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KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK 
 

A 2017-2021. közötti időszak lényegesen eltért 
a Magyar Mérnöki Kamara eddigi négyéves periódusaitól. 

Ez az időszak olyan kihívásokat tartalmazott, amelyek a kamara eddigi 
történetében alig vagy egyáltalán nem fordultak elő. 

 
A ciklus krónikáját és az elmúlt négy évben elvégzett munkát összefoglaló, 

mintegy 120 oldalas kamarai kiadvány letölthető a mernokvagyok.hu portálról.

Kihívások és válaszok

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
2017–2021
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„Panta rhei”. „Minden folyik”, mindig minden ugyanaz és még-
is más – tartja a görög Hérakleitosztól származó két és fél ezer 
éves igazság, amelyet közösségi és egyéni életünk percen-
ként igazol. A kamara negyed évszázada is folyamat: a kihí-
vások állandó változásának és a kamara e változásokra adott 
válaszainak folyamata. Ebben a folyamatban alapvető kér-
dés: képes-e a kamara az állandóan változó körülményekre 
úgy válaszolni, hogy közben teljesíti tagjai elvárásait és a tör-
vényekben meghatározott feladatait. Ráadásul a mérnökök 
kamarájának felelőssége egyedi: a válaszok nem „csak” a ka-
mara tagságának fontosak, hanem alapvető hatással vannak 
a nemzetgazdaságra és így a polgárok életkörülményeire is. 
Mert miről is van szó? Talán egy esztendeje, egy Kínáról szóló 
rádiós beszélgetésben a riporter megkérdezte a riportalany 
Kína-szakértőt: egyetért-e azzal, hogy a kínai gazdaság rövid 
időn belül megelőzi az amerikait. A válasz: Ez csak idő kérdé-
se, Amerika teljes éves felsőoktatási kibocsátása kisebb, mint 
ahány mérnököt Kína évente képez. 

Erről van szó. Ez a mérnökség súlya minden országban, 
hazánkban is. És ezért a köztestület nemcsak saját tagjai-
nak érdekeiért felelős, hanem azért is, hogy tagjai képesek 
legyenek teljesíteni azt a feladatot, amelyet a nemzetgaz-
daságban, a nemzet életkörülményeinek alakításában ők 
(és csak ők) teljesíthetnek. A kamara ciklusainak – egymásra 
épülve – e feladat teljesítését kell szolgálniuk. 

Lássuk röviden, miként teljesült mindez a most lezáruló 
ciklusban:

A 2017-ben végződő időszak – az új vizsgarendszer be-
vezetése mellett – alapvetően átalakította a továbbképzés 
rendszerét: áttekinthetőbbé tette, és bevételeit a kamarába 
csatornázta. A most végződő ciklus ezt az eredményt meg-
őrizve bevezette az online képzést és a sikeres, piacorientált 
mesteriskolai képzést, jelentősen átalakította a vizsgarend-
szert, és bevezette az online vizsgáztatást. 

Folyamatosan erősödött a tanúsítás rendszere, amely ma 
már lényegében eléri a jogosultságok elfogadottságát. Az 
előző ciklus kiugró eredménye volt több, kifejezetten a ter-
vezőmérnökök és a nemzetgazdaság érdekeit szolgáló elem 
beépítése a közbeszerzési törvénybe. A ciklus megőrizte eze-
ket, miközben sikeresen érvényesítette tagjai érdekét az elő-
zetes vitarendezési eljárásokban. 

A ciklusban a kamara előkészítette a beruházásokra vo-
natkozó átfogó szabályozás alapvető koncepcióját (BFR) és a 
szakmagyakorlási szabályozás – a közismert 266-os – jelentős 
módosítását. Az előbbiből eddig csak néhány elem került be 
a szabályozásba, az utóbbi mára a kormányzati közigazgatási 
egyeztetés elé ért.

Ez a ciklus az eddigieknél eredményesebbnek bizonyult 
a szabványokhoz való kedvezményes hozzájutás biztosítá-
sában, a tervezők eszközbeszerzését támogató pályázatok 

megjelenésében, a szakmai szervezetekkel és a mérnökkép-
ző egyetemekkel való együttműködés terén. 

Az előző ciklus munkájára alapozva a kamara kiteljesítet-
te az energetikai auditorok és szakreferensek továbbképzé-
sét és vizsgáztatását, kiépítette az energetikai tanácsadást, 
átvette a gázszerelők nyilvántartását, 2022. januártól pedig 
ellátja a klímaberendezések és fűtőrendszerek felügyeleté-
vel kapcsolatos feladatokat is. Mindezeken túl a kamara – az 
Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a Ma-
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal együttmű-
ködve – több kormányzati energetikai projekt megvalósítá-
sában is részt vett.

Az intenzív és bizalmon alapuló együttműködés jellemez-
te a kamara kormányzati szervekkel fenntartott kapcsolatát, 
folytatódott a kommunikációs rendszer fejlődése, illetve kü-
lön figyelmet érdemel, hogy létrehoztuk a tagokkal való köz-
vetlen kommunikáció módszerét. Ez alapvető változást hoz-
hat nemcsak a tagság és a nyilvántartottak véleményének 
megismerése tekintetében, de a kamarai döntések széles kö-
rű megalapozásában is. 

A kamara belső szolgáltatásai is jelentősen bővültek. 
Megtartottuk és kibővítettük a mérnökigazolvánnyal igény-
be vehető kedvezmények körét, alapvetően megújítottuk a 
feladatalapú pályázatok (FAP) rendszerét, jelentősen bővült 
a szakmai és jogi tanácsadás, nőtt a belső és külső igény a ka-
mara tudásbázisának felhasználására. A következő ciklusban 
a mérnöki tekintély erősítésének egyik lehetősége, hogy a 
kamara ezt az igényt kiváló minőségben kiszolgálja.

A ciklus során – és először a kamara történetében – a kama-
ra valamennyi alapvető működési területét ellenőrizték az il-
letékes állami hivatalok.

A legextrémebb kihívás a ciklusban – ahogy a világ és ha-
zánk számára is – a koronavírus-járvány megjelenése volt. En-
nek során a kamara folyamatosan biztosította a tagság és a 
kormányzat részletes tájékoztatását, a testületek online mű-
ködését, a hatósági munkát, előkészítette és működtette az 
online vizsgáztatási és továbbképzési rendszert. Külön ki-
emelendő, hogy e messze nem szokványos körülmények el-
lenére a kamara stabil gazdálkodást folytatott, sőt: a ciklus 
során jelentősen emelte a költségvetés főösszegét. Ebben 
alapvető szerepet játszott, hogy az MMK a ciklus során min-
den évben jelentős saját – a területi kamarák befizetésén túli 
– bevételekre tett szert. Ez a körülmény még a szakmai tago-
zatok pénzügyi támogatásának növelését is lehetővé tette.

Bízzunk abban, hogy a következő ciklus – a széles körű fe-
lelősség tudatában és e felelősség viselésének szándékával 
– a lezáruló időszakra alapozva lehetőleg ennél is többel já-
rul hozzá a kamara alapvető rendeltetésének betöltéséhez.

Dr. Virág Rudolf főtitkár

A ciklus értéke
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Tartós kényszerek

Az élelmiszerlánc techno-
lógiai fejlődésének egyik 
fő mozgatórugója a digi-
talizáció – hangzott el  
interjúnkban, amelyben  
dr. Bánáti Diánát és  
dr. Véha Antalt kérdeztük 
a táplálkozási szokások 
változásáról és az élelmi-
szermérnökök szerepéről.
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Fém és erősített polimer egyesítési lehetősége  
lézersugaras technológia alkalmazásával.

A 2017–2021. évek 
közötti időszak lénye-
gesen eltért a Magyar 
Mérnöki Kamara eddigi 
négyéves periódusaitól. 
Ez az időszak olyan ki-
hívásokat tartalmazott, 
amelyek a köztestület 
eddigi történetében 
alig vagy egyáltalán 
nem fordultak elő. 

Nagy folyóink, a Duna,  
a Tisza és a Dráva vízjá-
rásának alakulását egy 
időben két, egymással el-
lentétes folyamat jellemzi: 
a kisvízszintek süllyedése 
és az árvízszintek emelke-
dése, azaz a „vízszintolló” 
nyílása. 

Forradalmi hibrid kötés

48

A jövőt szolgáló ciklus

Győr újra a folyók városa lesz
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Támogatási szerződést  
kötött a kormány  
a H8-as és a H9-es  
HÉV felújításának  
tervezésére.

Dr. habil Molnár György, 
a BME Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Kar 
egyetemi docense a Mű-
szaki Pedagógia Tanszék 
keretei között vizsgálja  
a digitális pedagógia és 
digitális tanulás kérdés-
körét és hatását. 

Digitális oktatás  
pandémia idején
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A  H Ó N A P  E S E M É N Y E I 
J Ú N I U S

Ötvennyolcan vehették át  
a beruházáslebonyolító mesterlevelet

A már többéves szakmai tapasztalattal rendelkező mérnökök a Beruházáslebonyolítói 
mesteriskola 96 órás, sok esettanulmányt feldolgozó előadás-sorozatának meghallga-
tásával szerezték meg a legkorszerűbb beruházáslebonyolítói ismereteket. A további ér-
deklődésre tekintettel a Magyar Mérnöki Kamara által az építésgazdaság meghatározó 
szereplőivel közösen szervezett mesteriskola folytatódik.

Új tanúsítás: tervezés 
nukleáris létesítmények 
környezetében
Az Energetikai Tagozat kezdeményezésé-
re a kamara elnöksége egyhangúlag jóvá-
hagyta, hogy a tagozat „Tervezés nukleáris 
létesítmények környezetében” elneve-
zéssel új tanúsítást adhasson ki. A kama-
ra a tervek szerint – az érintett állami szer-
vek és a hazai beruházó támogatásával 
– ősszel újabb mesteriskolát indít, amely 
a nukleáris környezetben történő terve-
zés speciális tudnivalóit oktatja. A kép-
zés iránt máris nagy az érdeklődés. A tan-
anyag a nem nukleáris alapképzettségű 
mérnökök számára nyújt olyan speciális 
ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek 
a nukleáris környezetben – például egy 
atomerőmű vagy atomenergiát haszno-
sító egyéb berendezés közvetlen körzet-
ében – megvalósuló beruházások tervezé-
séhez. Részletek: http://mernokvagyok.
hu/nu-mesteriskola/

Átadták az észak-balatoni vasútvonal  
villamosított szakaszát

A Szabadbattyán és Balatonfüred között 
mintegy 24 milliárd forintból villamosí-
tott vasútvonalszakaszt adták át, és előké-
születben van az északi parton az összesen 
mintegy 106 kilométeres Balatonfüred–Ta-
polca–Keszthely és Tapolca–Ukk vonalsza-
kaszok felújítása, villamosítása. A kapcso-
lódó közbeszerzésben már beérkeztek az 
ajánlatok, eredményes eljárás esetén meg-
kezdődhet a tervezés, engedélyeztetés.

Sikeres az árampiac-összekapcsolási projekt
Összekapcsolódtak a kelet-közép-európai országok alkotta 4M MC régió (Csehország, 
Szlovákia, Magyarország, Románia) és a nyugat-európai országokat lefedő MRC régió 
árampiacai; az Interim Coupling projekt sikeres zárása még kedvezőbb feltételeket teremt 
a másnapi villamosenergia-kereskedelemben részt vevő piaci szereplők számára, illetve 
növeli a térség villamosenergia-rendszereinek rugalmasságát.

A tervezés minősége 
maradjon fontos  
bírálati szempont  
a közbeszerzésekben
Közbeszerzési munkacsoportot hozott 
létre az MMK elnöksége, amely szeptem-
berig javaslatokat dolgoz ki annak érde-
kében, hogy a közbeszerzések során ne 
változzanak a – jelenleg törvénybe épített 
– minőségi kiválasztási szempontok. A ka-
mara korábban nagy eredményként érté-
kelte, hogy a tervezők kiválasztásánál a 
tervezési díj mint bírálati szempont ma-
ximum 50%-os súllyal vehető figyelembe, 
mert ez a korlátozás egyértelműen a mi-
nőségalapú kiválasztást erősítette. Fel-
merült, hogy ezt a százalékos korlátozást 
a törvényből törölnék, így a bíráló a minő-
ségi szempontok súlyozását szabadon ha-
tározhatná meg. A kamara ezzel nem ért 
egyet. A munkacsoport ezért a jelenlegi 
szabályozás megtartását támogató szak-
mai anyagot készít, és szeptemberig a Mi-
niszterelnökség elé terjeszti.
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Letették a Kalocsa–Paks Duna-híd alapkövét
Az 512. sz. főút 7-es km-szelvénye után a Duna felett egy új, 2×1 sávos, a kétoldali hullám-
téri résszel együtt összesen 946,2 méter hosszúságú, 10 támaszú híd épül. A három rész kü-
lönböző szerkezeti rendszerű, de egy egységet alkot. A bal és jobb oldali hullámtéri hidak 
egyaránt háromnyílású, acél szekrénytartós gerendahidak, vasbeton pályalemezzel. A me-
derhíd 119 m–200 m–119 m támaszközű, öszvér keresztmetszetű, extradosed típusú híd (pi-
lononként 10-10 kábellel). Ez azt jeleneti, hogy a fellépő erőket a hídszerkezet teljes hosz-
szában végigvezetett kábelekkel veszik fel, amelyeket a nagyobb fesztávolság biztosítása 
miatt egy vagy több pilonra vezetnek fel. A kábeleket a szerkezet két végén feszítik meg.
A híd főtartója kétcellás szekrénytartó, amelynek első részét mindkét oldalon konzolos 
kialakítású vasbeton pályalemez alkotja. A két középső támasznál a hídszerkezettől 21,8 
méter magasságba nyúló vasbeton pilonok készülnek. A 2024 nyarára elkészülő Kalocsa–
Paks új Duna-híd a 20. híd lesz a Duna magyarországi szakaszán.

Már a versenyhivatal is 
vizsgálódik

A Gazdasági Versenyhivatal a drasztikus 
építőipari alapanyag-áremelkedés oka-
inak feltárására külön vizsgálói csopor-
tot hozott létre, amely kiemelten elemzi 
a kartellgyanús tevékenységekkel kap-
csolatos panaszokat és piaci jelzéseket. 
Az építőipari szektorban tapasztalható 
áremelkedés számos lehetséges okra ve-
zethető vissza. Az építőipari nyersanyag-
árakra növelő hatással vannak többek 
között az akadozó nemzetközi ellátási 
láncok, kereskedelempolitikai intézke-
dések, vámok, külföldi kitettség, kapaci-
táshiányok és a világjárvány okozta szállí-
tási zavarok. Piacgazdasági körülmények 
között az árat, mindezen tényezők mel-
lett, a kereslet és kínálat együttes hatá-
sa formálja. A magyar versenyhatóság az 
elmúlt egy évben lefolytatott előzetes 
vizsgálatai alapján feltárta, hogy egyes 
építőipari alapanyagok és termékek ese-
tében nagy a külföldi kitettség, melynek 
kialakulása egészen a privatizációig nyú-
lik vissza. Magyarországon a kitettség 
mellett bizonyos alapanyagok tekinteté-
ben olyan oligopol piacok is kialakultak, 
ahol a termelők (eladók) kis számban van-
nak jelen, nagy piaci erővel rendelkeznek 
és könnyen megtehetik, hogy áraikat a 
versenyzői piacra jellemző árszintnél ma-
gasabban állapítsák meg.
Az építőipari árak emelkedése más orszá-
gokban és az Európai Bizottságban is ko-
moly fejtörést okoz.

24 milliárdos keretösszeg-
gel folytatódhat az ÉPÍTŐ 
támogatási program

A mintegy 121 ezer vállalkozást tömö-
rítő, hozzávetőleg 340 ezer embert 
foglalkoztató szektor technológiai 
színvonalának, gépesítettségének ja-
vítása érdekében a kormány további 
két évre kiterjeszti az ÉPÍTŐ támogatási 
programot. Az idén 10,5 milliárd forin-
tos keretösszeg 2022-ben és 2023-ban 
12-12 milliárd forintra nő. A megemelt 
forrásmennyiség a kiírás eddigi elemei 
mellett az iparági duális képzés meg-
erősítésére és az ágazati digitalizáció 
felgyorsítására is fordítható.

Újra kinyitott  
a Mérnökszalon

Több mint egyéves kényszerszünet után, 
május 27-én újraindult a Mérnökszalon. 
Az első vendég Takács Bence televíziós 
személyiség volt, akivel a házigazda, Se-
idl Tibor beszélgetett az irodalom szere-
tetéről, az előadóművész mérnökökkel 
való kapcsolatáról és a hit erejéről. Június 
16-án Ilyés Szabó Anna székely mesemon-
dó csaknem két órán keresztül varázsolta 
el a Mérnökszalon helyszíni és online kö-
zönségét. A sokszor megható, gyakran vi-
dám, de mindvégig mélyen elgondolkod-
tató beszélgetés megtekinthető a kamara 
YouTube-csatornáján. 

Magyar Energetikus 
Hallgatók Találkozója  
a kamarában
A fiatal mérnökök támogatását folytatva 
az MMK biztosította a helyszínt a Magyar 
Energetikus Hallgatók VI. Találkozójának. 
A négynapos programban üzemlátogatá-
sok, szakmai előadások mellett szakmai 
vetélkedőt is rendezett a tagozata. A szak-
mai konferencia megnyitóján Nagy Gyula 
MMK-elnök felhívta a hallgatók figyelmét, 
hogy ők lesznek a klímavédelmi stratégia 
megvalósítói, ők élvezhetik majd egy si-
keres klímavédelem előnyeit is, ezért fon-
tos, hogy most és közösen találjuk meg a 
jó válaszokat a környezeti kihívásokra.

Sikeres az első hazai okoshálózati létesítmény tesztje
Három piaci szereplő fogott össze, hogy a keresletoldali szabályozás elvét egy „pilot” pro-
jekt keretében tesztelje. Együttműködésük úttörő módon nyitja meg annak a lehetősé-
gét, hogy az épületek gépészeti rendszereiben rejlő rugalmas tartalékokat kihasználva 
időszakosan csökkentsék a fogyasztást a digitális szabályozáson keresztül. 



Tisztújító küldöttgyűlést tartott július 2-án a fővárosi Lurdy Házban a Magyar Mérnöki Kamara. 
A köztestület legfőbb döntéshozó fóruma a 2020. évi testületi beszámolók, valamint a kamarai 
költségvetés megtárgyalása, illetve elfogadása után döntött új tisztségviselőiről, és az országos 
szakmai önkormányzat négy évre elnökké választotta Wagner Ernőt.

Dubnic zk y Miklós

A területi kamarák és a szakmai tagozatok küldötteit – a szavazás-
ra jogosult 281 küldöttből 196 jelent meg – elsőként a Magyar Mér-
nöki Kamara leköszönő elnöke, Nagy Gyula üdvözölte, majd Füleky 
Zsolt, a Miniszterelnökség – mint a köztestület törvényességi fel-
ügyeletét ellátó szervezet – építészeti és építésügyi helyettes ál-
lamtitkára köszöntötte a résztvevőket. 

Változó világban
Mint Füleky Zsolt rámutatott, ezen a napon több fontos feladata 
is lesz a szakmai önkormányzat képviselőinek – a törvényessé-
gi beszámolók elfogadása, valamint az új tisztségviselők megvá-
lasztása –, és a járvány enyhülésével ezt már személyes részvétel 
mellett tudják megtenni. Füleky szerint az előző négy évre mint 

eredményes időszakra lehet visszatekinteni, amely hatalmas küz-
delmekkel és megpróbáltatásokkal teli volt, amihez még a pandé-
mia is hozzájárult. „Amióta elkezdtük a közös munkát, hihetetlen 
rapiditással változik hétről hétre körülöttünk a világ. Mindez nem 
mindennapi kihívás a kamarai tagság és a vezetés részére, éppen 
ezért köszönöm azt a kollegiális és aktív együttműködést, ami az 
elmúlt időszakot jellemezte.” 

A helyettes államtitkár külön is kitért a 266/2013. kormányren-
delet módosításának ügyére, amelyért „Nagy Gyula elnök úr hiva-
talba lépése óta küzdött, és amely jelenleg közigazgatási egyez-
tetésen van, s remélhetően hamarosan hatályba léphet”. Végül 
Füleky Zsolt köszönetet mondott Nagy Gyulának és dr. Virág Rudolf 
főtitkárnak a köztestületért végzett munkájukért.

A határozatképesség megállapítása, a küldöttgyűlés tisztség-
viselőnek és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasz-
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Wagner Ernő az országos köztestület új elnöke

Az MMK tisztújító küldöttgyűlése



tása, valamint a napirend elfogadása után a küldöttek elsőként az 
MMK elnökségének 2020. évi beszámolóját tárgyalták. Az elnök-
ség nevében az országos kamara elnöke rövid visszatekintésben 
foglalta össze a 2017–2021 közötti ciklus főbb történéseit, törek-
véseit és eredményeit. Beszélt a szakmagyakorlási jogosultság 
alapvető szabályozásának megújítási igényéről – „266-os”, épí-
tésgazdasági stratégia –, az energetikai tanácsadás elindításáról, 
a hűtési és fűtési rendszerek felülvizsgálatáról, a kata-szabályo-
zás módosításáról, a kis mérnökirodák eszközfejlesztési pályáza-
táról, a szakmai tagozatok finanszírozásáról, új együttműködések 
kialakításáról az egyetemekkel, az online vizsgarendszer „üzembe 
állításáról“, a tanúsítási rendszer megerősítéséről, a sikeres mes-
teriskolákról, a mérnöki napidíjak korrekciójáról, a tagok és nyil-
vántartottak közvélemény-kutatásairól, továbbá az elmúlt ciklus 
néhány meghatározó kamarai eseményéről. 

Vita nélkül
A jogszabály szerint elkészített pénzügyi beszámolókhoz Molnár 
Tamás, az elnöki kabinet vezetője fűzött kiegészítő magyarázatot, 
majd a felügyelőbizottság írásban kiküldött beszámolóját Németh 
László fb-elnökhelyettes, míg az etikai-fegyelmi bizottság jelenté-
sét Kövesi Tibor, a grémium elnöke egészítette ki röviden szóban. 

A döntéshozó fórum vita és hozzászólások nélkül, egyhangú-
lag fogadta el az előterjesztett beszámolókat – a Magyar Mérnö-
ki Kamara gazdálkodási beszámolóját és közhasznúsági jelentését  
374 552 ezer forint mérlegfőösszeggel, 8850 ezer céltartalékkép-
zés mellett, 18 496 ezer forint közhasznú és 11 181 ezer forint vál-
lalkozási tárgyévi eredménnyel az előterjesztett mérlegbeszá-
moló szerint fogadta el.

A küldöttgyűlés az MMK 2021. évi költségvetési tervét 652 235 
ezer forint bevételi és 651 335 ezer forint kiadási előirányzattal, 
míg a 2022. évi költségvetési tervét 565 950 ezer forint bevételi és 
565 625 ezer forint kiadási előirányzattal fogadta el. (A küldöttek 
a jövő évi büdzsé előterjesztése előtt tárgyalták a 2022. évi kama-
rai díjtáblázatot két változatban, és úgy döntöttek, hogy a jövő évi 
kamarai díjakat a jelenleg érvényes díjakkal azonos mértékben ál-
lapítják meg.)

A munkaülés zárásaként Nagy Gyula leköszönő elnök bemutat-
ta a rendezvényre készült, Kihívások és válaszok címmel megjelent 
ciklusbeszámoló kiadványt, vázlatosan összefoglalta az elmúlt 
négy év teljesített feladatait, kamarai aktivitásait, és röviden be-
szélt a mérnöktársadalom előtt álló legfontosabb teendőkről. 

9

Füleky Zsolt

Nagy Gyula Molnár Tamás
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Tisztújítás
A küldöttértekezlet utolsó aktusaként – Csohány Kálmán levezető 
elnökletével – tisztújításra került sor, melyet ezúttal hagyományos, 
szavazólapos módszerrel bonyolított le a szakmai önkormányzat. 
A szavazások megkezdése előtt a választási jelölőbizottság elnö-
ke, dr. Kukai Tibor számolt be vetített előadásban a jelölési folyamat 
statisztikai adatairól, a rendszer működéséről, valamint a választás 
előkészítéséről. A küldöttek döntöttek arról is, hogy az MMK tiszt-
ségviselőit ezúttal is négyéves mandátummal választják meg.

A szavazás az egyes tisztségek típusa szerint – a „legördülési sza-
bályokat” is figyelembe véve – összesen három fordulóban zajlott. 

A küldöttek a Magyar Mérnöki Kamara új elnökévé Wagner Ernő 
okl. építőmérnököt választották. Az MMK új alelnökei lettek (a ka-
pott szavazatok sorrendjében): Gyurkovics Zoltán okl. gépészmér-

nök, Reich Gyula okl. építőmérnök, Parragh Dénes András okl. bioló-
gus és Szőllőssy Gábor okl. építőmérnök.

Wagner Ernő megválasztott elnök „székfoglaló” beszédében 
tolmácsolta az MMK alapító elnöke, dr. Hajtó Ödön üdvözletét, „aki 
a következő küldöttgyűlésen már együtt lesz velünk, hiszen itt a 
helye”. „A mérnöki kamarát annak idején a szubszidiaritás elvén 
alapították, ezt a mentalitást, ezt a sokszínűséget nem felszá-
molni, hanem őrizni kell. Kamaránk a területi és a szakmai tago-
zati szervezeteken nyugszik, huszonöt esztendeje így alakítottuk 
meg a köztestületet, és azon leszek, hogy ez így is maradjon, egy 
remek szervezeti kultúrával rendelkező új elnökség fogja ezt a ha-
gyományt megtartani.” 

A jövő feladatairól szólva Wagner Ernő hangsúlyozta, hogy 
ezek között előkelő helyen szerepel az új alapszabály elfogadá-
sa. „Az új alapszabály tulajdonképpen elfogadásra kész, az elmúlt 
másfél évnek van azonban egy-két olyan fejleménye, amit érde-
mes lesz megfontolni, ezért az alapszabály-előkészítő bizottság-
nak még üléseznie kell, mielőtt az új kamarai alapszabályt ősszel 
a küldöttgyűlés elé terjesztjük. Szintén sarkalatos kérdésnek tar-
tom, hogy legyen etikai-fegyelmi szabályzatunk – fiaskónak tar-
tottam, amikor ezt néhány éve és csupán néhány szavazat híján 
nem sikerült elfogadnunk, mert egy ilyen szabályzat minket véd. 
Elfogadhatatlannak tartom, hogy a műszaki ellenőrökre és felelős 
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Sarkalatos kérdésnek tartom, hogy 
legyen etikai-fegyelmi szabályzatunk. 
– Wagner Ernő
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műszaki vezetőkre ne vonatkozzon a köztestület etikai-fegyelmi 
szabályzata.” Az MMK megválasztott elnöke végül megköszönte a 
küldöttek bizalmát és további jó munkát kívánt.

Az elnökség tagja lett Baumann Mihály okl. gépészmérnök, Bez-
zeg János okl. építőmérnök, Buzás Zoltán távközlési üzemmérnök, 
dr. Csenke Zoltánné okl. vegyész, Fenyvesi Csaba okl. gépészmérnök,  
Harkai Balázs okl. építőmérnök, Holló Csaba okl. építőmérnök,  
Kun Gábor okl. villamosmérnök, Lakits György okl. építőmérnök,  
dr. Szepes András okl. építőmérnök, Zalavári István okl. építőmér-
nök, Wéber László okl. építészmérnök.

A felügyelőbizottság megválasztott tagjai: dr. Bálint Ákos okl. 
építőmérnök, ifj. Bózvári József okl. építőmérnök, okl. közlekedés-

mérnök, Gilyén Elemér okl. építőmérnök, Komjáthy László Endre okl. 
építőmérnök, Szánthó Zoltán okl. gépészmérnök.

Az etikai-fegyelmi bizottság megválasztott tagjai: Bálintné Ta-
polcsányi Katalin tájgazdálkodási mérnök, Bathó Róbert gépészmér-
nök, Batu Árpád okl. építőmérnök, Lantos András okl. gépészmérnök, 
Pohl Ákos okl. építőmérnök, dr. Szabó Éva Ibolya okl. építészmérnök, 
Szigetiné László Erika okl. villamosmérnök, Tóthné Temesi Kinga okl. 
építőmérnök, dr. Vámos Árpádné okl. agrármérnök.

A mintegy négyórás szavazási procedúra után – a maratoni kül-
döttértekezlet zárásaként – Nagy Gyula gratulált a mérnöki kama-
ra megválasztott tisztségviselőinek.

Wagner Ernő

1959-ben született Pécsett. Építőmérnöki 
oklevelét 1986-ban vette át a Műegyete-
men. A BME Mérnöktovábbképző Intézet-
ében felsőfokú minőségvédelem (1987), 
épületenergetika (2008) és építőipari ár-
szakértés (2017) képzéseken vett részt. 
2000–2001-ben hídépítési, útépítési, mély- 
és magasépítési felsőfokú műszaki ellen-
őr, műszaki vezető képzettséget szerzett, 
2008–2009 között elvégezte a kamara sta-
tikusi mesteriskoláját, 2011–2012-ben a 
Kürt Akadémia üzleti gondolkodó iskoláját. 

1996-tól az Investment Mérnöki és Fő-
vállalkozó Kft. tulajdonos-ügyvezetője. 
A cégben 9 munkavállaló rendelkezik mér-
nöki kamarai tagsággal. Több jelentősebb 
közműtervezési munkában vett részt cé-
gével, 1996-ban elkészítették az ország 
első, teljes megyei jogú városra kiterjedő, 
összevont digitális közműtérképét, amely-
hez folyamatos adatszolgáltatás is társult. 
2001-től igazságügyi szakértői feladato-
kat is ellát, eddig több mint félezer sza-
kértői véleményt készített. 2013-ban ne-
vezték ki a Teljesítésigazolási Szakértői 
Szerv szakértőjének. 2017-től a Nemzet-
gazdasági Minisztérium, majd a Pénzügy-

minisztérium több mint hatvan beruházási  
szakértői véleménnyel bízta meg. 2017-
től folyamatos szakértői feladatokat lát 
el a Beruházási Ügynökségnek, a Nemzeti 
Sportközpontoknak. Jelentősebb szakértői 
munkája volt a vörösiszap-katasztrófa kár-
érték-meghatározása, a Nemzeti Atlétikai 
Központ megvalósíthatósági tanulmánya, 
BMSK-beruházások vizsgálata, a szegedi 
és a gödöllői uszoda megvalósíthatósága, 
a Gönyűi Intermodális Központ szakértése. 

Több mint 25 tanulmányt írt, rendsze-
resen publikál a Mérnök Újságban.

