni a betegért, vagy sem.

Ha a belső késztetésed a segítség felé hajt, akkor
minden megszerezhető, vagy legalább meg kell próbálni.
Nálunk is lehetőség van több millió forintos célzott biológiai terápiás kezelésekre. Ezt mindenki megkapja, akinek kell. Ez nem múlik személyes kapcsolaton, egyéb faktorokon, csak azon, hogy az érintett időben eljusson hozzánk.
Nagyon fontos, hogy kialakítsuk a bizalmi viszonyon alapuló orvos-beteg kapcsolatot. Az ország minden tájáról jönnek betegek, és gyakorta visszahalljuk,
hogy nálunk különlegesen jó a kapcsolat az orvosokkal, a nővérekkel. Partnernek tekintjük őket, nálunk nincs helye a nagyképűségnek.
Megannyi betege közül kikre emlékezik?

– Két beteget emelek ki. A Bechterew-kór (más néven SPA : spondylitis
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Szekanecz Zoltán 1964-ben, Debrecenben
született. 1982-ben kezdte meg tanulmányait
a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános
orvosi karán, ahol 1988-ban summa cum laude
diplomázott. 1994-ben belgyógyászat, 1998-ban
klinikai immunológia és allergológia, 2001-ben
reumatológia szakvizsgát tett. 2000-ben habilitált
az egyetemen. 2001-től a Belgyógyászati Intézet
Reumatológiai Tanszékének vezetője, 2008-tól
egyetemi tanár. A klinikai munka mellett 1988-tól
orvostanhallgatókat, 2001-től fogorvostan- és
gyógytornászhallgatókat is oktat magyar és angol
nyelven. 1995-ben PhD-, 2001-ben MTA doktora
fokozatot szerzett.
A hazai és külföldi szakmai kollégiumok tagjaként
több országos és nemzetközi konferencia és
kongresszus szervezője, illetve szervezőbizottságának tagja volt. Az Immunológiai Szemle alapító
főszerkesztője. 2012–2021 között a Magyar Reumatológusok Egyesületének elnöke volt, 2021 óta
az Európai Reuma Liga (EULAR) alelnöke.

Interjú Szekanecz Zoltán reumatológus, immunológus, belgyógyász tanszékvezetővel

ankylopoetica) elsősorban a gerincoszlopot alkotó csigolyák
közti ízületek elmeszesedésével, s emiatt fokozódó mozgáskorlátozottsággal jár. A népesség három-négy százaléka érintett (jelenleg Magyarországon mintegy húszezer ember). Körülbelül ötször annyi férfinél jelentkezik a betegség, mint nőnél.
És meglehetősen ﬁatalon előjönnek a tünetek. Ha nem kezeljük
őket, két év alatt tolószékbe kerülnek. Még mindig találkozunk
olyan beteggel, aki abban a hitben él – mert máshol ezt mondták
neki –, hogy erre a betegségre nincs gyógyszer. Egyik betegünk
maratoni futó volt, aki a gyógyszeres terápiának köszönhetően
visszatért a sportéletbe. Trombitaművész páciensünk a nyaki
merevsége miatt nem tudta megszólaltatni a hangszerét. Rajta
is segítettünk.

Csodát nem tudunk tenni, de amire
van terápia, azt biztosítjuk a betegeknek.

kollégát keresek, aki ezt a vonalat vinné tovább. A szakmai eredmények, a betegek visszajelzései alapján úgy gondolom, hogy ez
az irány a jó irány.
Mit tart a legfontosabb eredményének?

– Azt, hogy tovább vittük a Szegedi-iskolát, hogy kiváló eredményeket hozó tanszéket építettünk fel és működtetünk, aminek
tevékenysége kiegészült egy magas szinten működő reumatológiai klinikával. Hihetetlen büszkeség, hogy egyedüli debreceni
klinikai osztályként 2019-ben elnyertük a Családbarát Osztály
címet. Úgy érzem, kiváló közösséget alkotunk. Az utánpótlásnevelés terén is sikeresek vagyunk. Ugyanakkor nem fejlesztettünk új gyógyszert, műszert, de azt hiszem, erre nagyon kevés
orvosegyetemi tanszék képes.
Sohasem érezte a vidéki lét hátrányát?

Mi magyarok sokat iszunk, dohányzunk, de nemzetközi
összehasonlításban hogyan koptatjuk az ízületeinket?

– Hozzuk az átlagot. A térdkopás legfőbb rizikófaktora az elhízás,
míg a rheumatoid arthritis kialakulásában a dohányzás szerepe
egyértelmű. Ezek a betegek három évvel korábban halnak meg,
körükben megnő az infarktus és a daganatos betegségek gyakorisága. Azt vallom, hogy orvosként foglalkozzunk szakmánk bármelyik ágával, legyen rálátásunk az orvostudomány más területeire
is, hogy elkerüljük a szakbarbárságot. 2007 óta létezik a Debreceni
Reumatológiai Oktatási Program, aminek keretében mindig más
szakmákról beszélünk a reumatológia szemszögéből. Messze nem
igaz, hogy a reumatológia a térdkopás kezelését jelenti. Mi úgy
foglalkozunk reumatológiával, hogy közben a társbetegségekre
koncentrálunk. Nehéz, de élvezetes ez a pálya.

– Mi az, hogy vidék? Két óra távolságra van Debrecen Budapesttől.
Olykor előny, hogy két órára vagyunk a fővárostól. A kajak-kenuban is be szokott jönni, hogy valaki az oldalvízen evezve nyer végül.
Sok éve hívtak országos intézetbe dolgozni, külföldi megkeresések
is érkeztek, de ha mindent mérlegre tettem, rájöttem, hogy számomra Debrecen az ideális hely. Olykor előnyös, hogy az országos
ügyek, döntések nem jutnak el a cívisvárosba. Emiatt Debrecenben
hatékonyabbnak érzem a szakmai munkát. A koronavírus-járvány
idején mi is sokszor szerepeltünk, elmondtuk a véleményünket,
de nem akarunk a „nemzet reumatológusai” lenni. Debreceniként
2012 és 2021 között a Magyar Reumatológusok Egyesületének
elnöke voltam, 2021 óta az Európai Reuma Liga (The European
Alliance of Associations for Rheumatology; EULAR – a szerk.) alelnöke vagyok. Ez sem arra utal, hogy hátrányban lennénk.
A szakma mellett mire jut ideje?

A tanszék publikációs tevékenysége kiemelkedő az egyetemen. Mi az oka, hogy a reumatológia ennyire termékeny?

– A kutatás eleinte elvárás volt a kollégáktól, mára belső kényszerré vált. Ezt a hozzáállást a tanítómestereinktől hoztuk, és
mivel ez a fejlődés útja, ezt a szemléletet adjuk tovább. Az öszszes szakorvosunk PhD-fokozatot szerzett, hárman az MTA doktora címet is viselik.

A ﬁatalokat rögtön a mély vízbe dobjuk
– kongresszusokra mennek, előadásokat
tartanak –, nem gátoljuk, hanem
segítjük a karrierjük építését.
Nem egyedül akarjuk megváltani a világot, örömmel veszünk részt
egyetemen belüli, országos, illetve nemzetközi vizsgálatokban.
Az utóbbi előfeltétele, hogy ismerjenek bennünket. Ugyanakkor
nem erőltetjük a kutatást, hiszen úgy is lehet valaki kiváló klinikus,
hogy nem közöl cikkeket.

– Az orvosok általában orvost választanak párjuknak, én ebből
a szempontból kivétel vagyok, amit nem bánok. Belsőépítész feleségemmel a gyerekek köré építettük az életünket. Rengeteg pluszt
adunk egymásnak, hiszen négyen négyféle szemmel tekintünk
a világra. Remélem, nem hangzik nagyképűen, de az életembe
az fér bele, amit én akarok. A függetlenség igénye a ﬁam – közgazdásznak tanul – és a lányom – pszichológus lesz belőle – részéről
jelentkezett. Mindketten kosárlabdáztak és társastáncoltak, azaz
nekünk a hétvégék mindig utazással teltek. Professzori kinevezésem előtt meghatároztam a prioritásokat, amiket elfogadtak
a kollégáim. Nagyon-nagyon fontosnak kell annak a szakmai rendezvénynek lennie, ami felülírta volna a gyerekek meccseit, fellépéseit. A ﬁam tíz éve gitározik, ha koncertje van, azon is ott vagyunk. A második életem tehát nem a szakmáról szól, tökéletesen
ki tudom kapcsolni az orvostudományt. Nem tartozom azok közé,
aki belehal, ha majd nyugdíjba kell mennie. Sokat utazunk, amit
majdan sokkal szabadabban tehetünk meg. Jó néhány helyszín
szerepel a bakancslistánkon.
Kivel folytassuk portrésorozatunkat?

Huszonegy éve alapították a tanszéket. A mű tökéletes,
vagy van hova fejlődni?

– Mindig lehet továbbfejlődni. Nyolc évem van a nyugdíjig, addig az eddigi keretekben szeretnénk a munkát folytatni. Természetesen ﬁgyelem, hogy kinek adhatom át a stafétabotot. Olyan

– Trócsányi Zoltán ﬁzikus akadémikust ajánlom, aki Debrecenből
indult, hosszú időn keresztül a cívisváros tudományos életét erősítette. Jelenleg az ELTE Fizikai Intézet professzora. Nagyon sajnálom, hogy áttette a székhelyét a fővárosba. Ő az, aki a Higgs-bozon
lényegét is érthetően elmagyarázza a laikusoknak. ¡
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mikroglia, fejlődő idegsejtek • értékelő véleménycikk

Dajkasejtek az agyban
Az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) Dénes Ádám vezette Lendület
Neuroimmunológia Kutatócsoportja elsőként
írta le a mikroglia sejtek és a fejlődő idegsejtek sejtteste közötti közvetlen kapcsolatot.

A

mikroglia a központi idegrendszer fő immunsejtjeként, illetve az agyi
gyulladásos folyamatok fő szabályozójaként ismert. Mára a legtöbb
idegrendszeri betegség – a stroke, az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, az epilepszia, a demencia vagy az amiotróﬁás laterális szklerózis (ALS) – kialakulásában igazolták érintettségét, megváltozott működését. A mikroglia és
a fejlődő, éretlen idegsejtek között most feltárt különleges, dinamikusan

5 μm

változó anatómiai kapcsolatok lehetővé teszik a mikroglia sejtek számára, hogy folyamatosan monitorozzák
és befolyásolják az idegsejtek fejlődését, illetve a beépülésüket. A felfedezés jelentőségét jól mutatja, hogy
a vizsgált kapcsolat révén megvalósuló kommunikáció
gátlása megakadályozza az agykéreg normális szerkezetének kialakulását. A mikroglia tehát az agy fejlődésében
fontos szabályozó szerepet betöltő sejttípus. (A kutatók
a mikroglia és a fejlődő idegsejtek közötti közvetlen kapcsolatok meglétét az embrionális fejlődés során és a születést követő időszakban egyaránt igazolták.)
A felfedezésnek meghatározó jelentősége lehet az
idegrendszert érintő fejlődési rendellenességek, valamint
az úgynevezett fejlődésneurológiai kórképek hátterében gyakran meghúzódó agyi immunfolyamatok mechanizmusainak megértésében. A tanulmány a rangos
Cell Reports folyóiratban jelent meg. ¡

10 μm

A mikroglia-idegsejt
kapcsolatok példái
embrionális (C) és
felnőtt agyban (D),
a fehér nyilak a kapcsolódási pontokat
jelölik.

Az eukarióta sejtek kialakulásának okai
A Nature Ecology and Evolution folyóirat
A
Zachar Istvánt, az
Ökológiai Kutatóközpont
ELKH

(ÖK) főmunkatársát kérte fel az eukarióta sejtek
kialakulásának okaival foglalkozó tanulmány elbírálására, illetve értékelő véleménycikk írására.
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z állatok, a növények és minden magasabb rendű
életforma úgynevezett eukarióta sejtekből épül
fel, amelyeknek van sejtmagjuk, és a bennük zajló energiatermelést a mitokondriumok végzik, amelyek évmilliárdokkal ezelőtt maguk is önálló baktériumok voltak. Egyes kutatók szerint az eukarióta sejtek kialakulását az indította el nagyjából kétmilliárd éve, hogy az ősi
gazdasejt bekebelezett egy másik baktériumot, de nem
emésztette meg. Mások szerint a baktérium a gazdát
fertőző élősködő lehetett.
A Zachar István által elbírált tanulmány annak a hipotézisnek a helytállóságát vizsgálta, amely szerint a
mitokondrium rendkívül nagy energetikai előnyt biztosított a korai eukarióták számára, mivel így a sejtek
belsejében zajlott az energiatermelés. A tanulmány
szerzői azt kutatták, hogy mekkora energianyereséggel lehet számolni, ha nem a modern eukarióta gazdákat és a mostani mitokondriumokat, hanem a kétmilliárd évvel ezelőtt élt őseik működését vesszük alapul,
amelyek még messze nem alkalmazkodtak olyan tökéletesen a munkamegosztáshoz. Az eredmények szerint ekkor szinte eltűnik a feltételezett energianyereség. Az új eredmények azt az elméletet erősítik, hogy
a mitokondriumok nem voltak nélkülözhetetlenek
az eukarióták kialakulásához. ¡

lézeres kutatás, csúcstechnológia, attoszekundumos impulzus, infrastruktúra, ismeretterjesztés

Szerző: Szegedi Imre

Jövő nyárra teljesen
elkészül a szegedi
lézerközpont
„Megfordultak már nálunk dél-koreaiak, amerikaiak, franciák, németek, finnek
és hollandok. Volt, akit visszatérő vendégként köszöntöttünk. Eddig negyven
kísérlet futott, összesen négyezer órát dolgoztatták a berendezéseinket” – nyilatkozta lapunknak Varjú Katalin, a szegedi ELI-ALPS tudományos igazgatója.
A fizikus szerint most érték el azt a szintet, amikor már figyelik, hogy milyen
eredmények születnek a lézerközpontban.
„A szegedi lézerközpontot a semmiből
hoztuk létre, 2014 óta egyre több ember dolgozik azon, hogy az álomból
valóság legyen, de még nem mondhatjuk azt, hogy látjuk a folyamat végét.
Az épület kész, de a kutatási berendezések tekintetében még az építési
fázisban járunk” – nyilatkozta a magazinunk portrérovatában tavaly májusban megjelent interjúban. Mi történt az elmúlt egy évben?

– Ez az időszak szorgos építkezéssel telt,
nem bővelkedett látványos eredményekben.

A célunk az, hogy jövő
júliusra lezárjuk a beruházást,
az lesz a látványos befutó.

A berendezések beüzemelése, továbbfejlesztése folyamatosan zajlik.
A lézerek elkészültével most épülnek
a másodlagos források, a kísérleti
állomások. Hasonlóan fontos a tudományos közösség megszólítása. Sikerült, mennyire figyeltek fel a fi zikusok a hívó szóra?

minden tájáról érkezett 350 szakember
közül nagyon sokan faggattak bennünket,
hogyan halad a szegedi lézerközpont építése, mik az eddigi eredmények, és mikor
jöhetnek hozzánk kísérletezni. A ﬁgyelem
akkor lesz még intenzívebb, ha a szegedi
kísérletek eredményei publikációk formájában megjelennek. A kutatóintézetünk
egyébként elért abba a fázisba, hogy sorra
jelennek meg a központhoz kötődő eredmények. Ehhez azonban idő kellett, hiszen
fel kellett építeni a központot, fel kellett
szerelni lézerekkel, és meg kellett valósítani
a kísérleteket, majd publikálni az eredményeit. Ez egy folyamat. Most már ﬁgyelik,
hogy milyen eredmények születnek itt.

– Az attoszekundumos tudományterület
kiemelt konferenciáját kétévente szokták
megrendezni – természetesen ezt a hagyományt is megszakította a koronavírusjárvány. A 2019-es konferenciát Szegeden
tartottuk, a következőre az előbb említett
ok miatt három évet várt a ﬁzikus közösség. Idén Orlando adott otthont az eseménynek, ahol érdekes volt megtapasztalni, hogy a szakma felﬁgyelt ránk. A világ

Az ELI-ALPS -nál olyan feltételeket szeretnének biztosítani, amelyek Szege-
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Tíz európai ország 15 konzorciumi partnerének részvételével indult el az IMPULSE -projekt, amely az ELI infrastruktúrájához tartozó
kutatóintézetek hatékony, fenntartható és zökkenőmentes integrációja, a tudományos, műszaki és szervezeti kérdéseket is beleértve. Az IMPULSE kisebb fejlesztésekre ad pénzt azért, hogy speciális kísérletet is el tudjanak végezni a vendégkutatók.
den releváns kutatásokat tesznek lehetővé. Miként segítik ezt a folyamatot?

– Elsősorban azzal, hogy csúcstechnológiájú környezetet biztosítunk. Így aztán
olyan kísérlet végezhető Szegeden, aminek
később érdemi szakmai visszhangja lesz.

A meglévő eredmények
népszerűsítése szintén fontos, hiszen bizonyítja a központ szakmai nívóját.
Az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjának egyik eleme az IMPULSE-projekt, amely azt a célt tűzte ki, hogy az ELIkutatóintézeteket bevezesse a működési
fázisba. Illetve kampányol, népszerűsít annak érdekében, hogy minél többen megismerjék az ELI három központjában – Bukarestben, Prágában és Szegeden – folyó
munkát, az ottani lehetőségeket. A felhasználói élmény javítására is van forrás, ami azt
jelenti, hogy kisebb fejlesztésekre ad pénzt
az IMPULSE azért, hogy speciális kísérletet
is el tudjanak végezni a vendégkutatók.
Született már – a szavaival élve – visszhangos kísérlet?
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– Minden eredmény érdekli a szakmai közönséget. Jelenleg az eszközeink bemutatása a legfontosabb, amire „ráharaphat” egy
kutatócsoport.
A tervezett kilenc lézerből eddig öt készült el. Az utóbbi időszak egyik legnagyobb feladata a franciák által gyártott lézer összeszerelése és beüzemelése. Hogyan áll ez utóbbi berendezés?

– Megjegyezném, hogy nemcsak elkészült
az öt lézer, de felhasználói kísérlet is folyt
már rajtuk! A lézereink egyedileg fejlesztett berendezések, és a fejlesztőkön múlik,
hogy a tesztelések idején odaengednek-e
bennünket, vagy sem. Az intézetben már
volt arra példa, hogy a lézert hivatalosan
nem adták át, de már mérhettek azon a felhasználóink. A francia fejlesztésű lézer lesz
a legnagyobb – és a nagyságából adódóan
problémákkal is meg kell küzdeni. A petawattos lézerként emlegetett eszköznél az
a legfőbb gond, hogy a lézerek technológiai
fejlettsége nem érte el azt a szintet, amit mi
a szerződéskötés idején reméltünk. Ezért
csúszik ez a projekt. A franciák megígérték,
hogy jövő nyárra elkészülnek. Azon dolgozunk, hogy 2023 közepén mind a kilenc
lézer működjön.

tudomány

A szegedi intézet életében fontos mérföldkő volt, hogy 2020 tavaszán az
ELI-projekt koordinációjával megbízott cseh szakemberek – Csehország,
Magyarország, Olaszország és Litvánia
mint alapító tagok képviseletében –
Brüsszelben benyújtották az ELIERIC megalapítására vonatkozó kérvényt, amelyet 2021 tavaszán elfogadtak az Unió központjában. Miért volt
szükség erre a lépésre? Mi az ELIERIC feladata?