Tagja a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara Építésgazdasági Kollégiumának, 
a Mensa HungarIQa egyesületnek, és or-
szágos küldött az Igazságügyi Szakértői 
Kamarában. 

Az MMK-nak 1996 óta tagja. 2017-től a 
Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöke. 
Tagja az Építési, Közlekedési, Tartószerke-
zeti, Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat-
nak, valamint a kamara alapszabály-elő-
készítő bizottságának.

Minősítései: mérnökkamarai szakértő, 
igazságügyi szakértő, teljesítésigazolási 
szakértő, vezető tervező, műszaki ellen-
őr, felelős műszaki vezető, több területen 
tervező, duális egyetemi képzési ellenőr.

Jogosultságai: magas- és mélyépítési, 
közlekedési és vízgazdálkodási szakterü-
leten rendelkezik tervezői, szakértői, mű-
szaki ellenőri és felelős műszaki vezetői 
jogosultságokkal.

Wagner Ernő 35 éve házas, felesége 
okl. projektmenedzsment-szakértő, fele-
lős akkreditált közbeszerzési szaktanács-
adó, közös cégük ügyvezetője. Lányuk 
ügyvéd, fiuk BSc építőmérnök (vízmérnöki 
specializációval) és MSc okl. szerkezetépí-
tő mérnök. 
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 MEGYEI KAMARÁK HÍREI
Bács-Kiskun

Az Épületgépészeti Tagozat  
kihelyezett elnökségi ülése

Az MMK Épületgépészeti Tagozata évente két alkalommal – ta-
vasszal és ősszel – szervez kihelyezett, kibővített elnökségi ülést. 
Legutóbb 2020 őszén került sor annak összehívására a nyugat-
magyarországi régióban, a pandémia miatt azonban az előzete-
sen 2021 tavaszára tervezett ülés személyes jelenléttel történő 
megtartására az akkor hatályban lévő jogszabályok nem adtak 
lehetőséget. A vírushelyzet kedvező alakulása nyomán a soron 
következő kihelyezett tagozati elnökségi ülésnek 2021. június 
17–18. napján Kecskemét adott otthont.

A kihelyezett ülésen a teljes elnökség, a szakértői bizottság 
elnöke, valamint a tagozathoz tartozó két szakosztály vezető-
je mellett állandó meghívott a Budapesti és Pest Megyei Mérnö-
ki Kamara épületgépészeti szakcsoportjának vezetője, továbbá 
részt vettek az ülésen a keleti megyék épületgépészeti szakcso-
portjainak vezetői is. 

Gyurkovics Zoltán tagozati elnök köszöntőjét követően Molnár 
Ferenc, a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara elnökségének tagja 
üdvözölte a résztvevőket, majd Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Ka-
mara elnöke beszélt a kamarát és a tagozatot is érintő aktualitá-
sokról, kiemelkedő eseményekről.

Az ülésen számos érdekes téma terítékre került. A teljesség 
igénye nélkül szó esett az MMK közelgő tisztújító küldöttgyűlésé-
ről, a tagozati tevékenységekről, a tagozat honlapjáról, a szakmai 
továbbképzésekről, a FAP-munkáról, a jövőben tervezett konfe-
renciákról, az OMÉN 2021-ről, a munkacsoportok feladatairól, va-
lamint a területi szakcsoportok munkájáról. 

Az egész napos szakmai program interaktív módon zajlott, 
bárki elmondhatta véleményét, pozitív és negatív tapasztalatait 
is egy adott kérdés, napirend kapcsán, az eszmecserék kimondot-
tan hasznosnak, építőnek bizonyultak. Az utóbbi hónapokban a 
szakmai élet az online térbe korlátozódott, szűkültek a lehetősé-
gek minden területen, így különösen nagy jelentősége volt annak, 
hogy hosszú idő után az elnökségi ülés keretében alkalom nyílt 
személyes találkozó megrendezésére. A szakmaiság mellett ter-
mészetesen teret kaptak szabadidős programok is, a jelenlévők 
megismerkedhettek a vendéglátó város néhány főbb nevezetes-
ségével, bepillantást nyerhettek a helyi kulturális életbe.

Molnárné dr. Bóta Alexandra,  
a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara titkára

Budapest és Pest
Átadták a Hollán Ernő-díjakat
Határozatképtelen volt a BPMK június 25-ére összehívott kül-
döttgyűlése, így a megyei kamara küldöttei nem tárgyalhatták 
az elnökség beszámolóját, a BPMK költségvetési beszámolóját 
és pénzügyi tervét, valamint a testületi beszámolókat. A Lurdy 
Házban tartott rendezvényen adták át a területi kamara legma-
gasabb elismerését, a Hollán Ernő-díjat, ezúttal két kollégának,  
dr. Csoknyai Tamásnak és Raum Lászlónak.

Dr. Csoknyai Tamás okl. gépészmérnök diplomáját 1998-ban, 
PhD-fokozatát 2005-ben szerezte a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen. Számos előadást tartott kamarai szak-
mai továbbképzéseken, részt vett a jogi továbbképzés e-learning 
tananyagfejlesztésében. A BPMK Épületenergetikai Tanúsítvá-
nyokat Ellenőrző Testületének szakmai titkára, részt vett az épü-
letenergetikai tanúsítványok ellenőrzési rendszerének kidolgo-
zásában, a félévenkénti jelentés szakmai összeállítója. Jelentős 
számú kutatás és publikáció fűződik a nevéhez. Kiemelkedő a tu-
dományos és szakmai közéleti tevékenysége: több szakmai lap 
szaklektora, az MMK Épületenergetikai és Épületenergetika-ha-
tékonysági Szakosztály elnöke, az MMK Épületenergetikai tanúsít-
ványokat ellenőrző bizottság szakmai titkára. Tevékenysége elis-
meréseként Bolyai János kutatási ösztöndíjat, miniszteri oklevelet 
és több nemzetközi díjat is kapott.

Raum László okl. építőmérnök 1973-tól, diplomája megszerzé-
se óta nyugdíjazásáig a BME Építőmérnöki Karán a vízépítő mér-
nökök képzésében vett részt, laboratóriumi és üzemi kutatások, 
fejlesztések és szakértési, tervezési feladatok mellett a vízépí-
tés és víziközmű-tervezési, -építési szakterületeken. A gyógy- és 
strandfürdők létesítése és üzemeltetése, valamint a víz- és kör-
nyezeti jog c. tantárgyak előadója mind a mai napig.

A Magyar Hidrológiai Társaság főtitkára volt 1990–96 között. 
A BPMK Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakcsoportjának vezetősé-
gi tagja, 2018-tól a szakcsoport elnöke.

Kutatási területei a hidrológia, hidraulika, műtárgy- és folya-
mi hidraulika, vízvédelem, parti szűrésű vízbázisok folyóoldali 
és háttérből történő szennyeződése, veszélyeztetése, a helyszíni 
vizsgálatok, talajvízvédelem, szennyvíztisztítás, holtágak, mel-
lékágak vizsgálata.

Tevékenysége elismeréséül 2017-ben, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott. 

M O Z A I K
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Épületgépész Tervezői Konferencia –  
középpontban a víz
Örömmel jelezzük, hogy optimista szakértői elemzések, értéke-
lések alapján az a meggyőződésünk alakult ki, hogy az MMK Épü-
letgépészeti Tagozata és a BPMK által szervezett (2020-ban el-
halasztott) hagyományos Épületgépész Tervezői Konferenciánk 
2021 szeptemberében megszervezhető lesz. Szándékaink szerint 
a rendezvényt szeptember 24-én változatlan programmal, válto-
zatlan feltételekkel, a már megtörtént jelentkezések, a már lefog-
lalt kiállítói csomagok figyelembevételével tartjuk meg.

Úgy látjuk, jó eséllyel ez a szeptember végi esemény lehet az 
épületgépész-szakma idei első alkalma a személyes találkozá-
sokra, így nagy izgalommal készülünk rá. A számtalan lemondott, 
elhalasztott rendezvény után jó esély mutatkozik az MMK Épület-
gépészeti Tagozatának több száz szakmagyakorlójával – terve-
zőkkel, szakértőkkel – való találkozásokra.

A konferencián a részvételt a BPMK idén is teljesített épületgé-
pészeti szakmai továbbképzésként ismeri el, jelentkezni az aláb-
bi linken lehet:

https://bpmkkepzesek.hu/naptar/epuletgepeszeti/szakmai-
epuletgepesz-tervezoi-konferencia.html 

Kiállítói, hirdetői pozíciók korlátozott számban még elérhetők, 
kérjük, a részletekkel kapcsolatban keressék Keresztes Anita szer-
vezőt: keresztes.anita@bpmk.hu. 

Az építők helye
Az Építők Napjához kapcsolódóan jelent meg Kassai Ferenc BPMK-
elnök cikke a Világgazdaság június 4-i számában. „Köztudott, hogy 
soha nem tapasztalt nehézségekkel küzdött és küzd meg a világ 
a mostani világjárvánnyal. Kezdeném a legfontosabbal: már lát-
szik, hogy egészében jól vizsgázott az ország. Ha ebben a heroi-
kus munkában az építők helyét keresem, akkor mérnöktársaim-
mal együtt büszkén jelenthetem ki, hogy az építőipar azok közé 
az iparágak közé tartozott és tartozik ma is, amely a járványidő-
szak legmélyebb pontján is hősiesen folytatta munkáját. Valami-
kor azt mondták: hajózni muszáj – ma azt mondjuk, építeni mu-
száj. Elmondhatjuk, hogy az építőipar megküzdött a járvánnyal, 
és a saját lehetőségeit kihasználva megküzdött a gazdasági re-
cesszióval. Mindenki láthatta, hogy az építkezések nem álltak le, 
továbbra is az élet igényeit szolgálták. Mindezért az építőket illeti 
megbecsülés, elismerés. Őket, akik a hidegben, a szemerkélő eső-
ben, az elviselhetetlenül forró munkaterepen, vagy éppen a ter-
vezőasztaloknál tették a dolgukat – magától értetődő volt ez szá-
mukra, mert ez a dolguk, ez a hivatásuk” – írja az elnök. 

A teljes cikk a www.bpmk.hu weboldalon olvasható. 

Építők Napja
A BPMK – társszervezetek közreműködésével – június 4-én online 
rendezte meg az Építők Napja konferenciát. Kassai Ferenc BPMK-
elnök beszédében kiemelte: a szektor szereplői közötti bizalom 
fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert a bizalom olyan 
lélektani tényező a gazdaságban is, amely termékennyé teszi a 
közös munkát, elérhetővé teszi céljainkat. Az építőipar multipli-
kátor hatása a nemzetgazdaságon belül jelentős, legalább négy-

ötszörös, ezért a válságkezelés ezen a területen prioritást kell, 
hogy élvezzen. Ebből következik, hogy az épített környezet alakí-
tása nem egy szakma ügye, hanem széles körű társadalmi kérdés, 
össztársadalmi érdek. Marczinkó Zoltán István, a Pénzügyminiszté-
rium versenyképességért és területi tervezésért felelős helyettes 
államtitkára leszögezte: Magyarország kormánya az építőipart 
továbbra is stratégiai ágazatnak tekinti, ezért a lehető legtöbb 
és leghatékonyabb támogatást igyekszik megadni a szektornak. 
Hozzátette, válság idején nem visszafogni, hanem ösztönözni kell 
a beruházásokat, a támogatásokat nem megvonni, hanem meg-
többszörözni szükséges. Szintén a kormány válságkezelő intézke-
déseinek fontosságát hangsúlyozta dr. Farkas Gergely, a Miniszter-
elnökség építészeti és építésügyi főosztályvezető-helyettese is: 
a kamarák szakmai támogatásával megújult a településtervezés, 
létrejöttek az ún. rozsdaövezetek, és kiterjesztésre került az egy-
szerű bejelentés, továbbá folyamatban van az építési engedélyek 
hatályának meghosszabbítása is. 

Asztalos István, a Szilikátipari Tudományos Egyesület elnöke rö-
viden bemutatta az egyesület történetét és tevékenységét. Ter-
mészetesen a pandémia szele az egyesületet sem kerülte el, de 
meg kell próbálni hasznosítani a járványban szerzett tapasztala-
tokat – fogalmazott az elnök.

Köszönet illeti az ágazatban dolgozókat – kezdte ünnepi beszé-
dét Szarka László, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség 
elnöke –, hiszen a tavalyi év nehézségei alatt az ágazatra a legin-
kább válságálló ágazatként tekinthettünk.

A konferencia zárásaként ismertették az Építők Napja alkalmá-
ból elismerésben részesült szakemberek nevét; a miniszteri elis-
merések és a szakmai szervezetek által alapított díjak személyes 
és ünnepélyes átadására egy későbbi időpontban kerül majd sor.

A rendezvényről részletes tudósítás olvasható a bpmk.hu oldalon.

A Gépész Szakcsoport felhívása
A BPMK Gépészeti Szakcsoportja tisztújító küldöttgyűlést tart 
2021 második felében. Szakcsoporti küldött bárki lehet, aki a 
szakcsoport tagja és elfogadja a jelölést. Kérjük, javasoljanak kül-
dötteket! (A jelölésekhez ne felejtsék el csatolni a www.bpmk.hu 
oldalon található elfogadó nyilatkozatot!) A javaslatokat kérjük 
július 19-ig megküldeni a gepeszszakcsop@bpmk.hu e-mail címre. 

Vas
Trianoni emlékfák
A Vas Megyei Mérnöki Kamara 101 fát ültet a trianoni békeszerző-
dés 101. évfordulója alkalmából; az első nyolc fát június 5-én ül-
tették el az Abért-tónál kialakított kerékpáros-pihenőnél.

2020-ban volt a Magyarország harmadolását hozó békeszer-
ződés 100. évfordulója. Vas megye mérnökei már akkor tervez-
ték, hogy a szomorú centenáriumnak faültetéssel állítanak em-
léket, de a pandémia közbeszólt, így a faültetés átkerült 2021-re. 
Bár az évforduló időpontja nem alkalmas a faültetésre, nyolc fa 
most mégis megtalálta végső helyét, a többi fát ősszel ülteti el a 
Vas Megyei Mérnöki Kamara. 

A költségeket a megyei mérnöki kamara állja, a területeket a 
GYSEV Zrt., illetve a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság biztosí-
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totta. Az emlékünnepségen leleplezték Veres Gábor szobrászmű-
vész erre az alkalomra készített kőszobrát is. Az alkotás a kerékpá-
ros-pihenő környezetében kapott helyet. 

Meghívott vendégek voltak: Básthy Béla, Kőszeg polgármeste-
re, Busa Tamás, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki 
igazgatóhelyettese, Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ 
rektori biztosa, Takács Ádám István, a GYSEV Zrt. személyszállítási 
igazgatója, Veres Gábor szobrászművész. Közreműködött az ELTE 
Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet gépészmérnök hallgatói 
és a Szombathelyi Erkel Kórus. A házigazda Nádor István, a Vas Me-
gyei Mérnöki Kamara elnöke volt.

 SZAKMAI TAGOZATOK HÍREI

Elektrotechnikai Tagozat
Tisztújítás
A tagozat soron következő tisztújítását 2022 januárjában terve-
zi. A tisztújítás során megválasztják az elnököt, 8 elnökségi tagot, 
a szakértői testületet (korábban minősítőbizottság), illetve az or-
szágos küldötteket. Felkérjük tisztség betöltésére jelentkező tagja-
inkat, hogy küldjék meg részünkre a következő dokumentumokat:
– önéletrajz;
– írásos nyilatkozat arról, hogy milyen tisztséget (elnök, alelnök, 
elnökségi tag, szakértői testületi tag, országos küldött) vállalna.

Kérjük, aki mást kíván jelölni, a javasolt személlyel egyeztesse, 
vállalja-e a jelöltséget. A jelentkezést kérjük, elektronikus formá-
ban a jelölést előkészítő bizottság tagjai részére küldjék el 2021. 
augusztus 25-ig a következő címekre: dr. Tokody Dániel (e-mail: 
daniel_tokodi@msn.com), Gáspár Péter (gaspar.peter@gstr.hu), 
Kőhegyi László (kohegyi.kft@t-online.hu), Rajnoha László (rajnoha.
laszlo@gmail.com).

A jelöltekkel 2021. szeptember 5. után a jelölőbizottság tagjai 
fogják felvenni a kapcsolatot.

Gépészeti Tagozat
A jelölőbizottság felhívása
Tagozatunk elnökségének, vezetőségének mandátuma lejár, a 
korlátozások miatt a tavaszi küldöttgyűlés meghiúsult, így a le-

hető legkorábbi időpontban meg kell választanunk a következő 
négy évre a tagozati elnököt és hat vezetőségi tagot.

Kérjük, minél szélesebb körből tegyék meg javaslataikat azon 
személyekre, akik szaktudásuk, ismertségük és elismertségük 
alapján ügyeink intézésében a jövőben tagozatunkat a Magyar 
Mérnöki Kamarában képviselni fogják! A jelenlegi tisztségviselők:  
a tagozat megbízott elnöke: dr. Oldal István, az elnökség tagjai: dr. 
Bánó Imre, dr. Dévényi László, Gonda Zoltán, Veres Sándor; a Szakér-
tői Minősítő Testület elnöke: dr. Borbás Lajos, munkáját a Szakértői 
Minősítő Testület segíti.

Kérjük, hogy éljen a jelölés jogával, és javaslatait a megjelölt 
tisztségekre küldje meg a megadott elérhetőségek egyikére. A ja-
vaslatokat kérjük, szíveskedjenek tagozatunk jelölőbizottsága ré-
szére a felsorolt elektronikus levelezési címekre, vagy postai úton 
a kamara címére „Jelölés a Gépészeti Tagozat elnökségére, 2021” 
megjelöléssel 2021. július 15-ig eljuttatni. A jelöltek listáját és ön-
életrajzát a tagozat honlapján megjelentetjük.

A Gépészeti Tagozat jelölőbizottsága: Koloszár Péter (koloszar.pe-
ter767@gmail.com), Tóth Mihály (toth.mihaly4@mav.hu), Rácz Gábor 
(racz.g@hidrofilt.hu), Fekete Kornélia (fekete.kornelia@arkadii.hu)

Koloszár Péter, a jelölőbizottság elnöke

Közlekedési Tagozat
Küldöttgyűlés
A tagozat június 11-én, az MMK Szerémi úti székházában tartotta 
éves küldöttgyűlését. A megjelenteket a határozatképesség meg-
állapítása után Lakits György, a tagozat elnöke üdvözölte, majd az 
elnökség nevében röviden összefoglalta a beszámolóban rész-
letesen kifejtetteket. A megjelentek a beszámolót egyhangúlag 
elfogadták. A hozzászólásokat, kérdéseket követő szakmai  be-
szélgetés után a küldöttek meghallgatták dr. Schneller Domonkos, 
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtá-
sáért felelős helyettes államtitkár előadását, amelyben az aktuá-
lis fejlesztésekről adott tájékoztatást.

A küldöttgyűlés záróeseményeként került sor a Csány László-
díjak átadására, melyeket ez évben dr. Zsákai Tibornak, Hadházi Dá-
nielnek és posztumusz Babos Gyulának ítélt oda a díj kuratóriuma.
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Óriási a technikai, technológiai  
fejlődés, rengeteg az újdon-
ság, a hasznos új eljárás vagy 
élelmiszerforma, amelyek 
mind azt célozzák, hogy a fo-
gyasztók friss, kockázatmen-
tes, élelmiszertől elvárható 
minőséget kapjanak. Az élel-
miszerlánc technológiai fejlő-
désének egyik fő mozgatóru-
gója azonban a digitalizáció 
– hangzott el interjúnkban, 
amelyben dr. Bánáti Diá-
nát és dr. Véha Antalt kér-
deztük a táplálkozási szoká-
sok változásáról és az élelmi-
szermérnökök szerepéről.

Dubnic zk y Miklós

– Egyre többet halljuk, hogy a beteg-
ségek döntő többsége szorosan ösz-
szefügg a táplálkozással, valahogy 
mégsem működik, hogy meggyőzzék 
az embereket az egészséges étrend 
fontosságáról. Miért?  
Bánáti Diána: Az Egészségügyi Világszer-
vezet, a WHO szerint a különböző beteg-
ségek mintegy negyvenhárom százaléka 
szoros összefüggést, további harmincnyolc 
százaléka pedig bizonyos mértékű össze-
függést mutat a táplálkozással. A legszo-
rosabb összefüggés a szív- és érrendszeri, 

illetve a különféle tumoros megbetege-
dések, valamint a diabétesz esetén fordul 
elő. Az elmúlt évtizedekben gyökeresen 
megváltozott az életvitelünk és életmó-
dunk, az ún. szocioökonómiai tényezők: 
jobbára városokban lakunk, nem magunk 
állítjuk elő a nyersanyagokat, hanem ál-
talában feldolgozott, fogyasztásra kész 
élelmiszereket veszünk. Kényelmesebben 
élünk, rengeteg az egyszemélyes háztar-
tás, nem otthon főzünk, autókban és iro-
dákban ülünk, a szükségesnél jóval keve-
sebbet mozgunk. Egyre kevesebb dolgot 
tanulnak meg otthon a gyerekek, nem lát-
ják a szülőket, nagyszülőket főzni, nem ta-
nulják meg a legalapvetőbb élelmiszer- 
higiéniai ismereteket sem, és egyre több 
az ún. kényelmi, fogyasztásra kész, villám-
gyorsan elkészíthető étel. Az élelmiszerek 
soha nem látott választéka áll rendelkezé-
sünkre, ugyanakkor temérdek megalapo-
zatlan, sokszor hamis információ árasztja 
el a fogyasztókat, amikből szinte képtelen-
ség kiszűrni a megbízható, hiteles informá-
ciókat. Ma bárki bárhol és bármit közzétehet 
a világhálón. Ha beírjuk a keresőbe, hogy 
„élelmiszer és blog”, csaknem hatvanmilli-
árd találatot kapunk. Ebben a folyamatban 
kicsit mindenki hibás, mi mérnökök, kuta-
tók is, hiszen tudományos eredményeinket 
sokszor nem tudjuk közérthetően közvetí-
teni. Pedig nagyon nem mindegy, mire ala-
pozunk például táplálkozási ajánlásokat: 
szövettenyészettel vagy hatóanyaggal, 
esetleg a teljes élelmiszerrel történő vizs-
gálatra, vagy csupán egy számítógépes szi-
muláció eredményére. 1978-ban és 1983-
ban az Egyesült Államokban és Angliában 
például olyan nem tudományos informáci-
ókra alapoztak hivatalos táplálkozási aján-
lásokat – ez részben a zsírral, illetve a szén-
hidrátokkal kapcsolatos hisztéria része volt 
–, amelyek harminc évre meghatározták az 
ajánlások irányát, illetve olyan dogmák ala-
kultak ki, amiket aztán hosszú ideig egyet-
len szakember sem mert megtörni.
Véha Antal: Az előrevetített népességada-
tok alapján könnyen lehet, hogy hama-

rosan nyolcmilliárdan élünk a bolygón, a 
globálisan rendelkezésre álló termőterü-
let azonban erősen korlátozott. Nemrég 
láttam a FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Me-
zőgazdasági Szervezete – a szerk.) egyik sta-
tisztikai ábráját, amely azt mutatta, miként 
oszlik meg a Föld lakossága a városi vagy 
nagyközösségi, illetve a rurális, azaz vidé-
ki populáció szerint. Ez azért érdekes, mert 
a vidéki lakosságtól elvárható lenne, hogy 
önmaga vagy a háztartás számára szük-
séges élelmiszer egy részét megtermelje. 
A két görbe – a világ rurális, valamint vá-
rosokba koncentrálódott része – ezekben 
az években metszette el egymást, vagy-
is most már abban a szakaszban vagyunk, 
amikor a koncentrált közösségi élelmi-
szer-fogyasztás vagy tömegétkeztetés el-
sősorban tartósított, konzervált, tehát 
valamilyen módon feldolgozott élelmisze-
rekre kell hogy hagyatkozzon. A mérnö-
kökre mindez óriási felelősséget ró, hiszen 
a városokba zsúfolódott – napjainkban már 
nem ritkák a 20-30 milliós metropoliszok 
sem – lakosság élelmezését egyszerűen 
nem lehet elképzelni friss vagy tartósított 
élelmiszerek nélkül. Az emberiség tartós 
és biztonságos élelmezése hatalmas fel-
adat, ugyanakkor kényszerpálya is. És még 
valami: a tömeges migráció eredendő oka 
is az élelmiszer- és vízhiány. Az élhetetlen 
területekről egyszerűen elmenekülnek az  
emberek. Ahogy professzor asszony is em-
lítette, a betegségek több mint három- 
negyedéért az egészségtelen táplálkozás 
a felelős, másképp fogalmazva az emberi  
test roppant érzékeny az elfogyasztott 
élelmiszerek – és tegyük hozzá: a víz – mi-
nőségére, illetve mennyiségére. A táplál-
kozás nemcsak kulináris élvezet, hanem 
testépítő, létfenntartó funkció is. Ma tized-
százalék pontossággal ki tudjuk számítani 
az adott korú, nemű tenyésztési célú álla-
tok takarmányigényét. Ehhez képest maxi-
mum a csecsemőkkel és babákkal foglalko-
zunk, mindenki más lényegében azt eszik 
és úgy, ahogy akar és tud. Óriási anomália, 
hogy meg kell felelni egy növekvő ellátá-

Táplálkozás, élelmiszeripar és mérnöki felelősség

Tartós kényszerek



si, termelési kényszernek, eközben hatal-
mas a fehérjehiány, és tetemes mennyisé-
gű konzerváló-tartósító anyagot használ 
az élelmiszeripar, hogy az ételeink hosz-
szan eltarthatók, ízletesek, gusztusosak 
legyenek. Végső soron pedig ott húzódik a 
háttérben egy komoly profitéhség, ami az 
egész folyamatot mozgatja. A tudomány 
emberei időnként „lefekszenek” ennek, 
időnként meg nyakaskodnak és próbálják 
az igazukat érvényesíteni a profithajsza 
ellenében. De arról se feledkezzünk meg, 
hogy van egy nagyon komoly társadalmi 
igény és elvárás, vásárlói tudatosság is, 
amely az utóbbi években a hatványfügg-
vény szerint növekszik, és előbb-utóbb ki 
fogja kényszeríteni az élelmiszergyártók-
ból, a hatóságokból, hogy minél kevesebb, 
esetenként ártalmas konzerváló és adalék 
anyagot tegyenek az élelmiszerekbe.

– Barabási Albert-László, a világhírű 
hálózatkutató – aki újabban az élel-
miszerek összetevőit kutatja munka-
társaival – mesélte, hogy a hús sem 
„valódi” már, hanem húsmolekulák-
ból újraépített hús, vagy a boltokban 
kapható narancslé is laborokban ké-

miai anyagokra bontott, majd össze-
rakott folyadék…
Bánáti Diána: Ne felejtsük el, hogy a hábo-
rút követően az élelmiszerhiány volt a jel-
lemző, az volt a legfontosabb, hogy megfe-
lelő mennyiségben tudjunk alapanyagokat 
előállítani. Még ma is köztünk élnek azon 
generációk képviselői, akik úgy nőttek fel, 
hogy nem szabad semmit a tányéron hagy-
ni, mindent meg kell enni, akár többet is, 
mint amennyire a szervezetnek feltétle-
nül szüksége van. Később aztán egyre fon-
tosabb lett az élelmiszerek minősége, és 
előtérbe került a biztonság. Ez utóbbi egy 
részét meg tudja ítélni a fogyasztó, má-
sik részét viszont nem, hiszen nem láthat-
ja, milyen bakteriális szennyező anyagok 
lehetnek az élelmiszerekben. Az élelmi-
szerlánc szereplőinek közös felelőssége, 
hogy biztonságos ételeket juttassanak el 
a fogyasztókhoz. Ahogy nőtt az élelmisze-
rek választéka, úgy jelentek meg a külön-
féle minőségi kategóriák. Bármilyen hús-
készítményből tudunk kiváló minőségű, 
de ahhoz hasonló, lényegesen olcsóbb és 
kisebb hústartalmú terméket is előállíta-
ni, és ezekre a gyengébb minőségű élelmi-
szerekre is megvan az igény és a kereslet. 

Egyre több az ún. üres kalória, megnőttek 
a dózisok a gyorséttermi láncoknál is, és az 
ülőmunka uralkodóvá válásával már nem 
különül el a három főétkezés, hanem szin-
te egyhuzamban eszünk, nassolunk, rág-
csálunk valamit, sajnos sokszor korlátlan 
mennyiségben. Közös felelősségről van 
szó, nemcsak az ipar felelősségéről, hanem 
a fogyasztói felelősségről is. Igaza van Vé-
ha professzornak abban, hogy tudatosab-
bak a fogyasztók, egészségtudatosabbak, 
de nem mindig támaszkodnak megalapo-
zott, pontos és szakszerű információkra. 
Nagyon könnyű elhitetni a vásárlókkal ha-
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zugságokat is, és pontosan ezért került elő-
térbe a szakmánkban az ún. kockázat-előny 
becslés jelentősége. Minden élelmiszer fo-
gyasztása járhat bizonyos mértékű kocká-
zattal és előnyökkel. Gondoljunk például 
arra, hogy ha az Északi-tengeren nagyfokú 
a nehézfém-szennyeződés, akkor az érin-
tett országokban azt fogják tanácsolni a vá-
sárlóknak, hogy egy héten legfeljebb két-
szer egyenek halat. Nálunk, ahol a lakosság 
szinte egyáltalán nem fogyaszt halat vagy 
bármi mást, amivel ómega-3 zsírsavakat 
juttathat a szervezetébe, azt fogják taná-
csolni a szakemberek, hogy egyenek leg-
alább kétszer a héten halat. Minden egyes 
élelmiszernél mérlegelni kell a veszélye-
ket, az előnyöket, és igaz ez például a kü-
lönféle adalék és szennyező anyagok ese-
tében. Az összes felmérés azt mutatja, hogy 
az Európai Unióban – Magyarországon kü-
lönösképpen – a fogyasztók a növényvédő 
szerek maradványaitól rettegnek legjob-
ban, holott a szakemberek pontosan tud-
ják, hogy nem ezek jelentik a legnagyobb 
veszélyt. Azért használnak növényvédő 
szereket – feltéve és elvárva, hogy roppant 
szigorú szabályok mellett használják fel 
ezeket –, hogy megakadályozzák a penész-
gombák elszaporodását, amik valóban to-
xikus anyagokat termelnek, rákkeltőek, 
karcinogén, teratogén, mutagén hatásúak, 
szaporodásbiológiai károsodást okoznak, 
egyszóval rendkívül mérgezők.
Véha Antal: A tudomány ma már használ-
ja az epigenomika eredményeit. Mole-
kuláris szinten megválasztható, milyen 
molekulák alkalmasak az egészség fenn-
tartására, vagy valamilyen egészségkáro-
sodás kompenzálására. Ezt persze nem le-
het a mindennapok szintjére hozni, nem 
lehet mindenkinél célzottan, a genetikai 
eltéréseknek megfelelően alkalmazni. És 
ne felejtsük el, a magyar vásárlók nagyon 
árérzékenyek.
Bánáti Diana: A fogyasztók egyre inkább 
elvárják, hogy a pénzükért friss vagy friss-
nek látszó, „természetes” élelmiszereket 
kapjanak, de azért legyenek hosszan el-
tarthatók – ami már önmagában ellent-
mondás –, visszazárható csomagolásúak 
stb. Nem tudnak különbséget tenni a kü-
lönféle adalék anyagok vagy tartósító-
szerek között. Utóbbiakat pontosan azért 
használjuk, hogy megakadályozzuk a pa-
togén kórokozó mikroorganizmusok elsza-
porodását. Vannak olyan adalék anyagok, 
amiket a technofunkcionális tulajdonsá-

gaik miatt használunk, és a jogszabályok 
szigorúan meghatározzák, hogy csak bizo-
nyos cél elérése érdekében alkalmazhatók. 
Persze tudjuk, hogy vannak olyan cégek, 
amelyek kicsit túlzásba viszik ezek adago-
lását. Nemrégiben fordult elő, hogy az Eu-
rópai Élelmiszerbiztonsági Hivatal – amely 
élelmiszerek esetében a tudományos koc-
kázatbecslést végzi – javasolta az egyik 
adalék anyag, a titánium-dioxid betiltá-
sát, egyelőre takarmányokban. Ezt egyéb-
ként fehér ételfestékként használták – pél-
dául rágógumikban, tortabevonatnál –, és 
korábban biztonságosnak vélték, az újabb 
kutatási eredmények alapján azonban töb-
bé már nem tekinthetjük biztonságosnak.