– Az ELI-központok az uniós kohéziós strukturális alap támogatásából épültek meg, de
az alap a tudásbázisok működtetésére és
üzemeltetésére nem ad pénzt. Az eredeti
terv az volt, hogy a lézeres kutatásban aktív
európai országok létrehoznak egy alapot,
amelyből finanszírozzák a működtetést.
Ahogy az idő haladt előre, világossá vált,
hogy ez az alap nem könnyen jön létre. Ezért
volt szükség az ELI-intézetek üzemeltetését
koordináló szervezetre, ami az ELI-ERIC lett.
Egy olyan ernyőszervezetre kell gondolni,
amely az üzemeltetést biztosítja az eltérő
jogi struktúrában felépített központokban. A prágai központ például a Cseh Tudományos Akadémia egyik osztályaként
épült, míg a szegedi központot egy non-

lézeres kutatás, csúcstechnológia, attoszekundumos impulzus, infrastruktúra, ismeretterjesztés

proﬁt kft. hozta létre. Az ELI-ERIC-et a kérdésben említett négy ország alapította, és
dolgozunk további tagok csatlakoztatásán.
Ahhoz, hogy a világ élvonalában ne
átmenetileg legyenek jelen, hanem folyamatosan, állandó fejlesztésre lesz
szükség. Nemzetközi bázisként kell
működniük, ami folyamatos befektetések nélkül nem lehetséges. Honnan
lesz forrás a folyamatos fejlesztésre?

– Ezt a feladatot is az ELI-ERIC látja majd el.
Koordinálja a három intézet működését,
illetve pénzügyi forrásokat teremt. Ott dől
el, hogy milyen fejlesztést tudnak a jövőben ﬁnanszírozni, és miről kell lemondani.
Mire használhatók a szegedi központ
egyik fő attrakciójának számító attoszekundumos impulzusok?

– Ezek az impulzusok – amelyek nagyon
sok szempontból hasonlítanak a lézerimpulzusokhoz – a fény-anyag kölcsönhatás
termékei. Ilyen hasonlóság egyebek mellett
a rövidségük és a koherenciájuk. A lézerimpulzusokat és az attoszekundumos impulzusokat elsősorban arra használjuk, hogy
valamilyen gyorsan változó folyamatról,
dinamikus rendszerről pillanatfelvételeket
készítsünk. Közérthető példa: mi történik,
amikor egy vízcsepp egy pohárba esik? Felfröccsen, de ennek láttatása speciális technikát igényel. Mi itt persze nem erre fókuszálunk, hanem ultragyors folyamatokat
elemzünk. Ha például egy attoszekundumos impulzus egy molekulából leszakít egy

elektront, meg tudjuk nézni, hogy a megmaradt elektronok hogyan rendeződnek
át. Az elektronvesztés miatt például szétszakad-e a molekula, vagy pusztán változik
a térbeli elrendeződése?

Azért attoszekundumos impulzusokkal dolgozunk, mert
ebben az időintervallumban
rendeződnek át az elektronok.
Azaz, olyan folyamatok vizsgálatára alkalmasak az attoszekundumos impulzusok, ahol
az elektronok mozgásának jelentősége van.
Az itteni lézerek annyira egyediek,
hogy bizonyos méréseket csak itt lehet
elvégezni?

– Igen is meg nem is. Attól kezdve, hogy
egy cég egy lézert kifejlesztett, bárkinek
eladhatja. És mivel ezek jó lézerek, el is adják azokat az érdeklődőknek. Nekünk nem
az a célunk, hogy annyira egyedi lézerünk
legyen, mint senki másnak. A mi célunk az,
hogy ne csak lézerünk legyen, hanem köré
olyan infrastruktúra épüljön – másodlagos
források, kísérleti állomások, detektorok,
diagnosztikai eszközök –, amilyet kevesen
engedhetnek meg maguknak. Egy-egy lézert akár egyetemi laboratórium is megvásárolhat, mi azonban olyan eszközparkot építünk, ahol sok minden elérhető.
Olyanokat várunk, akiknek van hozzánk
hasonló lézerük, de nincs ilyen léptékű
infrastruktúrájuk. A következő lépés olyan

kutatócsoportok megcélzása, akik életükben nem dolgoztak lézerrel, de szeretnének mintákat hozni, hogy a mi eszközeinkkel teszteljék azok tulajdonságait.
Kik pályázhatnak szegedi lézeres kutatási időre? Csak fizikusokat várnak,
vagy más tudományágak képviselői is
eséllyel jelentkezhetnek, ha megfelelő
koncepcióval állnak elő?

– Az ELI-ERIC-en keresztül többféle módon
lehet nyalábidőhöz jutni. Nyílt kutatásra
pályázhatnak azzal a feltétellel, hogy közzéteszik a kísérleti eredményeiket. Ilyenkor
kizárólag a kutatás minősége dönti el, hogy
kap-e engedélyt a kutató; ezt egy nemzetközi bírálóbizottság ítéli meg. Az is kaphat
mérési időt, aki az EU által kitűzött missziókhoz csatlakozó mérést, kutatást szeretne
végezni. Ha egy ipari partner nem akarja
megosztani a nyilvánossággal az eredményeit, az pénzért használhatja a berendezéseket. Jelenleg ﬁzikusok, vegyészek, biológusok, anyagtudósok mérnek a lézerekkel.

A technikák fejlődésével,
a mérési eljárások „beérésével” egyre nagyobb hangsúlyt
kaphatnak majd a biológusok
és az orvosok kísérletei.
A hazai kutatóhelyek közül a Szegedi Tudományegyetemnek a legjobb a rálátása
a berendezéseinkre, onnan több kérés ér-

Szempont, hogy a lézer köré olyan infrastruktúra épüljön – másodlagos források, kísérleti állomások, detektorok, diagnosztikai
eszközök –, amilyet kevesen engedhetnek meg maguknak. A képen a kutatási tevékenységekhez szükséges egyedi igényeket
kiszolgáló mechanikai műhely látható.

tudomány

2022. október

innotéka
inn

11

lézeres kutatás, csúcstechnológia, attoszekundumos impulzus, infrastruktúra, ismeretterjesztés

kezett kutatási időre. Emellett a Szegedi
Biológiai Kutatóközpontból is több csoport kísérletezett már nálunk, illetve
az ELKH (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
– a szerk.) tagintézetei, valamint a Wigner
Fizikai Kutatóközpont.
Mikor és honnan jöttek az első kutatócsoportok?

– 2018-ban érkeztek az „első fecskék”,
egy-egy görög, illetve svájci csoport. Azóta megfordultak már nálunk dél-koreaiak,
amerikaiak, franciák, németek, ﬁnnek és
hollandok. Voltak, akiket visszatérő vendégként köszöntöttünk. Eddig negyven kísérlet futott, összességében négyezer órát
dolgoztatták a berendezéseinket. Az érdeklődőket próbáljuk úgy elosztani, hogy
ne akadályozzák egymás munkáját. Őszintén megvallva, az építkezés fázisában
jobb, ha nem tolonganak a felhasználók
nálunk, de szükség van a tapasztalatszerzésre. Ha egyszerre két kísérlet fut, az már
az erőink jelentős részét leköti.

A koronavírus-járvány milyen hatással volt a központ életére?

közi projekt célja egy olyan lézeres
technológia kifejlesztése, amely könynyebbé teszi a nukleáris erőművek hulladékának lebontását. Az év elején azt
jelentették, hogy mérföldkőhöz érkeztek. Mi volt ez az érdemi előrelépés?

– A hatalmas tereknek és az időben meghozott óvintézkedéseknek köszönhetően
nem volt nagy járvány az intézetben. 2020
tavaszán váltott ütemben dolgoztunk, aki
tudott, otthonról végezte a munkáját. Ez
egy kis késlekedést okozott az életünkben.
Ennél sokkal nagyobb problémának tekintjük, hogy a járvány miatt a beszállítói láncok akadoznak, emiatt rendkívüli módon
elhúzódnak a beszerzéseink. Nagyon nehéz rövid idő alatt jó minőséget, megﬁzethető áron venni. Az optikai elemekre, amelyeket a járvány és az orosz–ukrán háború
előtt két-három hónap alatt szereztünk be,
most tíz-tizenegy hónap szállítási határidőt
vállalnak a partnerek.

– A konzorcium tagjai úgy állítanak elő
gyors neutronokat, hogy lézeres impulzusokkal protont gyorsítanak, ami deutériummal dúsított céltárgyba ütközik, ahol
fúzió lép fel, aminek egyik végterméke
a neutron. Ez úgy kapcsolódik a használt
fűtőanyagok kezeléséhez, hogy a transzmutációnak nevezett folyamat beindításához neutronok kellenek. A sikeres kísérlet
folytatásaként a részt vevő intézetek azt
vizsgálják, hogy ezek a neutronok milyen
más célra használhatók.

A Szegedi Tudományegyetem, a párizsi
École Polytechnique és a kaliforniai
székhelyű Tri Alpha Energy (TAE) vállalat 2019-ben kötött szakmai együttműködési megállapodást. A nemzet-

2021 novemberében megnyílt az interaktív látogatóközpontjuk. A látogatók
lézerhárfával, forgó tavirózsával és
lézeres hangátvivővel is találkozhatnak. Kötelező dologról van szó, mert

2019-ben kötött szakmai együttműködési megállapodást a Szegedi Tudományegyetem, a párizsi École Polytechnique és a kaliforniai székhelyű Tri Alpha Energy vállalat. A nemzetközi projekt – melyben a kutatóintézet is részt vesz – célja egy olyan lézeres
technológia kifejlesztése, amely könnyebbé teszi a nukleáris erőművek hulladékának lebontását.
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Varjú Katalin igazgató fontosnak tartja a ﬁatalok ﬁzikai ismereteinek bővítését, hogy minél inkább megszeressék
ezt a tudományágat. A képen középiskolai vetélkedő résztvevőinek magyaráz az ELI-ALPS egyik laboratóriumában.
másutt is van ilyen, vagy a szakmai
utánpótlás egyik eszközét látják a központban?

– Szó sincs kötelező dologról. Az ismeretterjesztés, az utánpótlás-nevelés nem szerepel az ELI-program céljai között. Egyetemi oktatóként ez nekem nagyon fontos,
a látogatóközpont az én hobbimként indult. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden lehetséges kommunikációs csatornát
kihasználjunk a ﬁatalok ﬁzikai ismereteinek
fejlesztésére, hogy minél inkább megszerettessük velük ezt a tudományágat.

Mert igenis meg lehet érteni
a természetben lejátszódó
folyamatokat; egy csodálatos
világ titkai tárulhatnak fel.
Mi itt elsősorban az optika minél látványosabb bemutatására törekszünk. Aminek remélhetőleg az lesz a „mellékterméke”, hogy néhányan érdeklődnek a ﬁzika,
a szakmánk iránt, és talán nő majd az ilyen
irányba továbbtanulók száma.
Tavaly tavasszal azt mondta, hogy maguk is elcsodálkoznak azon, hogy milyen intenzíven érdeklődnek az itt folyó munka iránt nemcsak Európából,
de az Egyesült Államokból, Kínából és

Indiából is. Észrevették, hogy Európa elhúzott a rövid impulzusú nagy
intenzitású lézerek terén. Próbálnak
utolérni bennünket. Együttműködést
kérnek tőlünk a saját eszközeik építéséhez. Szokatlan, hogy segítik a konkurenciát. Nem tartanak attól, hogy
a fejükre nőnek?

– Amíg egy kutató nem teszi közzé az
eredményét, addig titkolózik, mert ő akar
az első lenni. Ezt követően azonban az viszi előre a tudományt, ha a felismeréseket megosztják a szakemberek. Az adott
eredmény kapcsán olyan ötlet juthat más
eszébe, ami nekem nem. A titkolózás tehát
korlátos. Mi, ha akarnánk sem tudnánk
titkolni a lézeres technológiánkat, hiszen
az ezeket fejlesztő cégek másoknak is eladják a fejlesztésük eredményét.
Augusztus közepén jelent meg az ELIERIC első évének összefoglalója. Hetvenkét oldalas dokumentumban foglalták össze az alapítás óta eltelt időszak
eseményeit, eredményeit. A központ
tudományos igazgatójaként, gondolom,
minden eredmény fontos, de melyik áll
a legközelebb Önhöz?

Nekem az a célom, hogy olyan körülményeket teremtsünk, ami mások számára
gondolatébresztő, illetve, hogy az igazgatóságon dolgozó 140 ember munkája minél eredményesebb legyen.
A kutatóközpont mellett elterülő
Science Parkban idén adták át a Szegedi Tudományegyetem Inkubátorházát. Az Inkubátorház a lézer miatt
települt a központ mellé? Ha igen,
lesznek-e követői?

– A Science Park tőlünk független kezdeményezés, de a „marketingje” kezdettől
fogva azon alapszik, hogy egy világszínvonalú kutatási nagyberendezés köré épül.
Mi arra számítunk, hogy az ideköltöző tudásközpontok kollégáival kiépülő kapcsolatok mindenki számára hasznosak lehetnek.
Mit ért el eddig, és mi az, amit mindenképpen el akar érni a központ tudományos igazgatójaként?

– Nekem az fontos, hogy az ELI fejlődjön, és
az itt dolgozó kutatók élvezzék a munkájukat, hogy csúcstechnológiás eszközöket
fejleszthetnek és azokkal dolgozhassanak.

– Fizikusként hatalmas kihívás, hogy egy
ilyen összetett programot kell kézben tartani, levezényelni, ahol nemcsak a szakmai,
hanem pénzügyi és jogi aspektusokra is
ﬁgyelni kell. Minden erőforrásunkat leköti
az a feladat, hogy jövő nyáron sikeresen
lezárhassuk az építkezési fázist. Nagyon
várom már, hogy a megvalósítási fázis végével ismét jusson időm a kutatásra is. ¡
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Femtobiológiai munkaállomás a szegedi ELI-ben
A Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézete – az ELI-ALPS Lézeres
Kutatóintézet munkatársaival együttműködve – európai viszonylatban egyedülálló
paraméterekkel rendelkező, ultragyors optikai spektroszkópiai mérőrendszer
fejlesztését valósította meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH), valamint az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) támogatásával.

A

z NKFIH és az ELKH által
finanszírozott együttműködési projekt keretében a Szegedi Biológiai Kutatóközpont
és az ELI-ALPS kifejlesztett egy femtobiológiai munkaállomást a fényindukált
biológiai folyamatok tanulmányozására ultragyors, nemlineáris optikai spektroszkópiai módszerekkel.
A nemlineáris optikai spektroszkópia
azon mérési technikák családja, amelyek lézerimpulzusokat használnak a
molekulák tulajdonságainak és dinamikus viselkedésének vizsgálatára, különösen a fényindukált reakciókra, amelyek
rendkívül gyorsak lehetnek – femtoszekundumos (fs) időtartományban (1 fs =
10–15 s) fordulnak elő. A földi élet szorosan kapcsolódik a Naphoz; nemcsak
a Nap energiája táplálja, amelyet a fotoszintézis folyamatában tárolnak, hanem
a biológiai szervezetek is érzékelik és
reagálnak a napfényre különböző mechanizmusokon keresztül, különféle
fényérzékeny molekulák vagy pigmentek
segítségével. Ezek lehetnek a növények
zöld színét adó és a napfény energiáját
begyűjtő klorofillok, vagy az emberek
és állatok szemében lévő rodopszinok,
vagy a napi ciklusokat, anyagcserét vagy
génexpressziót szabályozó különböző
enzimek és fotoreceptorok.
A modern biológia hihetetlen gyorsasággal forradalmasítja a szerkezetbiológiát, amely lehetővé teszi számunkra,
hogy a fehérjék szerkezetét atomi részletességgel lássuk. Egy összetett makromolekula szerkezetének ismerete azonban nem garantálja, hogy meg is értjük
a funkcióját. Különösen nehéz megjósol-
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Kompresszálás





Nagy sebességű
kamera

Késleltetés



Impulzusformálás


Minta


Spektrográf

Az MDOS munkaállomás blokkdiagramja a fő összetevőkkel
1. A HR lézerforrás 1 mJ, 30 fs, 1030 nm impulzusokat biztosít, 100 kHz-es frekvenciával.
2. A szuperkontinuum-keltés kripton nemesgázzal töltött kamrában, femtoszekundumos lézer nyalábproﬁljában kialakuló ﬁlamentációval történik.
3. A csoportsebesség-diszperziót egy csörpölt tükörpár kompenzálja, hogy <20 fs-os
impulzust hozzunk létre.
4. A nyaláb egy kis részét kicsatoljuk, és próbanyalábként használjuk, miután átküldtük
egy optikai késleltető állomáson.
5. A „pumpa”-nyalábot egy speciálisan ultraszéles sávú, nagy ismétlési frekvenciájú
impulzusokhoz tervezett impulzusformálón küldjük át.
6. A „próba”- és a „pumpa”-nyalábokat off-axis parabolatükrökkel fókuszáljuk a mintára.
7. A mintán áthaladt próbanyalábot egy 30 cm-es képalkotó spektrográfban bontjuk
spektrális komponenseire.
8. A jelet egy nagy sebességű vonaldetektor kamera rögzíti, amely szinkronizáltan
működik a lézerrel és az impulzusformálóval.
Multidimenziós optikai spektroszkópiai
mérőrendszer CAD terve.
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Femtoszekundumos multidimenziós optikai spektroszkópiai mérőrendszer.
ni a fotofizikai folyamatokat, amelyek általában két fizikai terület – a klasszikus
fizika és a kvantumfizika – határán mennek végbe. A biológiában a fotoindukált
folyamatok fehérjekomplexekben és
szuperkomplexekben játszódnak le. Ezek
a több millió atomot tartalmazó molekulák túl nagyok a kvantumkémiai számításokhoz, de működésüket lényegében
a kvantummechanika szabályozza. Éppen ezért a spektroszkópia elengedhetetlen a fotobiológiai reakciók mechanizmusainak megértéséhez; ugyanakkor
a biológiai struktúrák mérete és összetettsége miatt is nagy kihívást jelent.
A femtoszekundumos tranziens abszorpció spektroszkópia a fizikai kémia
alapvető eszköze. A jól bevált pumpapróba technika egy nagyon rövid (általában 100 fs körüli vagy annál rövidebb) lézerimpulzust, „pumpát” használ a reakció megindítására, gerjesztett
állapotba hozva a molekulát. Ezt egy
gyenge „próba”-impulzus követi, amely
felfedi a rendszerben bekövetkezett változásokat. Általában a pumpaimpulzust egy meghatározott hullámhosszra
állítják be, hogy egy adott pigmentet
vagy molekulaállapotot gerjesszenek,
míg a próba lehet széles sávú is, ezáltal
szélesebb spektrális tartományt lefedve. Az eltelt idő függvényében így rögzített tranziens abszorpció spektrumok
segítségével azonosíthatók a reakció
közbenső termékei és a reakcióidők
femtoszekundumtól másodpercig vagy
akár még hosszabb időskálán.
A tranziens abszorpció mérési módszernek van egy eredendő korlátja abban

az értelemben, hogy az optikai impulzusok spektrális és időbeli szélessé gét
a Fourier-transzformációs limit köti
össze, azaz minél rövidebbek az impulzusok időben, annál szélesebb a frekvenciatartományuk (hullámhossztartományuk) és fordítva. Emiatt a rendkívül
rövid pumpa impulzusok hul lám hossz
szerinti felbontása nem le hetséges.
A kétdimenziós elektronikus (illetve tágabb értelemben a multidimenziós optikai) spektroszkópia (2 DES , il letve
MDOS) megoldást kínál ennek megkerülésére azáltal, hogy a tranziens abszorpciót szélessávú impulzusok sorozatával méri a pumpa- és próbaimpulzusok frekvenciájának függvényében,
amelyek tetszőlegesen rövidek lehetnek.
A technika különösen előnyös összetett
biológiai rendszerek vizsgálatára, amelyek számos, egymással kölcsönhatásban lévő pigmentmolekulát és többlépcsős fényindukált reakciót tartalmaznak, sok köztes állapottal.
A 2DES (illetve az MDOS) nem új
technika, csaknem két évtizeddel ezelőtt dolgozták ki. A 2DES-rendszer viszonylagos összetettsége és költsége
miatt azonban csak néhány laboratóriumban érhető el. Az ELI-ALPS MDOS
munkaállomását olyan végfelhasz ná lói munkaállomásként fejlesztették
ki, amely nyitva áll a hazai és külföldi
kutatók előtt, hogy különféle ultragyors
optikai spektroszkópiai méréseket végezzenek, beleértve a tranziens abszorpciómérést, a 2DES -t és a magasabb rendű MDOS-t. A műszer két kiemelkedő
jellemzője az ultraszéles sávú szuper-

tudomány

kontinuum impulzusok használata és a
nagy ismétlési gyakoriságú detektálás.
A berendezést az ELI HR lézere hajtja
– egy nagy ismétlési sebességű impulzuslézer, amelynek optikai teljesítménye
körülbelül 100 watt –, egy nagyságrenddel nagyobb, mint egy tipikus laboratóriumi femtoszekundumos lézerrendszer. A munkaállomáson nemlineáris
optikai konverziót végzünk a HR lézer
nagy energiájú impulzusait felhasználva,
hogy 20 fs-nál rövidebb fehér fény szuperkontinuum impulzusokat keltsünk,
amelyek spektrálisan a látható és közeli
infravörös tartományt fedik le. Egy „impulzusformáló” eszköz ezután tetszőleges spektrális és időbeli alakzatú impulzussorozatot hoz létre. Ez hihetetlen
rugalmasságot tesz lehetővé a különböző
mérési technikák alkalmazására különböző típusú és széles hullámhossztartományban elnyelő anyagokon. A nagy

Szuperkontinuum nyaláb reflexiói
a fáziskorrigáló („csörpölt”) tükrökön.
ismétlési gyakoriságú detektálás ugyanakkor akár két nagyságrenddel is lerövidítheti az adatgyűjtéshez szükséges
időt, és lehetővé teszi a nagyon alacsony
impulzusenergiájú kísérletek elvégzését,
amelyek gyakran szükségesek biológiai
mintáknál.
Az MDOS munkaállomás jelenleg
tesztelési és optimalizálási fázisban
van, és 2023-ban kezdi meg rendszeres
működését külső felhasználókkal. ¡
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termésveszteség, antioxidáns enzimrendszer • afantázia, hiperfantázia

Gomba stresszeli az árpát
Az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági
Intézetének (ATK MGI) és Növényvédelmi Intézetének
(ATK NÖVI) kutatói komoly eredményt értek el az árpa
gombafertőzés okozta válaszreakcióinak kutatásában.

A

Pyrenophora teres f. teres (PTT) az árpát fertőző, hazánkban és világszerte egyaránt súlyos károkat okozó gombák közé tartozik. A kórokozó jelenléte az árpaleveleken jellegzetes, hossz- és keresztirányú elhalt levélfelületek megjelenését okozza,
ami jelentős termésveszteséghez vezet. A fertőzés által kiváltott stressz hatására a növényi sejtben reaktív oxigénformák jelennek meg, amelyek fontos szerepet töltenek
be a jelátviteli utak, a különböző anyagcsere- és fejlődési folyamatok szabályozásában,
azonban magasabb koncentrációban oxidatív stresszt okozhatnak. A reaktív oxigénformák képződése és az azok eltávolítása közötti egyensúly kulcsszerepet játszik a kórokozókkal szembeni védekezésben. A szuperoxid-dizmutáz (SOD) egyike e folyamat
ﬁnomhangolásában részt vevő legfontosabb antioxidáns enzimeknek.
Az eredmények szerint az árpafajták érzékenysége a gomba különböző izolátumaival szemben eltérő, ami a SOD-aktivitás változásában is megmutatkozott. A kutatásról szóló publikációt a Sustainability folyóirat közölte. Az enzimeknek a biotikus
stressz során betöltött szerepének tisztázása érdekében az antioxidáns enzimrendszer
további tagjainak tanulmányázására is szükség van, ezért a kutatók a kísérletek ilyen
irányú kiterjesztését tervezik. ¡

A képzelet az életkorral S
folyamatosan csökken
A képzelet élénksége tizenkét és hatvanéves
kor között, az életkor előrehaladtával, folyamatosan csökken – igazolta az ELKH–ELTE–PPKE
Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport.

inno -tér

zéles skálán mozog az emberi képzelet élénksége
az afantáziától, vagyis a képzelet teljes hiányától
a hiperfantáziáig, azaz a nagyon élénk képzeletig.
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi
tanára, Kovács Ilona irányításával a kutatók az emberi
képzelet működésének az életkorral összefüggő változását tanulmányozták – a kutatásról szóló tanulmány
a Cortex című rangos szakfolyóiratban jelent meg.
A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy mekkora
az afantáziával élők aránya a populációban. Online felmérés keretében különböző életkorú embereket kértek
meg egy a képzeleti kép élénkségét vizsgáló egyszerű
kérdőív kitöltésére. A kérdőíves felmérésben több mint
kétezer 12 és 60 év közötti válaszadó vett részt. A kutatók egy meglepő és eddig nem ismert negatív életkori trendet ﬁgyeltek meg: nemcsak az afantáziások,
de a hiperfantáziások száma is eltérő a különböző életkori csoportokban. Szembetűnő, hogy míg a serdülők
80 százaléka nagyon élénk, a 100 pontos skálán 60 pont
feletti képzeletről számolt be, és egyáltalán nincs közöttük 20 pont alatti afantáziás, addig a 60 évesek több
mint 20 százaléka már az afantáziás csoportba tartozik,
és alig több mint 20 százalékuk hiperfantáziás.
Azaz, míg a gyermekek nagy része hiperfantáziás,
a felnőttek képzeleti élénksége alacsonyabb, és az életkor előrehaladtával egyre többen „csúsznak bele” az
afantáziás tartományba. ¡
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iparjogvédelmi oltalomszerzés

Együttműködés
az SZTNH és a KTI között
A járműipar, a közlekedésbiztonság, az áruszállítás, a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés olyan
terület, amely folyamatosan új, innovatív megoldásokra törekszik, ezért is különösen szükséges,
hogy azokat ne lehessen könnyen másolni, netán
eltulajdonítani.

A

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) azért kötött együttműködési megállapodást a Közlekedéstudományi Intézettel (KTI), hogy
a közlekedési szektor szereplői is tudatosabbá váljanak a szellemitulajdonvédelmet illetően, és így lehetőségük nyíljon a szellemi alkotások hatékonyabb hasznosítására.

A megállapodás célja, hogy erősítsék az innovatív
szereplők és a befektetők szellemitulajdon-védelmével
kapcsolatos ismereteit; hogy megmutassák, miként lehet biztonságosan ismertté tenni a hazai innovatív megoldásokat, termékeket és szolgáltatásokat; tudatosítsák
az iparjogvédelmi oltalomszerzésben rejlő üzleti lehetőségeket, és szélesebb körnek tegyék lehetővé, hogy kihasználják a hazai és európai uniós oltalomszerzési pályázatok nyújtotta lehetőségeket.
Az SZTNH az érdeklődő vállalkozásoknak elkészíti
az ingyenesen igénybe vehető szellemivagyon-diagnózist
(IP Scan), amely segít megérteni, milyen szellemitulajdon-védelmi eszközökkel érdemes élnie az adott cégnek,
és hogyan kell lebonyolítani az oltalmazási folyamatot. ¡

Funkwerk Magyarország Kft.

funkwerk-mo.hu
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Forrás: Civertan Graﬁkai Stúdió

Az M tervezésének
három évtizede

Megyeri híd, légi fotó, 2016.10.22.

A főváros körüli autóút gondolatát először 1942-ben dr. Vásárhelyi Boldizsár,
a Budapesti Műegyetem professzora vázolta fel a „magyar automobil utak
hálózatáról” szóló munkájában.

T

öbb évtizedet kellett várni az
M0 megvalósulására, de a déli
és keleti szektorok, valamint az
északi szektor első fele (az M3
és a 11. sz. főút között) a tervezésben való
meghatározó részvételünk mellett napjainkra már megépült. Ez utóbbi szakasz
megvalósításában, kis megszakításokkal,
1993 és 2008 között mindvégig közreműködtünk. Ez a 15 éves tervezési folyamat arra is tanulságul szolgál, hogy egy
ilyen nagyságrendű – új Duna-hidat is magában foglaló – feladat elvégzéséhez szabad és kell is nagyot álmodni.
Az M0 tervezésével kapcsolatos feladataink azonban nem korlátozódtak csupán
erre a részre; 1993 és 2022 között szinte mindig volt a gyűrűnek olyan szakasza (szek-

tora), amelynek az éppen napirenden lévő
tervfázisa (a tanulmánytervtől, a környezeti hatásvizsgálaton át a kiviteli tervig)
készítésében meghatározó feladatunk volt.

A Megyeri híd
Az Unitef’83 Zrt. az Autópálya Igazgatóság
által megjelentetett versenytárgyalási kiírásban megfogalmazott igények, feltételek
és határidők ﬁgyelembevételével további,
az akkori magyar mérnök társadalom elitjébe tartozó szaktervezők (cégek, mérnökök) bevonásával 1993 nyarának végén készítette el ajánlatát. Az ehhez írt bevezető
gondolatok közül idézünk:
„A tervezési feladatban kiemelt jelentősége van a Duna-hídnak. Ez a létesítmény

nem »csak« az M0 autópálya hídja lesz,
hanem Budapest északi kapujaként a fővárosé is. Meggyőződésünk, hogy olyan
híd építése szükséges, mely szerkezetileg és
formailag is a világ élvonalába tartozik.
Reprezentálnia kell a magyar mérnök tudását, kreativitását. Elkészülte után Budapest
újabb nevezetességei közé kell tartoznia,
méltó társaként történelmi hídjainknak
(Lánchíd, Erzsébet híd stb.), ezzel öregbítve a magyar mérnök társadalom hazai és
nemzetközi hírnevét.”
A híd kialakítására 6+1 tanulmánytervi
változat született, melyek közül hatot a
CÉH Rt. munkatársai készítettek, egy pedig
– az UNITEF felkérésére – a világhírű magyar építész, Makovecz Imre és kollégái
közreműködésével készült. Ezt a javaslatot

V. Magyar Közlekedési Konferencia • 46. Útügyi Napok

2022. október

innotéka
inn

19

Budapest északi kapuja, híd, útgyűrű, nyomvonal, gyorsforgalmi út, pályaszerkezet, burkolat

Megyeri híd, tanulmányterv (A Makovecz Imre és kollégái közreműködésével készült változat látványterve)

a változatokat értékelő szakmai és társadalmi zsűri a két tovább tervezendő variáció
közé választotta, de végül a másik, azóta
is mindenki által megcsodált Megyeri híd
épült meg. A szerkezeti kialakítás és megjelenés szépsége mellett az is fontos szempont volt a tervezés során, hogy az idővel
növekvő forgalmi igényeknek megfelelő
útfelület álljon távlatban is rendelkezésre.
A 2 × 2 forgalmi sávval 2008 szeptemberében forgalomba helyezett autóút keresztmetszetének 2 × 3 forgalmi sávra bővítését a jelenleg leállósávként felfestett
(megfelelő szélességű) szélső sávoknak a
forgalom számára történő megnyitása
teszi lehetővé. Ezt az állapotot tartalmazzák már az északi szektor 11.–10. sz. főutak
között 2016-ban – az Unitef’83 Zrt. által
vezetett Konzorcium (tagok: Uvaterv Zrt.
és Főmterv Zrt.) által – készített, és építési
engedélyt is kapott tervek is.

szerű keretek között tartva a beruházás
költségeit). Ugyanakkor a tervezési folyamat során kellett az M0 déli szektora
ütemezett (félpályás) kiépítésének tapasztalatai alapján a 2 × 2 forgalmi sávot, leálló(üzemi) és elválasztósávot tartalmazó keresztmetszetet is véglegesíteni.
De miért is olyan fontos ez az „útgyűrű”? Magyarország sugárirányú autópályái,
egy számjegyű főútjai – a 8. sz. főút kivételével – Budapestről indulnak. A hálózat
kialakulásában a centrikus fejlődési irányok
dominálnak, a gyűrűirányú, tangenciális
összeköttetések részben hiányoznak, részben kiépítettségük nem megfelelő színvonalú. Az I. világháború után a jelenlegi
határainkon kívülre került jelentős települések és az őket körülvevő gazdasági régiók
elvesztése következtében Budapest túlnövekedett az ország többi régiója, települése
terhére. Emiatt az ország területét érintő
nemzetközi úthálózat elemei is átvezetnek
a fővároson, így a nagy távolságú közúti
forgalom érinti Budapestet; ráadásul a központi régió a gazdasági súlyának megfelelően kiemelt forgalomvonzó terület.
Budapest városszerkezetét, közúthálózatát Budán a domborzati viszonyok, Pesten a dunai átkelési helyek alakították, formálták. Az 1950-ben Budapesthez csatolt

településekkel felduzzasztott várost a mai
napig nem követte a közlekedési hálózat
kiépítése. A városi hálózat sugárirányú elemeinek korszerűsítésével a gyűrűirányú
kapcsolatok fejlesztése nem tartott lépést.
Ezek hiányát részben az M0 gyűrű kiépítésével kívánták pótolni. Emiatt ettől
az útvonaltól alapvetően egyszerre várták
a következő funkciók betöltését:
 a nemzetközi és országon belüli átmenő forgalom levezetése, távoltartása a belső várostesttől;
 a forgalom gyűjtése-elosztása, azaz
olyan forgalmi igények kielégítése,
amelyek a gyűrűn kívülről a fővárosba irányulnak (illetve megfordítva),
és útjukat a gyűrű egy szakaszának
közbeiktatásával folytatják;
 a gyűrű által érintett kerületek és városkörnyéki települések egymás közötti kapcsolatának elősegítése;
 a meglévő és tervezett gyorsforgalmi
utak hálózattá szervezése.
Ezek alapján megállapítható, hogy az
M0 gyűrű részben a transzeurópai közlekedési folyosók találkozási pontja és közös
pályaszakasza (egyben az országos gyorsforgalmi úthálózat része); részben a városkörnyéki térségek összekötését, a fővárosba

Az M0 útgyűrű
átnézeti térképe

Forgalmi és hálózati igények,
elvárt funkciók
A teljes M3 autópálya–11. sz. főút közötti szakasz sajátosságaihoz tartozik, hogy a
2 × 2 forgalmi sávos, ún. „folyópálya-keresztmetszet” a tervezési szakaszon mára már
szinte sehol sem fordul elő. Ennek oka, hogy
a hálózati kapcsolati igények olyan csomópontsűrűséget okoznak, amelyek miatt az
M3 autópálya–Fóti út (2101. j. összekötő
út) között gyűjtő-elosztó pályákkal, a többi szakaszon pedig gyűjtő-elosztó sávokkal
kell kibővíteni a félpálya keresztszelvényét.
Ezeket az igényeket szintén már a tervezés
kezdetétől ﬁgyelembe kellett vennünk, de
az 1993–1998 között még csak „elszigetelten”, önállóan megvalósuló autóútszakaszt
ütemezetten kellett megtervezni (ezzel ész-
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M0–M5–4602. j. összekötő út csomópontrendszer, 2015.08.01.

irányuló forgalom szétosztását és a külső
területrészek közötti forgalmat biztosító
kapcsolati elem. Ezenkívül nyomvonala
meghatározó szerkezetformáló erő és fejlesztési zóna is egyben. Természetesen ezek
a szerepkörök a gyűrűnek nem minden szakaszára és nem egyformán igazak.

Szakaszos megvalósítás
A déli szektor első (a végleges keresztmetszet egyik félpályáján működő 2 × 2 forgalmi sávval kialakított) ütemének kiépítését
(1989–1994) követő hosszabb szünetben
mindössze a már említett északi szakasz
első részének (M3 autópálya–2. sz. főút között) építése történt meg 1997–1999-ben.
Ezután 2000-től indult be az M5 és M3
autópályák közötti keleti szektor, és vele
együtt a déli szektor második ütemének
előkészítése. Ezzel párhuzamosan folytatódott az északi szektor 2.–11. sz. főutak
közötti, az új Duna-hidat (Megyeri híd)
magába foglaló szakasz építéséhez szükséges (környezetvédelmi és építési) engedélyek megszerzésének többlépcsős folya-

mata, és az M0-t az M3 autópályával Gödöllő térségében összekötő (később M31
autópálya) nyomvonalának megtalálása,
és itt is az engedélyek megszerzése. Ebben a munkában a legjelentősebb hazai
infrastruktúra-tervező cégek vettek részt,
az engedélyezési és kiviteli tervek generáltervezője az Unitef’83 Zrt., majd az UnitefCéh Kkt. volt.
Ez a gyorsforgalmi út tervezési szempontból többször állította olyan feladatok
elé a tervezőket, amiket az addig bevált alkalmazásokkal nem lehetett jól megoldani.
Az M0 fent megnevezett tervezési szakaszain (kb. 73 kilométer hosszú útvonalon)
összesen 27 csomópontot kellett kialakítani; a csomópontok átlagos távolsága tehát nem éri el a 3 kilométert. Ezért szükség
volt csomópontrendszerek tervezésére is,
melyeket a kötöttségeknek megfelelően
egyedileg kellett megoldani (ilyenből hat
van). Ezen túlmenően a ma már működő
autóútgyűrű tervezésekor a megvalósult
állapotot alapvetően meghatározó következő kérdéseket kellett a döntéshozók
számára megfelelő módon előkészíteni.