– Korunk egyik legtöbbet használt ki-
fejezése a „mentes”. E-szám-mentes, 
glutén- és laktózmentes, „minden-
mentes”…
Bánáti Diána: Sokkal több fogyasztó hi-
szi azt magáról, hogy valamiféle élelmi-
szer-intoleranciában vagy -allergiában 
szenved, mint ami valóban kimutatható és 
bizonyítható. Másrészt tényleg folyamato-
san emelkedik azok száma, akik általában 
érzékenyek valamire, a szervezetük nehe-
zebben tolerálja a szennyező anyagokat, 
legyenek azok bizonyos élelmiszerek vagy 
épp pollenek. 
Véha Antal: Erre még „ráfejel” a stresz-
szes életmód, meg a sokféle környezeti 
ártalom, ami szinte mindenütt körbevesz 
bennünket. Sokan keresik az alternatívá-
kat, hogy miként tudnának boldogabb és 
megelégedettebb életet élni, és gyorsan 
kikötnek a reformboltban, a bioboltban, 
természetgyógyász-magazint olvasnak, 
keresgélnek a neten, és óhatatlanul is fel-
csipegetik az odavetett marketingmor-
zsákat. Nem mondhatjuk, hogy a Föld va-
lamennyi lakosa vagy akár többségük 
élelmiszer-érzékeny lenne, sőt úgy tűnik, 
hogy az emberiség életminőségéhez és a 
létfenntartáshoz például a gluténbázisú 
lisztes termékek alapvetően járulnak hoz-
zá, lényegében eltartják az emberi popu-
lációt. A mai tömegtermelési és -ellátási 
kényszer ebbe az irányba hat, a mezőgaz-
daságnak elő kell állítania a búzát, rozst, 
zabot stb., talajadottságtól és éghajlattól 
függően az egész világot el kell látni élel-
miszerrel. A gabonanemesítők hihetetlen 
küzdelmet folytatnak azért, hogy a glutén-
származékokat visszaszorítsák, ám ha a ga-
bonából hiányzik a glutén, nem lehet olyan 

nagy térfogatú és szép sütőipari terméket 
készíteni. Arányokon, belső viszonyokon 
persze lehet javítani, de nem lehet min-
dent megváltoztatni. 
Bánáti Diána: Vitathatatlanul szükség 
van ezekre a termékekre. Húsz évvel ez-
előtt még nem voltak „mentes” termé-
kek a polcokon, és azok a fogyasztók, akik 
az élelmiszer-érzékenység valamilyen 
komolyabb tüneteit produkálták, nagy 
gondban voltak. De az is igaz, hogy erre az 
egész „mentes”-jelenségre az élelmiszer-
marketing is erőteljesen rájátszik. Ha mi 
a professzor úrral gyorsan meg akarnánk 
gazdagodni vagy gyorsan kétes hírnevet 
szerezni, kitalálunk egy hangzatos diétát, 
esetleg írunk egy könyvet arról, hogy ez a 
„borzasztó” élelmiszeripar hogyan „mér-
gezi” az embereket.

– Mit gondolnak, melyek voltak az 
elmúlt évtized legfontosabb élelmi-
szeripari innovációi?
Bánáti Diána: A modern feldolgozá-
si technológiákkal úgy tudunk biztonsá-
gos élelmiszert előállítani, hogy a lehe-
tő legjobban megőrizzük a nyersanyagok 
tápértékét. Napóleon annak idején kiad-
ta a parancsot, hogy a katonáinak bizto-
sítani kell az ellátást, erre megszületett 
a konzerválás technikája. Napjainkban 
már olyan technológiák állnak rendelke-
zésünkre, mint a nagynyomású kezelés, a 
hidegplazma vagy a pulzáló elektromos 
térerő. Valljuk be, ha egy fogyasztó hall 
egy ilyen gyártási eljárásról, megijed, és 
azonnal elutasítja. Számos új élelmiszer-
feldolgozási technológia létezik, de na-
gyon ügyelnünk kell arra, hogy megfe-
lelően elmagyarázzuk a fogyasztóknak, 
közérthetően közöljük, mi mire alkalmas, 
a tudományos közösségnek pedig leg-
alább ennyire ügyelnie kellene az etikai 
aspektusokra. Ma már rendelkezésünkre 
áll a nanochip-technológia. Miniatűr labo-
ratóriumként tudunk chipet keringetni az 
emberi véráramban, ami információkat 
küld egy külső eszköznek arról, milyen a 
vérünk összetétele és milyen táplálékra 
lenne szükségünk. 
Véha Antal: A tudományt és a technológiát 
sosem szabad statikusnak vélni. Mérnökök 
vagyunk, ismerjük a dinamikus egyensúly 
fogalmát. Az élelmiszeripari technológiá-
ban vagy a konyhatechnológiában is óriási 
a technikai fejlődés, rengeteg az újdonság, 
a hasznos új eljárás vagy élelmiszerfor-
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ma, amelyek mind azt célozzák, hogy a 
fogyasztók friss, kockázatmentes, élel-
miszertől elvárható minőséget kapjanak. 
Megjelentek azok a funkcionális élelmisze-
rek is, amik célzottan, az átlagosnál vala-
miből kevesebbet vagy többet tartalmaz-
nak – és nem keverendők össze a „mentes” 
termékekkel. 
Bánáti Diána: Napjaink talán legdivato-
sabb innovációja az ún. húsanalóg élelmi-
szer. Óriási összegeket fektetnek ebbe. El-
hangzott a beszélgetés elején, hogy a világ 
fehérjeigényét hagyományos módon – ál-
lati fehérjével – már nem lehet biztosítani. 
Az alternatív fehérjeforrások alkalmazásá-
nak ma három útja látszik: a laboratórium-
ban szövettenyészetből vagy Petri-csészé-
ben előállított hús, a zöldségalapú, húsnak 
látszó termékek, illetve rovarok mint fe-
hérjeforrások.    
Véha Antal: Egy amerikai vállalat növényi 
alapú fehérjéből állít elő húsanalóg élelmi-
szereket, ami nem mondom, hogy egy rán-
tott hússal egyenértékű, de végeredmény-
ben jól süthető, jól szeletelhető és finom.
Bánáti Diána: Nagyon sok olyan szenzor 
született, amelyek kifejezetten a fogyasz-
tók táplálkozásáról, egészségi állapotáról 
nyújtanak információkat – létezik fogba 
építhető szenzor és kapszulaként lenyel-
hető miniatűr detektor, számtalan appli-
káció és IT-alapú fejlesztés –, amik alapján 
személyre szabott étkezési tanácsok ad-
hatók. Nagyon sok előnye, de sok hátránya 
is lehet a dolgoknak. Ki szeretné például, 
hogy a biztosítója jóval nagyobb össze-
get fizettessen vele, mert figyelték, miből 
mennyit evett, a kelleténél több zsírt vagy 
szénhidrátot fogyasztott.

– Létezik egyáltalán mindenkire ér-
vényes táplálkozási tanács?
Bánáti Diána: Nem. Minden országban van-
nak táplálkozási ajánlások – ezeket egyre 
többet kritizálják szakmán belül –, valahol 
okostányérnak ábrázolják, máshol pira-
misnak, búgócsigának vagy pagodának, és 
meghatározzák, melyek azok az alapélel-
miszerek, amikből nagyobb mennyiségben 
fogyasszunk, és mik azok, amikből kevés is 
elegendő. Ezek országonként eltérőek, de 
arra is akad példa, hogy egy országon be-
lül különböző táplálkozási ajánlások érvé-
nyesek, Belgiumban például a flamand és 
a vallon közösségnek külön ajánlás készül. 
A digitalizáció, a szenzorok megjelenése az 
egész élelmiszerláncra jellemző. A mező-

gazdaságban szenzorok segítségével pre-
cízen ki tudjuk számolni, mennyi perme-
tezőszerre van szükség, a drónokkal pedig 
sokkal pontosabban tudjuk kijuttatni a kel-
lő mennyiségű növényvédő szert. Ma már 
nem kell mindent lepermetezni, csak azo-
kat a területeket, ahol bizonyítottan kárte-
vők vannak jelen.
Véha Antal: Lehet forradalmasítani egy 
olyan aprítási vagy hőkezelési művele-
tet, amit egyébként ötszáz éve ismerünk, 
de a legjelentősebb innovációnak mégis 
a nagyüzemi precíziós élelmiszergyártást 
tartom, a technológiai fejlődés egyik fő 
mozgatórugójának pedig a digitalizációt. 
Léteznek olyan iparági szektorok, ahol az 
üzemekben már emberi munkaerőre sincs 
szükség. Magam is jártam Svájcban ilyen 
őrlőüzemben, ahol minden folyamatot 
számítógépek vezérelnek, és a rendszer 
csak akkor hívja a karbantartót, ha valame-
lyik érzékelő jelez, hogy az egyik villany-
motor rendellenesen melegszik, kére-
tik befáradni az üzembe. Világítás sincs 
az üzemben, hiszen nincs is rá szükség. A 
mérnök a tervezésnél és a termelésirányí-
tásnál dominál. Azt el kell ma már felejteni, 
hogy beérkezik a krumpli meg az uborka, 
és százhatvan asszony elkezdi körömke-
fével tisztogatni. Ennek az időszaknak vé-
ge. Nem elegendő a barkácsolás, a háztá-
ji gazdálkodás – digitalizációra, robotikára 
és precíz mérnöki tervezésre van szükség. 
El kell fogadnunk, hogy ha az emberiség 
túl akarja élni a saját maga diktálta őrüle-
tes tempót, akkor olyan mennyiségben és 
minőségben kell élelmiszert előállítania, 
ami korábban elképzelhetetlen volt.

– Mennyire sebezhetők az élelmiszer-
láncok járványok esetén?
Véha Antal: Globálisan tízezrek dolgoz-
nak azon, hogy ezek a lehetséges biotikus 
és abiotikus stresszek ne történhessenek 
meg, vagy ha mégis, a következmények ne 
legyenek tragikusak. A vírusjárvány rávilá-
gított, mennyire fontos, hogy legyen nem-
zeti élelmiszeriparunk. Láthattunk, hogyan 
állt le a nemzetközi fuvarozás, miként sza-
kadoztak szét az ellátási láncok – nemcsak 
a Mercedesbe nem jutott chip –, és hogy egy 
nemzetgazdaság mennyire kiszolgáltatott 
lehet a külföldi piacoknak. Az ország e té-
ren alapvetően jól vizsgázott, s ez az egyik 
oka annak is, hogy az előttünk álló időszak-
ban az állam óriási hangsúlyt fog fektetni a 
szektor technológiai fejlesztéseire. 

Bánáti Diana: A szakemberek számítot-
tak rá, hogy előbb-utóbb kipattan egy vi-
lágjárvány, felbukkan egy olyan fertőző 
kórokozó, ami állatról emberre kerülve 
mutálódni fog, és villámgyorsan szétter-
jed minden kontinensen. Sajnos bármikor 
jöhet egy újabb kártevő, egy újabb bak-
térium, vírus, vagy az éghajlatváltozás-
ból adódó újabb katasztrófahelyzet. Ezért 
beszélünk egyre gyakrabban nemcsak az 
élelmiszer-ellátó rendszer fenntartható-
ságáról, hanem arról is, hogy milyen a re-
zilienciája, az ellenálló képessége. Ebben 
valóban jól vizsgázott nemcsak a magyar, 
hanem általában az európai ellátórend-
szer. Nyilvánvalóan nem törekedhet min-
den ország önellátásra, globalizált vilá-
gunkban ennek nincs is túl sok értelme. 
Magyarországnak azonban kiváló adottsá-
gai vannak ahhoz, hogy jó minőségű alap-
anyagokat állítson elő, vétek lenne ezeket 
nem feldolgozni – megfelelő mennyiség-
ben és minőségben. 

– De nyugtassanak meg, ugye nem 
az a jövő, hogy űrhajóskajákon és ro-
varokon fogunk élni?
Bánáti Diána: Remélem, nem. 
Véha Antal: Pedig sok jel mutat arra, hogy 
pontosan efelé tartunk. Egy idő után egy-
szerűen nem lesz a piacokon elegendő 
szarvasmarha, csirke vagy gofrialapanyag. 
Nemrég együtt vettünk részt professzor 
asszonnyal egy élelmiszer-tudományi kon-
ferencián, Rotterdamban. Az egyik holland 
egyetem standján a szemünk láttára készí-
tettek 3D nyomtatással jóízű süteményt. 
Szintén itt mutatták be egy növényi bázisú 
steak előállítását, ami ugyanolyan tápérté-
kű, állagú és ízű volt, mintha valódi húsból 
sütötték volna. Az „űrhajóskajákban” a tu-
dás, a tudományos eredmények tulajdon-
képpen sűrítve jelennek meg, és ezek az 
élelmiszerek rendkívül jól tárolhatók, bár-
mikor bevethetők, pandémia vagy akármi-
lyen haváriahelyzet idején is megoldást je-
lenthetnek.
Bánáti Diána: Szerintem képesek leszünk 
nagy mennyiségben biztonságos élelmi-
szert előállítani, de hozzáteszem, azért 
sokkal szívesebben eszem meg az édes-
apám kiskertjében termett paradicsomot. 
Az élelmiszereknek élvezeti értékük van, 
a jó ételek társaságban való elfogyasztása 
hozzátartozik a kultúránkhoz, és bízzunk 
benne, hogy ez még jó ideig nem fog eltűn-
ni az életünkből. 
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A 2017–2021. évek közötti idő-
szak lényegesen eltért a Ma-
gyar Mérnöki Kamara eddigi 
négyéves periódusaitól. Ez az 
időszak olyan kihívásokat tar-
talmazott, amelyek a köztes-
tület eddigi történetében alig 
vagy egyáltalán nem fordultak 
elő. A kihívások egy része a 
kamara működésének alapve-
tő feltételeihez kapcsolódott, 
másik része a koronavírus-jár-
ványhoz, amely a hétköznapi 
élet alapjait támadta meg.

Dr. Virág Rudolf

A kamara – a menetrend szerinti teendői-
nek teljesítése mellett – eredményeket ért 
el az érdekképviselet terén, megújította 
továbbképzési és vizsgarendszerét, szer-
vezeti működését, bővítette szolgáltatása-
it és megőrizte gazdálkodásának stabilitá-
sát, miközben költségvetési főösszegét a 
saját vállalkozásaiból eredően még folya-
matosan növelte is. A kamara mindezzel – a 
ciklus rendkívüli kihívásai ellenére – meg-
felelő alapokat teremtett a következő idő-
szak eredményes tevékenységéhez.

Érdekképviselet
A mérnöki köztestület elismerte legjobbjainak 
teljesítményét: a kamara kitüntetéseit ado-
mányozta, illetve állami kitüntetés ado-
mányozását kezdeményezte azoknak, akik 

szakmai életútjukkal, kiemelkedő mérnöki 
teljesítményükkel, a magyar mérnökök kö-
zösségéért, a kamaráért végzett tevékeny-
ségükkel példát mutattak és hozzájárultak 
a mérnökség elismeréséhez.

Szakmai önkormányzatunk jogszabályo-
kat kezdeményezett, melynek során elké-
szült – társkamaránkkal, a Magyar Építész 

Kamarával egyeztetve – a szakmagyakor-
lás legfontosabb szabályozása, a „266-os” 
jelentős módosításának tervezete, amely 
elérte a közvetlen kormányzati döntés-
előkészítés szintjét. Eredményesen indít-
ványoztuk – többek között – a tűzvédelem, 
az e-közműrendszer, az építési kivitelezés, 
az alagúttervezés, továbbá több energe-

MMK – 2017–2021

A jövőt szolgáló ciklus
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tikai tárgyú jogszabály módosítását. Társ- 
szakmai szervezetekkel közösen előkészí-
tettük az építési beruházási folyamatok 
rendszerének (BFR) koncepcióját.

Az MMK megszilárdította a „minden mér-
nök kamarája” elv alkalmazását, ennek je- 
gyében támogatta az informatikával fog-
lalkozó műszaki szakemberek kamarai tag-
sága feltételeinek megteremtését. A gyor-
san bővülő mérnökképzés miatt az elv 
érvényesítése egyre nagyobb figyelmet 
követel majd, kiemelve az épített környe-
zet létrehozásával és működtetésével kap-
csolatos mérnöki területek integrálását.

Felülvizsgáltuk az ajánlott tervezői díjsza-
bást, amelyre két alkalommal is sor került: 
először a ciklus elején, 2017-ben emelte 
az MMK elnöksége az ajánlott tervezői na-
pidíjakat, másodízben pedig 2020-ban – a 
küldöttgyűlés döntése alapján – került sor 
a felülvizsgálatra, és egyúttal a rendszeres 
éves felülvizsgálat ütemezésére, valamint 
az éves felülvizsgálat módszerének meg-
határozására is.

Biztosítottuk a közbeszerzési érdekkép-
viseletet, egyrészt a Magyar Építész Ka-
marával együttes képviselet keretében 
a Közbeszerzési Hatóság mellett működő 
tanácsban, másrészt azzal, hogy több eset-
ben is eredményesen érvényesítettük ezt 
igénylő tagjaink érdekeit az előzetes vi-
tarendezési eljárás keretében, miközben 
megóvtuk a szabályozásban korábban el-
ért eredményeket.

A kamara eredményesen törekedett esz-
közbeszerzési pályázatok kiírására, és ez a 

ciklusban kétszer is eredményre vezetett. 
Először 2019 végén, majd 2021 elején je-
lent meg a tervezőirodák számára kiírt pá-
lyázat. A második pályázatban már a mik-
rovállalkozások is pályázhattak. További 
feladat annak biztosítása, hogy pályázat-
tal az önálló egyéni vállalkozók is fejlesz-
tési forrásokhoz juthassanak.

Az MMK elérte a kedvezményes szabvány-
hoz jutást, így ebben a ciklusban 2019-ben 
fordult elő először, hogy a szabványok jelen-
tős kedvezménnyel hozzáférhetővé váltak. 
A kedvezmények 2021-ben is rendelkezés-
re állnak. A kamara megerősítette részvéte-
lét a magyar szabványosításban, több szab-
ványfordításában is közreműködünk.

Támogattuk a fiatal mérnököket, ennek 
keretében segítettük az egyetemek ren-
dezvényeit, biztosítottuk a feltételeket a 
Magyar Energetikai Társaság (MET) fiatal-
jainak éves üléseihez. Támogattuk az OTDK 
Műszaki Tudományi Szekciója munkáját, 
több bizottságba képviselőket delegál-
tunk. A kamara a Mérnöki Innovációt Tá-
mogató Alapítvány (MITA) segítségével je-
lentős összeggel ismerte el a kimagasló 
diplomákat, szakcég jelentős támogatásá-
val szervezte meg kiemelkedő közlekedés-
mérnöki diplomák elismerését, támogatta 
továbbá a Tartószerkezeti Tagozat ifjúsági 
szekciójának megalakulását.

Az MMK kibővítette a partnerszervezetek-
kel való együttműködést, ennek keretében 
kiemelt kapcsolatot tart fenn a törvényes-
ségi felügyeletet ellátó Miniszterelnök-
séggel mint az építésügyi szabályozásért 

és már a geodéziai tevékenységért is fele-
lős minisztériummal. Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztériummal (ITM) fennálló 
kapcsolat kiterjed az építésgazdaság, az 
energetika, a közlekedés, a gázipar, az in-
formatika szabályozásának területére, to-
vábbá konkrét – elsősorban energetikai tár-
gyú – projektek lebonyolítására. Hasonlóan 
közös projektben való közreműködéshez 
vezetett a Belügyminisztériummal mint a 
vízgazdálkodás és vízépítés kormányza-
ti felelősével fennálló kapcsolat. Szoros 
együttműködés alakult ki a Magyar Ener-
getikai és Közműszabályozási Hivatallal, 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tósággal, a Magyar Szabványügyi Testület-
tel és – különösen egyes projektekben – az 
ÉMI Nonprofit Kft.-vel és a Lechner Tudás-
központtal.

Szorosabbá vált a kamara kapcsolata az 
egyetemekkel. A felsőfokú műszaki kép-
zés alakítására, továbbá a FEANI-tagsággal 
összefüggő együttműködésre külön meg-
állapodások születtek.

Lényegesen intenzívebbé vált a Magyar 
Építész Kamarával fennálló kapcsolat. A ka-
mara visszatért a szakmai köztestületek fó-
rumára, a Magyar Szakmai Kamarák Szövet-
ségébe, és kiemelten fontos kapcsolatot 
alakított ki az Építési Vállalkozók Országos 
Szakszövetségével (ÉVOSZ). Előbbiekkel, 
valamint a Magyar Tanácsadó Mérnökök és 
Építészek Szövetségével (TMSZ), továbbá a 
projektmenedzserek szervezetével (MPSZ) 
kialakult együttműködés alapozta meg a 
beruházáslebonyolítói mesteriskolát. A ka-
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mara erősítette kapcsolatait a különböző 
szakmákat képviselő szervezetekkel, mint 
a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szö-
vetség, a Magyar Energiahatékonysági Inté-
zet, az Építéstudományi Egyesület.

A nemzetközi kapcsolatokban prioritást 
kaptak a V4 országok mérnökszervezetei. 
A kamara minden évben képviseltette ma-
gát a találkozókon. A járvány megakadá-
lyozta, hogy kamaránk lebonyolíthassa 
a 2020-ban esedékes és már megszerve-
zett magyarországi találkozót. 

A 2018 szeptemberében megrendezett 
Építőmérnök 200 programsorozat kereté-
ben együttműködési megállapodást kö-
töttünk az angol partnerszervezettel, és 
fenntartottuk tagságunkat az ECEC szerve-
zetében is. Kamaránk csatlakozott a FEANI 
szervezetéhez. A magyar mérnökök nem-
zetközi elismertségét növelte a 2019. évi 
albániai földrengést követő gyors és ered-
ményes segítségadás is. Kamaránk kép-
viselői rész vettek a bajor, a baden-würt-
tembergi és az ausztriai mérnöknapok 
rendezvényein.

Továbbképzés  
és vizsgáztatás

A mérnöki kamara tartalmi és technikai té-
ren egyaránt megújította vizsgarendszerét. 
A kamara kiemelt súlyt fektetett a jogo-
sultságok jelentőségéhez méltó szakmai 
és technikai vizsgafeltételek megteremté-
sére. A járványhelyzetre válaszként kialakí-
totta az online vizsgarendszert, megújította 
az informatikai eszközállományt, felülvizs-
gálta és lényegesen bővítette a vizsgakér-
déseket, részletesebb felkészítő segédle-
tek készültek. Megújult a vizsgabizottság 
ügyrendje és díjrendszere, kibővült tagsága.

Az MMK mesteriskolákat szervezett és be-
vezette a távoktatást, így alapvetően meg-
újította a kamara legfontosabb tevékeny-
ségét. Aktualizálta és bővítette a jogi 
továbbképzés anyagait. A sürgős felkészí-
téseket igénylő kérdésekben (e-közmű, 
GDPR) és a kontakt jogi továbbképzésben 
alkalmazta a regionális képzést. Megala-
pozta a piaci igényekre reagáló mesteris-
kolai képzéseket, amelyek igazolták létjo-
gosultságukat: népszerűek és jó példái a 
szakmai szervezetek együttműködésének. 
A vírushelyzetre reagálva kiépítette a táv-
oktatás komplex, magas színvonalú rend-
szerét. Mindeközben érvényesítette azt az 
alapelvet, hogy a továbbképzés bevételei 
a kamara bevételei maradjanak.

Szolgáltatások  
és új kötelező feladatok

A mérnöki kamara az elmúlt ciklusban ki-
bővítette a tanúsítások körét és erősítette el-
fogadottságukat, ezzel bizonyította a ta-
núsítások szükségességét. A tanúsítások 
korábban megszűnt jogosultságokat he-
lyettesítenek, továbbá új szakterülete-
ket jelenítenek meg. A tanúsítások fajtái-
nak száma és a kiadott tanúsítások száma 
egyaránt növekedett. Új elem, hogy egyes 
tanúsítások már egyes jogosultságok-
hoz kapcsolódó többletkövetelménye-
ket jelentenek és igazolnak. Van tanúsítás, 
amelynek megszerzése csak külön vizsgá-
val lehetséges. Koncepcionális jelentősé-
gű, hogy a tanúsítások köre és piaci elfoga-
dottsága tovább növekedett.

A kamara jelentős energetikai blokkot épí-
tett ki a ciklus alatt. Ez a tény tükrözi a ka-
mara kormányzati elismerését és tagjai 
szaktudásának megbecsülését. A kamara 
végzi az energetikai auditorok és szakre-
ferensek vizsgára felkészítését, vizsgáz-
tatását, továbbképzését, valamint az ál-
lampolgárok és vállalkozások számára az 
energetikai tanácsadást és az ehhez kap-
csolódó értékelési feladatokat, továb-
bá a gázszerelők nyilvántartását és iga-
zolványaik kiadását, 2022. január 1-től 
pedig ellátja a fűtési és légkondicionáló 
rendszerek felülvizsgálóinak továbbkép-
zését, szakmai ellenőrzését, megállapít-
ja ajánlott díjaikat. A feladatok jogszabá-
lyi és szakmai előkészítése folyamatban 
van. Mindezeken túlmenően a ciklusban  
a kamara több, az ITM és a MEKH szervezé- 
sében lebonyolított egyedi energetikai 
projektben vett részt.

Köztestületünk megújította és eredmé-
nyesebbé tette a FAP-rendszert, ezzel szoro-
san összekapcsolta a hétköznapi hasznos-
ságot a megemelt minőségi elvárásokkal. 
Ennek eléréséhez módosította az ügyren-
det és újjáalakította a FAP-testületet. Ma 
már csak olyan FAP-anyagok készülnek, 
amelyek alkalmasak arra, hogy megje-
lenjenek a kamara honlapján és gyakor-
lati szakmai-módszertani segítséget je-
lentsenek tagjainknak. A legkiválóbb 
tanulmányok keresett szakkönyvként is 
megjelentek.

Bővítettük a kamarai kedvezményeket – 
az eddigi kedvezmények (gépjárművásár-
lás, telefondíj, számladíj) mellé újabbakat 
kapcsoltunk (szakmai felelősségbiztosítás, 
utasbiztosítás, Mol-kártya).

Alapvetően megújítottuk a kamarai kom-
munikációt, ami a ciklusban elért egyik leg-
jelentősebb eredmény. A kamara 2019-ben 
(az előző kiadó csődje miatt) átvette a Mér-
nök Újság szerkesztését és kiadását, meg-
újította a lap grafikáját, fejlesztette a hon-
lap tartalmát és megjelenését, kéthetente 
megjelenteti a hírlevelet. A mernokvagyok.
hu weboldal rövid idő alatt népszerű hír-
portál lett. Több szakmai tagozat saját hon-
lapot fejlesztett és működtet, a közmédiá-
ban pedig szélesebb körben jelenik meg a 
kamara tevékenysége.

A kamara bővítette a jogi és szakmai ta-
nácsadást, ami tükrözi a kamara tekinté-
lyének, elismertségének növekedését. 
Az utóbbi időben jelentősen nőtt a jogi és 
szakmai tanácsadás iránti igény, továbbá 
tanulmányszintű tanácsadási igények is 
felmerültek. A szakmagyakorlók részére 
vállalkozási szerződésminták készültek. 
Ezeken túlmenően jogszabályokban in-
tézményesült az energetikai tanácsadás, 
és bővült az egyes projektekben való 
közreműködés is. Mindez egyértelműen 
jelzi: a kamara tagjainak tudásanyaga a 
szakmai és szervezeti tekintély komoly 
bázisa.

A működés terén…
A mérnöki kamara felülvizsgálta és korsze-
rűsítette szabályzatait, ennek keretében a 
2017–2020 közötti időszakban 11 szabály-
zat jelentős módosítására vagy megújí-
tására került sor. A megújított szabályza-
tok megbízható keretet adtak a tervező, 
szakértő mérnökök munkájához, a kama-
ra működéséhez. Az alapszabály-előkészí-
tő bizottság elkészítette az új alapszabály 
tervezetét, amelynek előterjesztése a kö-
vetkező elnökség feladata lesz.

Az MMK megőrizte a költségvetési stabili-
tást és növelte saját bevételeit, ami ebben a 
ciklusban – különösen a járvány időszaka 
alatt – nagy érték. Az extrém körülmények 
között nem csupán a gazdálkodás stabili-
tását sikerült megőrizni, de nőtt a tag- és 
nyilvántartási díjakon felüli saját bevételek 
jelentősége és a költségvetésen belüli rész-
aránya is. Ebben a négyéves időszakban a 
kamara gazdálkodása végig pozitív ered-
ménnyel zárt, amelyből évről évre tudtuk 
növelni a szakmai munkára és a tagozatok 
finanszírozására fordított összeget. A ciklus 
végére a kamara tartalékai is növekedtek, 
jelenleg csaknem félévnyi működésre ele-
gendők. Mindezzel a kamara szilárd start-
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követ biztosít a következő ciklus gazdálko-
dása számára.