Vonalvezetés, tervezési
sebesség
A nyomvonalak véglegesítése volt az egyik
első, nem könnyű feladat. Környezetvédelmi, területfejlesztési és olykor egyéb
szempontok is befolyásolták az éppen aktuális változat kiválasztását, de végül mind
az M0 délkeleti szektorán, mind az M0-t
az M3 autópályával összekötő M31 autópálya nyomvonalán sikerült megtalálni
a többség számára megfelelő megoldást.
Ugyanebben az időszakban vetődött fel
komolyan az is, hogy a lehető legtöbb
szakaszon 120 km/h legyen a tervezési sebesség. Ezt az igényt a déli szektor addigra
megépült szakaszán már nem lehetett ﬁgyelembe venni, hiszen ennek vonalvezetése a második pálya ilyen sebességgel történő kiépítésére nem volt alkalmas. Az új
pályaszakasz esetében lehetett volna ez
akár az elsődleges tervezési szempont is,
de a lehetséges nyomvonalak elhelyezését
a fent említett (nem úttervezési előírással
kapcsolatos) szempontok határozták meg
döntő mértékben. Másik fontos szem-
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M0 útgyűrű M5 autópálya –M31 autópálya között

Mintakeresztszelvény
az M5–M31
autópályák
között
(ütemezett
kiépítés)

M0 útgyűrű Megyeri híd

Mintakeresztszelvény
a Megyeri
hídon
(jelenlegi
és későbbi
elrendezés)

pont pedig a forgalombiztonság kérdése
volt, hiszen az M0 gyűrűvel szemben támasztott hálózati kapcsolati igények által
meghatározott csomópontsűrűség (azaz
a gépjárművezető által feldolgozandó információk mennyisége) kisebb sebesség
esetén biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé. Ezért az új nyomvonalon vezetett
szakaszok esetében is általánosan elfogadták a maximum 110 km/h (autóút tervezési
osztálynak megfelelő) tervezési sebességet.
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Keresztmetszet
A forgalmi előrebecslések adatai alapján
– legalább az M1 autópálya és az M31 autópálya-csomópontok között – látható volt,
hogy 2 × 3 forgalmi sávra lesz szükség a
forgalmi igények kielégítésére. Ezen belül
az M1–M5 közötti szakaszra már az első
ütemben indokolt volt ennek a keresztmetszetnek a kiépítése; az M5–M31 között
pedig – a beruházási költségek csökken-

tése miatt – lehetségesnek látszott az ütemezett kiépítés (első ütemben csak 2 × 2
forgalmi sáv). A harmadik forgalmi sávok
későbbi elhelyezését – az Unitef’83 Zrt. befelé szélesítésre vonatkozó tervezői javaslatát elfogadva – a teljes szélességben megépült földmű középső részén kialakított
megfelelő szélességű elválasztósáv biztosítja. A tervezés időszakában ez a második
ütem még viszonylag későbbinek látszott,
egyebek között azért, mert az illetékes mi-
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51. sz. főút–M5 autópálya között elkészült betonburkolatú szakasz a forgalom megindulása előtt, 2013.08.29.

nisztérium és a főváros vezetői között kötött megállapodásban szerepelt Budapest
külső keleti kerületeinek területén az ún.
„Külső keleti körút” megvalósítása, amely
bizonyos mértékben megosztotta volna
az M0-n a fentebb felsorolt funkciói következtében megjelenő forgalmat. Ebből
az útvonalból azonban a mai napig nem
épült meg semmi, a térség forgalomvonzó
létesítményeinek bővülési folyamata viszont a becsültnél erősebben folytatódik.
Ennek következtében a körgyűrű keleti
szektorának egyes szakaszain a mértékadó
óraforgalom már meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást.

Burkolat
A pályaszerkezetet illetően is több ütemben folytak vizsgálatok a tervezés fentebb
hivatkozott időszakában. Ugyanekkor a korábban aszfalt pályaszerkezettel megépült
déli szektoron – a nehéz tehergépjárműforgalom nagysága és összetétele jelentős
növekedésének következtében – szükségessé vált a burkolat idő előtti felújítása.
Az újonnan létesítendő pályaszakaszok
esetében a tartósabb és teherbíróbb burkolattípus kiválasztására az Unitef’83 Zrt.
betonpálya megvalósítására vonatkozó
szakmai javaslata alapján, mértékadó külső
szakértők bevonásával, érdemi szakmai vita bontakozhatott ki a beton, illetve aszfalt

pályaszerkezet építésének és fenntartásának összehasonlításáról. Az erre vonatkozó
vizsgálatok eredményeként pedig az M1
és M3 csomópontok között létesítendő új
pályaszakaszokat (beleértve a déli szektor
második pályáját és az M31 autópályát is)
már hézagaiban vasalt betonburkolattal
tervezhettük. Ennek a burkolatnak a tervezése (de megépítése is) mintegy harminc év
kihagyás után új kihívást jelentett a munkában részt vevőknek. Az M31 autópályát
is beleszámítva összesen közel 60 kilométer új betonpálya (és a déli szektoron kb.
20 kilométer félpálya) épült ebben az időszakban.
Van még két szakasza az M0 gyűrűnek,
amelyek tervezésében a 2000-es évek elejétől végig részt vettünk. Az első a 11.–10. sz.
főutak közötti rész, amely a már megépült
szektorokhoz hasonlóan szintén különleges feladat. Ugyanis ezen a szakaszon sincs
hagyományos értelemben vett „folyópálya”, van viszont völgyhíd, két (egy-egy 2,
illetve 3 kilométernél hosszabb) alagútpár
és három csomópont, melyek közül kettő
speciális kialakítású, a harmadik esetében
pedig csak annyi az egyedi, hogy egyes
gyorsító-, illetve lassítósávok részben alagútba esnek. Látható tehát, hogy ennek a
szakasznak a tervezése sem rutinfeladat.
A kezdeti nyomvonalváltozatoktól több
lépcsőben (még civil szervezettel történt
konzultációt is követően) jutottunk el a

környezetvédelmi engedélyig, majd az elkészített engedélyezési tervre megkapott
építési engedélyig.
A második ilyen szakasz a 10. sz. főút–M1 autópálya közötti nyugati szektor,
amellyel kapcsolatos tervek már 1993 óta
(először tervpályázat formájában) készülnek. Volt, amikor főút megvalósításának,
majd csak egy részszakasz megépítésének
lehetőségét kellett vizsgálni. Ezután még
kétszer kezdődött újra a tervezési folyamat
az Unitef’83 Zrt. mint konzorciumvezető
részvételével; tanulmányterv és környezetvédelmi EVD (Előzetes vizsgálati dokumentáció – a szerk.), illetve KHT (Környezeti hatástanulmány – a szerk.) készítésével. A jelenleg hatályos, az Ország Szerkezeti Terve
és a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti
Terve olyan nyomvonal tervezését írja elő,
amely a társadalmi, természet- és környezetvédelmi érdekeket a lehető legnagyobb
mértékben ﬁgyelembe veszi. Ezeknek a feltételeknek az egyidejű teljesítése mellett
– ﬁgyelembe véve a társadalmi ellenállást
is – a környezetvédelmi engedély megszerzése várhatóan sok nehézségbe ütközik.
Az északi szektor 11.–10. sz. főutak között az autóútszakaszra készítendő újabb
tervfázisra (a teljes tervezési hosszon – az
alagutakban is – 2 × 2 forgalmi sávos + leállósávos kialakításra vonatkozó kiviteli terv)
kiírt nyílt tervezési közbeszerzési eljárás
van jelenleg folyamatban… ¡
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Budapest–Balaton,
az 1-es számú kerékpárút
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A magyarországi kerékpározás ikonikus útvonalaként ismert
Balatoni Bringakör ma már nem az egyetlen útvonal, amely egybefüggő hosszával kerékpárosok ezreit csábítja kihívásra évről évre.

A

nnak igénye, hogy kerékpárral biztonságos útvonalon eljussunk Budapestről a Balatonra, több
évtizedre nyúlik vissza. Számos elhivatott, bátor
kerékpározó vágott már neki a kalandos útnak,
hogy sportból, szórakozásból vagy kihívásból teljesítse a távot. Tették ezt jobb híján a 7-es számú főút mentén, szakaszonként települések közötti összekötő utakon, a gépjárművek között.
Az elmúlt évtizedben a kerékpáros közlekedés támogatására kerékpárút-fejlesztések jelentek meg, jellemzően önkormányzati beruházásként, pályázatból elnyert forrásból.
Ám sokáig a hazai kerékpáros fejlesztések kimerültek a gyalogos felületek mellé épített kerékpárutakban vagy felfestett
gyalog- és kerékpárutakban. Megvalósulásuk után azonban,
a fenntartáshoz szükséges forráshiány miatt, egyik-másik
szakasz idővel az enyészeté lett.
Bő tíz esztendővel ezelőtt kaptak nagyobb figyelmet a kerék páros turisztikai fejlesztések. Ekkor született meg az
1364/2011. (XI. 8.) Kormányhatározat, mely három országos
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jelentőségű kerékpáros turisztikai útvonal megvalósítását
alapozta meg, köztük azt, mely az ország két fő desztinációját,
a fővárost és a Balatont köti össze.
E szakasz megvalósításának története tehát 2012-ig nyúlik
vissza. Az azóta eltelt időben számos mérnök munkájaként,
különböző minisztériumok tevékenysége által és a kerékpárutak fejlesztésével megbízott kormánybiztos közreműködésének köszönhetően, ma már biztonsággal végigkerékpározható
ez az útvonal.
Lendületet adott a fejlesztésnek az is, hogy a korábbi, szigetszerűen fejlődő és erőteljesen forrásfüggő önkormányzati
beruházások helyett a NIF Zrt. egyben kapta feladatául a beruházás lebonyolítását, a megbízható üzemeltetés érdekében
pedig a településközi szakaszok egységesen a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kezelésébe kerültek.
Az útvonal tervezésének alapját egy 2013-ban készült
megvalósíthatósági tanulmány szolgáltatta. Ebben részletes
vizsgálat készült nem csupán a megvalósítás műszaki-gazdasági lehetőségeiről, hanem felmérték a leendő felhasználók
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igényeit is. A Budapest–Székesfehérvár, illetve a Székesfehérvár–Balaton közötti szakaszon három-három, egymástól jelentősen eltérő nyomvonal vizsgálatát tartalmazta. Ezek közül
választották ki azt az útvonalat, amelyre engedélyezési, majd
kiviteli terv készült.
A döntések meghozatalát támogatták a tervezés korai szakaszában elvégzett felmérések, melyek az érintett települések
lakosainak utazási szokásait tartalmazták, kiegészítve a kerékpározók kikérdezéses igényfelmérésével. Az infrastrukturális elvárásokon kívül a közlekedési szokásokra, közlekedési
igényekre is fókuszált a felmérés.
Ennek eredményeként kiderült, hogy a kerékpárt használók
többsége a látnivalók és a kényelmesebb haladás érdekében
hajlandó hosszabb táv megtételére. Kiemelkedő – 90 százalék
körüli – volt azok aránya, akik turisztikai célpontokért akár
pluszkilométereket is megtesznek. A tanulmány készítésekor
a megkérdezettek által felállított fontossági sorrend egy kerékpáros útvonal esetén a legfontosabbtól a kevésbé fontos szempont felé haladva: látványosság, biztonság, domborzat és hossz.
A megvalósult Budapest–Balaton kerékpáros útvonalat
– mely Magyarország 1. számú kerékpáros útvonala, a nemzetközi EuroVelo kerékpáros útvonalhálózatnak a 14. számú eleme – ennek tükrében kell néznünk. A cél az volt, hogy a 2013 és
2018 között még csak fehér papíron fekete vonalakként létező
kerékpáros útvonalon, hosszabb-rövidebb szakaszok bejárásával, minél többen átélhessék a kerékpározásban rejlő lehetőségeket, legyen az akár hivatásforgalom, akár turisztikai cél.
Így lehet most már végigkerékpározni Budaörsről, Törökbálintról indulva Biatorbágy, Etyek, Gyúró, Tordas és még számos település érintésével Balatonakarattyáig.
Az útvonal tervezésekor az volt az alapelv, hogy a külterületi szakaszokon, a gépjárműforgalomtól elválasztva, kerékpárút
vagy – osztrák mintára – burkolt mezőgazdasági út létesüljön.
Belterületen a gépjárművek és a kerékpárosok sebessége
nem tér el jelentősen egymástól, így az integrálás adja a jó megoldást; egy önálló kerékpárút – különös tekintettel a csomópontokra – hamis biztonságérzetet kelt. Települések átkelési
szakaszain a legkisebb baleseti kockázatot jelentő irányhelyes
kialakítás volt az alapelv (menetirány szerint jobb oldalon),
jellemzően kerékpársáv vagy kerékpáros nyom kialakítása történt. Az irányhelyes kerékpársávok vitathatatlan előnye, hogy
a közlekedők észlelik, érzik egymást, így a csomóponti veszélyforrások is minimalizálhatók.
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Tordas – kerékpáros nyomok kiemelt csomóponttal
Ennek jó példája Etyek és Tordas belterületi szakasza.
Míg Etyeken kerékpársáv, Tordason egy rövid szakaszon
kerékpáros nyomok felfestésére került sor, kanyarodásnál
kiemelt csomóponttal.
Az útvonal turisztikai szempontból kiemelhető eleme lehet a biatorbágyi viadukton való áthajtás vagy az etyeki borvidéken való kerékpározás élménye.
A Velencei-tó és Székesfehérvár számos egyéb kikapcsolódási lehetőséget is nyújt.
Azok számára, akik csak egy-egy szakaszt járnának be, lehetőség van a kombinált közlekedésre, hiszen Biatorbágyról,
kis kitérővel Martonvásárról, Velencéről, Székesfehérvárról,
Polgárdiról vagy Füléről vasúttal mind a Balaton, mind a főváros irányába lehetőség van arra, hogy vasúton folytassák
az útjukat.
Jóllehet még csak néhány hónapja került sor a műszaki
átadásra, már számos visszajelzés érkezett. Ám a szubjektív
vélemények, pró és kontrák helyett álljanak itt a tények.
Az automata forgalomszámláló pontok több szakaszon
megkezdték működésüket. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
birtokában lévő adatok közül a törökbálinti mérési ponton
– 2022. június közepi átadása óta cikkünk szeptember közepi leadásakor – 43 849 járműáthaladást mértek. Ez két
fél hónapot és két teljes hónapot tekintve havi 13-14 ezer
kerékpáros/keresztmetszeti áthaladást jelent. Irányonkénti
bontásban az áthaladások száma 15-20 százalékkal nagyobb
a Balaton irányába. A hétvégi forgalom a hivatkozott mérési
ponton és időszakban valamivel nagyobb, mint a hétköznapi,
de természetesen ez nem általánosítható a teljes szakaszra.
Tervezőként szívünkhöz nőtt ez a kerékpáros útvonal, hiszen a kezdetektől a megvalósulásig részt vettünk benne, és
szinte minden szakág közreműködésére szükség volt. Ezenfelül egy közel 110 kilométeres útvonal tervezése 19 település, három megyei közútkezelő és számos egyéb szereplővel
egy olyan összetett feladat volt, ami kerékpárút-tervezések
esetén ritkán fordul elő.
Így lett igazán szép íve annak a 2011-es Kormányhatározatnak, mely lehetővé tette ennek a hiánypótló kerékpáros
útvonalnak a megvalósulását. Míg 2013–14-ben a bokrok
rejtették a nyomvonalat, 2022-ben friss aszfalton lehet rajta
tekerni. A legnagyobb elismerés számunkra, tervezők számára mégiscsak az, ha a felhasználók örömüket lelik benne. ¡
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A 6. sz. főút védelme
rugalmas védművel
A Duna Budapesttől délre, Mohácsig tartó szakaszán a jobb parton, hat hosszabbrövidebb szakaszon a földtani és morfológiai adottságokból eredően magaspartok
alakultak ki, amelyek tájképi jelentőségükön kívül mozgásformáikkal és több,
a közelmúltban lezajlott számottevő felszínmozgással vonták magukra a figyelmet,
illetve okoztak kisebb-nagyobb anyagi kárt, forgalmi fennakadást.

I

lyen forgalmi akadályoztatás alakult
ki a 2016. évi paksi partfalomlás következtében a 6. sz. főút Paks előtti
szakaszán is. A jövőbeni hasonló közúti forgalmat veszélyeztető esemény megelőzése érdekében az utat kezelő Magyar
Közút Nonproﬁt Zrt. 2018-ban tervezési
közbeszerzési kiírást tett közzé a probléma megoldására. A szükséges engedélyezési és kiviteli ter veket az Unitef’83 Zrt.
készítette el.

Földtani és mérnökgeológiai
adottságok
A bevezetőben említett hat magaspart
egyike a 6. sz. főút Paks előtti szakaszának jobb oldalán található, az út 106+800

és 107+300 kilométerszelvényei között,
a téglagyári vasútállomással szemben.
A dunai magaspartokat felépítő képződmények kora és kifejlődése a megﬁgyelések és kutatások eredményei szerint igen
változatos. Általánosságban megállapítható, hogy a magaspartokat felső-pannon
rétegösszlet és negyedkori löszrétegek építik fel. A földtani viszonyok alapján három
fő típust lehet megkülönböztetni. Az első
típus, amikor a magaspartot teljesen felsőpannon rétegösszlet alkotja. A második típusba azok a magaspartok sorolhatók, amelyeknek a földtani felépítésében a felsőpannóniai és negyedkori rétegek egyaránt részt vesznek. A harmadikba pedig
azok, amelyeket teljes magasságukban a
negyedkori képződmények építenek fel,

sőt a Duna szintje alatt is tovább folytatódnak, különböző mélységig.
A Paks előtti szakaszon a magaspartnak
a második és harmadik típusa, illetve ezek
átmeneti formája alakult ki, amely változó
vastagságú idősebb és ﬁatalabb löszrétegekből épül fel. A löszösszlet rétegeinek
tömörsége és térfogatsúlya a mélységgel
növekszik, hézagtényezője pedig csökken.
A felső-pannon agyagösszlet magas plaszticitású agyagokból, iszapból, homokos
homoklisztből, valamint vegyes szemeloszlású homokrétegekből tevődik össze.
Ezek a magaspartok állékonyság szerint
állékonyak, labilis és megcsúszott vagy
mozgóak lehetnek. Morfológiai adottság
alapján kiegyenlített, tagolt, hullámos függőleges vagy összetett lejtőjűek.
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A leomlott löszfal 2016-ban

A megoldandó probléma
A 6. sz. főút Paks előtti szakaszának jobb
oldalán lévő magaspart közel függőleges
lejtőjű, labilis és megcsúszott kategóriájú.

Útterelés az omlás helyén – 2018. július

Ennek megfelelően a Duna és a magaspart
kapcsolata alapján pusztuló magaspartról
az elmúlt évszázadokban természeti té-
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nyező által kiváltott omlások során jelentős mennyiségű omladék vált le és halmozódott fel a magaspart előterében, illetve
képzett egy laza összetételű előtöltést.
Az így kialakuló előtöltés, amely az évek
során egyre nagyobb lett a heves esőzések
hatására, rendszeresen megcsúszik, illetve
a rákövetkező kisebb-nagyobb omlások
anyagát már a közútra is kivezeti. A legutolsó, 2016. december 19-én bekövetkezett
nagyobb volumenű omlás során a függőleges löszfalfelületből 7-8 méter magasságú és kb. 3-4 m3 tömb dőlt ki és omlott
a löszfal előterében lévő laza lejtőtörmelékre, majd azzal keveredve az omladék
a főútra került, elzárva annak jobb sávját.

Mit lehet tenni?
A főutat üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. a megszaporodott rézsűcsúszások és löszfalszakadások miatt már

a 2010-es évek elején szükségesnek tartotta az óvintézkedések megtételét, és
vizsgálatokat rendelt meg a probléma kezelése érdekében. Ennek keretében megvizsgálták a nagy tömegű földmunkával
kialakítandó lelépcsőzött rézsűt, illetve
a magaspart előterében kialakult lejtőtörmeléket megtámasztó támfal kialakítását
is. A rézsűs kialakítás hátrányai: jelentős
mennyiségű föld kitermelése, szállítása és
lerakása, valamint az ingatlankisajátítás
költségei. Mindezek mellett a rézsűképzéssel jelentős tájseb is képződik. A különböző
megtámasztószerkezetek – vasalt talajtámfal, gabionfal, vasbeton támfal stb. –
hátránya, hogy azok csak bizonyos magasságú földtömeg megfogására alkalmasak,
illetve jelen esetben a löszfal felső részéből
leomló és mozgásba lendülő földtömeg
megfogásához még nagyobb ellenállást kívánnak, továbbá a gördülő tömeg a támfal
tetején átgurulva szintén a közútra omolhat. Összegezve kijelenthető, hogy a paksi
téglagyári vasútállomással szemben lévő
40–60 méter magas magaspart formációhoz hasonló labilis-megcsúszott löszfal stabilizálása hagyományos szerkezettel igen
nehéz és költséges.