Mérnöki köztestületünk jelentős több-
lettámogatást biztosított a szakmai tagoza-
toknak, ami a ciklus egyik kiemelkedő ered-
ménye. Egy szakmai kamarában alapvető 
jelentőségű a szakmai tagozatok tevékeny-
ségének támogatása. Ebben a ciklusban 
lényegesen javult a tagozatok pénzügyi 
helyzete: jelentősen nőtt gazdálkodási sta-
bilitásuk és működési költségkeretük, to-
vábbá több területen javult a tagozatok 
tagjai által végzett feladatok elismerése is 
(munkacsoportok, OSZMSZT és BVSZT díja-
zása, vizsgarendszer felülvizsgálata). A ta-
gozatok adminisztratív tevékenységét fő-
titkársági referensek segítették.

Az MMK korszerűsítette az igazgatási és a 
pénzügyi adminisztrációt, átszervezte az in-
formatikai üzemeltetést. 2017 végével lé-
pett hatályba az országos és a területi 
kamarákra is kötelező új elektronikus ügy-
intézési törvény, amely számos felada-
tot jelentett a kamarák számára: ma már 
mindegyik szervezet – országos és területi 
kamara – rendelkezik hivatali kapuval, ké-
pes biztosítani a jogszabály szerinti e-ügy-
intézési lehetőségeket. Ehhez kapcsoló-
dóan 2020-ban megújultak az iratkezelés 
szabályai is, amellyel először a kamara tör-
ténetében egységes, elektronikus iktatási 
rendet vezettünk be az országos és a terü-
leti kamaráknál. Eközben kényszerűségből 
le kellett vezényelni a kamarai nyilvántar-
tási rendszer üzemeltetőjének a változását 
is, amely szintén zökkenők nélkül zajlott le. 
A területi kamarák által is használt közpon-
ti rendszer az elmúlt években elsősorban 
a pénzügyi, számviteli moduljában újult 
meg, amely hozzájárult a területi kamarák 
adminisztrációs feladatainak csökkentésé-
hez, egyszerűsítéséhez.

A mérnöki kamara eredményesen kezelte 
a járványhelyzet következményeit, jóllehet 
az eddig nem tapasztalt kihívást jelentett. 
A kamara a járványhelyzetben részletes 
és aktuális tájékoztatást biztosított hon-
lapján tagjainak és a területi kamaráknak, 
miközben teljesítette a kormányzati in-
formációs igényeket is. A kamara kiadta a 
szükséges belső szabályozásokat, testüle-
tei átálltak az online működésre, munka-
szervezete (főtitkárság) pedig nagyrészt a 
távmunkára. Bevezette az online tovább-
képzést és vizsgarendszert, ez utóbbit el-
sőként a hagyományosan újító szellemű 
villámvédelmi szakterület bonyolította le.

Lebonyolítottuk a székhelyváltást, amely 
szintén a nem tervezhető feladatok közé 
tartozott. E kényszerű lépés következté-
ben – a korábbi bérbeadó által biztosított, 
a feltételeknek megfelelő és a BPMK-val 
közös üzemeltetés takarékossági előnyeit 
biztosító körülmények között – a kamara új 
székhelyen, továbbra is bérleti jogviszony 
keretében folytatja tevékenységét.

Az MMK több száz testületi üléssel és a fő-
titkárság munkájával biztosította a kamara 
működéséhez szükséges döntéseket, a tes-
tületek tevékenységének szakmai és admi-
nisztratív támogatását. A testületek meg-
hozták a szükséges döntéseket, amelyek 
megfeleltek a törvényességi követelmé-
nyeknek is. A főtitkárság mind a „hétköz-
napi”, mind veszélyhelyzeti feltételek kö-
zött biztosította a testületi döntésekhez, a 
továbbképzéshez, a vizsgákhoz, a kamarai 
szolgáltatások megszervezéséhez és azok 
napi szintű eléréséhez, a hatósági munká-
hoz, valamint az egyedi projektek teljesí-
téséhez szükséges szakmai és szervezési 
hátteret, megfelelt a folyamatosan bővülő 
feladatkörből és az egyedi, nem tervezhe-
tő kihívásokból adódó követelményeknek. 
A testületek döntései és a főtitkárság mun-
kája több területen – így a továbbképzés, 
a vizsgarendszer, a kommunikáció, a szak-
mai felelősségbiztosítás és a tanúsítás terén 
– megújították a kamara legfontosabb szol-

gáltatásait, hozzájárulva ezzel a következő 
időszak eredményeinek előkészítéséhez is.

Az MMK szakmai testületekben, munka-
csoportokban képviselte a szakmagyakorlók 
érdekeit, így a kamara képviselői jelen vol-
tak és vannak – többek között – a Magyar 
Innovációs Szövetség választmányában, 
a Construma díjbizottságában, a Mester-
séges Intelligencia Koalícióban, az Építési 
Műszaki Szabályozási Bizottságban, a Ma-
gyar Szabványügyi Testület műszaki bizott-
ságaiban, a Közbeszerzési Hatóság mellett 
működő tanácsban, az ITM több munkabi-
zottságában, az OKF Tűzmegelőzési Bizott-
ságában, a Nemzeti Mintaterv Katalógus 
zsűrijében, az Energetikai Innovációs Ta-
nácsban és az EU operatív programok mo-
nitoringbizottságaiban, energiahatékony-
sági munkacsoportokban. A képviselettel 
alátámasztott együttműködésnek gyak-
ran együttműködési megállapodások ad-
tak keretet.

A tagság véleményének közvetlen kifeje-
zése ebben a ciklusban vált széles körben, 
egyszerű technikai eszközök igénybevéte-
lével intézményesíthetővé. Jelezte ezt az 
egyes témákkal (szakmai felelősségbizto-
sítás, pandémia tapasztalatai) kapcsola-
tos körkérdések, de különösen a legutóbbi 
időben végzett véleménykutatás eredmé-
nyessége. Egyértelmű a módszer pozitív 
fogadtatása is. 
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MI LESZ VELE? 
Az utólagos homlokzatszigetelés ritkán tárgyalt kérdései

Épületeink élettartamát 50-100 évre becsüljük. Ez a közkeletű, téves elképzeléssel ellentétben nem 
azt jelenti, hogy ezt a kort megélve összedőlnek, hanem hogy olyan mértékben válnak alkalmatlanná 

a funkciójuk betöltésére, hogy érdemesebb inkább bontani. De amíg ezt a kort megérik, vagy ha olyan 
épületről van szó, amit mindenképpen szeretnénk megőrizni, akkor a felújítás az első választás.

Amikor egy régi épületet szeretnénk feltámaszta-Amikor egy régi épületet szeretnénk feltámaszta-
ni, az energetikai felújítás sem kerülhető meg.  És ni, az energetikai felújítás sem kerülhető meg.  És 
bizony, ilyenkor könnyen veszhetnek oda értékek. bizony, ilyenkor könnyen veszhetnek oda értékek. 
A homlokzati díszítés (ha volt), szinte biztos, hogy A homlokzati díszítés (ha volt), szinte biztos, hogy 
kárát látja egy hatékony, vastag hőszigetelésnek.kárát látja egy hatékony, vastag hőszigetelésnek.
Mert ha a kor színvonalának megfelelő hőszigetelési Mert ha a kor színvonalának megfelelő hőszigetelési 
értéket célozzuk meg, úgy gyakran 20 cm vastag értéket célozzuk meg, úgy gyakran 20 cm vastag 
hőszigetelést kell beépítenünk. Ezért felújításnál is hőszigetelést kell beépítenünk. Ezért felújításnál is 
érdemes a hatékonyabb, GRAFIT termékeket alkal-érdemes a hatékonyabb, GRAFIT termékeket alkal-
mazni, melyeknek szigetelőképessége 15–33%-kal mazni, melyeknek szigetelőképessége 15–33%-kal 
kedvezőbb a klasszikus fehér EPS termékekhez kedvezőbb a klasszikus fehér EPS termékekhez 
képest. De még ekkor is 15 cm vastag szigetelésről képest. De még ekkor is 15 cm vastag szigetelésről 
beszélünk a homlokzaton, vagyis a díszek emögött beszélünk a homlokzaton, vagyis a díszek emögött 
el fognak tűnni. Ennek ellenére nem vagyunk rá-el fognak tűnni. Ennek ellenére nem vagyunk rá-
kényszerítve az épületfizikailag kérdéses belső ol-kényszerítve az épületfizikailag kérdéses belső ol-
dali szigetelésre, mert meg lehet tartani az eredeti dali szigetelésre, mert meg lehet tartani az eredeti 
homlokzat képét egy utólagos szigetelés során is.homlokzat képét egy utólagos szigetelés során is.
Erre volt jó példa a bonyhádi zeneiskola felújítása, Erre volt jó példa a bonyhádi zeneiskola felújítása, 
ahol a meglevő díszek felmérése után polisztirol-ahol a meglevő díszek felmérése után polisztirol-
habból legyártottuk, és a 15 cm vastag GRAFIT habból legyártottuk, és a 15 cm vastag GRAFIT 
REFLEXREFLEX®® hőszigetelésre rögzítettük az elemeket. Így  hőszigetelésre rögzítettük az elemeket. Így 
a felújítás után az iskola külső megjelenése nem vál-a felújítás után az iskola külső megjelenése nem vál-
tozott, de az épület már megfelel a mai energetikai tozott, de az épület már megfelel a mai energetikai 
elvárásainknak.elvárásainknak.

A felújítás felújításaA felújítás felújítása
Nem megkerülhető az a kérdés sem, hogy mi Nem megkerülhető az a kérdés sem, hogy mi 
történjen, ha már egyszer korszerűsítettünk, és a történjen, ha már egyszer korszerűsítettünk, és a 
homlokzaton van egy 5 cm vastag hőszigetelés? homlokzaton van egy 5 cm vastag hőszigetelés? 
Nyilvánvaló, hogy ez ma már kevés; hozzá kell nyúl-Nyilvánvaló, hogy ez ma már kevés; hozzá kell nyúl-
nunk. Három lehetséges válasz van: ha a hőszigetelő nunk. Három lehetséges válasz van: ha a hőszigetelő 
rendszer ép, akkor meg kell duplázni a hőszigetelő rendszer ép, akkor meg kell duplázni a hőszigetelő 
réteget. Abban az esetben, ha a szigetelés meg-réteget. Abban az esetben, ha a szigetelés meg-
felelő állapotú, de a vakolat nem (többnyire ez a felelő állapotú, de a vakolat nem (többnyire ez a 
réteg károsodik először), akkor csak az utóbbit kell réteg károsodik először), akkor csak az utóbbit kell 
eltávolítani: ezt hívják „lecsupaszításnak”. És végül, eltávolítani: ezt hívják „lecsupaszításnak”. És végül, 
ha már a régi szigetelés sem ép, akkor szelektív ha már a régi szigetelés sem ép, akkor szelektív 
visszabontásra van szükség.  visszabontásra van szükség.  
Sokan tartanak attól, hogy felújításnál a teljes hő-Sokan tartanak attól, hogy felújításnál a teljes hő-
szigetelő rendszert ki kell dobni, de szerencsére ez szigetelő rendszert ki kell dobni, de szerencsére ez 
nincs így. A megfelelő állapotú vékony hőszigetelés-nincs így. A megfelelő állapotú vékony hőszigetelés-
re fel kell helyezni egy második hőszigetelőanyag re fel kell helyezni egy második hőszigetelőanyag 
réteget, melyet ragasztással és dübelezéssel kell réteget, melyet ragasztással és dübelezéssel kell 
rögzíteni.  A régi vakolat külső rétegét azonban elő-rögzíteni.  A régi vakolat külső rétegét azonban elő-

zetesen meg kell vizsgálni, és annak teljesen épnek zetesen meg kell vizsgálni, és annak teljesen épnek 
kell lennie. kell lennie. 
Ha a vakolatréteg már nem tud kellően stabil felüle-Ha a vakolatréteg már nem tud kellően stabil felüle-
tet biztosítani a második réteg szigetelésnek, akkor tet biztosítani a második réteg szigetelésnek, akkor 
a felújítás során először ezt el kell távolítani. A vé-a felújítás során először ezt el kell távolítani. A vé-
konyvakolat, háló és ragasztó alkotta külső réteget konyvakolat, háló és ragasztó alkotta külső réteget 
függőlegesen bevágják, majd csíkokban lehúzzák. függőlegesen bevágják, majd csíkokban lehúzzák. 
A csíkokat 45 fokos szögben kell lefejteni, a vako-A csíkokat 45 fokos szögben kell lefejteni, a vako-
latréteget maradéktalanul el kell távolítani. latréteget maradéktalanul el kell távolítani. 

Mi történjen a bontási hulladékkal?Mi történjen a bontási hulladékkal?
Ha a hőszigetelő rendszer már nem javítható, úgy Ha a hőszigetelő rendszer már nem javítható, úgy 
teljesen új szigetelést kell kialakítani. Ehhez a régi teljesen új szigetelést kell kialakítani. Ehhez a régi 
rendszert szelektív bontással kell eltávolítani. Először rendszert szelektív bontással kell eltávolítani. Először 
a vakolatréteget bontsuk le a fenti eljárással, majd a vakolatréteget bontsuk le a fenti eljárással, majd 

a szigetelőlemezeket kell külön gyűjteni, és gondos-a szigetelőlemezeket kell külön gyűjteni, és gondos-
kodni kell az újrahasznosításáról. De a bontási hul-kodni kell az újrahasznosításáról. De a bontási hul-
ladék sorsa nem csak felújítás esetén kritikus. Mikor ladék sorsa nem csak felújítás esetén kritikus. Mikor 
egy épületet lebontanak, minden megy a hulladék-egy épületet lebontanak, minden megy a hulladék-
lerakóba. Régi épületekben semmilyen hőszigetelés lerakóba. Régi épületekben semmilyen hőszigetelés 
nincsen, így az nem is jelent számunkra feladatot. nincsen, így az nem is jelent számunkra feladatot. 
Jelenleg az évente termelődő bontási hulladék mind- Jelenleg az évente termelődő bontási hulladék mind- 
össze kétszázad százaléka a polisztirolhab, de jó, össze kétszázad százaléka a polisztirolhab, de jó, 
ha felkészülünk a mai, korszerű, intenzív hőszigete-ha felkészülünk a mai, korszerű, intenzív hőszigete-
lés újrahasznosítására is. Erre ma már megvannak lés újrahasznosítására is. Erre ma már megvannak 
a technológiák, ezért csak ennek alkalmazásáról a technológiák, ezért csak ennek alkalmazásáról 
kell gondoskodnunk. Észak- és Nyugat Európában kell gondoskodnunk. Észak- és Nyugat Európában 
a bontási EPS-hulladék 90%-át hasznosítják, míg a bontási EPS-hulladék 90%-át hasznosítják, míg 
a keleti régióban 66% megy a lerakóba. A tiszta a keleti régióban 66% megy a lerakóba. A tiszta 
hulladékokat például könnyűbeton-adalékanyagként hulladékokat például könnyűbeton-adalékanyagként 
hasznosítják. A nem tiszta hulladékoknál pedig ma hasznosítják. A nem tiszta hulladékoknál pedig ma 
már járható út a kémiai újrafelhasználás, amikor az már járható út a kémiai újrafelhasználás, amikor az 
alapanyaggyártásban felhasználható tiszta poliszti-alapanyaggyártásban felhasználható tiszta poliszti-
rolt hoznak létre.rolt hoznak létre.

www.austrotherm.hu



2021. JÚLIUS  |  MÉRNÖK ÚJSÁG24

ÖTLETLAP

A Mérnök Újság előző számában az Ötletlapot azzal kezdtem,  
hogy szakmailag megalapozott algoritmusokkal kell meghatározni  
a javasolt energiahatékonyság-javító intézkedés kiinduló állapotát  
(bázisértékét) és a várható energiamegtakarítást. A leírtakra hivat-
kozással és azok felhasználásával most a fűtésre hasznosított hő 
bázisértékének meghatározási módját ismertetem.

Dr. Zsebik Albin okl. gépészmérnök

A lakások fajlagos fűtési 
hőfelhasználása 

Egy hőszolgáltató 2018. évi kimutatása 
alapján készült az 1. ábra. A fűtött légköb-
méterre vonatkoztatott éves fajlagos fű-
tési hőfelhasználás százalékos megosztá-
sát szemlélteti viszonylag nagy mintavétel 
alapján. (Több mint 700 épületben találha-
tó több mint 20 ezer lakás.) A fűtött légköb-
méterre vonatkoztatott éves fajlagos fűté-
si hőfelhasználást a napjainkban szokásos 
kWh/m2, év mértékegységre 2,6 m átlagos 
belmagassággal számoltam át. Az ábra jól 
szemlélteti az eredeti állapotban levő és a 
korszerűsített lakások eloszlását, és azt is 
mutatja, hogy az elvégzett korszerűsítések 
átlagosan ~67 kWh/m2, év megtakarítást 
eredményeztek.

1992–93-ban, amikor elkezdték a távfű-
tött lakások fűtési rendszerének korszerű-
sítését, két, alakilag és feltételezés szerint 
hőtechnikailag is hasonló tulajdonságok-
kal rendelkező épületet választottak a kor-
szerűsítés eredményének meghatározásá-
ra. Az egyik épületben a fűtési rendszert 
korszerűsítették, a másikat az összehason-
lításhoz változatlan állapotban hagyták. 

Megállapították, hogy a két – alakilag 
és hőtechnikailag hasonlónak feltétele-
zett épület – fajlagos hőfelhasználása már 
a kiinduló állapotban is eltérő volt. Levon-
ható volt a napjainkban is fontos követ-
keztetés, hogy az energiahatékonyságot 
növelő intézkedések tervezésénél az ener-
giafelhasználást a kiinduló állapotban cél-
szerű a korábbi évek energiafelhasználá-

sai alapján meghatározni. Szem előtt kell 
tartani azt is, hogy a csak matematikai mo-
dellel meghatározott várható energiafel-
használást jelentős mértékben befolyásol-
ják az épületet/lakást használók szokásai, 
fűtés esetén a belső hőmérséklet, helyisé-
genkénti szabályozás. Az 1. ábra szem előtt 
tartásával a végrehajtandó intézkedések, 
a beruházási költség és a várható megta-
karítás szempontjából sem mindegy, hogy 
a B1 vagy B2 bázisértéktől kell eljutnunk a 
C1,2 célértékhez. 

Bázisértékek
A bázisértéket/alapállapotot különböző 
célokra használják és különböző módon 
határozzák meg. Az alábbiakban az ener-
giaveszteség-feltáráshoz kapcsolódóan 
foglalkozom vele. Értékének meghatáro-
zása nagyon fontos a különböző energia-

hatékonysági intézkedések által várható 
megtakarítások becsléséhez és az intéz-
kedések gazdasági értékeléséhez. Jelen-
tősége megnő, ha az energiafelhasználás 
és költségének csökkentését haszonrésze-
sedési szerződés alapján végzik. Többször 
– bíróságon is – találkoztam a bázisérték 
utólagos módosításának igényével, mert 
valamelyik fél becsapottnak érezte magát 
a tényleges megtakarítás ismeretében. 

A fűtés esetében elsősorban a hőszük-
séglet és a sokéves meteorológiai statisz-
tikai adatok figyelembevételével a várható 
éves hő-, illetve tüzelőanyag-felhasználás 
bázisértékét kell körültekintően megha-
tározni. A hőszükséglet egyrészt a hőfor-
rás (kazán, fogyasztói hőközpont) telje-
sítményének meghatározása, másrészt a 
lekötött tüzelőanyag hőteljesítménye mi-
att érdemel különös figyelmet. Az energia-

Mihez viszonyítsuk az energiafelhasználást?

A hőfelhasználás bázisértékének meghatározása

1. ábra: A fajlagos fűtési hőfelhasználás eloszlása
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veszteség-feltárás során gyakran tapasz-
taltuk, hogy a lekötött tüzelőanyag, illetve 
hőteljesítmény jelentős mértékben meg-
haladta a szükséges értéket, azaz a való-
ságos csúcsteljesítmény-igény lényegesen 
kisebb volt a tervezési hőszükségletnél, s 
ennek csökkentése első lépés lehetett az 
energiaköltségek csökkentéséhez. Az üze-
meltetési költség változó részének megha-
tározásához szükséges, várható éves hő-, 
illetve tüzelőanyag-felhasználást a terve-
zők csak ritkán adják meg, pedig az viszo-
nyítási alapul szolgálna a javasolt ener-
giahatékonysági intézkedés által várható, 
majd a megvalósítást követően a tényle-
ges megtakarítás kiszámításához.

Mivel sokszor szakmai körökben is elté-
rő fogalmakat használunk, az alábbiakban 
konkretizálom az általam használt szakki-
fejezések jelentését:
• A fűtési hőszükséglet a fűtött épület, il-

letve helyiségei megkívánt belső hő-
mérsékletének tartásához a méretezési 
külső levegő hőmérsékleténél, tkm szük-
séges hőteljesítmény-igény.

• Hőigénynek nevezem a méretezési kül-
ső levegő hőmérsékletétől eltérő külső 
hőmérsékletek, tk esetében a megkívánt 
belső hőmérséklet tartásához szüksé-
ges hőteljesítményt.

• Energiafelhasználás, -hasznosítás1 a kü-
lönböző külső levegőhőmérséklet és 
időjárási viszonyok esetében a hőigény 
és a vizsgált időtartam szorzata. 

• Az energiafelhasználás bázisértéké-
nek, illetve a várható hőfelhasználásnak 
nevezem a +4 °C átlagos hőmérsékle-
tű fűtési időszakban a belső hőkomfort 
tartásához szükséges hőt. Az energia-
veszteség-feltárás során a bázisértéket 
általában az elmúlt időszak adataiból 
határozzuk meg, a várható hőfelhaszná-
lást az energiagazdálkodás tervezésénél 
használjuk.   
A hőszükségletet és hőigényt hőáram-
ként Q�-tal jelölöm, a várható hőfelhasz-
nálást energiaként Q-val (pont nélkül). 
Amíg az első alapmértékegysége W 
(Watt2), J (Koule3) – 2. ábra alatti jegyzetek. 
A nyugat-európai gyakorlatot átvéve a 
hőfelhasználásra mi is egyre gyakrab-
ban használjuk a kWh mértékegységet, 
ugyanakkor az Energiahatékonysági Kö-
telezettségi Rendszer keretében még a 

1  Kerülöm a fogyasztás használatát, hogy hű maradjak az energiamegmara-
dási törvényhez.

villamosenergia-megtakarítást is GJ/év 
mértékegységre kell átszámolni. 

• Külső hőmérséklet-gyakoriságon azt az 
időtartamot értem, amely azt mutatja, 
hány olyan nap van egy évben, amelynek 
átlaghőmérséklete a választott hőmér-
séklet-tartomány felső határánál kisebb. 
Az effektív évi időtartam mellett a relatív 
időtartam bevezetésére számítástech-
nikai okokból (könnyebben kezelhető 
és általánosabban értelmezhető) került 
sor. A relatív időtartam, z az effektív idő-
tartamnak, t éves maximális időalapra, tf 
vonatkoztatott értéke, z= t/ tf.

A hőszükséglet  
bázisértékének  
meghatározása 

A 2. ábra első és második oszlopa egy épü-
letnek a tervező által annak idején a szab-
vány szerint meghatározott módon számolt 
hőszükségletét és a hőszolgáltatónál lekö-
tött hőteljesítményt mutatja. 

Ezek az értékek kiinduló állapotnak te-
kinthetők, azonban az ellenőrzés mind mű-
szaki, mind gazdasági szempontból fontos. 
Műszaki szempontból a beépített hőter-
melő (felhasználói hőközpont) névleges 
teljesítményéhez kapcsolódó üzemviteli 
jellemzők ellenőrzéséhez, gazdasági szem-
pontból a lekötött teljesítmény miatt. A ki-
induló állapot ellenőrzése, helyes értéké-
nek megállapítása az energiahatékonyság 
növelésének lehetőségeit kereső energeti-
kai auditor, avagy az Energiahatékonysági 
Kötelezettségi Rendszer keretében az ener-
giamegtakarítást hitelesítő energetikai au-
ditáló szervezet kötelessége. Az auditornak 
tekintettel kell lennie az energetikai audit 
minimális tartalmi követelményeire is, 

ami szerint az energetikai auditnak ki kell 
terjednie „a költséghatékonyabb energia-
felhasználási módok feltárására és elem-
zésére, a megújuló energiaforrások al-
kalmazásának lehetőségére, valamint a 
fejlettebb üzemeltetési eljárások és eset-
leges új berendezések bemutatására”. Az új 
berendezések esetén nem mindegy, hogy a 
szükségesnél nagyobb vagy kisebb beren-
dezést vesz számításba. 

A 2. ábra harmadik oszlopa részletes, 
az épület hőtechnikai tulajdonságait és a 
lakók szokásait is figyelembe vevő számí-
tással, negyedik oszlopa az elmúlt évek 
fogyasztási adataiból lett meghatározva. 
Tekintettel arra, hogy a dinamikus model-
lezésen alapuló részletes hőtechnikai és a 
hőfelhasználásból számított hőszükséglet 
közel azonos értéket adott, a kettő közép-
értékeként határoztam meg a hőszükség-
let azon értékét, amelyre az új berendezés 
kiválasztható, illetve a lekötött teljesít-
mény megváltoztatható (a hőszükséglet 
bázisértékeként jelölt ötödik oszlop).

Az alábbiakban a hőszükséglet az el-
múlt évek energiafelhasználásából törté-
nő meghatározásának módját ismertetem 
és ajánlom az olvasók figyelmébe. Ebben 
fontos szerepet kap a Mérnök Újság előző, 
júniusi számában ismertetett fajlagos hő-
felhasználási mutató.

Legyen Qi az i. évhez tartozó tényleges 
fűtési hőfelhasználás, t�kia vizsgált időszak-
ban az adott körzet külső átlaghőmérsék-
leteinek átlaga. Ha közmegegyezéssel 
elfogadjuk, hogy a fűtési idényben Ma-
gyarországon a külső átlaghőmérsék-
let t�k= +4 °C, a tényleges hőfelhasználást 
célszerű erre a külső átlaghőmérséklet-
re korrigálni, majd az n év átlagos hőfel-

A hőfelhasználás bázisértékének meghatározása

2. ábra: Az épület különféleképpen meghatározott hőszükségletei
2 A mértékegységet James Watt (1736. január 19.–1819. augusztus 25.) skót mérnökről, a gőzgép feltalálójáról nevezték el.
3 A mértékegységet James Prescott Joule (1818. december 24.–London, 1889. október 11.) angol fizikusról nevezték el.
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használását, Q�f (a 3. ábra negyedik oszlopa) a 
következő összefüggéssel meghatározni:

 ahol: tbfűtött helyi-
ségben az előírt vagy a fogyasztó által 
meghatározott hőmérséklet.

A példaként vizsgált esetben három fű-
tési idény tényleges hőfelhasználásával és 
külső átlaghőmérsékletével meghatáro-
zott fűtési hőfelhasználás Q�f =2141 GJ/év. 

A vizsgált esetben a területre jellemző 
fajlagos hőfelhasználási mutató q=0,515. 
A fentiekben bemutatott összefüggések-
kel Q�f  =2141 GJ/év átlagos hőfelhasználás 
és tf =190 nap/év fűtési időszak figyelem-
bevételével a 2. ábra negyedik oszlopaként 
ábrázolt hőszükséglet 

Q�fm = Q�f/(t∙q) = 253 kW. 
Amint fentebb már említettem, a hő-

szükséglet bázisértékét (a 2. ábra ötödik osz-
lopa) a modellezésen alapuló részletes hő-
technikai és a hőfelhasználásból számított 
hőszükséglet középértékeként határoztam 
meg. Értékének Q�fmb=256 kW-t fogadtam el.

A várható hőfelhasználás  
bázisértékének  
meghatározása 

A 3. ábra az épület várható, illetve tényle-
ges hőfelhasználását mutatja a fentiek-
ben ismertetett sorrendben. A modelle-
zés részleteinek ismertetésétől terjedelmi 
okok miatt eltekintek. Az elmúlt évek hő-
felhasználásából számított negyedik osz-

lop számítási módját az előző lapszámunk-
ban leírtakra hivatkozással az alábbiakban 
ismertetem. 

Az előző fejezetben meghatározott, há-
rom fűtési idény tényleges hőfelhasználá-
sának a külső átlaghőmérsékletre tekin-
tettel korrigált értéke Q�f =2141 GJ/év. 

Ez az érték a várható hőfelhasználás 
bázisértékének is tekinthető. Ha azonban 
az előző fejezetben a hőszükséglet bázis-
értékeként meghatározott Q�fmb=256 kW, 
valamint a területre jellemzőtf = 190 nap/
év fűtési időszak és q = 0,515 fajlagos hő-
felhasználási mutatóval a már ismertetett 
képlettel határozzuk meg a várható hőfel-
használást, bázisértéknek 

Qfb = Q�fmb x tf x q= 2164 GJ/év 
értéket kapunk. Energetikai auditor-

ként a bizonytalannak tűnő értékekre is 
tekintettel kell eldönteni, hogy melyik ér-

téket választjuk bázisértéknek. Az egyes 
adatok és tényezők azonos bizonyosság-
gal meghatározott értékeire nézve én bá-
zisértéknek a fenti két érték átlagát, 2153 
GJ/évet választottam.
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Szerelés közben, a vezetékek  
szigetelése előtt
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Kötélpályákat hegyvidéki területen szoktak létesíteni. Az első ilyen 
berendezések a bányák és a feldolgozóüzemek közötti anyagszállí-
tás céljára épültek, majd a téli sportok elterjedésével a személyszál-
lítási feladatok kerültek előtérbe. Ez utóbbi igény együtt járt a biz-
tonsági követelmények ugrásszerű megnövelésével. Ennek ellenére 
sok turista csak félve vagy egyáltalán nem használja ezeket a be-
rendezéseket, népszerűségük azonban töretlenül növekszik az 
Alpok országaiban és a világ többi síparadicsomában is.

Opl atka Gábor, Zürich

Svájcban nagyságrendileg ezer pálya üze-
mel biztonságosan és megbízhatóan. 
(A közelmúltban, 2021. május 23-án Olasz-
országban történt súlyos kötélpálya-bal-
eset az ottani speciális okokra vezethető 
vissza, ezért az itt szóban forgó pályák biz-
tonságára sem műszakilag, sem üzemvite-
lileg nincs befolyással.) Ezek a pályák Svájc-
ban évente együttesen mintegy 250 millió 
utast szállítanak, de alapvetően lakóhe-
lyektől távolabbi területeken. Ugyanak-
kor a kedvező tapasztalatok alapján egy-
re gyakrabban alkalmaznak kötélpályákat 
városi környezetben is. 