A rugalmas védmű
funkciója
A 2016. évi omlás után kiépített jelzőlámpás útterelés megszüntetése érdekében
a közút-üzemeltető a „tervezési szerződések 2018. évihez kapcsolódó országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási
munkára vonatkozóan 6 részben” című
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közbeszerzési eljárást megnyerő Unitef’83
Zrt. számára elrendelte az út védelmét biztosító műszaki megoldás megtervezését.
Ennek keretében a tervező javaslata egy
olyan védmű létesítése volt, amely megakadályozza a löszfalról leszakadó földtömeg közútra kerülését. A megtervezett
rugalmas védmű képes a magaspartról leváló becsült volumenű omlás és mozgásba
lendülő omladék, illetve a magaspart előterében lévő laza törmeléklejtő megcsúszó
földtömegének megfogására, továbbá biztosítja, hogy az omladék a védművet felülről megkerülve sem tud a közútra kerülni.

A rugalmas védmű
kialakítása
A tervezett védmű létesítmény vasbeton
szerkezetű, mely két szakaszból áll: a V1
jelű védműből a 6. sz. főút 106+864,13 és
106+951,94 km-szelvény között, valamint
a V2 jelű védműből a 6. sz. főút 107+049,60
és 107+249,55 km-szelvény között. Mindkét szakasz a főút szelvényezés szerinti
jobb oldalán található.
A V1 jelű védmű teljes hossza 88,00 méter, a V2 jelű védműé 200,00 méter. A védművek helyszínrajzi kialakítása poligonvonallal követi a tervezett útkorrekció
helyszínrajzi vonalvezetését, több kisebb
– törtvonalú egyenes – szakaszokra osztva.
A V1 jelű védmű három szakaszból áll, ezek
hossza: 26,0 méter, 30,0 méter és 32,0 méter, míg a V2 jelű védmű hat szakaszból áll,
hosszuk: 2 × 32,0 méter; 2 × 38,0 méter és
2 × 30,0 méter.
A védmű előregyártott vasbeton elemekből épül fel. Magasságuk 4,0 méter,
talpszélességük 3,0 méter, hosszuk 1,99 mé-

ter. Az elemek közé 1 centiméter vastagságú rugalmas lemez kerül. A védmű főút felőli legnagyobb látszó magassága: ~3,0 méter, legnagyobb „mentett” magassága szintén 3,0 méter.
A védművek mögött a leomló omladék megfogásához külön helybiztosítás
(puﬀertér) van, melynek mértékét a korábbi üzemeltetői tapasztalatok alapján
határoztuk meg, és amely ﬁgyelembe veszi
az esetlegesen, időszakosan lecsúszó lejtőtörmelék mennyiségét is.
Üzemeltetés szempontjából a védmű
mögötti puﬀerteret rendszeresen ki kell
takarítani, amint a puﬀertér feltöltődése
eléri a 2,0 méteres magasságot. A puﬀertér
megengedett feltöltődési magassága felett 1,0 méter tartalék magassággal rendelkezik, ezzel az esetlegesen felpattanó,
a védmű felső éle felett átgurulni akaró
törmelék ellen nyújt védelmet.
Az előregyártott vasbeton elemek öszszefeszítése szakaszonként, az elem falába
és talpába beépített védőcsőbe helyezett
feszítőpászmákkal történik. A falban futó
pászmák magában az elemben, míg a talpban futó pászmák a külön cölöpökből és
azokat összefogó cölöpösszefogókból álló
alaptestbe horgonyozódnak le.

Az elkészült védmű – 2022. június

Az így kialakított rugalmas védmű a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által
U1900182 lajstromszámon kiadott használati mintaoltalmi bejelentéssel rendelkezik. (A mintaoltalom jogosultjai: Szórádi
Róbert, Magyar Szilvia, Molnár Kázmér,
Grabarits József.) ¡
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Digitális forradalom előtt
a vasúti teherszállítás
A vasúti személyszállítás után az áruszállításban is elterjedhet a digitális automata
vonó- és ütközőkészülék, ám ehhez a vonat teljes hosszában biztosítani kell a digitális
jeltovábbítást. Ezt a problémát hivatott megoldani a Knorr-Bremse e-csatlakozója,
amelyet a közelmúltban mutattak be az InnoTrans 2022 szakkiállításon Berlinben.

Az elektromos csatlakozó kivételesen nagy kihívást jelentett
a digitális automata kuplung fejlesztése során.

F

orradalom előtt áll a vasúti teherszállítás – az elsődleges cél, hogy a közúti árumozgatás minél nagyobb arányban a környezetbarátabb kötött pályára
terelődjön 2030-ig. Ehhez azonban a mainál versenyképesebbé kell válnia a vasútnak a közúti áruszállítással
szemben. Kulcsszerepe van ebben a folyamatban a digitális
automata vonó- és ütközőkészüléknek, amely nagyban hozzájárul a szektor digitalizációjához, hatékonyságának növeléséhez, és nem utolsósorban a fenntarthatóbb, környezetkímélőbb üzemeléshez.
Jelenleg Európa-szerte mintegy félmillió tehervagont és
17 ezer mozdonyt kézi erővel, pályaudvari vonatrendezők segítségével kapcsolnak össze, ők végzik el az ilyenkor kötelező
fékpróbákat is. A folyamat szerelvényenként akár több órát is
igénybe vehet, de az időráfordítást a digitális csatlakozókkal
jelentősen le lehet rövidíteni. Ezek ugyanis a vonat teljes hoszszában biztosítják az áramellátást és az adatkapcsolatot, így
a mozdonyvezető a vezetőállásban lévő kijelzőn is láthatja, ha
a vagonok összekapcsolása megtörtént. Az okosmegoldással
számottevően csökkenthető a vonatok rendezésének ideje,
költ sége és környezetterhelése, lehetővé téve, hogy teljesül-

jenek az Európai Zöld Megállapodásban foglalt környezetvédelmi vállalások. Emellett a megoldás biztonságosabb is,
mert kisebb az esélye a kisiklásnak, és hosszabb szerelvényeket lehet ily módon összeállítani.
A digitális csatlakozókkal szemben azonban olyan nagyok
az európai szabványosítást megcélzó elvárások, hogy eddig
egyetlen műszaki megoldásnak sem sikerült minden egyes
követelménynek megfelelnie. Ám a Knorr-Bremse sikerrel
vette az akadályt, és olyan eszközt tervezett, amely minden
felmerülő kérdésre megfelelő választ ad. A Budapesten tesztelt és részben itt fejlesztett eszköz nem nyúlik túl a rakodás
szempontjából fizikai korlátot jelentő 200 milliméteres magasságon, tehát a vagonokra felálló teherautók is gond nélkül

A Knorr-Bremse megoldásának fő előnye, hogy a középponttól
számítva magassága 200 milliméteren belül marad.
haladhatnak át a vonó- és ütközőberendezésen. Az érzékeny
és törékeny elektromos csatlakozók az időjárástól és a külső
erőhatásoktól védettek, a biztonságot pedig az garantálja,
hogy összekapcsolódásuk csak a vasúti kocsik fizikai csatolása után, felügyelet alatt megy végbe.
A Knorr-Bremse támogatja, hogy ez a koncepció váljon a
sztenderd megoldássá a teljes vasúti szállításban, ezért a terveket benyújtotta az Európai Vasúti Közös Vállalkozásnak
(Europe’s Rail Joint Undertaking; ERJU), amely a végleges
műszaki kialakítás és egységesítés folyamatában vesz részt.
A vállalat 2026-ra az automatizált vasúti árufuvarozás vezető beszállítójává kíván válni, ehhez magas hozzáadott értékű
műszaki megoldásokat biztosít az ügyfélköre számára. ¡

A Knorr-Bremse e-csatlakozóját a közelmúltban
mutatták be az InnoTrans 2022 szakkiállításon.
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Coradia iLint – a világ első
hidrogénüzemű vonata
Az Alstom a 2016-os berlini InnoTrans kiállításon mutatta be a Coradia iLint™-et. A széndioxid-kibocsátásmentes regionális vonat, amely valódi alternatívát jelent a dízelvonatokkal
szemben, az Alstomot a világ első olyan vasúti gyártójaként pozicionálta, amely hidrogéntechnológián alapuló személyszállító vonatot fejleszt.

A

Coradia iLint hidrogén üzemanyagcellával működik, és
elekt romos energiát termel
a meghajtáshoz. Ez a teljesen
emissziómentes vonat csendes, csak vízgőzt és kondenzvizet bocsát ki. A Coradia
iLint több innovációt is tartalmaz: tiszta
energiaátalakítás, akkumulátorokban történő dinamikus energiatárolás, a rendelkezésre álló energia és a vontatási energia intelligens szabályozása. Kifejezetten
a nem villamosított vonalakra fejlesztették ki, lehetővé téve a tiszta, fenntartható
vonatüzemeltetést, mindezt a nagy teljesítmény megtartása mellett.
Az első iLintTM 2018-ban, Németországban állt menetrend szerinti forgalomba,
és ma már a világ első, 100 százalékban hidrogénnel működő vasútvonalán, az alsószászországi Bremevörde környékén közlekedik utasforgalomban. Ez azonban nem
az egyetlen világpremier, amely az iLinthez köthető.
Egy hosszú úton egy sorozatgyártású,
nem módosított Coradia iLint vonat egyetlen tank hidrogénnel 1175 kilométert tett
meg, mindezt úgy, hogy közben csupán
vizet bocsátott ki, üzemeltetési zajszintje
pedig rendkívül alacsony volt. Az utazás-

hoz használt jármű Alsó-Szászország közlekedési társasága, a Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) ﬂottájából
származik, és augusztus közepe óta rendszeresen közlekedik a személyszállítási forgalomban az Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB)hálózatán.
Az iLintet az Alstom munkatársai a németországi Salzgitterben tervezték, mely
a vállalat regionális vonatokkal foglalkozó
fontos központja, valamint a franciaországi
Tarbes-ban, a vontatási rendszerek kiváló
központjában. Emellett az Alstom mátranováki gyára is hozzájárul az intelligensebb és zöldebb mobilitáshoz a hidrogénüzemű szerelvényekbe beépítendő forgóvázkeretek gyártásával. A forgóvázkeret
a vasúti kocsik egyik legfontosabb része:
erre szerelik fel a tengelyeket, hordrugókat
és fékeket, ezért a minősége meghatározó
a vasúti biztonság szempontjából. A nógrádi üzemben gyártott termékek minősége

kiemelkedő, a „Made in Mátranovák” megjelölés mára a megbízhatóság és a magas
szakmai színvonal, az Alstom által elkötelezetten képviselt innováció védjegyévé vált.
„Büszkék vagyunk arra, hogy az új típusú forgóvázkeret fejlesztésével, gyártásával
Magyarország, a mátranováki üzem is hozzájárulhat a Coradia iLint sikeréhez. A hidrogénmeghajtás alkalmazásának a vasúti
közlekedésben nagy jövőt jósolunk mind
Magyarországon, mind Európában, ezért
is tervezünk folyamatos fejlesztéseket és ehhez kapcsolódóan létszámbővítést idén,
illetve az elkövetkező években” – mondta
Balázs Gáspár, az Alstom Transport Hungary Zrt. magyarországi vezérigazgatója. ¡
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multidiszciplináris csapatok • képzési program, piacra jutás

MIT-program magyar E

innovátorokkal

A bostoni MIT vállalkozói akcelerációs program
keretében a világ legjobb egyetemével dolgozhatnak együtt a magyar innovációs ökoszisztéma
szereplői az elkövetkezendő két évben.

lfogadták Magyarország jelentkezését az Egyesült Államok leghíresebb technológiai felsőoktatási intézménye, a Massachusettsi Műszaki
Egyetem (Massachusetts Institute of Technology;
MIT) által indított programra. A globális kezdeményezés célja, hogy erősítse az innovációvezérelt
vállalkozói ökoszisztémákat, amelyek hosszú távon hatással lehetnek a helyi és a világgazdaságra, valamint a társadalmi folyamatokra. Az MIT
REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration
Program) 2012 óta világszerte több mint het ven
régiót segített olyan kezdeményezések kidolgozásában és végrehajtásában, amelyek hozzájárulnak
a gazdasági növekedéshez és a társadalmi fejlődéshez. Az MIT évente kiválaszt nyolc partnerrégiót,
melyekből multidiszciplináris csapatokat állítanak
össze, arra ösztönzve a szereplőket, hogy tanuljanak egymástól és megosszák a tapasztalataikat.
Magyarország a 2022–23-ban rendezett 9. évfolyamba került be, az egyesült államokbeli Kansas
City, Omaha, St. Louis és Des Moines, a Dominikai
Köztársaság, a brazil Piauí, illetve Nyugat-Ausztrália
partnereként. A magyarországi csapatot a Magyar
Nemzeti Bank, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, az Oncompass Medicine
Hungary Kft., a 77 Elektronika Kft., a 4iG Nyrt. és
a Design Terminal alkotja. ¡

Hazai energetikai
innovációk
Cél a versenyképesnek tartott kezdő vállalkozások felkészítése a nemzetközi üzleti folyamataik beindítására, hogy az újításaikkal ne
csupán itthon, hanem a régióban és a nemzetközi piacokon is sikerrel mutatkozzanak be.

A

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal legutóbbi pályázatán hetvenmillió forintot nyert az EIT InnoEnergy magyarországi képviseletét ellátó Green Brother regionális innovációs és oktatóközpont partnerével, az MVM Smart Future Lab Zrt.-vel. A pályázaton
elnyert összegből indított képzési programmal szeretnék a következő
három évben támogatni az energetikai fejlesztésekkel foglalkozó hazai
innovatív kis- és középvállalkozások, startupok és egyetemi fejlesztések
nemzetközi piacra jutását. A szervezők elsősorban a fenntarthatóságra, a zöld energetikára fókuszáló, és ezzel együtt az akkumulátorokat,
a hidrogénfelhasználást, továbbá a körforgásos gazdaságot, illetve az
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energiahatékonyságot érintő megoldásokon dolgozó fejlesztői csapatok együttműködését keresik. Az elnyert támogatás
révén abban segítenék őket, hogy tapasztalatokat szerezzenek a termék- és vállalkozásfejlesztésben, valamint találkozzanak potenciális partnerekkel, akikkel a jövőben üzleti
kapcsolatokat építhetnek ki. Közös érdek, hogy hosszú távon legyenek olyan hazai innovációk az energiaszektorban,
amelyek erősítik a magyar gazdaságot, és valós technológiai
megoldásokat biztosítanak a fenntartható energiaágazat
megteremtéséhez. ¡

energiaellátás, diverzifikálás, megújuló energiaforrások, hatékonyság, termelési struktúra

Szerző: Horr váth Dánie
el

Az ipar energiaellátásának helyzete, lehetőségei
A klímaváltozás, illetve a nemzetközi helyzet miatt egyre súlyosabbá válik az energiaválság.
A hagyományos energiahordozókból, legfőképpen a földgázból egyre nagyobb hiány mutatkozik, és ezzel együtt az árak is az égig emelkednek. Ez még az ipari termelésben is fennakadásokat okozhat. Bihari Pétert, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének docensét az ipar energiaellátásának helyzetéről, várható nehézségeiről, illetve a megoldási lehetőségekről kérdeztük. Ez utóbbiakat
illetően sajnos korlátozottak a lehetőségek, legalábbis rövid távon.
Érzékelhető-e már az ipari termelésben vagy az ipar működésének más aspektusaiban, hogy az energiaellátás problematikussá vált?

– Egyelőre ez nem érzékelhető még, hiszen nagyon sok ipari nagyfogyasztó előre szerződik az egész gázévre vagy a villamosenergiaszolgáltatási évre. Ezeket a szerződéseket még tavaly vagy ez év
elején kötötték meg, tehát többé-kevésbé ﬁx árakkal számolhatnak. Így az energiaár-emelések még viszonylag kevéssé gyűrűztek
át a nagyfogyasztókhoz. Viszont a közepes és kisvállalkozások nem
kötnek ilyen hosszú távú szerződéseket, ezért náluk már érződnek
ezek a hatások, és természetesen az áremelkedés átgyűrűzik az általuk előállított termékek és szolgáltatások árába is.
Az áremelkedés továbbhárítása a fogyasztók felé kivédhetetlen, elkerülhetetlen jelenség, vagy a termelők igyekeznek tompítani a megnövekedett energiaköltségek árfelhajtó hatását?

– A közepes és kisvállalkozásoknál nagyon erős a piaci verseny,
hiszen olyan termékeket állítanak elő, illetve olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek meglehetősen árérzékenyek. A fogyasztók
számos alternatív lehetőség közül tudnak választani, ha az egyik
ipari termék, szolgáltatás nem felel meg nekik – mert például túl
drága –, akkor áttérnek egy másikra. Emellett maguknak a kis- és
közepes vállalkozásoknak a gazdálkodása is nagyon kifeszített.
Vagyis e cégek több ok miatt is költségérzékenyek.

A nagyvállalatok lehetőségei bővebbek: képesek
lehetnek alternatív forrásból energiát vásárolni,
vagy akár saját maguk is képesek lehetnek az energia (a villamos
vagy hőenergia) megtermelésére. Ehhez akár technológiaváltást
is be tudnak vezetni, így az ő mozgásterük ebből a szempontból
nagyobb. Ezt segíti az is, hogy nagyobb részt foglalnak el a piacon,
a termék- vagy szolgáltatási volumenük alapvetően nagyobb, így
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a helyzetük sok ipari szegmensben meghatározó, és nem fenyegeti
őket az, hogy könnyen kieshetnek a piacról.

A nagyvállalatok energetikai helyzete
Tehát a legnagyobb ipari termelővállalatok energetikai
helyzete stabilabb?

– Igen, azok valamelyest nyugodtabbak lehetnek. A legtöbb esetben rendelkeznek tőketartalékkal, amiből akár finanszírozni
is tudják a megnövekedett energiaköltségeket, illetve az ebből származó veszteséget, így nem feltétlenül kényszerülnek
azonnali áremelésre. Ezek a lehetőségek attól is függnek, hogy
az adott ipari szegmensben az energiaköltségek mekkora hányadát adják a teljes költségeknek. Itt nem lehet általános kijelentéseket tenni, mert iparágtól függ ez az arány, és alapvető különbségek lehetnek benne. Vegyük példaként a kenyér előállítását.
A kenyér fajlagos energiaigénye igen magas, hiszen az alapanyagok, a liszt és a víz által közvetített energiaigény is jelentős, de
a végtermék előállítása, a tészta elkészítése és maga a sütés is
nagy mennyiségű energiát igényel, amely bizonyos üzemekben
alapvetően villamos, máshol inkább gázalapú energiát jelent.
Az energiaigény az ipari termelés minden szegmensében magasabb, mint a szolgáltatószektorban, ahol ugyan jelentkezhetnek
nehézségek, de ezek mérsékeltebbek lesznek.
Sokan úgy vélekednek, hogy a nehézipari üzemek által
alkalmazott technológiák alapvetően elavultak, amiből
az következik, hogy e gyárak működése nem energiahatékony. Ezzel szemben az ipar modernebb szegmensei agilisabbak, kevésbé kitettek az energiaszektor ingadozásainak. Ez a vélekedés megalapozott? A nehézipari üzemeket
valóban jobban fogja sújtani az energiaválság?