Környezetbarát tömegközlekedési eszközök

Városi kötélpályák
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Minden kötélpálya egyedi berendezés. 
Ami azt jelenti, hogy a rendszere és annak 
műszaki adatai (a járművek befogadóké-
pessége, sebessége) a feladattól és a helyi 
adottságok figyelembevételével választ-
ható és optimalizálható. Ennek ellenére 
nem kötélpályát tervezünk, hanem egy 
adott közlekedési, szállítási igény kiszol-
gálására keresünk megfelelő megoldást. 
A szóba kerülő megoldások egyike lehet a 
kötélpálya.

Ilyen feladat például összeköttetések 
létesítése:
–  meredek szakaszok között 

(teraszos lakótelepek),
–  A és B csomópontok között 

(reptéri terminálok),
–  P-hely és célhely között 

(kiállítás, munkahely),
–  tereptárgy áthidalása (vízfelület),
–  lakótelep és vasútállomás között,
–  többhelyű létesítmény telepei között 

(kiállítás, vásár, gyártelep, egyetem),
–  időleges helyi elzárások áthidalása.
Továbbá:
–  ha egy meglévő hálózat bővítésére 

az egyedi formálhatósága 
miatt alkalmasabb, 

–  hézagok bezárása,
–  túlterhelt vonalak tehermentesítése,
–  elkülönült területek 

bekapcsolása a forgalomba.

Egy új rendszer, amely a már meglévő 
rendszerektől független, azokat nem be-
folyásolja, csak az állomások jelentenek 
közös pontokat az utasáramlás folytonos-
sága érekében. Meglévő objektumok, ma-
gaslatok és vizek áthidalhatók. Független 
a városi torlódásoktól és a menetrendsze-
rű járatoktól, melyekkel kölcsönösen nem 
jelentenek akadályt. Összeköthető a meg-
lévő rendszerekkel. Ezeket kiegészíti és te-
hermentesíti. 

A terep adottságain kívül figyelembe 
veendő a pálya 
–  szükségessége és gazdaságossága,
–  egyenletes kihasználása a nap folyamán,
–  szállítandó terhek (bicikli, gyerekkocsi, 

raklap),
–  hosszabb távú fejlesztési tervek.

Az alkalmazott kötélpályáknak két cso-
portja van. Az egyik a siklók, melyeknél 
a meredek pálya miatt a síneken a közvet-
len hajtás nem biztosítható, hanem kö-
télvontatásra van szükség. A másik, ahol 
a sínpálya helyett kifeszített kötél bizto-
sítja a „vasutat”, és ugyancsak kötélvon-
tatás mozgatja a rendszert. A két rendszer 
előnyeit és hátrányait csoportosítva tár-
gyaljuk.

A siklók pozitívumai
–  Saját pályán közlekedik, tehát más 

rendszerrel nem kerül konfliktusba,

–  kanyarok lehetségesek,
–  a járművek befogadóképessége nem 

korlátozott,
–  nagy és nehéz terhek szállítására 

alkalmas,
–  kézipoggyász szállítása 

problémamentes,
–  az üzeme automatizálható,
–  közbenső állomások lehetségesek,
–  a szélnek ellenállóbb, mint egy 

függőpálya,
–  menetsebessége egy függőpályáénál 

nagyobb,
–  üzemzavar esetén az utasok kiszállása a 

pálya menti járdára (lépcsőre) egyszerű,
–  az utasok szubjektív biztonságérzete 

nagyobb, mint egy függőpályán,
–  a környezet vizuális zavarása csekély.

 A siklók negatívumai
–  Saját, szintbeli, keresztezések nélküli 

pályát igényel,
–  a pálya létesítése drágább,
–  a pálya külső behatások ellen védendő 

(állatok, kőhullás, fakidőlés), 
–  hótakarítás szükséges,
–  az utasok szállítása szakaszos,
–  a kilátás korlátozott.

A függőpályák előnyei
–  A meglévő rendszerek felett haladnak, 

így egymást nem befolyásolják,

29
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–  a nyomvonal útjában álló objektumok, 
magaslatok, vizek áthidalhatók,

–  független a torlódásoktól és más 
közlekedési eszközök menetrendjétől,

–  összeköthetők az eddigi rendszerekkel; 
ezeket kiegészítik és tehermentesítik,

–  relatíve gyorsan és gazdaságosan 
létesíthetők,

–  helyet csak az állomások és az oszlopok 
talapzatai igényelnek,

–  csak kevés elektromos energiát 
igényelnek,

–  légszennyezést nem okoznak,
–  minimális zajszinttel közlekednek,
–  kilátást nyújtanak az utasoknak.

A függőpályák hátrányai
–  Védett környezet optikai zavarása, 
–  átvezetési jogot kell kérni minden 

telektulajdonostól,
–  beláthatóság a magánhelyekre,
–  üzemzavar esetén nehézkesebb az 

evakuálás, 
–  az állomások közötti szakaszok 

egyenesek,
–  a menetsebességük relatíve lassú, de 

folyamatosan betartott, 
–  a kapacitásuk korlátozott.

Kötélpálya-hálózatok
Az egyköteles, körforgalmú pályák jármű-
veit az állomásokon lekapcsolják a kötél-
ről (kivéve egyes régebbi, turisztikai célú, 
függőszékes pályáknál). A lekapcsolt jár-
műveket fix síneken, vonszolókkal vissza-
vezetik a pálya ellenkező irányú oldalára, 
de ugyanúgy vezethetik tovább menetre 
egy második vagy harmadik hasonló pálya 
köteléhez. Ennek megfelelően hálózatok 
képezhetők. A fenti ábra egy lehetséges 
többállomású hálózat vázlata. Az utazó 
az indulási állomásán beüti a kívánt célál-
lomás számát, és helyet foglal a várakozó 
járműben. Amint a rendszer számítógépe 

a szabad utat biztosítani tudja, elindítja és 
a célhoz vezeti a járművet. A városi kötél-
pályák vázlatos áttekintése után nézzünk 
egy-két gyakori kérdést, melyeket a téma 
iránt érdeklődők fel szoktak tenni: 

1. A kötélpályák tudnak teherárut szállí- 
tani? Tudnak, feltéve, hogy a tervezésnél  
ezt figyelembe vették. A ki- és beszállás 
eleve akadálymentes. (Kézipoggyász, bicik-
li, kerekesszék, gyerekkocsi, raklap, hord-
ágy, síléc, horgászbot és hasonlók jöhetnek 
számításba.)

2. Mekkorák a kabinok? A kabinok nagy-
sága a szükségletnek megfelelően vá-
lasztható. A körforgalmú pályáknál 6 és 
34 közöttiek, míg az ingajáratúaknál 230 
személyesig épültek. Fontos, hogy vala- 
mennyinél akadálymentes a ki- és be-
szállás, valamint az előirányzott tárgyak 
rakodása. 

3. Mekkora menetsebességeket alkalmaz-
nak? Az egyköteles, körforgalmú rendsze-
rek 7 m/s, a háromkötelesek 8,5 m/s, míg 
az ingajáratúak 10 m/s sebességgel közle-
kednek. 

4. Mennyire környezetbarát egy kötélpá-
lya? Egy kötélpálya messzemenően kör-

nyezetet kímélő, mivel az üzeme elekt-
romos és zajtalan. Kilométerenként és 
személyenként 0,1 kW energiát igényel. 
Csak a gyalogosok és a kerékpárosok elő-
zik meg ebben a tekintetben.

5. Mennyibe kerül a kötélpálya? A létesí-
tési és üzembe helyezési költség töredéke  
más rendszerekének. Kb. 1/3-a a villamo-
sénak és 1/10-e a földalattinak. Eseten- 
ként függ többek között a pálya rendszeré-
től, kapacitásától, magasságkülönbségé-
től, az állomások számától, a hosszúságtól 
és a helyi adottságoktól.

Tudnivalók:
–  Referenciákkal többek között a követ- 

kező gyártók szolgálhatnak: Bartholet 
(Svájc), Doppelmayr/Garaventa 
(Ausztria/Svájc), Inauen/Schätti (Svájc), 
Leitner (Olaszország). 

–  Egy tervezett szakkiállítás: 2022. február 
8–9., Essen. 

–  A képeket a szerző saját archívumából 
válogatta.

–  A szerző elérhetősége: gabor@oplatka.ch

Mélyépítés – földmű és alapok tömörség- 
teherbírás mérése azonnal, csomagárak  
– rejtett költségek nélkül. www.andreaskft.hu, vagy 
rendelés: 70/381-4549/Antal, süllyedésmentességi ga-
ranciával. Mikrovállalkozások, kkv-k megkeresését várjuk.

A süllyedések kivédhetők! Közmű-helyreállítás, 
földmunka önellenőrzése SMART műszerrel, 
androidos applikációval. Tömörségi fok, teherbírás, 
E2, megsüllyedés, CBR % és még tíz egyéb paraméter 
gyártótól: alltest.office@.gmail.com vagy www.alltest-
smart.hu

Nyugdíjas mérnököket keresünk!
Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
E-mail: Info@vizfolyam.hu, https://www.vizfolyam.hu 
A vízügyi ágazatban, települési és regionális vízművek 
részére végzett műszaki tervezői, tervellenőri, szakér-
tői, műszaki ellenőri feladatok nem rendszeres, alkalmi 
ellátása.

Budapesti tervezőiroda keres villamos, energe-
tikus kollégákat: tapasztalattól függően lehetnek  
pályakezdők, szerkesztők vagy tapasztalt mérnökök  
teljes vagy részmunkaidőben. Feladat: ipari jellegű  

épületek, középületek, lakóépületek, irodák, sportléte-
sítmények, bevásárlóközpontok tervezése, szerkesztése. 
Amit ajánlunk: kiváló szakmai környezet, versenyképes 
fizetés, előrelépési lehetőség – planwork@t-online.hu,  
tel.: 70/362-6888

Engedélyezési, kiviteli, bontási, felmérési, vas-
beton és acélszerkezeti tervek szerkesztése, 
digitalizálása ArchiCad, AutoCad, Nemetschek, VB-
Express és más programokkal. Készülék-, célgép-, ter-
méktervezés, felületmodellezés 3D-s CAD-rendszerekkel. 
Tel.: 270-0968, 06-70/362-6888, www.planwork.hu

APRÓHIRDETÉS



Az M85-ös gyorsforgalmi autóút Fertőrákos csomópont–Sopron 
országhatár közötti szakaszán épül az ún. Bécsi-dombi alagút.  
A 780 méteres alagútpár kivitelezéséről, az építés kihívásairól  
Kerékgyártó Attila projektvezetőt kérdeztük.

Dubnic zk y Miklós

– Múlt év októbere, a fejtés megkez-
dése óta meddig jutottak az alagút-
építők? 
– Tavaly október 26-án történt meg az ún. 
alagútáldás, amely igen fontos ceremóniá-
ja a szakmának, hiszen a bányászok mind-
addig nem is hajlandók bemenni a föld 
alá, amíg meg nem szentelik a gépeket és 
a leendő alagutat. Sajnos a pandémia mi-
att ezt az egyébként impozáns ünnepsé-
get nem lehetett akkora körben megtar-

tani, mint szerettük volna, és a szertartás 
után természetesen nem tudtunk azon-
nal elkezdeni dolgozni, noha a 780 méte-
res alagútpár zárt szakaszának ideiglenes 
szerkezeteire vonatkozó kiviteli tervek 
jóváhagyása megtörtént, és a kivitele-
zés szerződésjogi feltételei is adott voltak 
– a mérnöktől, a megrendelőtől és a ha-
tóságtól is rendelkezésre álltak a kezdés-
hez szükséges engedélyek. Az alagútépí-
tés ugyanúgy működik Magyarországon, 
mint más nagy műtárgyak esetén, azaz a 
kiviteli terveket is engedélyeztetni kel-
lett, ezekkel – a technológiai utasítások-
kal egyetemben – rendelkeztünk, már csak 
bizonyos technológiai finomhangolások 
voltak hátra. Az eleje egyébként is mindig 

nehéz: az első harminc-negyven méteren 
még kis fedésben dolgozunk, óvatosab-
ban kellett haladni, és persze a társaság-
nak is össze kell szoknia. A folyamatos, 24 
órás munkavégzéstől függetlenül a tavalyi 
év végén keveset tudtunk előrehaladni, ja-
nuártól kezdődött a tempósabb, ütemterv-
hez igazított előrehaladás. Jelen pillanat-
ban a bal vagy déli járatnál 250 méternél 
jár a főte. Előzetes elképzelésünktől elté-
rően, május elején az északi járatot is be 
kellett indítanunk a déli járattól független 
géppark és emberi erőforrás alkalmazásá-
val, ott most 84,5 méternél járunk. Fontos 
megemlíteni: ezek a számok alagútszel-
vényszámot jelentenek, a tényleges fejtés 
37,5 méterrel kevesebb. 

– Hogyan írható le egyszerűen ez a 
lőttbetonos alagútszerkezet? 
– Két, egymástól nagyon elkülönülő szerke-
zeti része van az alagútnak. Egy bányászati 
módszerrel fejtett és lőttbetonos megerő-
sítéssel készülő alagútról beszélünk, ami 

Projekt a projektben

A Bécsi-domb alagútja
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végleges belső vasbeton szerkezettel épül 
meg, vagyis nem a metróépítésnél ismert 
pajzsos módszerrel haladunk előre. Az el-
sődleges, önálló engedéllyel és statikával 
rendelkező szerkezet esetében a bányásza-
ink – a meglévő talajmechanikai adottsá-
gok között – kivájják az alagutat, és másfél 
méterenként háromövű rácsos tartókkal, 
támívekkel, azok közé kétrétegű acélhá-
lót szerelve, lőttbetonnal megerősítjük az 
alagút keresztszelvényét. Fontos, hogy ez 
egy gyűrűkeresztszelvénnyel rendelkező 
műtárgy, ellenbolt-kialakítással, gyűrűzá-
rással. Amikor az elsődleges szerkezet elké-
szül, belső szigetelést kap – függetlenül at-
tól, hogy vízzel egyáltalán nem találkozunk 
–, majd a szigetelésen belül elkészítjük a 
zsalukocsival épülő végleges vasbeton héj-
szerkezetet. A harmadik fontos momentum 
– ami szintén önálló terv- és engedélycso-
maggal rendelkezik – az úgynevezett belső 
beépítés, az alagút szíve-lelke.   

– Végül miért kellett az alagút mind-
két végéről elindulniuk a gépeknek, 
ha egyébként nem ez volt a terv? 
– Egyszerűen az idő miatt. Be kellett lát-
nunk: nincs annyi időnk, hogy csupán az 
egyik járattal haladjunk. Ugyanúgy me-
gyünk a keleti portáltól a nyugati felé, csak-
hogy két járatunk van. Az első elképzelés az 
volt, hogy a déli járattal átérünk a nyuga-
ti oldalra – ez egy 780 méter hosszú alag-
útpár –, utána visszajöttünk volna a kele-
ti portálra és az északi járattal is indultunk 
volna a nyugati oldalra. Végül úgy döntöt-
tünk, hogy szintén saját emberekkel és sa-
ját vezérgéplánc felállításával beindítjuk a 
másik járat fejtését is, mert – a tervezettnél 

kedvezőtlenebb geotechnikai paraméte-
rek és geológiai viszonyok miatt – lassab-
ban haladtunk, mint azzal első körben szá-
moltunk. 

– Nem jelentett gondot a szükséges 
tervezői és kivitelezői kapacitás ösz-
szegyűjtése?
– Ez az alagút tulajdonképpen projekt a pro-
jektben. Önmagában nemcsak az alagutat 
építjük, hanem négy kilométernyi autóutat 
és egy ugyancsak négy kilométeres elkerülő 
utat is, számtalan műtárggyal – ez az M85-ös 
zárószakasza. Nem kis feladat volt a humán 
erőforrás és a szükséges géppark összegyűj-
tése. Magyarországon nagyon kevés alagút-
építő szakember él, jobbára külföldön dol-
goznak, úgyhogy a világ minden részéről 
kellett hazacsábítanunk őket. A projektve-
zető-helyettes kollégám, vagyis az alagút-
építést vezető mérnök a Távol-Keletről, a 

vezető tervezőnk Dohából jött haza, a veze-
tő geodétánk Norvégiából, a fő-építésveze-
tő és a vájárok Németországból, Ausztriából 
tértek vissza. Természetesen az építéshez 
szükséges gépeket is mind-mind külföldről 
kellett megvásárolni. Ki kell emelni, hogy 
minden dolgozónk magyar, mindannyian az 
alkalmazottaink – tehát nem alvállalkozók-
kal dolgozunk –, vagyis a Bécsi-domb alag-
útprojektje hazai szakemberekkel és hazai 
tulajdonú gépekkel készül.  

– Ön épített már korábban alagutat?
– A négyes metrónál volt szerencsém egy 
évig dolgozni szerződéses tanácsadóként, 
de korábban nem építettem alagutat, a 
helyszínen dolgozó csapat tagjai azonban 
már nagyon sok hasonló műtárgy kivitele-
zésében vettek részt. Projektvezetőként 
lényegében most is tanulom ezt a szakmai 
részterületet.

– Mikor dőlt el, hogy ennél a projekt-
nél nem bevágásban vezetik majd el 
a pályaszakaszt?
– Kivitelezőként már egy építési engedély-
lyel rendelkező tendertervet kaptunk, s 
ebből kellett kivitelei terveket készíte-
nünk. Magam is építőmérnök vagyok, és 
látom a takarás nagyságát, közel 38 méter 
van az alagút fölött. Ha ekkora takarást be-
vágásba kinyitunk, fél Sopron eltűnt volna 
a kialakítandó bevágás miatt. 

– Nem szokatlan, hogy az alagút ki-
vitelezésének megkezdésével pár-
huzamosan még tartott a tervezési 
folyamat is, például a végleges belső 
szerkezet és beépítés megtervezése?
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VIMAR
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VIMAR
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2020.07.30.

NIF Zrt. .................................... ikt. számú levelével
elfogadott kiviteli terv

NIF Zrt. képviseletében
MÉRNÖK

dátum

Konzorcium vezető:

Generáltervező:

Konzorcium tag:

Ügyvezető igazgató:

UTIBER KÖZÚTI BERUHÁZÓ KFT.
Cím: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13., Telefon: +36-1-203-0555, Fax:

+36-1-204-6625, E-mail: tervezes@utiber.hu,  www.utiber.hu

UTIBER KFT. - ECOROAD KFT. KONZORCIUM

Ellenőr:Projektvezető:

Szaktervező:

Dátum: Méretarány:

Szakasz: Szakági jel: Rajzszám: Tervfázis: Szállítási ütem:

Megnevezés:

Szakág:

Létesítmény:

Szerkesztő:

Ez a terv a tervező(k) szellemi terméke, melynek védelmét jogszabály biztosítja.
A digitális változat a tervező(k) által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.

A térkép adatai EOV rendszerben vannak és EOMA alapszintre vonatkoznak.
A II. és III. szakasz csatlakozásánál -51,95m HIBASZELVÉNY van. V. szakasz 89+000 km sz.=  88+948,05 km sz.

PST: K085.09.73.

Tárgy:

Építtető:

Megbízó:

SDD KONZORCIUM

KIVITELI TERV

Munkaszám:

43.527

1116 Budapest XI., Barázda u.40. 3. em. 11.

Nyulasi Erik Balázs György

Munkaszám:

MÓDOSÍTÁS TÁRGYA DÁTUMFELELŐS TERVEZŐ TERVEZŐ

Bécsi-dombi alagút

2541 Lábatlan hrsz. 1605/2.
HIDRO-DUNA KFT.

V-TORG.05

9485 Nagycenk, belterület hrsz. 259/23.
PANTUNNEL Kft.

Szaktervező-altervező:

B01 Első kiadás:

2020. július 30.

Alagút Ideiglenes Biztosítás Organizációs Tervei
Felelős tervező:

Tervező:

Ellenőr:

Irányító tervező:
01-0222

07-1083

Leitner Norbert

01-12404

Bodri Tamás

Pethő Csaba

Csővári Anett

Lakits György
Tervezési igazgató:

Vass Gábor

M85 autóút, V. ÉPÍTÉSI SZAKASZ
Fertőrákos csomópont - Sopron oh. közötti szakasz a meglévő 84 sz. főúti

Határátkelőhelyhez történő ideiglenes visszakötéssel, valamint a 8647. jelű Sopron
Ény-i elkerülő út kivitelezése és a kiviteli tervek készítése

Előbiztosítás és előfúrás helyszínberendezés

Előfúrás helyszínberendezés
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– A NIF Zrt. mint megrendelő bizonyos ten-
derek során alkalmazza azt a közbeszer-
zési metodikát, hogy engedélyezési terv 

alapján írja ki a versenyeljárást, és a vál-
lalkozó feladata a kiviteli terv elkészíté-
se. A jelenlegi jogszabályok ugyan alap-
vetően a kiviteli tervek versenyeztetését 
preferálják, de indokolt esetben ettől el 
lehet térni. Így történt most is. A nagy mű-
tárgyak esetében a hatályos jogszabályok 
alapján lehetőség van az alépítményeket, 
a felmenő szerkezeteket, a pályaszerkeze-
tet külön-külön tervezni és engedélyeztet-
ni. Gondoljunk csak bele: egy nagy völgy-
híd tervezési folyamata több év is lehet, ha 
ezt nem „szednénk szét”, szakmailag nem 
választanánk szét, két-három évig hozzá 
sem lehetne kezdeni. Építéstechnológiai 
szempontból három nagyobb, egymásra 

épülő etapra bontható az alagút kivitele-
zése, azaz nyugodtan építhetjük az elsőd-
leges szerkezetet, miközben még tervezik 
a végleges szerkezet vasalását vagy szige-
telését. Természetesen az engedélyes ter-
vekben rögzített paraméterek és a hatóság 
által minden ütemben megkövetelt „ütkö-
zésvizsgálat” záloga, hogy az egymásra 
épülő tervfázisok a végleges állapotot fo-
lyamatában tudják. 

– Mi ennek az alagútprojektnek a leg-
bonyolultabb, műszaki értelemben is 
a legnagyobb kihívást jelentő része?
– Ha egy szóval kell válaszolnom: a talaj-
mechanika. Bármennyire alapos volt is az 
engedélyezési terv készítője, vagy bár-
mennyire jó volt a kiviteli terv talajmecha-
nikai része, folyamatosan ütközünk bele 
előre nem látható problémákba, egyszerű-
en a geológiai viszonyok változékonysága 
miatt. Sajnos a pandémia is sújtotta a csa-
patot. Vírusfertőzésben elhunyt az alagút 
vezető tervezője, Pethő Csaba kollégánk. 

– Milyen talaj-, illetve kőzetrétegeken 
kell átküzdeniük magukat?
– Agyagos rétegek keverednek homok-
köves konglomerátumokkal, illetve laza 
apró kavicsos homokkal, változó cemen-
táltságú anyaggal. Általában 15–30 cm-
es rétegekben gyönyörűen kirajzolódik a  
geológia. Három elkülöníthető módszert 
alkalmazunk, attól függően, milyen ke-
mény a géplánc előtt álló talaj: az agya-
gos, lazább anyagot kotrógéppel szedjük 

A mintegy 44 milliárd forintból meg-
valósuló projekt főbb közreműködői
Megrendelő: Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.
Mérnök: Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.  
belső mérnökszervezete
TERVEZŐK: 
Engedélyes terv készítője: UTIBER–UNITEFF-konzorcium
Kiviteli terv készítője: SDD Konzorcium (UTIBER–ECOROAD-
konzorcium, alagutas szaktervező: PANTUNNEL–HidroDuna)
Kivitelező: SDD Konzorcium 
(Dömper Kft., Subterra-Raab Kft., Pannon-Doprastav Kft.)
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ki, amikor egy kicsit keményebb kőzettel 
van dolgunk, bontókalapáccsal dolgozunk, 
a legkeményebb konglomerátumnál pedig 
ún. frézerrel vagy marófejjel fejtünk. Ez a 
fajta változatosság alapvetően meghatá-
rozza a haladási sebességet. Persze folya-
matos előrehaladásról nem beszélhetünk, 
hiszen állandó előbiztosítást kell alkalmaz-
nunk, ami lehet előtűző nyárs, pátrialemez 
vagy csőernyő. 

– Hova kerül ez a rengeteg kiszedett 
anyag? 
– Az alagútból összesen 200 ezer köbmé-
ternyi talaj fog kikerülni. Előzetesen úgy 
gondoltuk, az egész mennyiséget depo-
nálás után fel tudjuk használni útépítés-
hez. Erről aztán hamar le kellett tennünk. 
A fejtési technológiából adódóan a talaj-
rétegek keverednek. Egy agyagos talajt 
nem lehet útépítésre felhasználni, de még 
azokat a homokos-homokköves anyago-
kat sem feltétlenül, amik alkalmasak len-
nének töltésépítésre, a konglomerátumok 
miatt ugyanis ezeket is kezelni kell. Vagyis 
elég jelentős háttérmunka szükséges ah-
hoz, hogy ennek a 200 ezer köbméternyi 
talajnak bizonyos részét felhasználhassuk 
az építési projekt más munkarészeinél. 

– Úgy tudjuk, el várt volt a mozgás- és 
defor má ció mo ni to ring-rendszer kiépí-
tése… 
– Nagyon bölcsen döntött úgy a kiíró, hogy a 
tender során külön fejezetet hagyott a teljes 
mértékben automatizált monitoringrend-
szernek, noha ennek kiépítése és üzemelte-
tése kivitelezőként rengeteg pluszenergiát 
jelent. Az elsődleges szerkezet állékony-
ságát a  kiépített geodéziai monitoring-
rendszer követi nyomon, amely megfigyeli 

a természeti és az épített környezet állapo-
tában bekövetkező esetleges változásokat, 
és a  változások időbeni lefolyását. Külön 
mozgásvizsgálati rendszereink működnek 
a felszínen, egész pontosan a mérnök által 
jóváhagyott azon raszterén, ahol az alagút-
építés éppen halad. Újabb önálló ellenőrzé-
si rendszer épült és folyamatában épül ki a 
Bécsi-domb érintett lakóházainál, valamint 
a portálok bevágási rézsűfelületének ge-
odéziai vizsgálatára, mely szintén a moni- 
toringrendszer része. A monitoringrendsze-
rek mérési és elemzési adatai egy általunk 
kifejlesztett program internetes felületén 
– SurvIOT – jelennek meg, és az alagútépí-
tésben részt vevő minden szereplő – terve-
ző, kivitelező vagy ellenőrző szakember – be 
van kötve a rendszerbe, és ide futnak be a fi-
gyelőkutak adatai is, noha az alagútfejtés 
környezetében nincsen talaj- vagy réteg-
víz. Az alagút belső munkálatait, mozgását 
külön geodéziai monitoringrendszer figye-
li, az aktív zónában – prizmák telepítésével 
– a nap 24 órájában. Természetesen arra is 
ügyelünk, hogy jó irányba menjen az alagút, 
tehát az alak-, profil- vagy irányhelyességet 
is folyamatosan ellenőriznünk kell.  

– A telepített szenzorok jeleztek bár-
milyen, a kivitelezésnél nem várt ha-
tást?
– Olyan jellegű riasztás, ami rendellenes 
lett volna, még nem történt. 

– Ha a tervek szerint 2024 nyarán 
határidőre átadják a forgalomnak a 
gyorsforgalmi útszakasz ezen részét, 
tudja már, mi lesz a következő pro-
jektje?  
– 2024. június 30. a műszaki átadás ter-
vezett dátuma, ma azt mondom, meg-

leszünk határidőre, ám ahogyan a be-
szélgetés elején említettem, hamar be 
kellett látnunk, hogy csak párhuzamos 
kivitelezéssel, a másik járat önálló fejté-
sével tudjuk tartani a kitűzött határidőt. 
Reményeim szerint a déli járattal jövő 
tavasszal meg kell érkeznünk a nyugati 
oldalra, valamikor jövő év elején hozzá 
kell kezdenünk a szigetelési munkákhoz, 
majd zsalukocsival a végleges szerke-
zet kialakításához. Nagyon izgalmas rész 
lesz a belső beépítés kialakítása, a SCA-
DA-rendszer, a forgalomtechnika, a gépé-
szet, az informatikai rendszer beüzemelé-
se. Hogy azután lesz-e újabb alagútépítési 
projektünk, még nem tudni, természete-
sen a szakmai előkészületeket mi is figye-
lemmel kísérjük. A tulajdonosunk nem 
hiába ruházott be magyar szakemberek-
be és magyar tulajdonban lévő géppark-
ba, tudjuk, hogy lesznek a közeljövőben 
olyan nagyprojektek, amelyek alagutakat 
is tartalmaznak. Hallottunk például olyan 
elképzeléseket, hogy a Zsámbék–Eszter-
gom közötti M100-as autóút szakmai elő-
készítése jó ütemben halad, és a megren-
delő rövidesen piacra teheti a projektet, 
továbbá tudunk az M0 körgyűrű hiányzó 
szakaszáról, amelyben ugyancsak komoly 
alagútépítési feladatok lesznek, várható-
an az évtized második felében. Azt gon-
dolom, a szakma nem fogja azt a hibát 
elkövetni, hogy a nagy nehézségek árán 
összeállt, nemzetközi szinten is megmé-
rettetett szellemi és gépi eszközök állo-
mányát a bécsi-dombi alagút elkészültét 
követően szélnek ereszti. Hiszem, hogy 
ütemezett projektkiírásokkal – és persze  
kedvező pályázati eredménnyel – ez a 
szakmai stáb dolgozhat majd a jövő alag-
útépítési projektjeiben is. 
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Nagy folyóink, a Duna, a Tisza és a Dráva vízjárásának 
alakulását egy időben két, egymással ellentétes folyamat 
jellemzi: a kisvízszintek süllyedése és az árvízszintek 
emelkedése, azaz a „vízszintolló” nyílása (lásd a Mérnök Újság 
2021. márciusi lapszámában Láng István: A duzzasztómű 
meg a szivacs című írását). Igaz ez a Felső-Dunára is.