– Ez nincs feltétlenül így, hiszen a nehézipari üzemeknek több
lehetőségük van az energia diverziﬁkálására. Válthatnak energiaforrást, és nemcsak földgáz- vagy villamosenergia-alapú energiát
használhatnak. A kohászatban például szilárd tüzelőanyagot is

alkalmazhatnak, amelyek piacán még nem mutatkoznak a válságjelenségek. Bár az is igaz, hogy ma már Magyarországon a nehézipar jelentősége csekély, sokkal inkább a gépipari összeszerelés
jelenti az ipari termelés legfontosabb szegmensét. Nagy a járműgyártás energiaigénye, illetve feltörekvőben van az akkumulátorgyártás, amelynek az ott alkalmazott technológia miatt ugyancsak
nagyobb az energiaigénye. Bár jelenleg az akkumulátorgyártás
volumene még nem akkora, hogy komoly szerepe lenne a teljes
magyar ipar energiafogyasztásában. Magyarország már nem nehézipari ország (klasszikus értelemben nem is volt az soha): a rendszerváltás után ezek az ágazatok viszonylag hamar leépültek. Ma
már gyakorlatilag nincs jelentős magyar kohászat, alapanyagipar,
illetve az energiaigényes bányászat is megszűnt.
A bányászatot illetően sokan felvetik, hogy ha valóban kritikussá válik az energiaimport válsága, akkor újra lehetne
nyitni a hazai szénbányákat, és ki lehetne termelni a megmaradt lignitet. Ez Ön szerint mennyire reális forgatókönyv?

– Magyarországon még a Mátrában van viszonylag könnyen és
gyorsan hozzáférhető szén. Ott elvileg jelenleg is lehetőség van
arra, hogy a kitermelt lignitet energetikai célra hasznosítsuk. Viszont a mélyművelésű bányáinkat az elmúlt évtizedekben sorra
bezárták. Ezeknek az újranyitása lényegében lehetetlen, hiszen
legtöbbjüket elárasztották, eltömedékelték vagy hagyták vízzel
feltöltődni. Azaz nem lehetséges őket a gyakorlatban is megvalósítható módon eredményesen újranyitni. Az a bányászati szakembergárda sincs már meg, amely ezt meg tudná valósítani. A szakmai struktúrák leépültek, megszűnt a bányászati szakképzés,
egyszerűen nincsenek szakemberek, akik le tudnának menni a föld
alá, és kitermelni az ott lévő szenet. Vagyis valójában csak azzal
a szénkészlettel számolhatunk, ami könnyen és gyorsan hozzáférhető. Ennek az energetikai felhasználásához már most is megvan
a gyorsan mobilizálható technológia a Mátrában: a Mátrai Erőmű.
Gyakorlatilag ez az egyetlen magyarországi lehetőség a szénalapú
energiatermelésre. Tehát a hazai szénkészlet szűk lehetőséghalmazt alapoz meg, vagyis a szén felhasználásával nem tudnánk jelentős földgázigényt kiváltani.

Az energiaigény az ipari termelés minden szegmensében
magasabb, mint a szolgáltatószektorban, ahol ugyan jelentkezhetnek nehézségek, de ezek mérsékeltebbek lesznek.
A kenyér előállításának fajlagos energiaigénye igen magas,
ellentétben egy üzlet energiaigényével, ahol csak árusítják azt.
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A fűtésben, kiváltképp a távhőszolgáltatásban, korlátozott
mértékben van lehetőség a biomassza-alapú energiatermelésre
való átállásra. A nehézipari üzemeknek több lehetőségük van
az energia diverzifikálására.
Például a kohászati termelésben
a technológiából fakadóan szerepet kaphat a szilárd tüzelőanyag,
de hasznosíthatják a kohógázt
vagy a kamragázt is bizonyos
technológiákban.

hordozó alapvető jellege változik meg, az valóban komoly beruházást jelent, hiszen az már technológiacserét igényel, vagy alternatív
technológiai megoldásokat kell kiépíteni.

Helyettesíthető energiahordozók
Milyen intézkedéseket tesz szükségessé, ha egy ipari termelőüzem diverzifikálni akarja az energiafelhasználását,
és át akar állni egy másik energiaforrásra?

– Ha az üzem önálló földgázalapú villamosenergia-termelést
üzemeltet, a földgázt ideiglenesen viszonylag egyszerűen lehet
helyettesíteni könnyű tüzelőolajjal. Természetesen az olajpiacról
sem lehet manapság olcsón energiahordozót beszerezni, de az olaj
alternatívaként még rendelkezésre áll, és a világ számos lelőhelyéről származhat, nincs monopolhelyzetben egyetlen ország sem
az európai igények ellátásában. A fűtésben – főképpen a távhőszolgáltatásban – néhány helyen van lehetőség a biomassza-alapú
energiatermelésre átállni, legalábbis korlátozott mértékben.
A nagyüzemeknél, például a Dunai Vasműben működő kohászati termelésben pedig a technológiából fakadóan a szilárd tüzelőanyag kaphat szerepet a földgázalapú energiatermelés kiváltásában. De hasznosíthatják a kohógázt vagy a kamragázt is bizonyos
technológiákban.
Ezek a nagyüzemek infrastrukturálisan minden esetben alkalmasak az energiaellátás átállítására? Feltételezhetően hatalmas költséget jelent, ha meg kell változtatni egy teljes ipari üzem energiaellátását egy másik energiaforrásra, hiszen
ez sok esetben új vagy átépített berendezéseket is igényelhet.

– Bizonyos energiaforrás-átállások kisebb változtatásokkal, esetleg szabályozástechnikai módosításokkal is megoldhatók. Például
idetartozik a földgáz lecserélése tüzelőolajra. De ha az energia-

Az eredményes átálláshoz természetesen elő kell tudni teremteni a technológiaváltás beruházási fedezetét.
Már korábban is gyakran felmerült, hogy a megújuló energiaforrásokra kell a teljes ipari termelést – és általánosságban
a teljes nemzetgazdaság működését – átállítani, mert így
csökkenthetjük igazán az ország energiaimport-kitettségét.
Mennyire reális opció itthon a megújulók drasztikus ágazati
bővülése a következő években?

– Az elmúlt években a napenergia felhasználása egyre népszerűbb lett, és ezt az állami szabályozás is támogatta. A napenergia-alapú energiatermelő kapacitások jelentősen bővültek, igaz ez
az ipari (100 megawattos) volumenre, de a háztartási volumenre
is. Nagy számban létesültek napelemparkok, illetve háztartási
energiatermelő egységek is, amelyek villamosenergia-termelése
már rendszerszintű problémákat okoz, hiszen ez a megújuló energiaforrás jelentősen függ az időjárástól. Ahhoz nem vagyunk elég
nagy ország, hogy a napenergia-alapú termelés napon belül kiegyenlítődjön. Amikor süt a nap, a napelemek jó hatékonysággal
termelnek elektromos energiát, de a termelés tárolása és rendszerszintű szabályozása olyan kapacitásokat igényel, amelyek
legtöbbször fosszilis bázison állnak rendelkezésre. Vagyis a napenergia felhasználásában nem a villamos energia megtermelése
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a szűk keresztmetszet, hanem a megtermelt energia elosztása
és kiegyensúlyozott felhasználása. A teljes európai villamos hálózatra kiterjedő nagy együttműködés keretében ezt koordináltan
meg lehetne oldani, de ez a jövő kérdése.

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy az energiakrízis olyan kritikus méreteket ölt, hogy az energiahiány miatt le kell állítani bizonyos ipari termeléseket, ha nem megvalósítható
a hozzáférhető energiahordozóra való átállításuk?

A szélenergia felhasználása is előtérbe kerülhet?

– Ez már a legsúlyosabb vészforgatókönyvet jelentené, és ez már
a társadalmi szintű összeomlás veszélyét is felvetné.

– Nem lehet kizárni, hogy az elkövetkező években újra erőre kaphat a magyarországi szélenergia hasznosítása, ha megváltozik
a „szabályozási széljárás”.

A legsúlyosabb vészforgatókönyv
Ha jól értem, ahol egyáltalán van bármiféle lehetőség, ott
az eddig alkalmazott energiahordozókat, főképpen a földgázt, legtöbbször fosszilis – és esetenként környezetszenynyezőbb – alternatívákkal lehet rövid távon a gyakorlatban
is kivitelezhető módon kiváltani. Ezáltal növekedni fog
az ipari termelés környezeti terhelése?

– Ez nem minden országban lesz így, hiszen a fosszilis energiahordozók környezeti terhelése is nagyon eltérő lehet. Franciaországban
például arról döntöttek, hogy újból megnövelik az atomenergia
részarányát az energiatermelésben. Az atomenergia felhasználása
nem jár akkora környezetszennyezéssel. Természetesen a sok francia atomerőmű között vannak elöregedettek is, amelyek újbóli
bekapcsolása problémákat vethet fel, és többletberuházást tesz
szükségessé. Németországban még van szén, ott a széntüzelésű
erőművek újbóli beindítása merült fel alternatívaként. Ez érdekes
dilemmákat vet fel a zöldek körében, akik egy része az atomenergiát ellenzi jobban, a másik részük meg a klímaváltozást mérsékelné
inkább, és ebben a helyzetben ezek között elvi ellentét bontakozik
ki. Kétségtelen, hogy a szénalapú energiatermelés visszahozatala,
és az ebből fakadó üvegházhatásúgáz-kibocsátás káros éghajlati
következményekkel jár, de a kényszer sok olyan megoldást tesz
szükségessé – és a jövőben ez a helyzet csak súlyosbodni fog –,
amelyet el kell fogadtatni az emberekkel.

Nem tartom valószínűnek, hogy addig fajulna
a helyzet, ami szükségessé tenné a gazdaság
részleges leállítását az energiahiány miatt.
A mai modern társadalmak megfelelő minőségű és mennyiségű
energia nélkül működésképtelenek. Egyes szolgáltatások működését időlegesen fel lehet függeszteni, bár ez is megroppanthatja
a nemzetgazdaságot, hiszen a szolgáltatószektor is komoly jövedelemtermelő potenciállal bír. Ám még mindig kevésbé fájdalmas
a bizonyos nem létfontosságú szolgáltatások – de nem a társadalmi közszolgáltatások – leállása, mint az ipari termelés ellehetetlenülése. Nem megengedhető, hogy az energiaellátás nehézsége
alapvető fogyasztási cikkek termelését sodorja veszélybe.
Az ipari termelés ellátásában milyen szerepet játszhatnak
az alternatív forrásból származó, illetve alternatív módon
szállított földgázfajták, így a palagáz vagy a cseppfolyósított földgáz?

– Ezekben még nagy fejlődési potenciált látok, hiszen a földgáz, bárhonnan is származik, a fosszilis szénalapú energiahordozók közül
még mindig a legkisebb fajlagos üvegházgáz-kibocsátással rendelkezik. Emellett könnyen szállítható, akár csővezetéken, akár cseppfolyósított formában, mobilis, és sokrétűen felhasználható, akár
járműhajtásra is – bár nem a teljes járműállomány alkalmas a gázüzeművé történő átalakításra. A földgáz már jelen van a vasúti
vontatásban és a tömegközlekedésben is. A háztartások energiafelhasználásában, különösen a fűtés terén, egyszerűen nincs valódi
alternatívája a meglévő épületállomány mellett. A földgázról tehát

A napenergia felhasználása itthon is egyre népszerűbb lett, és ezt az állami szabályozás is
támogatta. A napenergia-alapú energiatermelő
kapacitások jelentősen bővültek, igaz ez az ipari
és a háztartási volumenre is. Ám a napenergia
felhasználásában nem a villamos energia
megtermelése a szűk keresztmetszet, hanem
a megtermelt energia elosztása és kiegyensúlyozott felhasználása.
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A földgáz, származzék bárhonnan, a fosszilis szénalapú energiahordozók közül a legkisebb fajlagos üvegházgáz-kibocsátással rendelkezik. Könnyen szállítható, akár csővezetéken, akár cseppfolyósított formában,
mobilis és sokrétűen felhasználható, akár járműhajtásra is. A hazai háztartások energiafelhasználásában,
különösen a fűtés terén pedig a meglévő épületállomány mellett egyelőre nincs valódi alternatívája.

még évtizedes távlatban sem tudunk lemondani, még nagyon hosszú
ideig velünk lesz. Ahhoz, hogy a források valóban diverziﬁkáltak legyenek, a szállítási útvonalakat is bővíteni kell. Így a cseppfolyósított földgázt
feladni és fogadni képes állomások fejlesztése fontos és szükséges lépés.

Kilábalási lehetőségek
A hazai földgázkészletek mekkora szerepet játszhatnak az ipar
és a gazdaság energiaellátásában?

– A hagyományos technológiával kitermelhető földgázkészleteinknek
szinte a végére értünk, ebből a hazai fogyasztás csak nagyon kis hányadát lehet fedezni. Európában, például Lengyelországban, vannak még
olyan földgázmezők, amelyek a hidraulikus repesztéses technológiával kitermelhetők lennének. Ennek a palagáznak nagy forradalma zajlik
az Egyesült Államokban, és Amerika a palagáznak köszönhetően vált
nettó földgázimportőrből nettó exportőrré. Ilyen készletek Magyarország alatt is vannak, de ezekhez eddig még nem nyúltak hozzá. Egyrészt azért, mert a korábbi időszak földgázáraihoz képest ez drága technológia, másrészt pedig nagyobbak is a környezeti kockázatai, hiszen
a repesztés során sokkal jobban be kell avatkozni a geológiai struktúrákba. Ezért a sűrűbben lakott régiók alatt ez rejt magában kockázatokat. De ez a készlet itt van, és ha nagyon kell, akkor kellő körültekintéssel
akár hozzá lehet nyúlni.
A klímaváltozás a következő évtizedekben egyre meghatározóbb
szerepet fog játszani az ipari termelés és általában a teljes társadalom energiaellátásában. Még ha praktikusan korlátlanul is
áll majd újra rendelkezésre a földgáz, a környezeti hatásai miatt
sokak szerint mindenképpen alapvető energiaellátási változtatásokra lesz szükség. Ez a kényszer hogyan alakíthatja át az ipari
termelést a jövőben?

– Az ipari termelés fenntarthatósága szempontjából az elsődleges cél
a hatékonyság javítása. Tehát itt alapvetően a hatékonyságot célzó
technológiai fejlesztésekre van szükség. Bár azt is be kell látnunk, hogy

vannak olyan alapvető technológiák, amelyeken már nem
nagyon lehet mit fejleszteni, de kisebb lépéseket lehet tenni, és a megvalósításnak is adottak a lehetőségei. A jövőben
egyre nagyobb szerepe lesz annak, hogy hogyan állítjuk elő
azt a végső energiahordozót, amelyet az ipar közvetlenül
is fel tud használni. Ha minél több villamos energiával működtetjük a gazdaságot, és ezt a villamos energiát fenntartható forrásokból állítjuk elő, itt komplex fenntarthatóságra, vagyis rendszerszintű környezet- és klímavédelemre
gondolok, akkor csökkenthetjük a jövőbeli problémákat
és kockázatokat. A fenntarthatóság csak komplex gondolkodással valósítható meg. Nem zárhatunk ki egyetlen
energiaforrást és energiahordozót sem azonnal és kategorikusan a termelésből, hiszen a totális átálláshoz valóban
évtizedekre lenne szükség.
A jövőben az energiaigény lesz az ipari fejlesztések
hajtómotorja, és az energiahatékonyság fogja meghatározni, hogy mely iparágak, mely cégek lesznek
sikeresek és melyek nem?

– Valószínűleg ez is a fejlesztések egyik szempontja lesz, de
nem gondolom, hogy ez lesz a meghatározó tényező. Fontos szerepet fog játszani a termékek és szolgáltatások iránti
kereslet is – ez mindig is így volt, amióta világ a világ –, illetve a jövőben sem lehet ﬁgyelmen kívül hagyni az országok
gazdasági, földrajzi és társadalmi adottságait, hiszen ezek
meghatározók lesznek a lehetőségeiket és mozgásterüket
illetően. Számos körülmény befolyásolja azt, hogy az adott
ország milyen termelési struktúrát tud kialakítani, illetve milyen mértékben tudja átalakítani a már meglévő struktúrát.
Bizonyos iparágakat viszonylag egyszerűen át lehet alakítani
energetikai szempontból, másokat viszont sokkal nehezebb
új energetikai alapokra helyezni. Azok az országok, amelyekben az utóbbi iparágak jelentősebbek, általánosságban nagyobb nehézségek elé néznek. ¡
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Szerző: Rácz József ügyvezető igazgató

Hozzájárulni az ország
céljainak eléréséhez
A Weishaupt tüzelőberendezések gyártása idén már ötvenéves, és a gyártósorról
lekerülő égők teljesítik a mai kor követelményeit: csökkentik a földgázigényt és
a szén-dioxid-kibocsátást, alkalmasak a biogáz, valamint a hidrogén felhasználására.
A Weishaupt Hőtechnikai Kft. a világ vezető, történetét több
mint 200 éve író fűtés- és tüzeléstechnikai cégének magyarországi leányvállalata.
A svábföldi anyavállalat alapelvei:

 takarékosan bánni az anyagokkal és emberi erőforrással;
 tartós, minőségét hosszú ideig megőrző termékeket készíteni, melyek üzemeltetése is a lehető legalacsonyabb
kiadásokkal jár a tulajdonosának;
 magas hatékonysággal használni a megújuló energiákat.
A technológiai berendezések, a gőz-, a forróvíz-termelő egységek, a fűtési rendszerek még sok évtizedig nem fogják tudni
nélkülözni a gázt és a fűtőolajat – gondoljunk itt a gyógyszer-,
az élelmiszeriparra, az autógyártásra, a távfűtésre, a világítótest-gyártásra, a textiliparra. Ha termelés: érdemes korszerűsíteni a meglévő berendezéseket, és felkészülni második (akár
harmadik) tüzelőanyag alkalmazására. Hazánk földgázkitettsége ismert tény. Fontos: minél hatékonyabban történik egy
tüzelőanyag elégetése, annál kevesebbet használunk fel belőle (és oxigénből is), annál kevesebb a környezetbe kibocsátott
égéstermék és annál kevesebb a környezetbe kibocsátott zaj,
annál jobb a költséghatékonyság. A fenntarthatóság, az energiatakarékosság, a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése,
a terméktartósság, valamint a veszélyes anyagok használatának kizárása az Ecolabel minősítő címke feltétele. A Weishaupt
kompakt gázégői, kondenzációs fali és állókazánjai, energiatárolóval összeköthető napkollektorai ezért kapták meg már
sok évvel ezelőtt a Környezetbarát Termék Védjegyet.
Neuberger
épületautomatizáció
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Weishaupt gázégő
A nagy teljesítmények (akár 32 megawatt/égő) világában
sincs másképp. Ha az üzemelő berendezéseket a mai technika szintjével rendelkező, jóval hatékonyabb készülékekkel
váltanák fel, igen jelentős tüzelőanyag-, illetve elektromosáram-megtakarítást lehetne elérni. Ezt a Weishaupt ki is
tudja számolni, és tízéves futamidővel a (garantáltan gyors)
megtérülést is megmutatja!
Milyen lehetőségek vannak a földgázfelhasználás csökkentésére? Szinte végtelen. Nem a tüzelőanyag fajtája a döntő,
hanem a fűtőértéke; így lehetőség van a néhány kWh/m3
jellemzőjű gáztól a kerozinig, a biogáztól a pakuráig, a glicerintől az állati zsírig önállóan vagy más tüzelőanyaggal szimultán hasznosítására.
Egyértelmű, hogy a legnagyobb potenciál az el nem égetett tüzelőanyagban van – ez a terület a megújuló energiáké,
az épületfelügyeleté. A pontos mérés-szabályozás hallatlan
lehetőségeket rejt. A nem megfelelően (csupán bekerülési
ár figyelembevételével) kialakított vezérlési rendszer nem
fogja feladatát hatékonyan ellátni: az olcsó lesz a drága.
A Weishaupt 90 év gyártási és fejlesztési, valamint üzemeltetési tapasztalatai a felhasználók rendelkezésére állnak. Ezért
is van a Weishaupt-konszern javaslatai, ajánlatai középpontjában a rendszergondolat és a kifogástalanul működő megoldás. Hiszen ha egy kézből származnak a rendszerelemek,
akkor azok összehangoltsága és szervizháttere az üzemeltető
számára a legnagyobb garancia (nem égő, hanem hőtermelés;
nem kazán, hanem komfort; nemcsak hőszivattyú, hanem teljesítménygaranciás szondarendszer hőszivattyúval). Továbbá
a meggyőződés, hogy nem egy készülék, hanem megoldások

zöldkörnyezet
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az energianyerés, az energiatechnika és az energiamenedzsment területén.
A Weishaupt a megbízhatóságot tartja a legfontosabbnak. Ezzel a cégcsoport minden tevékenységi területén
évtizedek óta érvényes ígérettel tevékenykedik az egész
világon. Egyértelmű és vevőorientált fogalom.
Hosszú út vezetett a cégalapítástól (Schwendi, BadenWürttemberg) az 1952-ben elindult égőgyártásig, tapasztalatok gyűjtése a légtechnikában, az elektromotorgyártásban. Majd a folyamatos termelésbővülés és az új
konstrukciók igénye hozta létre 1962-ben a ma is egyedülálló Weishaupt Kutatási és Fejlesztési Intézetet. A hollandiai Groningen közelében elterülő nagy földgázmezők
felfedezése adott lökést (az olajégők szériagyártása mellé) a földgázüzemű tüzelőberendezések kifejlesztéséhez
és gyártásához. Az évek során sok tízezer égőváltozat és
sok millió tüzelőberendezés hagyta el az alsó-svábországi
gyártóművet, mely egyben a konszern központja is. A saját fejlesztésű fűtési rendszerek gyártása Sennwaldban
(St. Gallen kanton) – a svájci tudásra és alaposságra alapozva –, 1989-ben kezdődött. Ma itt a kondenzációs kazánok és az energiatárolók készülnek.
2004-ben döntött úgy a Weishaupt, hogy a minőséget illető magas követelmények teljesítése érdekében
a (zománctechnológiás) melegvíz-tárolókat saját gyártásban, a donaueschingeni gyárában megkezdi.
Az égőktől a rendszertechnika felé történő logikus és
következetes fejlesztés eredménye volt, hogy a – ma már
50 éves gyártási tapasztalattal rendelkező – Neuberger
Gebäudeautomation 1995-ben a cégcsoport része lett. Így
a Weishaupt átfogó szakértelemmel rendelkezik az épületfelügyeleti technológia, az épületautomatizálás és az ehhez kapcsolódó digitalizáció területén.
A fosszilis tüzelőanyagok hosszú távú, részleges kiváltására tökéletes alternatíva a hőszivattyúk 2006-ban
megkezdett gyártása. Következetes lépés volt 2009-ben
a sokéves tapasztalattal rendelkező fúróvállalat integráláWeishaupt hőszivattyú tárolóval

Weishaupt kondenzációs kazánok
sa a csoportba; ma 33 fúrócsapatával – sok millió fúrt méterrel
a háta mögött – Európa vezető piaci szereplője az iparágban.
Napjainkban a Weishaupt-csoport kompetens rendszerszállító, széles körű tapasztalatokkal és egészen egyedi pozicionálással.

Energia-technika
Weishaupt folyékony, légnemű, egy, két és több tüzelőanyagos
tüzelőberendezések, alternatív és szimultán üzemmel. Fűtési
rendszerek (kondenzációs gáz- és olajkazánok). Hőszivattyúk
(levegő/víz, víz/víz, talajhő/víz).

Energia-menedzsment
Neuberger épületfelügyelet, épületautomatizálás, időjárás-előrejelzés bevonása.

Energia-nyerés
BauGrund Süd földfelszínközeli geotermikus fúrások, kutak fúrása, geológiai vizsgálatok.
A Weishaupt üzletpolitikai alapelve már a kezdetektől az,
hogy a lehető legközelebb legyen partnereihez, vevőihez – nem
call center, hanem műszaki/kereskedelmi szakember. Az elmúlt
évtizedekben 29 németországi kirendeltség mellett 23 országban
épültek fel Weishaupt-leányvállalatok (az első kelet-európai Magyarországon). És még 40 országban van Weishaupt-képviselet.
A kirendeltségek és leányvállalatok tevékenysége: tanácsadás,
értékesítés, oktatás, alkatrészellátás, üzembe helyezés, szerviz…
Hiszen a világon mindenhol növekszik a hatékony, gazdaságos,
alacsony környezetterhelésű energiatechnika iránti igény.
Felelősség? A Weishaupt vállalatcsoport kötelességének érzi,
hogy tevékeny részt vállaljon a globális klíma- és környezetvédelmi problémák leküzdésében és az energiatartalékok megóvásában. A Weishaupt-gyárakból kikerülő csúcstechnológiás hőés vezérléstechnika hatalmas potenciált nyújt ehhez.
Weishaupt. Közel és személyesen.
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kerékpározás, egészségkárosodás • természeti katasztrófák

A forgalomtól távol
A kerékpározás nagymértékben segíthet az
egészségünk megőrzésében, de lehetőleg az autóforgalomtól minél távolabb biciklizzünk.

E

gy viszonylag tiszta levegőjű városi környezetben egy köbcentiméter
levegőben mintegy 3000 ultraﬁnom részecske található, s bár a részecskeszám-koncentrációra nincs hivatalos határérték, a legújabb kutatások szerint hosszabb távon még a viszonylag alacsony koncentráció is
egészségkárosodást okozhat. A Levegő Munkacsoport munkatársai Budapest különböző útvonalain kerékpározva mérték meg a részecskék koncentrációját. Kimutatták, hogy a régi dízelautók vagy teherautók mellett
haladva a részecskék száma eléri a 110–140 ezer közötti értéket. A forgalomtól távolodva ez a szám jelentősen csökken, és különösen alacsony
a zöldterületeken, valamint a lakóövezetek kis utcáiban.
Az apró részecskék a belélegzést követően először a tüdőbe jutnak,
majd a véráramba kerülve szétterjedhetnek a testben, és gyulladásokat,
légzőszervi, továbbá szív- és érrendszeri megbetegedéseket okozhatnak.

A civil szervezet annak érdekében, hogy a kerékpárosok
távolabb kerüljenek a gépjárműforgalom okozta szennyezéstől, több helyen is javasolja az autós sávok helyén kerékpársávok létesítését. Például a Kossuth Lajos utca–Rákóczi
út tengelyen vagy a metrófelújítás után az Üllői úton. Ha
felszabadítanának egy autós sávot ezeken az utakon, akkor 2-3 méterrel távolabbra kerülhetnének a kerékpárosok
az autóktól, állítja a szervezet, mely azért is sürgeti a gépjárműforgalom csökkentését, mert ezáltal mindenki tisztább levegőt lélegezhetne be a városban. ¡

Mi látszik a globális A
klímatrendekből?
Az egyre gyakoribb természeti katasztrófák
olyan jelentős hatással vannak Európa és így
hazánk gazdaságára is, hogy ezt már a fejlesztési tervekbe is bele kell számolni.
A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK
GAZDASÁGI HATÁSA, 1995–2017
Közép- és Kelet-Európa
Az éves bruttó
hozzáadott érték
százalékában
0,002–0,015
0,015–0,03
0,03–0,051
0,002–0,015
0,051–0,081
0,081–0,117
0,117–0,159
0,159–0,207
0,207–0,248
0,248–0,295
0,295–0,448
nincs adat
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brit Cambridge Econometrics kutatócég elemzése 1995-ig visszamenően vizsgálta az uniós
országokban a természeti katasztrófák által okozott
károkat, ami több mint 77 milliárd eurót tett ki. Idén
augusztusban a tagországok csaknem felében volt
aszályriasztás, és a mediterrán államok mellé olyan
országok is felsorakoztak, ahol korábban nem volt
jellemző a szárazság, vagy sosem járt igazán drámai
következményekkel, mint például Olaszországban
vagy hazánkban. A hőhullámok, hurrikánok és a tengerszint hirtelen megemelkedése globálisan az éves
GDP 1–3 százaléka közötti átlagos gazdasági visszaesést eredményeznek a kutatócég legfrissebb adatai
szerint, azonban a helyi, régiós vagy az egyes szektorokra gyakorolt hatás még ennél is nagyobb lehet.
Egy 2020-as tanulmány szerint másfél Celsius-fokos
átlagos globális felmelegedéssel számolva a mediterrán országok évi 5-6 milliárd eurós gazdasági kárra
számíthatnak az aszályok miatt, ami a kontinentális éghajlat országaiban várhatóan évente átlagosan
2,5 milliárd eurónyi gazdasági kiesést okozhat.
A globális klímatrendekből jól látszik, hogy Magyarországot is egyre inkább érinteni fogják a természeti csapások. A jövőre vonatkozó tervezésnél
tehát nagyobb mértékben kell ﬁgyelembe venni ezek
gazdaságra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásait. Ezért olyan beruházásokra van szükség, amelyek
a katasztrófák hatását csökkenteni tudják, emellett
olyan gazdaságfejlesztési programokat kell indítani,
amelyek segítik a természeti csapásoktól kevésbé
függő tevékenységek, mint például a szolgáltatások
és a kutatás-fejlesztés erősödését. ¡

tananyag, módszertani útmutató • környezetvédelem, gyermekegészségügy

A klímaváltozás
egészségügyi hatásai
A hőhullámok a szív- és érrendszeri problémák drámai megugrásához vezethetnek, a tartósan magas UV-sugárzás pedig a bőrbetegségek és -elváltozások számának növekedéséhez. A klímaváltozás egészségügyi hatásainak
kezelése mégsem jelenik meg kellő mértékben az orvosképzésben.

A

z Orvostanhallgatók Egyesületeinek Nemzetközi Szervezete
(IFMSA) 2019-es felmérése szerint a világszerte vizsgált 2817 orvosi
egyetemnek csupán a 15 százaléka rendelkezett önálló kurzussal a fenti
témában. Ez a felismerés hívta életre a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (PTE ÁOK) vezetésével megvalósuló nemzetközi tananyagfejlesztést. Az Európai Unió Erasmus+ programjának
keretében megvalósuló fejlesztés több célt tűzött ki. Az első az egy teljes szemesztert lefedő, 14 hetes kurzus részletes kidolgozása a klímaváltozás egészséghatásairól, azok kezeléséről és lehetséges megelőzéséről.

Emellett olyan módszertani útmutatót is kidolgoznak, amely
révén az oktatók a már meglévő kurzusaikba illeszthetik a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek átadását. Fontos, hogy
a már praktizáló orvosok munkájába is beépüljenek a klímaváltozás egészséghatásaival kapcsolatos ismeretek, ennek érdekében továbbképzési anyagokat készítenek. A PTE ÁOK
által vezetett konzorciumban a Nemzeti Népegészségügyi
Központ, az írországi National University of Ireland, a University College Cork, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, valamint az újvidéki Centar za zdravlje,
vežbanje i sportske nauke civil szervezet vesz részt. A tervek
szerint 2024 őszére készül el a tananyag, amely az összes
európai orvosképző egyetem számára elérhető lesz. ¡

Fenntartható eszközök
a gyermekegészségügyben
Az egészségügyben elengedhetetlenek a steril
műszerek, az egyszer használatos eszközök, a fertőtlenített kórtermek, rendelők és mentőautók. Ezekhez
jelentős mennyiségű vegyi anyagot kell felhasználni,
és nagy mennyiségű hulladék is képződik.

A
Forrás: K&H gyógyvarázs

gyermekegészségügyi intézmények igyekeznek csökkenteni a működésükkel járó környezetterhelést. A K&H gyógyvarázs program felmérésében
36 gyermekegészségügyi intézmény – kórház, mentőállomás, háziorvosi rendelő,
védőnői szolgálat – osztotta meg tapasztalatait és gyakorlatát. A legfontosabb

Hulladék napi mennyisége
1 kg-nál kevesebb
1–5 kg
6–10 kg
több mint 20 kg
nem válaszolt

Kérdés: Az Önök intézményében naponta
mekkora mennyiségű egyszer használatos
orvosi eszköz kerül a hulladékba?

inno -tér

három feladat: a hulladék csökkentése, az egyszer
használatos eszközök kiváltása, valamint a környezetbarát fertőtlenítés. A gyermekegészségügy szereplői közül a kutatásban részt vevők 44 százalékánál már a beszerzésnél is kiemelt szempont a környezetvédelem, 42 százalékuk ﬁgyelemmel kíséri
a hulladék mennyiségét és tudatosan tesz annak
csökkentéséért, háromnegyedük pedig szelektív
edényekben gyűjti az újrahasznosítható szemetet.
Egyszer használatos eszközökből a válaszadók felénél 1 kilónál kevesebb kerül a szemetesbe, 19 százalékuknál 1–5 kilogramm ilyen jellegű hulladék
keletkezik, 14 százalékuknál 6–10, 11 százalékuk viszont 20 kilónál többet dob ki naponta.
A felmérés alapján a gyermekegészségügyben
dolgozók két megoldást látnak ennek csökkentésére. 42 százalékuk továbbra is a szemetesbe dobná
egy alkalom után, de gyorsan lebomló anyagokból
készült eszközökkel dolgozna inkább. A válaszadók
egyharmada úgy gondolja, a megoldás a környezetbarátabb fertőtlenítési eljárások bevezetése. A szakemberek 42 százaléka kiemelte, hogy amennyiben
elkerülhető, nem alkalmaz egyszer használatos eszközt a vizsgálatok vagy kezelések során. A kutatásban részt vevők 16 százaléka már most tudatosan
igyekszik csökkenteni a vegyi szennyezést, míg
28 százalékuk a közeljövőben tervez jelentős lépéseket tenni ennek érdekében. ¡
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kvantumosan titkosított videókapcsolat • kártevőcsomag terjed

Kvantum kulcs- H
szét osztáson alapuló
kommunikáció
A titkosított kommunikáció mindennapi életünk
részévé vált: ha mobiltelefonozunk vagy az internetet
használjuk, eszközeink rejtjelezéssel biztosítják,
hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá az adatokhoz.

Vírus fenyeget
a YouTube-on
Meglehetősen veszélyes kártevőcsomag
terjed a YouTube videómegosztó platformon. Nemcsak a számítógépen tárolt jelszavak lehetnek veszélyben, de a hitel- és
bankkártyaadatokat is érintheti a vírus.

között van jelszólopó, valamint videók le- és feltöltésére szolgáló
program is. Az archívum emellett egy kriptobányászprogramot
is tartalmaz. Sajnos még nincs vége a felsorolásnak: a csomagban
található, „nir.exe” nevű, legitim Nirsoft NirCmd segédprogram
indításkor gondoskodik arról, hogy minden, a vírushoz kötődő
program el legyen rejtve, így komolyabb átvizsgálás nélkül, teljesen észrevétlenül dolgozhat. Miután a vírus megfertőzte a számítógépet, képes a böngésző sütijeit kihasználva hozzáférni az adott
YouTube-csatornához, feltölteni rá egy videót, és így a vírus tovább terjed, szinte megállíthatatlanul. ¡

A

z önterjesztő vírus elsősorban olyan csatornákon terjed, amelyek a FIFA , a Final Fantasy, a Forza Horizon, a Lego Star Wars
vagy a Spider-Man játékokhoz hasonló népszerű játékokat mutatnak be. A feltöltött videótartalmak leírásában olyan oldalakra csábítják a felhasználókat, ahol az említett játékokhoz ingyenes hozzáférést ígérnek. A linkre kattintás azonban nem díjmentes játékot,
hanem a vírus letöltését eredményezi. A kártevőcsomag RARarchívumában egyebek között az egyik legelterjedtebb adatlopó
program, a RedLine található, emellett olyan batch fájlokat tartalmaz, amelyek között három rosszindulatú program is van. Ezek
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azánk is csatlakozott az Európai Unió által 2019-ben indított EuroQCI kezdeményezéshez, melynek célja, hogy az európai országok létrehozzák az első, kvantumos titkosításra épülő távközlési csatornákat. Az ehhez
kapcsolódó pályázaton nyertes QCIHungary
konzorcium célja a nemzeti kvantumkommunikációs infrastruktúra kiépítése.
A konzorcium tagjaként az ELTE Informatikai Karán az ID Quantique svájci cég által gyártott, úgynevezett optikai kvantumkulcsszétosztást megvalósító, kereskedelmi forgalomban
kapható eszközt tesztelhették és próbálhatták
ki az Informatikai Kar kutatói. Az összeköttetés
az egyetem Lágymányosi és Trefort-kerti campusa között, hagyományos távközlési hálózaton valósult meg, körülbelül 5 kilométer hosszú
üvegszálon.
Az elnyert európai projekt keretében hasonló, erősen titkosított adatkapcsolatok fognak
létrejönni Budapest és több magyar nagyváros
között, valamint két, érzékeny adatokat kezelő
budapesti adatközpont éles üzemben fog kvantumtitkosítással kommunikálni. Ennek megvalósítását az elvégzett tesztelés során szerzett tapasztalatok nagyban segítik majd.
A kvantumtitkosítás mellett a kvantuminformatika több területén folyik jelentős kutatás-fejlesztés itthon, melyeket a Kvantuminformatika
Nemzeti Laboratórium fog össze. ¡

inno -tér

digitális technológiák, szonda, robot, drón, érzékelő, felhőkapcsolat, mesterséges intelligencia

Szerző: Bencze Áron

A gazda szeme
mindent lát

A hagyományos értelemben vett növénytermesztési és állattartási módszereket sürgősen újra
kell gondolni, ugyanis az élelmiszer-termelést az évszázad közepéig mintegy 70 százalékkal
kellene megnövelni ahhoz, hogy mindenki elegendő élelmiszerhez juthasson a Földön. Vajon
mire képesek az alomszóró robotok, vagy mit mérnek az okos gabonaszondák? És a mesterséges intelligenciával felvértezett okoskaptárak valóban képesek megvédeni a méheket a kártevő rovaroktól? Az elmúlt évek okosfarm-fejlesztéseiből szemezgettünk.