Reich Gyul a, Szabó József

Az 1950–60-as évektől kezdődően a Dunán 
jelentős medersüllyedés alakult ki. A refe-
rencia-időszaknak tekintett 50-es, 60-as 
évekhez képest a Mosoni-Duna torkolatá-
nál a kisvízszintek közel 2 métert süllyed-
tek! A magyarországi Felső-Duna egyéb-
ként is aktuális komplex rendezési igénye 
a bősi vízlépcső üzembe helyezését kö-
vetően sürgető feladattá vált. A különbö-
ző változatoknál a hajózási, árvízvédel-
mi, vízminőségi, vízbázisvédelmi, üdülési, 
rekreációs szempontok mellett megha-
tározó feladat a mellékágrendszerek és a 
holtágak, a korábbi nedves területek öko-
lógiai rehabilitálása, továbbá a mellékvíz-

folyások torkolati szakaszának rendezése. 
A Dunán bekövetkezett vízszintcsökkenés 
a Mosoni-Duna vízszintjeit is csökkentet-
te azáltal, hogy a dunai kisvizek leszívják 
a Mosoni-Duna vizeit. Győrnél, a Rába tor-
kolatánál a kisvizek szintje közel 70 cm-rel 
lejjebb szállt. Ennek eredményeként a ha-
józás mára teljesen ellehetetlenült, a folyó 
alsó szakaszán a holtágak, mellékágak ki-
száradtak, a vizes élőhelyek visszaszorul-
tak. A győri városképet meghatározó víz-
partok esztétikai értékükben jelentősen 
romlottak, hiszen az év nagy részében a 
meder közepe táján, iszaptenger közepén 
kanyargott – meanderezett kis patakként 
– a Mosoni-Duna. Győr pezsgő vízisport-
életét is súlyosan korlátozta ez az állapot. 
A különböző antropogén hatások és ter-

mészeti folyamatok következtében jelen-
tősen csökkent a vízi élőhelyek területe a 
Mosoni-Duna torkolati szakaszán és a csat-
lakozó mellékágakban is.

A Mosoni-Duna Győr-Gönyű Országos 
Közforgalmú Kikötőt érintő alsó két kilomé-
teres szakaszán, a VI.B hajóút biztosítása mi-
att túlkotort meder feliszapolódása folya-
matos, évente nagyságrendileg 50–70 ezer 
m3  iszap rakódik le, eltávolítása tetemes 
fenntartási költséget jelent, amelyet az ál-
lam csak töredékrészben tud finanszírozni.

Elsőrendű feladat tehát a Mosoni-Du-
na lesüllyedt kis- és közepes vízszintjeinek 
visszaállítása, a Duna megtámasztó hatá-
sának megfelelő torkolati vízszint vissza-
állítása. A kis- és közepes vízszintek vissza-
állításával lehetővé válik ugyanis a vizes 

Komplex műtárgyegyüttes kialakítása a Felső-Dunán

Győr újra a folyók városa lesz
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élőhelyek rehabilitációja, a hajózás bizto-
sítása, a győri városkép javítása.

A térségben két olyan projekt zajlott, 
amelyeknél a célok maradéktalan teljesü-
lése jelentősen függ a vízellátottságuktól. 
„A Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi víz-
gazdálkodási rehabilitációja” és „A sziget-
közi mentett oldali és hullámtéri vízpótló 
rendszer ökológiai célú továbbfejleszté-
se” olyan holtágakat, mellékágakat, ku-
bikgödröket is érintett, amelyeknek főme-

derrel való kapcsolata, megfelelő élővízzel 
ellátása csak a Mosoni-Duna torkolati sza-
kaszán az elmúlt évtizedekben lesüllyedt 
kis- és közepes vízszintek visszaállításá-
val biztosítható. A Mosoni-Duna megemelt 
vízszintje megtámasztja a feszíni vízpót-
lással megemelt szigetközi talajvíztestet, 
ezzel hozzájárul az alsó-szigetközi vizes 
élőhelyek megőrzéséhez és a mezőgazda-
ság termelési feltételeinek javításához. Je-
lentős előrelépés, hogy a Mosoni-Duna és 

a mentett oldali medrek közötti ökológiai 
kapcsolat feltételei is kedvezőbbé válnak.

A „vízszintolló” másik ága is érvénye-
sül: a Dunán emelkedő árvízszintek beduz-
zasztanak a Mosoni-Duna torkolati szaka-
szába. A legnagyobb vizek emelkedésének 
tendenciáját mutatja, hogy az 1954-es, 784 
cm-es tetőzést 2002-ben 88 cm-rel (872 
cm) fejelte meg a Duna, amire 2013-ban to-
vábbi 35 cm-t tett rá (907 cm). Jellegzetes 
adat az is, hogy az 1950 és 1999 közötti 50 
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évben 4 alkalommal haladta meg a Duna 
vízállása Győrnél (pontosabban a nagybaj-
csi vízmércén) a 700 cm-t, a XXI. századból 
eltelt mindössze 20 év alatt már 3 alkalom-
mal. A kisvízszintek süllyedését is számítva 
3,23 méterrel nyílt a vízszintolló.

Az összetett célkitűzések komplex mű-
tárgyegyüttes kialakítását igénylik, a Mo-
soni-Duna torkolatának áthelyezésével 
és egy árvízkapu megépítésével, melynek 
elemei a következők:
• A vízszint-rehabilitációt biztosító mű-

tárgy egy kétnyílású vízszintszabá-
lyozó mű, 12 m-es nyílásszélességgel, 
bennük kétirányú víznyomás felvételé-
re alkalmas, vízszintes tengelyű, acél-
szerkezetű, szegmens elzárásokkal. 
Ezek biztosítják a Mosoni-Duna torko-
lati szakaszán a kis- és közepes vízszin-
tek megemelését, vízszintszabályozási 
lehetőséggel. A táblák mozgatását két-
oldali „gall-láncos” hidromotoros moz-
gatóberendezések végzik. 

• Az elzárószerkezet kétirányú működő-
képessége – hogy mind a Duna, mind a 
Mosoni-Duna felől képes a víztartásra 
– lehetőséget ad arra, hogy árvízkapu-
ként kizárja a nagy dunai árhullámokat 
a Mosoni-Duna torkolati szakaszáról, 
jelentősen növelve a térség árvízi biz-
tonságát – természetesen a Mosoni-

Dunán és a Rábán érkező vízhozamok 
függvényében.

• A hajózás biztosítására a vízszintsza-
bályozó mű mellé hajózsilip létesül. 
A hajózsilip IV. osztályú víziútnak meg-
felelő, 12x90 m hasznos méretű, de III. 
osztálynak megfelelő küszöbmélységű 
(3 m), és a 17/2002. (III. 7.) KöViM-ren-
delet 7. § (3) bekezdésében foglaltaktól 
eltérően szimpla kialakítású. A hajózsi-
lip elzárószerkezete a vízszintszabá-

lyozó műhöz hasonlóan szintén kétirá-
nyú víznyomásra kell, hogy alkalmas 
legyen. A hajózsilip töltését-ürítését 
az alsó-, illetve felsőfőben beépített 
megkerülő (töltő-ürítő) csatornák biz-
tosítják, acélszerkezetű görgős táblás 
főelzárásokkal. A hajózsiliphez mólók, 
valamint alvízi és felvízi várakozótér 
kapcsolódnak.

• A Mosoni-Duna-torkolat tervezett áthe-
lyezése részben a farkasúsztatói ágon, 
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részben a Torda-szigeten keresztül, a 
jelenlegi torkolat felett mintegy más-
fél kilométerrel feljebb vezeti a Moso-
ni-Duna vizét a torkolati műtárgyon 
keresztül a Dunába, a jelenlegi meder 
pedig a Győr-Gönyű Országos Közfor-
galmú Kikötő felett át lesz töltve. 

• A műtárgynál a Mosoni-Duna hosszirá-
nyú ökológiai átjárhatóságát biztosító 
létesítmény (halátjáró) is létesül, sík-
táblás főelzárásokkal.

• A tervezett jobb és bal parti mederát-
töltés, illetve árvízvédelmi töltés a 
mértékadó árvízszintekre fog kiépülni. 

• A vízi turisták számára a csónakok, ka-
jakok, kenuk kézi átemelési lehetősé-
gének megteremtésére csónakáteme-
lő rámpák, sólyák létesülnek.

• A műtárgy megközelítését két irány-
ból (Vének felől és Győr-Károlyháza fe-
lől) biztosító üzemi út mellett, az utak 
összekötését és a műtárgy üzemelési, 
fenntartási munkáinak elvégzését biz-
tosító üzemi híd létesül a műtárgy fö-
lött. Az üzemi úton a kerékpáros-forga-
lom engedélyezett lesz.

A projekthez kapcsolódóan, természet-
védelmi kötelezésként, összesen 9 hektár-
nyi területen puhafás ligeterdőt telepíte-
nek. 

A projekt járulékos eredményeként, a 
Mosoni-Duna torkolatának áthelyezésével 
a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikö-
tő medencés kikötővé válik. Ezzel a kikötő 
mentesül a Rába rendkívül hordalékos vi-
zétől, amely által nagyságrendekkel csök-
ken a kikötői víztér feliszapolódása, és az a 
forrásigény, amellyel a feliszapolódás mi-
att szükséges mederkotrások elvégezhe-

tők. Emellett a be- és kihajózás nautikai 
feltételei is javulnak a kikötőben, amely  
téli kikötőként is működhet.

A 28,432 milliárd forinttal támogatott 
európai uniós vízügyi projekt megvalósítá-
sa a Környezeti és energiahatékonysági ope-
ratív programban (KEHOP) vált lehetővé.  
A kivitelezési munkák 2017 decembere óta 
folynak a térségben, és várhatóan jövő év 
tavaszáig tartanak.

Megrendelő az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság, kivitelező a Mosoni-Duna 
2017 Konzorcium, tervező a konzorcium 
alvállalkozójaként az SBS-KOMIR Kft., mér-

nök a FŐBER Zrt., PR-vállalkozó a Medius 
Bt., a területszerzéssel, kommunikációval, 
vízügyi szakfelügyelettel kapcsolatos fel-
adatokat a leendő vagyonkezelő, egyben 
üzemeltető Észak-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság látja el.

A közelmúltban valósult meg az acél el-
zárószerkezetek és mozgatóberendezések 
beépítése, a beépítést követő száraz-ned-
ves próbája. Jelenleg a műtárgyhoz csatla-
kozó új alvízi és felvízi meder kialakításá-
nak befejező munkái zajlanak, amely után 
a Mosoni-Duna-medret teljes szelvényé- 
ben áttöltik. A mederáttöltést követően 
a Mosoni-Duna érkező vízhozamát már a 
műtárgyon fogják átvezetni. Ennek terve-
zett időpontja 2021 augusztusa. A Mosoni-
Duna mederáttöltését követően hajózási 
zárlat lesz érvényben, várhatóan a műsza-
ki átadás lezárásáig. Folyamatban van a 
kétszintes kezelőépület, a műtárgy felett 
átvezetett híd és az ideiglenes betétgeren-
da-tároló építése is. A projekt műszaki ké-
szültsége közel 90%. 

2021. június 18-án sajtótájékoztatót 
tartottak a torkolati műtárgynál Vének kö-
zelében a Torda-szigeten, melynek kereté-
ben prof. dr. Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter elvégezte az egyik 
szegmenstábla mozgatási próbáját. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság alkotta konzorcium keretében európai uniós forrásból valósult meg a 
„Felső- dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” tárgyú 
KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt. Az 1,906 milliárd forint 
összköltségű beruházás célja a Felső-Duna árvízlevezető képességének 
növelése és a meglévő ökológiai állapotok további javítása volt. 

2021. június 25-én rendezték meg a projekt záró rendezvényét Dunaszigeten, 
melyen dr. Nagy István agrárminiszter is méltatta a beruházást. Az eseményen a 

fejlesztéssel érintett Kőhídat is felavatták, ezután Nepomuki Szent János hídként 
fog szerepelni (ld. fotó).

Az árvízlevezetés feltételeinek a javítása érdekében a Tejfalui mellékágrendszerben 
felújították a Zalka ágakat, a Lénai és a Jegenyési ágat. A Cikolai mellékágrendszerben a 

Revolver és a Barkás ágak főmeder felé eső végeiben kialakítottak egy összekötő csatornát, 
mellyel ismét egy áramló vizű mellékágat hoztak létre. 2021. január elején üzembe helyezték a kis-

bodaki Feneketlen tó és a Pálffy Duna-ág alsó szakaszának kedvező vízellátását biztosító vízpótló ágakat is. 2021. 
márciusra befejeződtek a kisbodaki Félholdaki Duna-ág rehabilitációs munkái is. A projekt keretében összesen 
33 db műtárgy és kőmű részleges átalakítását végezték el. Az árvízlevezetés feltételeinek a javítása érdekében a 
dunaszigeti Kőhíd és a kisbodaki Szent Kristóf vízszintszabályzó műtárgy fejlesztése is megtörtént, valamint 3 
újabb - Schiszler, Mikácsi és Szilfási -híd épült, továbbá Tejfalusziget térségében felújították a Rudi gyepi hallépcsőt. 
A természetvédelmi szempontból értékes vizes élőhelyek a Süli szigeti lapos, kisbodaki Öregszigeti tó vízpótlását 
javították. A fokozottan védett természetvédelmi területek különös figyelmet igényeltek. Ennek 
érdekében alakították ki kotrással az ásványrárói Öntési-sziget belsejében lévő Öntési-tó 
vízellátását javító vízpótló főágat. 
A megvalósult fejlesztések által lehetőség nyílik további komplex hasznosítások 
tervezésére is, beleértve a természetvédelmi, az erdészeti, a vadgazdálkodási, 
a halászati, a turisztikai, a mezőgazdasági és a hajózási célok megvalósítását. 

http://felsodunaprojekt.ovf.hu/

BEFEJEZŐDÖTT A FELSŐ-DUNA PROJEKT
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Hamarosan itt az idő: július 
23-án – 57 év elteltével – is-
mét Japán fővárosában ren-
dezik meg az olimpiai játéko-
kat. (A paralimpiai játékok  
16 nappal később kezdődnek, 
augusztus 25-étől szeptem-
ber 6-áig tartanak.) 12 ezer 
versenyző 33 sportágban és 
339 versenyszámban méri 
össze tudását, ám az még bi-
zonytalan, hogy ezt hány né-
ző láthatja. Előfordulhat, hogy 
mindössze a zsűri, a kamerák 
és az időmérő berendezések 
előtt tehetik próbára kitartá-
sukat, elszántságukat és ere-
jüket a világ legjobb sportolói.

Rozsnyai Gábor

A pandémia egyéves csúszást és komoly 
költségnövekedést okozott, de ettől még 
a japánok elvégezték a házi feladataikat, 
ők készen állnak. Amellett, hogy 200 ezer 
önkéntes is segítette a felkészülést és várja 
a sportolókat Tokióban, Japán egy sor terü-
leten ismét meg akarja mutatni a világnak, 
hogy az egyik legfejlettebb technológiával 
rendelkező ország a világon. 

Robotok és repülő autók  
– a 2020-as olimpia  

különlegességei*
Japán az 1964-es olimpia idején már ve-
zető technológiai hatalomnak számított, 
modern országként mutatkoztak be a vi-
lágnak, a kor színvonalához képest hiper-
modern infrastruktúrával és olyan techno-
lógiai csodákkal, mint a Shinkansen, amely 
akkoriban a világ messze leggyorsabb vo-
nata volt, és amelyet azóta is fejlesztenek 
és üzemeltetnek. Akkor használtak elő-
ször számítógépeket az olimpián, vala-
mint olyan időmérő eszközöket, amelyek 
századmásodperces pontossággal tudták 
mérni a versenyzők eredményeit, segít-
ve a minden korábbinál objektív döntések 
meghozatalát. A Syncom III műhold pe-
dig a legmodernebb japán technológiával 
kombinálva lehetővé tette, hogy élő tele-

víziós képeket sugározzanak a világ min-
den tájára – ez szintén újdonság volt. Nem 
csoda, hogy az olimpiát „sci-fi” olimpiá-
nak nevezték. Ma, amikor a koreai, a kínai 
és az amerikai versenytársak egyre erő-
sebbek, az éltanuló pozíciójáért folyó küz-
delem minden korábbinál élesebb, ezért a 
mostani játékok apropóján Japán újra meg 
akarja mutatni innovatív oldalát. A fókusz 
a robotokon és a robotikán van, egy olyan 
technológián, amelyben Japán még min-
dig vezető szerepet tölt be. Robotok üd-
vözlik majd a látogatókat, sőt interakcióba 
lépnek velük – egy pillantás a jövőbe, ahol 
a robotika alkalmazási lehetőségei óriási 
mértékben bővülnek, és ahol hamarosan 
kilépnek a laboratóriumokból és a gyártó-
sorokról, átalakítva a fejlett ipari társadal-
mak mindennapjait. Különösen igaz ez a 
betegápolásra, az orvostechnikára, és egy 
sor egyszerű szolgáltatásra. A szervezők a 
megnyitón a robotok várható diadalmene-
téből akarnak némi ízelítőt adni: különle-
ges, James Bond-filmekbe illő mutatvány 
lesz a Toyota által kifejezetten az olimpiai 
játékokra kifejlesztett repülő autó, amely-

Az olimpia mérnöki létesítményei

Fenntarthatóság mindenekfelett

PRAXIS



41

lyel az olimpiai lángot gyújtják meg. Olyan 
robotokat is terveztek az új olimpiai sta-
dion számára, amelyek képesek kivinni az 
étel- és italrendeléseket a kerekesszékkel 
közlekedő nézőknek. A Panasonic egy mo-
toros „erőöltönyt” mutat be, amelynek cél-
ja, hogy az emberek könnyedén cipelhessék 
a nehéz csomagokat. Az Aruze Gaming Arisa 
nevű, elegánsan öltözött kétméteres robo-
tot úgy programozták, hogy japán, angol, 
kínai és koreai nyelven képes megmutatni 
az utasoknak az utat a mosdókhoz és a szek-
rényekhez, útbaigazítást nyújt és turisztikai 
látványosságokat ajánl – ezt már az év ele-
jén két metróállomáson tesztelték. 

A jövő építése
A high-tech mellett természetesen szük-
ség van az acélra és a betonra is. Az olim-
piai és paralimpiai játékoknak Tokióban és 
környékén összesen mintegy 42 helyszíne 
lesz. Az olimpiai falu, vagyis a sportolók 
szállásául szolgáló, 21 épületből álló vá-
rosnegyed ezen felül értendő, amely tu-
lajdonképpen egy lakópark a Tokiói-öböl-
ben található Harumi-szigeten. Az olimpiai 
falu az olimpiai játékok alatt várhatóan 18 
ezer sportolónak, a paralimpiai játékok 
alatt pedig körülbelül nyolcezer olimpi-
konnak ad majd otthont. A terület nagysá-
ga 44 hektár. Érdekesség, hogy fenntartha-
tósági okokból a sportolók ágyai kartonból 
készülnek majd, a sportolói szállásokat ké-
sőbb lakásokként értékesítik. 

A jelszó: fenntarthatóság
A tokiói prefektúra vezetése számos vado-
natúj sportlétesítményt épített a városban, 
és bár Tokió egyébként is folyamatosan vál-
tozik, az olimpiai építkezések előidézte 
változás összemérhető a ’64-es olimpiára 
készülő város átalakulásával. A fenntart-
hatóság jegyében már a tervezésnél figye-
lembe vették, hogy a játékok után minden 
állandó helyszínt a helyi közösségek igé-
nyeihez kell igazítani, új, valóban szüksé-
ges sportlétesítményeket biztosítva ezzel 
a városnak. A világ számos olimpiai helyszí-
nének öröksége gyakran különböző nem 
várt, illetve káros utóhatásokkal jár a kör-
nyező közösségekre; az egyszeri jeles alka-
lomra emelt épületek sorsa sok esetben az 
enyészet. A 2004-es athéni olimpia rende-
zése során nem használtak ideiglenes léte-
sítményeket. Az esemény az utólagos hasz-
nosítás első számú negatív példájává vált, 
szomorú emlékeztetőül arra vonatkozóan, 

hogy milyen az, amikor a presztízsszem-
pontok háttérbe szorítják a környezetvé-
delmet és a fenntarthatóságot. A 2008-
as pekingi játékok során első alkalommal 
használtak teljesen visszabontható létesít-
ményeket: 9 épületet az esemény után le-
bontottak. A 2012-es londoni ötkarikás já-
tékokon ideiglenes és állandó objektumok 
széles palettáját használták. Az eseményt 
a jól menedzselt utólagos hasznosítás első 
számú példájának tekintik. A Katarnak ítélt 
2022-es labdarúgó-világbajnokság rende-
zése kapcsán a házigazdák moduláris ele-
mek használata és azokból később 22 új 
fejlődő országbeli stadion felépítése mel-
lett kötelezik el magukat. Tokióban most 
nagyjából egyenlő számban építettek ál-
landó és teljesen visszabontható létesít-
ményeket. Pazarlásnak tűnhet egy néhány 
hetes rendezvény miatt egész sportcsarno-
kokat felhúzni, de az állandó építményhez 
képest egy rendeltetésszerű használatot 
követően könnyen visszabontható ideigle-
nes létesítményeknek számos előnye van: 
nagyobb rugalmasság, alacsonyabb élet-
ciklusköltség, rövidebb építési idő és új-
rahasznosíthatóság. Az ideiglenes létesít-
mények térnyerése azzal is együtt jár, hogy 
számos átmeneti létesítmény ma már új 
szintet képvisel a minőség, a biztonság és 
a felhasználói élmény tekintetében: ilyen 
volt például a pekingi olimpián használt 
szabadtéri Chaoyang Park Beach strandröp-
labdapálya, vagy a londoni olimpia teljesen 
fedett kosárlabda-arénája. Az átmeneti lé-
tesítmények alkotóelemeinek gyártói egy-
re több időt, energiát és tőkét fordítanak 
kutatás-fejlesztésre. Így nő azoknak a tech-
nikai megoldásoknak a száma, amelyeket 
alkalmazva átmeneti létesítményekkel he-
lyettesíthetőek az állandó létesítmények 
– ilyen például az átmeneti, konzolos tető-
megoldás, miközben folyamatosan javul 
az ideiglenes létesítmények alkotóelemei- 

nek, felszereltségének és felületeinek mi-
nősége, megbízhatósága és rugalmassága. 
Egyre könnyebb az alkotóelemek össze- és 
szétszerelése, valamint a további részele-
mekre bontása. Teret nyer a kreatívabb di-
zájn, amely nagyobb választékot kínál az 
ideiglenes létesítmények helyének kivá-
lasztásához, akár emblematikus, egyedi 
helyszínek bevonásával.

A Nemzeti Stadion
Az eredeti, Kenzo Tange tervezte 1964-es 
ikonikus olimpiai stadion helyett épült. Itt 
tartják a játékok nyitó- és záróünnepsé-
gét, valamint az atlétikai versenyeket és 
a labdarúgó-mérkőzéseket. Az olimpiát 
követően 68 ezer fő befogadására alkal-
mas stadiont később sport- és kulturális 
eseményekre használják majd. (Az olim-
piai alatt „csak” 60 ezer főt engednének 
be, ennek oka a különlegesen szigorú biz-
tonsági intézkedésekben rejlik.) Kengo Ku-
ma, a stadiont tervező neves építész nagy 
hangsúlyt akart fektetni a környezettuda-
tosságra. Ennek szem előtt tartása mellett 
döntő jelentőségű volt a tervezés során, 
hogy a létesítmény tökéletesen illeszked-
jen a környezetéhez, ideértve a közelben 
lévő nagy zöldfelületeket is, amelyet Meiji 
Jingu Gardennek hívnak. A többrétegű, fá-
ból készült homlokzat nyersanyagát Japán 
47 prefektúrájából gyűjtötték össze, emel-
lett pedig több mint 47 ezer közepes és kis 
méretű fát ültettek a 47,4 méter magas sta-
dion környezetébe. Biztosan sokan kedve-
lik majd a három szinten is körbefutó, nö-
vényekkel végigültetett belső sétányokat. 

A stadionon belül kiemelt fontosságú 
szerepet kapott az akadálymentesítés – a 
kerekesszékesek a stadion összes szintjét 
meg tudják közelíteni, és megfelelő kilátás 
nyílik számukra a különböző szektorokból. 
Az ülőhelyek a rácsos vörösfenyő- és acél-
tető alatt természetesen védettek a ter-
mészet nyers erőivel szemben. „Az ideális 
hőmérsékletért 185 légáramot létrehozó 
ventilátor és ködhűtési rendszer felel, hogy 
a rajongók és a sportolók egyaránt jó érzés-
sel versenyezhessenek, illetve szurkolhas-
sanak.” Miért az idézőjel? Nos, az 1964-es 
olimpiát október 10–24. között rendezték, 
a sportolók számára ideális időjárási körül-
mények között. Azóta a televíziós közvetíté-
sek időpontja döntő szemponttá vált, ez az 
oka a nyár közepére tett rendezésnek. 2018 
nyarán Japán egy többhetes hőhullámtól 
szenvedett, amelynek során a hőmérséklet 
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41,1 Celsius-fokos csúcsot ért el – ez volt az 
országban valaha mért legmagasabb hő-
mérséklet –, és 138 ember halálát okozta. 
A szervezők szerint azonban a város egy sor 
olyan intézkedést vezetett be, amelyek biz-
tosítják, hogy a sportolók és a nézők számá-
ra elviselhetőek legyenek a játékok. Hőgát-
ló útburkolatokat tettek le 100 kilométeren 
keresztül a városközpontban, beleértve a 
maratonfutásra kijelölt szakaszt is. Az ígé-
retek szerint ez nyolc fokkal csökkenthe-
ti az út hőmérsékletét, és persze bevetik az 
olyan – Japánban már az 1600-as évek eleje 
óta alkalmazott módszert is, mint például a 
vízpermetezés. 

Kengo Kuma épülete jó értelemben vett 
konzervatív, kellemes ritmusú, nívós alko-
tás, és ma már csak lábjegyzet, hogy koráb-
ban úgy tűnt, a Zaha Hadid Architects iroda 
futurisztikus, különleges terveit valósítják 
meg. Ő nyerte ugyanis 2012-ben az erede-
ti kiírást. A költségvetési korlátok miatt a 
japán kormány a terv néhány módosítását 
kérte, de az még így is pont háromszor any-
nyiba került volna, mint a 2012-es londoni 
olimpiára felépített nagy stadion. Közben 
Kengo Kuma és Toyo Ito – akik anno szintén 
versenyben voltak a stadion megtervezésé-
ért – és egy sor neves japán építész is tilta-
kozott Hadid javaslata ellen. Azzal érveltek, 
hogy az iraki-brit tervező épületének mé-
retarányai nem illenek a helyszínhez (az em-
lített erdős területről van szó). Végül Kengo 
Kuma tervezhette meg a kevésbé landmark 
jellegű ovális épületet – a pálya fölött egy 
hatalmas oculusszal –, amely végül 1,3 mil-
liárd dollárba került. Építési ideje 3 év volt.

A Tokyo Metropolitan 
Gymnasium 

Eredetileg az 1954-es birkózó-világbaj-
nokságra épült, és az 1964-es nyári olim- 
piai játékok tornaversenyeinek helyszíné-
ül is szolgált. A Pritzker-díjas Fumihiko Ma-
ki által készített futurisztikus terv alapján 
építették át, ami 1991-ben fejeződött be. 
Befogadóképessége 7000 fő. Parkszerű 
környezetéhez illeszkedve úgy tervezték, 
hogy különböző külső tereket és az épí-
tészeti kifejezések sokféleségét foglalja 
magában. Minden egyes épület (főaréna, 
mellékaréna és fedett medence) megőrzi 
integritását, ugyanakkor egységet alkot. A 
tervező szívesen használja a kollektív for-
ma kifejezést: „Ahogy az ember nézőpont-
ja változik, a térfogatok átfedése váratlan 
sziluetteket hoz létre.”

Yoyogi Nemzeti Stadion
Az 1964-ben, Kenzo Tange által tervezett 
stadion híres az egyedülálló felfüggesztett 
tetőszerkezetéről, amely az építészszak-
ma elismerését váltotta ki, és még a ’72-
es müncheni olimpiai stadion tervezését is 
inspirálta. A létesítmény két nagy arénából 
áll; a műkorcsolyát, a futsal- és a röplabda-
mérkőzéseket a nagyobb, míg a kosárlab-
da- és tollaslabda-mérkőzéseket a kisebb 
csarnokból közvetítik. 

Az Ariake Tornaközpont
Úgy tervezték, hogy először nemzetközi 
sportversenyek létesítményeként, majd az 
ideiglenes lelátók eltávolítása után állan-
dó kiállítási csarnokként funkcionáljon. Ez 
talán a legelegánsabb új épület, amelyet 
az olimpiára építettek, nemcsak a légies 
formák okán, de azért is, mert nagyvona-
lúan használták a fát, mint építőanyagot. 
Amikor Tokió bejelentkezett az olimpia 
rendezésére, pályázatában a „fából készült 
létesítményeket” és a „fenntarthatóságot” 
hangsúlyozta. Az anyagokat úgy választot-
ták ki, hogy megőrizzék ennek a területnek 
az emlékét, amelynek helyén egykor fatá-
roló tó volt. A 12 ezer fős „öbölben úszó fa-
hajó” építészeti koncepciója alapján, ahol 
csak lehetett, fát használtak az építés so-
rán, különösen a tető vázszerkezetében, a 
homlokzaton, a nézőtéri ülésekben, a kül-
ső falakban stb., miközben minden egyes 
alkalmazásnál gondosan figyelembe vet-
ték a fafajták jellemzőit.

Ariake Arena
Ikonikus kialakítású csarnok, homorú tető-
vel, amely csökkenti a belteret, hogy a le-
hető legkisebb legyen a légkondicionálás 
és a világítás iránti igény. A helyszínt nap-
elemekkel és geotermikus fűtőberendezé-
sekkel is felszerelték, csökkentve a létesít-
mény szén-dioxid-kibocsátását. Az Ariake 
Aréna egy fő- és egy mellékarénából áll, 
és a játékok idején 15 000 férőhelyes lesz. 
A helyszín elrendezése a Tokió 2020 aka-
dálymentesítési irányelvek alapján készült, 
és a létesítményt úgy tervezték, hogy min-
denki számára hozzáférhető legyen, bele-
értve az időseket, a fogyatékkal élőket, a 
kisgyermekes szülőket és a vakvezető ku-
tyával érkezőket is. A létesítményben uni-
verzális kialakítású mosdók és kerekes- 
székkel megközelíthető ülések találhatók 
az üléssorok között elegendő magasságkü-
lönbséggel kialakított területeken, hogy a 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKBÓL  
KÉSZÜLNEK AZ OLIMPIAI ÉRMEK

A 2021-es nyári olimpiai játékok érmeit régi okos-
telefonokból és laptopokból készítik. Japán kifeje-
zetten szegény nyersanyagokban, de a kütyümániás  
high-tech országnak van egy másik forrása is: a 
nemesfémek gazdag városi lelőhelye, amely a több 
millió kidobott okostelefonban és más elektronikai 
eszközben rejtőzik. Évente mintegy 650 ezer tonna 
(!) elektromos és elektronikus berendezést dobnak 
ki Japánban, amelynek csupán egyhatoda kerül 
megfelelően ártalmatlanításra vagy akár újrahasz-
nosításra. A tokiói nyári olimpiai játékok szervezői 
azt a feladatot tűzték ki maguk elé, hogy kezde-
ményezzék a változást. Az „e-hulladék” elegendő 
nemesfémet tartalmaz az olimpiai és paralimpiai já-
tékokhoz szükséges érmekhez. Az érmek többnyire 
ezüstből és rézből készültek. Még az aranyérem is 
98,8%-ban ezüst, és csak a felszíne aranyozott, 
a bronzérem 95%-ban rézből és 5%-ban cinkből 
áll. A korábbi gyakorlat az volt, hogy a mindenkori 
játékok házigazda városai az érmekhez szükséges 
fémeket elsősorban bányavállalatok adományaiból 
szerezték be, ám az ellátási helyzet szűkös, mivel 
az elektronikai hulladékból kinyert nemesfémre az 
új elektronikai termékek gyártásához is sürgősen 
szükség van. Ezért a tokiói újrahasznosítási bizott-
ság mintegy 18 ezer gyűjtőpontot állított fel, hogy 
elegendő nemesfém gyűljön össze ahhoz, hogy a 
dobogós helyezettek megkapják a hőn áhított érme-
ket. Így szinte minden japán polgár kivehette részét 
a nyári olimpia sikeréből, és a laptopoktól kezdve 
az okostelefonokon át az okosórákig mindenféle kis 
elektronikai eszközt adtak le, csak okostelefon-
ból 6,2 millió került a gyűjtődobozokba. Összesen 
78 ezer tonna elektronikai hulladékot gyűjtöttek 
össze a szigetországban. Ennek eredményekép-
pen 32 kilogramm arany, 3500 kilogramm ezüst és 
2200 kilogramm bronz áll rendelkezésre az 5000 
kiosztandó éremhez. A projekt másik fontos célja 
az volt, hogy felhívja a figyelmet az e-hulladékra 
mint nyersanyagra. 
(Az olimpiák történetének vitathatatlanul legfenn-
tarthatóbb érmeinek dizájnja Junichi Kawanishi 
japán grafikus tervező munkája.)