A

számára. Tavaly közel kétszázmillió ember került közel az akut
éhínséghez, ami csaknem negyvenmillióval több, mint 2020-ban.

világon sokan megkönnyebbültek idén augusztus
elején, amikor hosszú idő után végre elhagyhatta
Odessza kikötőjét az első gabonaszállító hajó. A 26 ezer
tonna kukoricával megrakott Razoni útja azért volt
rendkívül fontos, mert Ukrajna – a világ egyik legnagyobb gabona-, kukorica- és növényolaj-exportőreként – a háború előtt havonta akár hatmillió tonna gabonát is exportált. Az oroszokkal vívott harcok és a tengeri blokád azonban hónapokra megbénította
a szállítási útvonalakat, ami jelentősen megemelte az élelmiszerárakat, ráadásul hiánytól való félelmet keltett Afrikában és a KözelKeleten. Nem alaptalanul: az ENSZ és az Európai Unió ügynökségei
által idén közzétett jelentés szerint a 2021-es esztendő az elmúlt
évtizedek legnagyobb mértékű éhezését hozta el az emberiség

A pandémia és a világ számos országára
kiható háború még inkább felértékelte
az adatalapú digitális technológiák alkalmazását és a technológiai eszközök széles
körű használatát a mezőgazdaságban.
A robotika jövőbeli súlyát egyértelműen mutatja, hogy a mezőgazdasági robotgyártó francia Naïo Technologies jelzése szerint
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sára is képes. A mobiltelefonos applikációs fejlesztés üzenetekben
küld tájékoztatást, ha változást észlel, a szenzorok segítségével
egyfajta virtuális térképen is nyomon követhetők az adatok, így
aztán a gazdák még időben értesülhetnek a tömörödés, gombás
fertőzések vagy a kártevők megjelenéséről.
Távvezérléssel, szinte zaj nélkül gördül a síneken a két magyar gazda által fejlesztett Poultry Mate alomszóró robot. Egy
mindszenti gazdaságban megálmodott fejlesztés hangtalansága
azért is lényeges, mert ezzel kiküszöbölhető, hogy a baromﬁk
stresszhatás alá kerüljenek, miközben a szalma alájuk kerül. Ahhoz, hogy a robot egyenletesen teríthesse szét az almot, előbb
apróra darálják, hogy könnyebben szóródjon a könnyű súlya mi-

a mezőgazdasági robotok globális piaca 2025-re elérheti a 25 milliárd dollárt. De vajon miben lehetnek hatékonyabbak az okosfarmmegoldások a tradicionálisnál?

Pincerendszer újragondolva
Egyes inkubátorprogramoknak köszönhetően Magyarországon is
egyre több okosmegoldással találkozhatunk. A Bedrock.farm például biztonságos és tápláló növényeket biztosít helyben termesztve, helyi közösségek számára. A magyar startup által kifejlesztett
rendszer kihasználatlan pincékbe telepít mesterséges megvilágítást, légkondicionálót, pumpákat és egyéb speciális eszközöket,
így biztosítva a növények számára az ideális körülményeket az év
minden napján, szezonális és más külső kitettségek nélkül. A föld
alatti helyiségekben egy négyzetméternyi alapterületen mintegy
7 négyzetméternyi termesztési felületet tudtak kialakítani még
a magas higiéniai eljárások mellett is. Vegyszereket nem használnak, és a technológia jóvoltából 95 százalékkal kevesebb édesvízre
van szükség. A külvilágtól és az időjárástól elzárt kertészetben évi
tizennégy alkalommal aratnak, és a rendszer működtetéséhez néhány fős csapat is elegendő. Ez a folyamat nem igényel különösebb
szakmai tapasztalatot, mert termesztőegységeik egy felhőkapcsolaton keresztül folyamatosan tanulnak egymástól. A Bedrock.farm
kínálatában közel harmincféle növény kapható, például retek, kapor, bazsalikom, koriander és cukorborsó.
A pandémia alatt dobta piacra a világon egyedülálló okos
gabonaszondáját egy magyar agrár- és informatikus mérnökökből álló startup. A GrainMonitor olyan automatizált megoldást
kínál, amely valós idejű tájékoztatást ad a síktárolóba helyezett
terménykupac belsejében lévő hőmérsékletről és további hasznos paraméterekről. A többéves akkumulátoridővel rendelkező
és rendkívül egyszerűen kezelhető, három méter hosszú gabonaszonda öntanuló módon, a mérési eredmények alapján problémák
prognosztizálására, valamint az azokra adandó válaszok megadá-

Akik már ötletelnek

Forrás: grainmonitor.net

Idén augusztusban tartották a Hungarian Startup University
Program rendezvényét, ahol a felsőoktatásban részt vevő
ﬁatalok legkiemelkedőbb vállalkozásötleteit hallgatták meg
a vállalkozói és a befektetői szakma nagyjai. A Demo Day-en
mutatkozott be a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
két hallgatói csapata, a Cricks és az Agrodrone System – is.
Az utóbbi csapat egy drónnal végzett permetezést támogató
kiegészítőt készített. Az Agrodrone System csapat fő célja
egy olyan komplex szolgáltatás kidolgozása, amely a létező
és akár az eddig fel nem merült problémákra is megoldást
nyújt a drónnal permetező gazdáknak. A rendszerük az automata permetlékeveréstől és annak drónba töltésétől a drón
tárolásán át az akkumulátorok töltéséig mindent magába
foglalna. A Cricks csapata pedig emberi fogyasztásra alkalmas
rovarliszt előállítását tervezi. Fő céljuk magas fehérjetartalmú
élelmiszerek alapjául szolgáló hazai tücsökfarm létesítése és
egy innovatív tenyésztéstechnológia kidolgozása, valamint
tenyésztett egyedekből készült, vasban, rostban és esszenciális aminosavakban gazdag tücsökliszt széles körű értékesítése.
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att a szerkezetből egyébként nehezen távozó szalma. A csarnok
teljes hosszában, az itatósorokkal párhuzamos síneken, távvezérléssel fut a gép. Az akkumulátorokkal 24 voltról működtetett
robot elektromos árammal és alomanyaggal tölti magát emberi
beavatkozás nélkül, és arra is képes, hogy rögzítse: a tartályban
lévő alomanyag az ól melyik pontján fogyott el, és a kívánt munka
elvégzéséhez automata újratöltés után visszakeresi az adott pozíciót, ahol abbahagyta a munkát, majd onnan folytatja. Az alomszóró emellett méri a csarnok belső értékeit – páratartalmat
és hőmérsékletet –, ami azért lényeges, mert ezek ismeretében
a gazdák tovább javíthatják a szárnyasok életkörülményeit. A folyamatosan frissen szórt száraz alommal pedig csökkenthetik
a baromﬁk egészségügyi kockázatát.

A Zenvus Okosfarm egy okosérzékelő, amely a termőterület
talajába helyezve különböző adatokat gyűjt, például páratartalmat, hőmérsékletet, pH-t, nedvességet, tápanyagokat.

Az adatokat egy felhőszerverre továbbítja, ahol
a fejlett számítási modellek alapján modellezik le,
mi is történik valójában a farmon.
A szenzor napenergiával működik, és napokig elegendő akkumulátorkapacitással rendelkezik. A felhasználó könnyen el tudja
érni a hardveradatokat az ingyenes Zenvus webalkalmazáson keresztül, amely számítógép- és mobilbarát is egyaránt. A csatlakozás wiﬁn, GSM-en és műholdas szolgáltatáson keresztül lehetséges, vagy kézi adatgyűjtéssel, micro SD-kártya segítségével.
A svájci CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique, vagyis Svájci Elektronikai és Mikrotechnikai Központ)
a sertések fülére fejlesztett ki egy szívverést mérő érzékelőt, amely
elsősorban a prevenciót szolgálja. A szívritmusmérés adatai alapján ugyanis a gazdák már a látható tünetek megjelenése előtt értesülhetnek arról, hogy az állat beteg. A technológia az ellés során
– ami a tenyésztési folyamat legkritikusabb pillanata – is segíti
a gazdákat. A kocáknak jó egészségi állapotban kell maradniuk,
hogy gondoskodni tudjanak majd a kicsinyeikről.
Tavaly szeptemberben, egy franciaországi szakkiállításon mutatkozott be a Kuhn cég által fejlesztett Aura, amely azóta már
két szakmai díjban is részesült. Ez az autonóm önjáró keverőgép
a silótakarmány adagolását, bekeverését és szétosztását mindenféle kezelői beavatkozás nélkül végzi. A járműbe az állattartó telepek takarmánnyal való kiszolgálásához szükséges összetevőket,

Középpontban az adatok
A dél-görögországi Peloponnészosz régióban multispektrális
kamerákkal felszerelt drónokkal találkozhatunk az olajfák felett;
feladatuk a fák növekedési szakaszainak pontos nyomon követése. A „lebegő mikroszkópok” segítségével a termelők azonosítani tudják, hogy mely fák az életerősebbek és egészségesebbek,
így a gyengébb példányokat célzottan kezelhetik. A helyszínen
talajnedvesség-érzékelőkkel összekötött okos időjárás-állomás
is működik, és ez lehetővé teszi a gazdálkodó számára, hogy
szükség esetén távolról, a telefonjáról indítsa el az öntözést.
A technológiát egy másik okoseszköz is támogatja: az elektromos vezetőképesség-érzékelő a föld alatti víz helyének és mozgásának követéséért felel. Amikor a nedvesség a talajban ismét
eléri a megfelelő szintet, az öntözést le lehet állítani, ezzel a vízpazarlás meg is szűnhet.
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koncentrátumokat, ásványi anyagokat az Aurával kommunikáló
jelvevővel felszerelt csigákon keresztül juttatják be. Az Aura többnapos takarmányozási feladatok elvégzésére alkalmas – a gazda által programozott időintervallumokban és gyakorisággal. Az autonóm önjáró keverőgép a kültéri használathoz RTK GPS SIM-kártya
nélküli, mozgásérzékelőkkel párosított technológiát, a beltéri manőverezéshez pedig Lidar-technológiát alkalmaz. A rendszerek
centiméteres pontosságot biztosítanak. Az állatok friss, kiváló
minőségű kevert takarmányadaggal való ellátása növeli a takarmányfelvételt, és meg is nyugtatja őket.

a robot valós időben ﬁgyeli és azonosítja a méhek
igényeit a számítógépes látás segítségével.
A téli időszakban, amikor már nincsenek virágok, a fák lombjai is
lehullottak, és a méhek nem találnak nektárt, a robot kivesz egy
kis táplálékot a készülék edényeiből, és megeteti őket. A méhészek
azt tapasztalták, hogy a BeeHomes rendkívül hatékonyan védi a
virágok beporzásáért felelős rovarokat, és a méztermelés is mintegy 60 százalékkal emelkedett.
A méhészetben ugyancsak komoly szereplőnek számító ír
ApisProtect cég kaptáron belüli vezeték nélküli érzékelőkkel jelent meg a piacon. Ezek a szenzorok egyebek mellett a hőmérséklet, a páratartalom, valamint a hangok adatait gyűjtik, és azt
is mérik, milyen sebességgel repülnek ki a méhek a kaptárakból.
Az adatokat aztán gépi tanulási módszerekkel alakítják használható információkká, és ezek alapján azt is képesek megállapítani,
hogy a kaptár populációja növekszik vagy csökken. Európában
már egy ideje zajlanak olyan kutatások, amelyek arra fókuszálnak,
hogy robotok segítségével tudják befolyásolni a méhek mozgását,
ezzel segítenének nekik megtalálni a legjobb nektárforrásokat.
A méhek jelentőségének érzékeltetésére álljon itt néhány adat:
jelenleg mintegy 1,4 milliárd állás, a mezőgazdasági munkahelyek
háromnegyede függ a növények beporzásától. Összesen száz növényfaj biztosítja az emberiség 90 százalékának élelmezését, és ebből a száz fajból hetvenet a méhek poroznak be. Albert Einstein
nem véletlenül fogalmazott úgy: „Ha kipusztulnak a méhek, azt
az emberiség legfeljebb négy évvel éli túl.” ¡

A méhek megmentői
Az egész világ mezőgazdasági termelését fenyegető méhpusztulás
megállítására vagy legalábbis lassítására kínál alternatívát az izraeli Beewise startup vállalkozás mesterséges intelligenciára épülő
robotkaptára. Az egyszerre több ezer méh befogadására alkalmas
tűzálló és vízhatlan anyagból készült, 12 négyzetméter alapterületű BeeHomes alakja egy kerti fészerhez hasonlít. A napenergiával
működő kaptár színes nyílásait úgy alakították ki, hogy a parazita
rovarok azokon keresztül nem juthatnak be, így a kolónia elhullási
aránya 8 százalékra csökkenthető. Ez azért is hatalmas eredmény,
mert a parazita atkák, a növényvédő szerek és a klímaváltozás hatására a felmérések szerint 2019 és 2020 között az Egyesült Államokban a méhcsaládok 44 százaléka pusztult el. A védelmi technológia nemcsak megöli a támadó rovarokat, de szükség esetén
a mesterséges intelligencia segítségével gyógyító kezelést és pótlólagos táplálékot nyújt a kaptár lakóinak. Emellett
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Sigrid Bratlie – Hallvard Kvale

A jövő embere
A biotechnológiai forradalom – és annak
hozadéka az emberiség számára
Typotex Kiadó

gekkel rendelkezzen? De ki mondja
meg, hogy hol a határ? Hogyan és
mire használhatják a dizájnergyerekek
– az akár emberfeletti – képességeiket? Milyen lesz az a világ, ahol örökké
egészségesek maradhatunk és több száz
évig élhetünk? A szerzők sorra veszik
az új technológiák alkalmazása kapcsán
felmerülő, beláthatatlan következményekkel járó etikai és társadalmi
kérdéseket is. •

A könyv az utóbbi évtizedekben bekövetkezett elképesztő biotechnológiai
fejlődést mutatja be, amely utat nyit
az emberiség előtt, hogy az élet valamennyi szakaszában felülírja a biológiát, átvegye az irányítást a saját evolúciója felett, és akár az örök élet lehetőségéről is álmodozzon. Ki ne szeretné,
hogy a megszületendő gyermeke szuper
egészséges legyen és szuper képessé-

Szendrei Róbert

Magyarország
első városa Esztergom
Polgárság- és polgárháztörténet
Esztergom királyi városában
a keltáktól napjainkig
Esztergom, milyen volt az Árpádkori
magyar főváros, hogy zajlott a tatár
betörés, hogyan alakult ki a középkorban a kereskedő és iparos polgárság,
kik a latinusok, mi köze Velencének és
a velencei kalmároknak vagy VIII. Kelemen pápának Esztergomhoz, honnan
indult Juliánusz barát, hol lehet IV. Béla
király sírja, hogyan épült fel újra többször Esztergom és a Bazilika. •

L’Harmattan Kiadó

A szerző esztergomi belvárosi házával szomszédos telken folyó régészeti
ásatás leletein keresztül bemutatja a telek lakóit Kr. e. 3500-tól a 18. század
végéig. Tágabb helyi, országos, nemzeti és nemzetközi összefüggéseket felállítva azt is megtudhatjuk, kik alapították
a várost, hogyan nézett ki a kelta kori

Anne Sverdrup-Thygeson

Az élet szövete
Hogyan járul hozzá tízmillió faj
a fennmaradásunkhoz?
HVG Kiadó

jóllétünkhöz. Fajok milliói kínálnak
számunkra ihlet- és örömforrást,
teszik élhetőbbé a környezetünket.
Az élet szövete elgondolkodtató
és érdekfeszítő történetein keresztül
a fajok sokféleségét és a kényes egyensúlyon alapuló együttélést ünnepli.
Ám a szerző arra is figyelmeztet: ha
mindezt a csodát meg akarjuk őrizni,
vigyáznunk kell rá, és változtatnunk kell
az életmódunkon, amíg nem késő. •

Emberként képesek vagyunk hasznosítani a természetet, ám ebben kockázat
is rejlik: ha nem vagyunk mértékletesek és körültekintők, a saját létezésünk
alapjait áshatjuk alá.
Anne Sverdrup-Thygeson, a Terra Insecta
című bestseller szerzője legújabb könyvében magával ragadóan mutatja be,
hogy nyüzsgő sokféleségével miként
járul hozzá a természet jólétünkhöz és

lapozó
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fizika, kísérlet, Mikola-cső

Szerző: Horváth Dániel

Az egyenletes mozgás
megjelenítője
zett folyadék és egy buborék mozog. A csövet különböző szögben lehet megdönteni,
és rendszerint a távolságmérést segítő mérőszalagot is illesztenek rá. Ha a cső végét
magasabbra állítják, a másik végéből elindul a buborék, és gyakorlatilag egyenes
vonalú, egyenletes mozgással halad végig
a csövön. Egy stopperórával a megtett út
alapján kiszámítható a sebesség, és belátható, hogy azonos időtartam alatt azonos
távolságot tesz meg. A dőlésszög változtatásával módosítható a buborék sebessége.
Mikola Sándor 1871-ben született a ma
Szlovéniához tartozó Felsőpetrócon (Gornji Petrovci), szlovén nemzetiségű családban. A soproni evangélikus líceumban ta-

Mikola Sándor

Képek forrása: Wikipédia

A fizikatanításban elengedhetetlenek a
tanórákon bemutatott kísérletek, hiszen
a tudományág sokszor a köznapitól eltérő,
jelentős absztrakciót feltételező gondolkodást igényel a diákoktól. Ennek képességét
ugyanúgy el kell sajátítani, mint az írásolvasást, és ha a tanulók láthatják a ﬁzikai törvények működését a gyakorlatban,
az felbecsülhetetlen segítséget jelent nekik a háttérben húzódó összefüggések
megértéséhez.
Igazán látványosan szemléltetni azonban még a legalapvetőbb fizikai jelenségeket sem könnyű. Talán az első fizikaórák egyikén tanítják az egyenes vonalú
egyenletes mozgást, de bármennyire is

A Mikola-cső

egyszerűnek tűnik ez, nem könnyű – a súrlódást és minden egyéb zavaró tényezőt
kiküszöbölve – bemutatni a gyakorlatban.
E problémára kínált egészen egyszerű,
mégis látványos megoldást a Mikola-cső,
amely feltalálójáról, Mikola Sándorról,
a legendás Fasori Evangélikus Gimnázium
ﬁzikatanáráról kapta a nevét.
A Mikola-csőnél egyszerűbb kísérleti
eszközt nehéz lenne elképzelni, hiszen egy
lezárt üvegcsőről van szó, amelyben színe-

A legendás Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

nult tovább, ide járt a Fasori Gimnázium
két másik legendás tanára, Rátz László és
Vermes Miklós is. Később matematika–
ﬁzika szakos diplomát szerzett, és Eötvös
Loránd mellett is gyakornokoskodott.
A Fasori Gimnáziumban 1897-ben kezdett helyettes tanárként dolgozni, és negyven éven keresztül tanított ott. 1928 és
1935 között az intézmény igazgatója volt,
ekkor már a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, később teljes jogú

taggá választották. Számos tankönyvet írt,
és tanította például Neumann Jánost és
Wigner Jenőt is.
Egy időben ellentmondásos és negatív politikai tevékenységet is folytatott,
amely komolyan beárnyékolja tudományos munkáját.
Nagykanizsán hunyt el, 1945-ben.
Emlékét őrzi az 1980 óta megrendezett
Mikola Sándor Országos Tehetségkutató
Fizikaverseny. ¡
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