* Az esemény hivatalos elnevezése a csúszás elle-
nére változatlanul 2020. évi nyári olimpiai játékok.
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kerekesszékben ülők akkor is jól lássanak, 
ha az előttük ülő nézők felállnak.

Építészeti boom
Az olimpiai helyszínek mellett mellesleg 
megépült vagy még épül 45 felhőkarco-
ló is, új lendületet adva a városnak. Az inf-
rastrukturális létesítmények közül érde-
mes megemlíteni a nagy stadiont tervező 
Kengo Kuma alkotta Shinagawa New Stati-
on komplexumot – az első új pályaudvart, 
amelyet 1971 óta a tokiói Yamanote vo-
nalra terveztek. Az üveg- és acéltető a ha-
gyományos japán origamira emlékeztet. 
Az állomás oldalai is üvegablakokból áll-
nak, így elmosódnak a határok a külvilág 
és az újonnan létrehozott struktúra között. 
Az olimpiai játékok idejére készülő másik 
nagy nevezetesség a három hatalmas to-
ronyépület-komplexum Tokió Toranomon 
Hills nevű negyedében, amelyek egyikét 
a Pritzker-díjas építész, Rem Koolhaas ál-
tal alapított OMA nemzetközi építésziroda 
tervezte. A vegyes felhasználású, irodákat, 
szállodákat és kiskereskedelmi helyisége-
ket, valamint egy új metróállomást ötvöző 
magasépület összeköti az ingázókat a vá-

ros más kulcsfontosságú parkjaival, köz-
tük a Tokiói-öbölbe épített olimpiai faluval 
és az olimpiai stadionnal.

Ha már egyszer…
A fent említett Ariake Arena kialakítását a 
japánok mintának tekintik: mivel a para-
limpia szerintük ugyanolyan nagy és jelen-
tős, mint maga az olimpia, a hozzáférhető-
ség hihetetlenül fontos kérdés az összes új 
épület esetében, és emiatt számos részle-
tes iránymutatás van érvényben, amelyet 
az új helyszínek kivitelezőjének be kellett 
tartania. Ugyanilyen fontos a város egészé-
nek átalakítása és a mozgáskorlátozottak 
számára is hozzáférhetővé tétele. A japán 
főváros utcai életének része a sárga színű, 
texturált vonalfelfestés a járdákon, ame-
lyek gyakorlatilag mindenhol megtalálha-
tóak a városban, fontos segítséget nyújtva 
a vakok és gyengénlátók számára. A vona-
tokon és buszokon a helyzet Japánban már 
elég jó, és az erőfeszítések folytatódnak, 
hogy javítsák és akadálymentessé tegyék 
az állomásokat az egész városban. Jelenleg 
a vasúti kocsik mintegy 71,2%-a akadály-
mentesített, és a buszok mintegy 56,4%-a 

lépcsőmentes. A buszokon és a vonatokon 
is működnek a látássérülteknek szóló han-
gosbemondók. Ezen túlmenően nemrégi-
ben törvénymódosítást fogadtak el, amely 
kimondja, hogy az 50-nél több szobával 
rendelkező új szállodáknak a szobák leg-
alább 1 százalékát akadálymentesen kell 
kialakítaniuk. Az olimpiához köthető építé-
si és infrastrukturális projektek, valamint 
a játékokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 
összköltsége jelenleg 27 milliárd euró kö-
rül mozog. Ez több mint kétszer olyan drá-
ga, mint az eredetileg becsült összeg, és 
természetesen erős kritika tárgya a japán 
társadalomban. Pozitívumként azonban 
meg kell említeni, hogy a japánok már csak 
a saját gyorsan öregedő lakosságukra te-
kintettel is valószínűleg valóban akadály-
mentes olimpiai játékokat rendeznek. 

A pandémia alaposan megtépázta a ja-
pánok elszántságát, és megnyirbálta a 
pénztárcájukat. Jelen sorok írásakor még 
csak találgatni lehet, ki viszi haza a legtöbb 
érmet a japán fővárosból, de az biztos, 
hogy Tokió ismét megmutatja a világnak, 
melyek a következő évtized legfontosabb 
trendjei. 
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Támogatási szerződést kö-
tött az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium (ITM) 
a Budapest Fejlesztési Köz-
pont (BFK) és a MÁV-HÉV Zrt. 
konzorciumával a gödöllői és 
a csömöri (H8-as és H9-es) 
HÉV-vonal teljes felújításának, 
illetve a 2-es metróval való 
összekötésének tervezésére, 
előkészítésére, amelyre a kor-
mány 4,6 milliárd forint uniós 
forrást biztosít.

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda kormányzati államtitkára, aki 
egyben Pest megye 5-ös számú válasz-
tókerületének fideszes országgyűlési 
képviselője, a július 1-jei, budapesti alá-
írás alkalmából tartott sajtótájékoztatón 
a közlekedésfejlesztést az agglomeráci-
ós térség egyik legfontosabb kérdésének 
nevezte. Emlékeztetett arra, hogy a fővá-
ros több mint egy éve úgy döntött: nem 
lesz HÉV-fejlesztés, és nem lesz közvetlen 
összeköttetés sem a 2-es metróval. A kor-
mány azonban úgy döntött, a programot 
akkor is meg kell valósítani, ha azt a fő-
város nem akarja. A kormány átvállalta a 
programot, és a mostani aláírással meg-
teszi az első komolyabb lépést a vasútvo-
nal fejlesztéséhez, ami az alapja lehet an-
nak, hogy végre „új vasúton, új pályán, új 
állomások mentén, új járművekkel” lehet 
majd utazni ezen a vonalon – mondta Tu-
zson Bence. Azt hangoztatta, végre olyan 
kézbe kerül a fejlesztés, hogy nemcsak az 
elhatározást, a szándékot, az akaratot le-
het látni, hanem majd a beruházás megva-
lósulását is.

A közlekedésfejlesztési beruházás je-
lentőségét az államtitkár azzal indokol-
ta, hogy a térségben az elmúlt 20 évben 
28 százalékkal növekedett a népesség, és 
70 százalékkal emelkedett a gépjárművek 
száma. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy az 
emberek jelentős része autóval jár be Bu-
dapestre, „ott állnak a dugóban és nem 
tudnak bejönni.”

Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója ki-
emelte, hogy a gödöllői HÉV-vonalon 1941 
óta nem volt „érdemben egy komplett, át-
fogó infrastruktúra-felújítás”, és a bizto-
sítóberendezés is azt a kort idézi, amikor 
nem a jobb oldali közlekedés volt honos 
a vasúton, illetve Magyarországon. A pro-
jekt műszaki tartalmának 90 százaléka 
a gödöllői és a csömöri HÉV teljes felújí-
tását, a pályák rendbetételét, a sebesség-
korlátozások megszüntetését, a peronok 
akadálymentesítését, a szintbeni autós át-
járók megszüntetését, P+R és B+R parko-
lók kiépítését jelenti majd; a 2-es metróval 
való integráció, az átszállás nélküli össze-
köttetés megteremtésének kialakítása a 
kisebb feladat.

A tervek szerint a 2-es metró szerelvé-
nyei közül minden második kimenne Rá-
kosfalváig, minden második továbbmenne 
Cinkotáig, és ebből minden második menne 
Gödöllő és Csömör felé. Közölte, létrejöhet 
az első metróállomás közvetlenül az M0-s 
körgyűrű mellett; az autót a kistarcsai kór-
ház melletti P+R parkolóban hagyva átszál-
lás nélkül lehet majd a belvárosig utazni. 

A vezérigazgató a tervezett beruházás 
történetét felidézve kitért arra, a főváros 
2020 februárjában a költségvetés elfoga-
dásánál törölte a gödöllői HÉV fejlesztésé-
nek finanszírozását, és ezzel leállította a 
tervezési munkákat. A kormány idén márci-
us 23-án döntött határozatban arról, hogy 
4,6 milliárd forint uniós forrású támoga-
tást ad a BFK-nak, ez a forrás teszi lehetővé, 
hogy a fővárostól átvegyék a projektet. Vi-
tézy Dávid azt mondta, ha minden jól megy, 
6-7 év múlva lehet majd átszállásmentesen 
utazni az összekötött vonalon. Kutnyánsz-
ky Zsolt, az ITM közlekedési operatív prog-
ramokért felelős helyettes államtitkára az 
aláírás előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy 
Budapest a 4. legsűrűbb vasúthálózattal 
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rendelkező főváros Európában Berlin, Prá-
ga és Hamburg után. Szerinte ezért a szín-
vonalas közösségi közlekedés kínálatához 
nincs feltétlenül szükség új, költséges met-
róvonalak építésére. 

A környezetkímélő, energiahatékony és 
dugómentes vasút versenyképességének 
jelentős erősítése jórészt a már meglévő 

infrastruktúra fejlesztésével is elérhető; a 
gödöllői, csömöri HÉV-vonalak fejleszté-
se is ilyen lesz – mondta. Úgy vélte, a vasút 
előnyei leginkább az elővárosi forgalom-
ban tudnak megmutatkozni.

A BFK sajtónak szóló háttéranyagában 
egyebek mellett az áll, hogy a H8-as (gö-
döllői) és a H9-es (csömöri) HÉV-vonalon a 

pálya elhasználódott, a járművek öregek, 
korszerűtlenek. A gödöllői és a csömö-
ri HÉV fejlesztése, valamint összekötése a 
2-es metróvonallal része a februárban be-
mutatott budapesti agglomerációs vasúti 
stratégiának. Azt írták, ezzel olyan átjár-
ható rendszer jön létre, amellyel az utasok 
átszállást és időt takarítanak meg. Sokak 
számára a HÉV helyett közvetlenül a met-
ró válik elérhetővé, így kevesebben fognak 
autót használni, és rövidíthető az Örs vezér 
terére közlekedő buszjáratok útvonala. Ez-
által csökkenhet a közúti forgalom és a lég-
szennyezés. Az Örs vezér teréről elkerülő 
buszvégállomások lehetővé teszik, hogy a 
buszok kisebb helyet foglaljanak el a téren, 
a zuglói végállomás területe parkosítható.

A fejlesztéssel érintett agglomerációs 
települések (Gödöllő, Csömör, Kerepes, Kis-
tarcsa, Mogyoród) lakosainak száma 2000 
és 2020 között összességében 28 száza-
lékkal emelkedett, Mogyoródon például 
68 százalékos a növekedés. A települések 
lakóinak tulajdonában lévő gépjárművek 
száma ugyanakkor csaknem hetven száza-
lékkal nőtt. Ez az autós forgalom a főváros 

Támogatási szerződést kötött a kormány a H8-as és a H9-es HÉV felújításának tervezésére

Koncepcióterv az Örs vezér téri átkötésről

Korábbi látványterv a gödöllői hév megújult szakaszáról
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számára egyre nagyobb környezeti terhet 
jelent, ez a térség adja a Budapesten meg-
jelenő teljes agglomerációs forgalom 12 
százalékát.

Az említett települések és a HÉV-ek 
mentén lévő fővárosi kerületek lakói köz-
vetlen metrókapcsolatot kapnak, ennek 
hatása pedig óriási, sokan fogják a közös-
ségi közlekedést választani autó helyett. 
A tervek állami átvétele során kiemelt fi-
gyelmet kap a HÉV elvágó hatásának csök-
kentése, a szintbeni útátjárók megszünte-
tése. A településszerkezeti változásokat 
figyelembe véve megváltozik a megál-

lók elhelyezkedése, oda kerülnek, ahol az 
emberek jelentős számban laknak, illetve 
ahol át lehet majd szállni a vasútra.

2012 és 2015 között készült a BKK-ban 
megvalósíthatósági tanulmány a metró és 
a HÉV vonalainak egyesítésére, a HÉV át-
fogó felújítására és metróvá alakítására, 
majd 2015-ben a Fővárosi Közgyűlés saját 
forrást biztosított a budapesti szakaszon 
a folytatásra, a városhatáron belüli szaka-
szok részletes tervezésére. Így a BKK 2016-
ban keretjellegű közbeszerzést írt ki, ezt a 
Főmterv nyerte meg. A tervezési folyamat 
egyes fázisai megtörténtek, néhány en-

gedély is rendelkezésre áll már, azonban 
Zugló és Kőbánya több ponton nem értett 
egyet a tervekkel, így az engedélyezés el-
akadt. A Fővárosi Közgyűlés 2020. február 
26-án arról döntött, hogy nem folytatják 
a projekt előkészítését saját forrásaikból. 
A kormány ezután jelezte, hogy átvenné a 
fejlesztést. A Fővárosi Közfejlesztések Ta-
nácsa, a fővárosi önkormányzat és a kor-
mány közös döntéshozó és egyeztető fó-
ruma 2020. október 15-én támogatta ezt, 
arról született döntés, hogy a projekt elő-
készítésében a BKK helyére a BFK lép, és 
megkezdjük az agglomerációs szakasz 
előkészítését is, mely korábban csak kon-
cepciótervi fázisig jutott. A kormány 2021. 
március 23-án megjelent határozata tar-
talmazza, hogy a beruházás tervezésével a 
BFK és a MÁV-HÉV konzorciumát bízza meg. 
Az összes szükséges engedély megszerzé-
sének határideje 2022 vége, a kiviteli ter-
veknek 2023 végéig kell elkészülniük.

A Cinkotáig 1888-ban megépült HÉV, a 
mai H8 és H9 elődje még jórészt lakatlan 
területen haladt, az akkor és később meg-
nyitott megállók ma egyáltalán nem esnek 
egybe az utazási igényekkel, így a tervek 
szerint ezen a szakaszon számos megállót 
érdemes máshová helyezni. A gyorsvasút a 
mai Örs vezér téri végállomás előtt elkez-
dené az emelkedést, a Kerepesi és a Nagy 
Lajos király útja fölött átívelve a jelenlegi 
HÉV-végállomás fölött érné el az új Örs ve-
zér tere megállót. Az új Rákosfalva megálló 
a mostaninál beljebb, a lakótelepek súly-
pontjában kapna helyet, majd egy szintén 
új, a körvasútra átszállást lehetővé tevő 
megálló következne az Egyenes utcai la-
kótelepnél. Innentől a felszín alatt folyta-
tódna a gyorsvasút, hogy a XVI. kerület két 
részét ne vágja el egymástól. Ezen a szaka-
szon a sashalmi Thököly útnál és a mátyás-
földi Jókai Mór utcánál állnának meg a sze-
relvények. A mai Imre utcai megálló kisebb 
kifelé tolásával jönne létre az erzsébetli-
geti megálló, immár a felszínen. A H9-es, 
csömöri ágon Cinkota alsó helyett a be-
épült Csabaligetnél állnának meg a jármű-
vek, Árpádföldhöz közelebb.

Új vasúton, új pályán, 
új állomások mentén, új 
járművekkel lehet majd 
utazni ezen a vonalon.

Kutnyánszky Zsolt, az ITM helyettes államtitkára, Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója és Szatmáry Kristóf, a XVI. kerület 
országgyűlési képviselője a támogatási szerződés július 1-jei aláírásakor

Áttekintő térkép a fejlesztésről
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A lézersugaras kötési technológiák a szerkezetépítésben, kiemelten 
a járműipar területén mind nagyobb teret követelnek maguknak. 
A teherviselő szerkezetek szilárdsági tulajdonságainak növelésére 
mutatkozó fokozott igény társul a tömegek csökkentésére és csilla-
pítási jellemzőik javítására irányuló törekvésekkel. A szerkezeti ele-
mek kötéseinek kialakításakor kézenfekvő a lézersugaras technoló-
giák mind szélesebb körű alkalmazása, amely lehetőséget ad járu-
lékos kötőelemek és kötőanyagok használatának elkerülésére.

Dr. Borbás Lajos, EDUTUS Egyetem, 
dr. Csiszér Tamás, Óbudai Egyetem, 
Temesi Tamás, BME

A fémek mellett a polimerek – különösen az 
erősítő anyagot is tartalmazók – alkalma-
zása mindinkább meghatározó területet 
foglal el a teherviselő alkatrészek körében 
is, így kézenfekvő módon merül fel a fém-
polimer lézersugaras technológiával törté-
nő egyesítésének kérdése, illetve ennek a 
lehetőségnek az intenzív vizsgálata, kuta-
tása. Mint közismert, a szerkezetépítésben 
ma már szinte azonos mértékben alkalma-
zott fémek és polimerek molekuláris felépí-
tése a közvetlen kapcsolat (elegy, egybeol-
vasztás) kialakítását nem teszi lehetővé.1 
A lézersugaras technológiák paraméter-
táblázata számos új megoldási lehetősé-
get ad szerkezeti anyagok egyesítésére, így 
megalapozott kutatásokkal kimunkálha-
tók azok a technológiai ablakok, amelyek 
speciális kötések megvalósítását teszik le-
hetővé, akár fémek és polimerek esetén is. 
Az EFOP-3.6.1.-16-2016-00009 pályázat ke-
retében végzett kutatásunk (a lézersugaras 
hibrid kötések kialakításának lehetőségei 
altéma területen) annak lehetőségét vizs-
gálta, adott-e az elméleti háttér új típusú 
fém-polimer kötések kialakítására lézersu-
garas technológia alkalmazásával.

A kötésekről általában
A kötések csoportosítása, osztályozása 
számos szempont szerint történhet. Ese-

tünkben a fém-polimer egyesítésének le-
hetősége kapcsán a lehetséges hatás-
mechanizmusok feltárása vezethet el a 
megoldáshoz. Pályázati munkánk egyik al-
fejezete azon körülmények számbavéte-
lét vizsgálta, hogy kialakítható-e kapcso-
lat fém-polimer anyag (alkatrész) között 
lézersugaras technológia alkalmazásával.2

Két csatlakozó alkatrésszel kapcsolat-
ban az elmozdulások, elfordulások tekin-
tetében hat szabadságfokú rendszerről 
beszélhetünk, amelyben a kötés – mint fo-
galom – valamely vagy az összes szabad-
ságfok korlátozását jelenti. A korlátozás 
(kötés) megvalósításának hatásmechaniz-
musa alapján erőzáró és alakzáró kapcso-
latokat (kötéseket) különböztetünk meg, 
azzal a kiegészítéssel, hogy az alakzárás 
egy speciális esete a járulékos anyag (he-
gesztés, forrasztás, ragasztás) alkalmazá-
sával kialakított kapcsolat.3 

Természetesen további osztályozási el-
vek is ismertek (például oldható, nem old-
ható stb.), amelyek azonban jelen kutatás 
szempontjából másodlagosnak tekinthetők. 

Lézersugaras  
technológiával 

A lézersugaras technológia fém-polimer 
alkatrészek összekapcsolására (laser as-
sisted metal-polymer joining technologies 
– LAMP) – mint hibrid szerkezet létrehozásá-
ra – a fém és a polimerszerkezet irányából 
indított lézersugárnyaláb alkalmazásával 

lehetséges. Hagyományosan ez az eljárás 
a lézersugaras hegesztés. A megközelítés 
irányát alapvetően befolyásolják a fémek 
és polimerek eltérő anyagtulajdonságai 
(szilárdság, hővezetés, lágyuláspont),1 va-
lamint az, hogy a lézernyaláb milyen mó-
don hatol be, illetve halad át a céltárgyon, 
azaz milyen veszteséget szenved, miként 
szóródik vagy esetleg nyelődik el a megcél-
zott szerkezeti anyagban.

Anyagok és módszer
Kísérleteink során a kötéseket kéttípu-
sú polimetil-metakrilát (PMMA) anyag és 
szerkezeti acél (S235JR jelzésű) között 
hoztuk létre lézersugaras technológiával, 
lézersugaras hegesztést megvalósítva. 
Az anyagválasztás megfelelt a járműipar-
ban széles körben alkalmazott, szerkezet- 
építésben is használt anyagválasztásnak. 
Az első kiválasztott PMMA az Altuglas In-
ternational SAS vállalat AltuGlas VS-UVT tí-
pusú, a látható fény és a közeli infravörös 
frekvenciatartományban nagymértékben 
átlátszó alapanyaga volt. Ehhez a Sitraplas 
GmbH Sitramac HW55-UV, PMMA-poliszti-
rol (PMMA-PS) kopolimer blend alapanya-
gát választottuk referenciának, mivel en-
nek alapszíne kicsit sötétebb („füstös”, de 
nagymértékben átlátszó) volt, míg mecha-
nikai tulajdonságai közelítőleg megegyez-
tek az Altuglas alapanyagéval. 

Szálerősítéssel – esetünkben rövid szá-
las erősítő anyagot alkalmaztunk – befo-
lyásolhatók (módosíthatók) a polimerek 
mechanikai tulajdonságai, például megnö-
velhető a szakítószilárdság és a húzó rugal-
massági modulus, amely elősegíti a poli-
merek ipari alkalmazhatóságát, szerkezeti 
anyagként történő térhódítását is. A bioala-
pú, megújuló erőforrásból választott erősí-
tő anyagok használatával az elterjedten 
alkalmazott üveg- és kevlárszálakhoz ha-
sonló vagy azonos mechanikai erősítő ha-
tás érhető el. A bioalapú erősítő anyagok 
előállítása kisebb energiabefektetéssel va-
lósítható meg, emiatt kevésbé terheli a kör-
nyezetet. Megfelelő polimer mátrixanyag 

Fém és erősített polimer egyesítési lehetősége lézersugaras technológia alkalmazásával

Forradalmi hibrid kötés 
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(például politejsav – PLA) használatával 
akár biológiailag teljes mértékben lebont-
ható, hulladékmentes termékek is előállít-
hatók. Ennek jelentősége a termék életcik-
lusának végén, annak újrahasznosításakor, 
vagy termelési láncba visszaforgathatóság 
esetében mutatkozik meg.

Mindezen előnyök miatt választottuk 
azt a megoldást, hogy mindkét PMMA alap-
anyaghoz 1 tömegszázalék bioalapú erősí-
tő anyagot, rövid cellulózszálakat is adago-
lunk. Ilyen mennyiségben a szálak erősítő 
hatása ugyan minimális, azonban kíváncsi-
ak voltunk arra, hogy hatással vannak-e a 
cellulózszálak az acél-PMMA kötések kiala-
kíthatóságára, valamint a létrejött kötések 
teherbírására.

Mivel már a PMMA-próbatestek gyártása 
során látszott, hogy a cellulózszálak befo-
lyásolják az alapanyag átlátszóságát, ezért 
vizsgálatainkat ún. transzmissziós méré-
sekkel kezdtük. Ezzel meg tudtuk határoz-
ni, hogy a vizsgált alapanyag felületére be-
eső, adott hullámhosszú fényből mennyi 
jut át az alapanyagon. Az 1. ábrán bemu-
tatott diagramon látható,2 hogy a közeli 
infravörös frekvenciatartományban (a di-
agramon ez a 800 és 1300 nanométer kö-
zötti tartomány) mindkét PMMA alapanyag 
nagymértékben átlátszó, és még az alap-
vetően sötétszürke színű Sitramac PMMA 
is átengedi a felületére beeső fény mint-
egy 75 százalékát. Ez alól kivételt képez 
az 1150±50 nm frekvenciatartomány, ahol 
csökken az átlátszóság (a transzmissziós té-
nyező), a PMMA szerkezeti felépítése miatt. 

Az 1. ábrán jól látható, hogy már 1 tö-
megszázalék cellulózszál adagolásával is 
igen jelentősen csökken mindkét PMMA 
anyag átlátszósága, mind a látható fény, 
mind a közeli infravörös frekvenciatarto-
mányban. A diagramba berajzoltuk azo-
kat a hullámhossztartományokat, amelye-

ken a kötések létrehozásához alkalmazott 
lézersugaras berendezések működnek, 
sugároznak (930–970 nanométer a dió-
dalézer, míg 1030 nanométer az Nd:YAG 
szilárdtest-lézer esetén).

Kötések kialakítása  
lézersugaras hegesztéssel

A lézersugaras technológia alkalmazásával 
az összekapcsolni kíván szerkezeti elemek 
vonatkozásában kétféle módon hozhatók 
létre kötések (kapcsolatok) fémek és poli-
merek között (2. ábra). Az ún. transzmisszi-
ós módszer esetén a lézersugár a polimer, 
esetünkben PMMA-n áthaladva nyelődik 
el az acél alkatrészben. Direkt kötési mód-
szert használva a lézersugárnyaláb közvet-
lenül az acélt éri, így a polimeren (esetünk-
ben PMMA) nem halad át. A transzmissziós 
módszer akkor alkalmazható jó hatásfok-
kal, ha a polimer (PMMA) anyag nagymér-
tékben átlátszó, azaz a lézersugárnyaláb 
nagy részét veszteség nélkül átengedi. 

Transzmissziós méréseink alapján a cel-
lulózszálakkal erősített PMMA transzmisz-
sziós tényezője 40 százaléknál kisebb. Erre 
alapozva az erősítő szálat tartalmazó pró-
batestek esetén azt a megoldást választot-
tuk, hogy a direkt kötési módszer haszná-
latával, az acél közvetlen besugárzásával 
hozzuk létre a kötéseket, kapcsolatokat. 
Ebben a kötési elrendezésben a lézersu-
gárnyaláb nem haladt át a polimer (PMMA) 
anyagon, ezért el tudtuk kerülni a polimer 
degradációját (bomlását), így ennek hatá-
sa nem befolyásolta a kialakított kötések, 
kapcsolatok teherbírását. 

Az erősítő szálakat nem tartalmazó 
alapanyagok esetén mind a transzmisszi-
ós, mind a direkt (hegesztési) eljárást al-
kalmaztuk a kapcsolatok megvalósítására. 
A kötéseket (hegesztéseket) átlapolt kivi-
telben készítettük.

A polimer próbatesteket mindkét poli-
mer anyag esetén töltés nélküli, valamint 
1 tömegszázalék töltőanyag kivitelben 
„twin-screw extruder” (LTE 26-44, Labtech 
Engineering Company Ltd.) alkalmazásával 
egyesítettük, majd fröccsöntéssel gyártot-
tuk, Arburg Allrounder 270S 400-170-típu-
sú fröccsöntő berendezés használatával. 
Az elkészült, 3 mm vastagságú polimer le-
mezekből 10x80 mm-es próbatesteket ké-
szítettünk. Az acél próbatesteket 0,8 mm 
vastagsági méretű, S235JR/1.0038 jelzésű 
acéllemez táblából lézersugaras vágással 
alakítottuk ki, 10x30 mm-es méretekben.

A kötéseket átlapolt kivitelben, vonal-
menti hegesztéssel alakítottuk ki. A köté-
sek kialakításához az egyesítés – hegesztés 
– megvalósítása során kétféle elven műkö-
dő lézersugaras berendezést használtunk 
(folyamatos működésű, valamint impul-
zusüzemű lézersugárforrás), az alábbi tel-
jesítményadatok alkalmazásával:

– Trumpf TruDiode 151 lézersugárforrás 
(max. teljesítmény: 150 W, hullámhossz-
tartomány: 930–970 nm) alkalmazásakor 
110 W, 130 W és 150 W teljesítményada-
tokkal, valamint

– Trumpf TruDisk 4001 Yb:YAG disc laser 
(max. teljesítmény 4,0 kW, hullámhossz: 
1030 nm), amelynek alkalmazásakor 210 
W, 230 W és 250 W teljesítményértékeket 
állítottunk be a kötés (hegesztés) kialakí-
tására. Az egyes beállított paraméterekhez 
tartozó műveletek – vonal menti hegeszté-
sek – számát három (3) ismétlésben hatá-
roztuk meg. A lézersugárforrás sebességét 
1 m/s értékben állapítottuk meg.

A próbatestek számának megállapítá-
sához a teljes kísérlettervezés módszerét 
(design of experiment – DoE) alkalmaztuk. 
A próbatestek teherbírását – a kialakult 
varrat szilárdsági értékét – célkészülékben 
vizsgáltuk, amelyben az összehegesztett 
próbatesteket nyomóvizsgálattal terhel-
tük (Zwick Z005 univerzális anyagvizsgáló 
berendezésen), így a kötések nyírószilárd-
ságát tudtuk meghatározni (τ=Fmax/A, ahol 

1. ábra:  PMMA-próbatestek 
(erősítőszál nélküli és erősítőszá-
las) fényáteresztő képessége2

2. ábra:  Fém-polimer lézersugaras egyesítésének (lézersugaras hegesztés)  
elvi elrendezési lehetősége; transzmissziós és direkt kötési eljárás2
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A a kötés, hegesztési varrat felülete). A he-
gesztési varratok teherbírásának megál-
lapítására alkalmas befogó és terhelő ké-
szüléket, valamint hegesztéssel kialakított 
próbatestekre egy-egy példát a 3. ábrán 
adunk közre.2 

A hegesztési varratok felületének mé-
retét optikai mikroszkóppal (Keyence VHX-
5000) mértük. A kialakult varratokra a he-
gesztés típusától függően egy-egy példát 
a 4. ábrán láthatunk.4

Kísérleti eredmények  
és értékelésük

Vizsgálataink során a hegesztési paramé-
terek teljes faktoriális ellenőrzését elvé-
geztük, mind az alapanyagok, mind a he-
gesztés (kötés) kialakításának eljárása 
vonatkozásában. Az eredmények közül a 
direkt lézersugaras technológiával készí-
tett hegesztési varratok (kötések) nyírószi-
lárdságának alakulását a lézersugárforrá-
sok teljesítményének függvényében az 5. 
ábrán láthatjuk.4

Következtetések
A pályázati munka2 keretében végzett ku-
tatásunk azt hivatott igazolni vagy cáfol-
ni: lehetséges-e lézersugaras technológiá-
val – más néven lézersugaras hegesztéssel 
– kötést kialakítani fém-polimer anyagok 
között? Kutatómunkánk során a kísérletter-
vezés módszerét alkalmazva (DoE) számba 
vettük azokat a kötések kialakítására, ki-
alakíthatóságára hatást gyakorló paramé-
tereket, amelyek egy lehetséges kapcsolat 
megvalósítására befolyással lehetnek.

Következtetéseinket az alábbiakban fog-
laljuk össze:
• Acél-polimer (esetünkben PMMA) kötés 

létrehozható lézersugaras technológiá-
val, mind transzmissziós, mind direkt lé-
zersugaras kötési eljárás alkalmazásával. 
Ez a tény alátámasztja annak lehetősé-
gét, hogy a gyártósorokon dolgozó sze-
relő (hegesztő robot) egy lépésben, járu-
lékos kötések, kötőanyagok alkalmazása 
nélkül alakítson ki kapcsolatot fém és po-

limer alkatrészek között. Ez az új típusú 
egyesítési technológia a jövőben számos 
iparágban – például a járműgyártásban – 
tarhat számot érdeklődésre. 

• Már 130 W lézerteljesítménnyel is létre-
hozható tartós kötés, azonban méréseink 
alapján a 250 W lézerteljesítménnyel, di-
rekt lézersugaras kötési eljárással készí-
tett próbatestek nyírószilárdságát mér-
tük a legnagyobb értékűnek.

• A cellulózszálak – mint erősítésként al-
kalmazott anyagok – már 1 m/m% (tö-
megszázalék) mennyiségben jelentő-
sen rontják a kompozit átlátszóságát, 
ami alapvetően befolyásolja a lézersu-
gárforrás hatékonyságát (sugárnyaláb 
szóródása). 

• 1 m/m% (tömegszázalék) cellulózszál 
nem befolyásolja szignifikánsan a köté-
sek szilárdságának mértékét egyik he-
gesztési eljárás esetén sem.

• A kötések rideg viselkedést mutattak, 
ami fontos szempont a tervezési eljárás 
során a határállapoti jellemzők megha-
tározásakor (megengedett deformációk, 
feszültségek).

• A direkt lézersugaras kötési technológia 
során a lézersugár nyomot hagyott a fém 
felületén, amire az esztétikai igények  
miatt figyelmet kell fordítani (látható te-
rületek esetében).

• Nagy lézersugár-teljesítmény (210–250 
W) a transzmissziós hegesztéskor a poli-
mer anyag – esetünkben PMMA – jelentős 
degradációját okozta.

• Méréseink alapján az acél-Sitramac PMMA 
hegesztések biztosítják a nagyobb kötés- 
szilárdsági (nyírószilárdság) értékeket. 

• Ez a tény nagy valószínűséggel a Sit-
ramac anyagösszetételével van össze-
függésben (polisztirollal kopolimerizált 
PMMA anyag).
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3. ábra:  Hegesztett 
kötések nyírószilárdsá-
gának meghatározása
a) befogó és terhelő 
készülék, b) transzmisz-
sziós eljárás,  
c) direkt hegesztési 
eljárás2

4. ábra:  
Transzmissziós (a)  
és direkt (b) hegesztési 
eljárással készített  
varrat képe Keyence  
VHX-5000 optikai  
mikroszkópban4

5. ábra:  Direkt lézer-
sugaras technológiával 
készített hegesztési var-
ratok (kötések) nyírószi-
lárdsága4 
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Statikus vagy tartószerkezet-tervező? A többség számára ugyanazt jelenti, mégis a saját szakáguk  
megjelölésére egyesek az első megnevezéshez ragaszkodnak, mások a másodikhoz. Talán nem én  
vagyok az egyetlen, akinek többet jelent a tartószerkezet-tervezői cím, mint a statikus megnevezés.

Holló Csaba

Szótárak és címszavak
A magyar nyelv értelmező szótára szerint 
(mivel a terminus technicusok egységes 
értelmezése céljából ebből illik kiindulni) 

a statikus főnévként „a statikával mint tu-
dománnyal, ill. gyakorlati alkalmazásával 
foglalkozó szakember”. Az előző címszó a 
„statika”, a következő a „statisztika”, talán 
nem véletlen, hogy a köznyelvben gyak-
ran összekeverik a statikus és statisztikus 
foglalkozást. Az értelmező szótár szerint 
a statika fizikai kifejezés, amivel egyet is 
értünk: „Testek egyensúlyi helyzetével, 
épületek, szerkezetek szilárdságával fog-

lalkozó tudomány. A klasszikus mechani-
ka résztudománya.” A szó eredete a görög 
sztatikosz, jelentése: állva, kiegyensú-
lyozva. Nem kétséges, hogy ennél jóval 
sokrétűbb a tartószerkezet-tervező mun-
kája. De jelzőként sem illik egy munkáját 
hivatásszerűen végző mértökre a statikus 
szó: „változatlan, mozdulatlan, rögzített, 
állandó, nyugalmi állapotban lévő, ki-
egyensúlyozott”. Talán az utolsó szó kivé-

Nem az elnevezés számít

Tartószerkezet-tervező  
vagy statikus?
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telével, de az is inkább a kívánság szintjén. 
Az idegen szavak szótára két értelmezést 
ad meg. „1. Egyensúlyban lévő, mozdulat-
lan. 2. Építőmérnök.” Nos az utóbbi erősen 
téves, hiszen az építőmérnök nem azonos 
a statikussal, bár aki statikusnak nevezi 
magát, annak építőmérnöki végzetséggel 
kell rendelkeznie. Mit szólnának ehhez az 
egyenlőségjelhez azok a híres statikusok, 
akik építészmérnökök, pl. Pelikán József, 
Becher Sándor, Dulácska Endre, hogy csak a 
legismertebbek közül említsek néhányat 
ennek a tudományágnak a legnagysze-
rűbb egyetemi oktatói, szakértői közül. 
Az építőmérnök fogalomkörbe számos 
szakma tartozik, így a földmérő, közleke-
désépítő, vízépítő, szerkezetépítő, akik 
közül csak az utolsó kategóriába sorolha-
tók be a magukat statikusoknak nevezők. 
Persze az eredet közös, eredetileg a mér-
nök szóval a geodétát jelölték, majd a vilá-
gon elsőként a budai Institutum Geometri-
cumban képeztek építőmérnököket 1782. 
augusztus 30-tól, ahol elsősorban műtár-
gyak, utak, vízrendezés tervezésére, építé-
sére képeztek mérnököket. Csak ezután 46 
évvel alakult meg Angliában a ma is műkö-
dő Építőmérnöki Társaság, mely az építő-
mérnöki munka célját alkotmánya pream-
bulumában megfogalmazta: „A természet 
erőforrásait az emberiség kedvére és hasz-
nára fordítja.” Azóta nagyot változott a vi-
lág, sok víz folyt le a Temzén és a Dunán is, 
de az angol „civil engineer” megnevezést a 
próbálkozások ellenére (mérnök, kultúr-
mérnök, általános mérnök) azóta sem tud-
ták megfelelőbbnek lefordítani az „építő-
mérnök” címnél. De mit is ír a címszó alatt 
a Wikipédia? 

„Az építőmérnökök felelőssége talán a 
legnagyobb a mérnöki tevékenységek kö-
zül, kisebb mérnöki hibák is emberéletet 
követelhetnek, leginkább befolyásolja a 
természetet, és gyakorlatilag minden épí-
tőmérnöki alkotás egyedi. Fontos a szere-
pük a természeti vagy ember által okozott 
katasztrófák elhárításában is.” 

Sajnos sokan nem ismerték, vagy elfe-
lejtik ezt az örök igazságot, néhány építő-
mérnök tervező, kivitelező, de sajnos sok 
jogszabályalkotó is. Nagyon egyszerűen 
fogalmaztam meg ifjúkoromban a különb-
séget a tartószerkezet-tervező és az épí-
tész tervező felelőssége között: „Az elké-
szült építményért a tartószerkezet-tervező 
(statikus) a hátát tartja, az építész tervező 
a markát.”

Szándékom ellenére többen megsér-
tődtek ezen, pedig a lényeg a mondat első 
felében van. És ebből a szempontból mind-
egy is, hogy az elkövető mérnök tartószer-
kezet-tervezőnek vagy statikusnak nevezi 
magát.

Jogosultságok és felelősség
Amikor az Építőipari és Közlekedési Mű-
szaki Egyetem Építészmérnöki Karára 19,5 
ponttal (20 pont volt a maximum) felvet-
tek, még nem gondoltam, hogy alig két 
hónap múlva a Budapesti Műszaki Egye-
tem Építőmérnöki Karának szerkezetépítő 
mérnöki szakán, azon belül is a magasépí-
tő ágazaton kezdem a felsőfokú tanulmá-
nyaimat. Mi történt időközben? Az 1955-től 

„két egyetem egy épületben” elvet feladva 
az egyetem ismét BME lett, én pedig azért, 
hogy bekerülhessek a Vásárhelyi Kollégi-
umba (amely akkor még az egykori Szent 
Imre Kollégium épületében, a Bartók Bé-
la úton volt, és más kollégiumi lehetősé-
gem nem volt), engedtem a rábeszélésnek 
az áthelyezésről. Elmondták, hogy ezen a 
szakon négy évig fogok tanulni építészeti 
tervezést, négy évig épületszerkezeteket, 
lesz szabadkézi rajz is (ahol majd engem is 
átszoktatnak a nekem akkor nagyon tetsző 
Szász Endre-féle ujjal mázolós tónusozásról 
a sokvonalas rajzstílusra). És ott volt egy 
húzónév, ami teljesen meggyőző volt, Pier 
Luigi Nervi (1891–1979). Ő Bolognában vé-
gezte a Civil Engineering Schoolt 1913-ban, 
ami akkori és mai fogalmak szerint is épí-
tőmérnököt jelent. Híres épületek tartó-
szerkezet-tervezései mellett olyan alkotá-
sai voltak építész tervezőként (melyeknél 
mindkét szakági tervezést ő végezte), mint 
a mindenki által jó ismert milánói Pirelli 
Tower (1950), a római Palazzo dello sport 
(1956), Palazzetto dello sport (1958), az 
1960-as római olimpia központi stadionja, 
Firenzében a Bell Tower (1962), Sydneyben 
az Australia Square Tower (1961), a Tour 
de la Bourse Montrealban (1964). Akkor az 
ígéretek alapján azt hittem, hogy majd én 
is egymagam lehetek bizonyos épületek-
nek az építész és tartószerkezet-tervező-
je. A diplomatervem ötemeletes, nagyte-
res irodaház építészeti és tartószerkezeti 
tervezése volt feszített csavaros acélszer-
kezettel, alumínium függönyfalakkal, a IX. 

Le Corbusier (1887-1965)

Pier Luigi Nervi (1891-1979)
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kerületi Angyal u. 1–3. sz. telek beépítésé-
vel. A címet vélhetően minden mérnökka-
marai tag ismeri. Persze nem az épült meg 
később, így legalább nem kell szomorkod-
nom a jelenlegi teljes átépítés miatt. 

A 660 fős ÉSZAKTERV-nél hamar a mély 
vízbe dobtak. A Miskolci Házgyár rekonst-
rukciójához minden egyes panelelem és tí-
pusház statikai számítását, vasalási tervét 
készítettem. A gyárban minden új elem va-
salását személyesen kellett ellenőriznem, 
a statikai számításaim minden számjegyét, 
a terveknek minden vonalát ellenőrizték, 
nem csak a házi meó (mert szakáganként 
volt ilyen is), hanem az ÉMI Budapesten. 
Engem nem zavart, hanem teljes bizton-
ságérzetet adott, hogy sorozatgyártás-
ra, megépítésre csak az került, ami min-
den téren megfelelőnek bizonyult. Külön 
ajándék volt egy huszonéves fiatal terve-
zőnek, hogy olyanok ellenőrizték a terve-
it, mint Szőke Dezső, Mentesné Zöldi Sarolta, 
olyan kiváló szakemberek lehettek a kon-
zulenseim, mint Gilyén Jenő, Andor Béla. Ter-
vezhettem házgyári gyártóhajó építészi és 
tartószerkezeti terveit, ugyanúgy kísér-
leti lakóépületet is. Nem kellett hozzá kü-
lön építészi jogosultság. Lehettem gene-
ráltervezője a legnagyobb magyar építési 
rendszernek, az abból készíthető ajánlati 
terveknek, közben készíthettem az alkal-
mazási útmutatókat, tervezési segédlete-
ket. A Borsod megyei ÁÉV új vázpanelrend-
szerének generáltervezésében is volt elég 
építészeti feladat, különösen a referencia-
épületek tervezésében. 

De miért is írom le ezeket? Csupán némi 
bizonyítékaként annak, hogy az 1996 után 
bevezetett jogosultsági rendszer egyre 
megalázóbb korlátozásokat szabott azok-
nak a szerkezetépítő mérnököknek, akik 
időben is több és magasabb színvonalú 
építész tervezési, épületszerkezeti isme-
reteket szereztek az egyetemen, mint a 
több jogosultságot kapó, három évet vég-
zett főiskolások. Nervi soha nem tervez-
hetett volna nálunk híres épületei közül 
egyet sem, hiszen azok meghaladták az öt 

szintet és a 2000 m2 alapterületet. Ponto-
san egy tartószerkezet-tervező ne tudna 
egy középmagas épületet megtervezni, 
amit négyemeletesre még megtervezhet? 
(Azért tervezhettem földszint + nyolc eme-
let + tetőteres szállodát, mert az romos, ré-
gi munkásszálló felújításának és felfelé bő-
vítésének számított.) 

A 2000 m2 alapterületet könnyen meg-
haladja egy többhajós ipari csarnok, amit 
É-2 besorolású építőmérnök nem tervez-
het, csak építészmérnöki végzettségű, ami-
ben nem igazán lelhető fel a logikus indok. 
A diósgyőri miniacélmű terveinél jogászok 
megmagyarázták, hogy a beépített terület 
ugyan csak 200 m2-rel bővül, de az új rész 
bontott területre épülne, és azzal együtt 
már az ipari épület közel kétszeresen meg-
haladja a 2000 m2-es alapterületet, tehát 
építőmérnökként nem tervezhetem. Így 
szlovákiai építőmérnök lett hivatalosan 
a tervező, mivel a többi V4-országban az 
építőmérnökök korlátozás nélkül tervez-
hetnek építészetet is, és a Szlovákiai Építő-
mérnökök Kamarájának igazolása alapján 
megkapta a Magyar Építész Kamarától az 
építész tervezői jogosultságát a célépület-
re, ami végül is nem épült meg. 

Csak megjegyzem, hogy a méltán világ-
hírű és mindenki által elismert Le Corbusi-
er (1887–1965) sem végezhetne Magyar-
országon építész tervezői tevékenységet, 
hiszen svájci születésű autodidakta volt, 
és csak egy középfokú művészeti iskolát 
végzett. A nagy teoretikus 1926-ban meg-
alkotta az új építészet öt pontját, aminek 
első három pontja a tartószerkezet-terve-
zést érinti egyértelműen, hiszen a tartófa-
las szerkezetek helyett a rúdvázszerkeze-
teket ajánlja, nem teherhordó homlokzati 
alrendszerrel.

De a félreértés elkerülése végett le-
szögezem, hogy nem a jogosultság nélkü-
li tervezést gondolom jónak, sőt károsnak 
tartom az indokolatlan liberalizálást az ún. 
szabályozott szakmák körében. De az a jo-
gosultság, amihez csak előírt iskolai papír 
szükséges és valaki mellett eltöltött 3–5 év 
munkaviszony igazolása (és egyes szakte-
rületeken valamikor utólag letett jogosult-
sági vizsga, de az önálló szakmagyakorlás-
hoz most még ez sem kell), egyáltalán nem 
garancia a megfelelő és elvárható szakmai 
színvonalon elvégzett mérnöki munkára. 
A referenciák által bizonyított szakmai fel-
készültség ma nem szempont a jogosultsá-
gok kiadásánál. A tartószerkezet-tervezés 

területén szigorú(bb) ellenőrzésre lenne 
szükség, és sajnos több esetben a tervezői 
jogosultságok teljes vagy részleges meg-
vonására, hiszen nemegyszer találkozha-
tunk esetekkel, amikor a statikus vagy tar-
tószerkezet-tervező olyan területre téved, 
amihez valójában nem ért, de ez nem za-
varja a lelkiismeretét. 

A társadalmi  
megbecsülés kérdése

Bocsásson meg mindenki, akit akaratom 
ellenére megbántok azzal, hogy a statikus 
tervezőt kevesebbnek érzem a tartószer-
kezet-tervezőnél a saját értelmezésem-
ben. A nem kevés nagyvállalati tervezői 
múltam (az ÉSZAKTERV-nél annak megszű-
néséig 1972-től tervező, 1984-től „stati-
kus” szakági főmérnök voltam) és későbbi 
tervezői pályám tapasztalata alapján azt 
neveztem statikusnak, aki az építész által 
elé tett munkaközi terv alapján leméretez-
te a tartószerkezetet (aminek konstruktőri 
gondolkodást nem igénylő részét ma már 
számítógép végzi) és az a tartószerkezet-
tervező, aki az építmény, épület tartószer-
kezetének kialakításában a kezdetektől 
fogva együttműködik, vagy azt teljes egé-
szében saját maga végzi. Persze ha ez meg-
van, akkor itt is szükséges a statikai számí-
tás, a számítógép használatával. 

Furcsa az az elképzelés, hogy újabban a 
hídszerkezeteket is építész tervezőnek kel-
lene kitalálni, amit majd a statikus lemére-
tez. Látványhidat könnyű elképzelni, de 
annak tényleges állékonyságát és gazdasá-
gos kivitelezhetőségét már nehezebb iga-
zolni. El kell ismertetni a tartószerkezet-
tervező vitathatatlan vezető szerepét. Ez 
van a nagy sportlétesítmények esetében is.

Társadalmi elismerést csak az a szakma 
szerezhet, amit ismer a társadalom, meg 
tudja állapítani, hogy azon belül mi a mi-
nőség, és ismeri a legkiválóbb alkotóit is. 
Ennek eléréséért sokat tehetünk, de a kö-
zömbösséggel, beletörődéssel tehetünk 
ellene is.

De a társadalmi elismeréshez az is kell, 
hogy a laikus nagyközönség teljes bizalmat 
érezzen a saját felelőssége teljes tudatá-
ban dolgozó tervezőmérnök iránt. És ebből 
a szempontból egyáltalán nem lényeges, 
hogy a tartószerkezetet lelkiismeretesen, 
teljes biztonságérzetet adóan és gazdasá-
gosan megvalósítható módon megtervező 
mérnök magát statikusnak vagy tartószer-
kezet-tervezőnek nevezi. 

A tartószerkezet-tervezés 
területén szigorú(bb) 
ellenőrzésre lenne 
szükség.
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EGYETEMES

Dr. habil Molnár György, 
a BME Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Kar egyetemi 
docense a Műszaki Pedagógia 
Tanszék keretei között vizsgál-
ja napjaink egyik meghatározó 
törekvését, az oktatás egyik 
korszerű irányvonalát, a digi-
tális pedagógia és digitális ta-
nulás kérdéskörét és hatását. 
Miként nyert teret a felsőok-
tatásban a digitális, távolléti 
oktatás a pandémia hulláma-
in, milyen előnyei és hátrányai 
vannak, és mi az, ami örökre 
megváltozott – egyebek mel-
lett erről beszélgettünk.

Rozsnyai Gábor

– Jó húsz éve láttam egy tudósítást, 
amely arról szólt, hogy Ausztráliában 
a távoli farmokon lakó diákokat távok-
tatás segítségével oktatják, sőt, korlá-
tozottan ugyan, de még az anyainté-
zet életébe is próbálták őket bevonni. 
Mióta beszélhetünk távoktatásról? 
– A távoktatás már mintegy 150 évvel ez-
előtt jelent meg, igaz, akkor még nem tel-
jesen így hívták. 1840-ben Nagy-Britan-
niában és később az Egyesült Államokban 
nyomtatott tananyagok formájában küld-
ték meg a tanulnivalókat postai úton. A diá-
kok megoldották, és visszaküldték a képző 
intézménynek. Ma a technológia értelem-

szerűen sokkal több lehetőséget nyújt, és 
mielőtt továbblépnénk, érdemes tisztáz-
ni, hogy nem kifejezetten digitális oktatás-
ról beszélünk napjaink Covid-helyzetében, 
hanem inkább digitális munkarendű, tá-
volléti oktatásról. Ma már számos kuta-
tó úgy jellemzi ezt a speciális helyzetet és 
időszakot, hogy „sürgősségi online okta-
tás”. Előbbi akkor köszöntene ránk igazán, 
ha a pedagógusokat algoritmusok, robo-
tok és a mesterséges intelligencia válta-
ná fel. Az infokommunikációs technológia 
– IKT, ipar 3.0 – a kilencvenes évek elején 
került be a köztudatba, illetve vált elér-
hetővé, és ez már nagyon sok lehetőséget 
adott. Tehát a pandémia előtt is voltak 
olyan előzmények, fejlesztések, amelyek-
re most építkezni lehetett. Ugyanakkor az 
elérhető technológiák alkalmazása erősen 
kontextusfüggő, nem tudjuk ugyanazt a 
módszertani megoldást használni, ami 15 
vagy 20 éve remekül működött. A digitá-
lis oktatás során a hagyományos technoló- 
giai és módszertani megoldások helyett a 
digitális eszközök és rendszerek kerülnek 
a hatékony oktatás fókuszába. Napjaink di-
gitális világában és a digitális kultúra által 
meghatározott életvitelünk során egyfe-
lől felértékelődnek a digitális készségek, 
kompetenciák; másfelől az olyan figyelmet 
és motivációt is hosszú távon fenntartó in-
novatív módszertani megoldások, ame-
lyek a távolléti, digitális munkarendű ok-
tatás egyik kulcskérdésévé válnak.

– Nem akarom leegyszerűsíteni a 
kérdést, de a digitális távolléti okta-
tás előnye vagy hátránya több?
– Jómagamat az infokommunikációs tech-
nológia támogatójának és alkalmazójá-
nak vallom, ezért inkább az előnyeire fó-
kuszálok, és azokat törekszem kihasználni, 
eszközként felhasználva az elérendő di-
daktikai és módszertani célok teljesülésé-
hez, de itt is vannak veszélyek természe-
tesen. Bármilyen jók is a digitális oktatás 
során szerzett tapasztalatok, egyértelmű, 
hogy a jelenléti oktatást 100%-ban pótol-

ni semmilyen támogató technológia, szé-
les sávszélesség, interaktív feladatmeg-
oldás vagy eszközrendszer sem képes. Azt 
is érdemes látnunk, hogy a pedagógusok 
nagy részének az új, kényszer szülte vál-
tás inkább többletfeladatot, nagyobb ter-
helést jelentett, míg a diákok közül sokan 
opcionálisan választottak a közreműködés 
lehetséges módozatai közül. 

– Az egyik tanulmányában a digitális 
szakadék fogalmát sokkal árnyaltab-
ban használja, mint amire a laikusok 
gondolnak. 
– Valóban, hiszen létezik technológiai ér-
telemben vett, használatra vonatkozó, at-
titűddel kapcsolatos és módszertani digi-
tális szakadék is. A klasszikus értelemben 
a ’90-es évek elején került be a köztudat-
ba e fogalom, amikor az infokommuniká-
ciós technológia a számítógép- és az inter-
nethasználat szintjeit jelentette, és ez nem 
mindenki számára volt egyformán elérhe-
tő. Ennek számos szociológiai, társadalmi 
és regionális vetülete van, de elsősorban 
az egyes társadalmi rétegek közötti szaka-
dékot jelentette. A 2.0-s digitális szakadék 
a könyvtárpedagógusoktól eredeztethe-
tő; ők vették észre, hogy az információ je-
lentősen torzul, amíg a forrástól eljut a cé-
lig, hiába a korszerű technológia. A járvány 
első hullámában leginkább a technológiai 
megoldásokra fókuszáltunk, de az is na-
gyon lényeges, hogy az oktatási rendszer 
mennyire kiforrott, milyen a módszerta-
ni kultúránk, miként tudjuk használni eze-
ket a digitális rendszereket. Az első hullám 
idején végzett empirikus kutatásaink azt 
is kimutatták, hogy a megfelelő sávszé-
lesség – ami a Teamshez és a Zoomhoz el-
engedhetetlen – sok helyen nem állt ren-
delkezésre, és a helyzeten nem segített az 
sem, hogy a keresleti görbe hirtelen meg-
ugrása miatt egyes eszközök nem vagy 
csak nehezen voltak beszerezhetők. 

– Feltételezem, abban a helyzetben 
van, hogy egyrészt kutatja az oktatás 

„Nagyon nehéz a diákokat online módon interakcióra bírni”

Digitális oktatás pandémia idején
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hatékonyságát növelő módszereket, 
másrészt szinte azonnal ki is próbál-
hatja az ígéretes megoldásokat. Mon-
dana erre egy példát?
– A 2020. március 14-étől kialakult járvány-
helyzet előtérbe helyezte az eddigi távok-
tatási, e-learning alapú, IKT-val támogatott 
tanulási környezetek alkalmazását, kiala-
kítva a digitális munkarendű oktatás gyor-
san alkalmazható megoldásait. Korábbi, 
több évtizedes oktatói tapasztalatainkra 
hagyatkozva például a fordított oktatá-
si módszereket, illetve az élménypedagó- 
giai megoldásokat vezettük be pilot jelleg-
gel a felsőoktatási kurzusainkba, és vizs-
gáltuk meg a hatását, hatékonyságát egy 
másik kutatás keretében. Emellett az ed-
digi blended-learning1 megoldás mellett 
az ún. hibrid oktatási modellt kellett beve-
zetnünk a második szakaszban, ami az egy-
idejű, szinkron jelenléti és távolléti oktatás 
megvalósítását jelentette. Az elmúlt hóna-
pokban mindannyiunknak egy olyan okta-
tási helyzethez kellett alkalmazkodnunk, 
melyre eddig nem volt példa. 

– A negyedik hullámot „várjuk”. Ku-
tatásai alapján jobb lett időközben a 
helyzet?
– Igen, azt lehet mondani, hogy az idő is se-
gített némiképpen, például a köznevelés 
rendszerére vonatkozóan az Oktatási Hiva-
tal – az általam vezetett és BME-koordiná- 
cióban is megnyilvánuló digitális pedagó-
giai fejlesztések munkacsoport tevékeny-
sége nyomán – kiadott egy négy keretrend-

szerből álló ajánláscsomagot. A digitális  
kompetencia háttérben zajló fejlesztése 
során az oktatás minden szereplője szá-
mára elkészül a releváns szinteket meg-
határozó hazai keretrendszer, amely segí-
ti a még hiányzó kompetenciafejlesztések 
beazonosítását, illetve megvalósulását a 
DigComEdu,2017; DigComp2.1,2017, Dig-
CompOrg, 2015 uniós ajánlások hazai 
adaptációja segítségével, amelyek már 
nyilvánosan elérhetők az OH honlapján.2 
E keretrendszerek a tanulókra nézve 21, 
míg az oktatók vonatkozásában 22 kom-
petenciaterületet meghatározva – infor-
máció, kommunikáció, tartalomkészítés 
biztonsága, problémamegoldás, szakmai 
elkötelezettség, digitális források, tanítás 
és tanulás, értékelés, tanulók támogatá-
sa, segítségnyújtás a tanulók kompeten-
ciáinak fejlesztésében – segít abban, hogy 
mit és milyen mértékben érdemes fejlesz-
teni. Ez is szerepet játszott abban, hogy ér-
zékelhető a fejlődés e területen, kezd kiala-
kulni egyfajta rutin. Az ismeretek szintjéről 
sok érintett elmozdult a jártasság- vagy a 
készségszintig, de természetesen folya-
matosan követni kell az informatikai fej-
lesztéseket is, hiszen az egyes digitális on-
line támogató rendszereket – elsősorban 
a Teamsre gondolok – jelentős mértékben 
fejlesztették ebben az időszakban. Termé-
szetesen nem csak az OH központi ajánlásai 
segíthetnek mindebben, a legtöbben ar-
ról számolnak be – és empirikus vizsgála-
taink is erre mutattak rá –, hogy a helyi kol-
légák és persze az informatikusok tanácsai 

bizonyultak igazán hasznosnak a Vuca idő-
szakában. Magyarországon nincs egyetlen 
kizárólagos központi koncepció, mint pél-
dául Szerbiában, ahol a tévécsatornákat, 
illetve a Moodle LMS rendszerek Big Blue 
Button beépülő modulját használták fel 
erre a célra, vagy Szlovákiában, ahol a Jitsi 
Meetre, Zoomra és az edupage szolgáltatá-
saira építkezve alakítottak ki webinárrend-
szert. Ma már sokan használják magabizto-
san ezeket a rendszereket, ám sok mindent 
lehet még tenni ezek innovációja terén: 
előremutatónak tartom, hogy a BME Villa-
mosmérnöki és Informatikai Karán megva-
lósították a Teams, a Zoom és a Neptun tel-
jes szinkronizációját, illetve az értékelési 
rendszer központi kezelését, aminek hiá-
nyára másutt sokan panaszkodnak a felső-
oktatásban. Visszatérve a kérdésre: az első 
szakaszban keresgéltük a legjobb techno-
lógiai megoldásokat, a második hullám a 
hibrid oktatásról szólt leginkább, a most 
lecsengett harmadik fázisban már tudtunk 
érdemben a módszertani megoldások fi-
nomhangolására fókuszálni. Teret hódítot-
tak ebben az időszakban az interaktív pane-
lek, a csoportmunka, az élménypedagógiai 
megoldások, a digitális szabadulószoba és 
a fordított oktatás (tükrözött osztályterem) 
módszere, valamint az augmentált és virtu-
ális valóság kínálta lehetőségek. 

– A Covid–19 első szakaszát követően 
felmérték a BME-hallgatók digitális 
munkarendű tanulással kapcsolatos 
tapasztalatait. Melyek voltak ennek 
a kutatásnak a főbb konklúziói?
– Egyrészt az, hogy a digitális oktatás kon-
textusában az internetalapú, Web 2.0-s di-
gitális platformok, alkalmazások, az info-
kommunikációs eszközök és rendszerek 
az oktatás folyamatában jelentős szintet 
léptek előre, az oktatástechnikai megol-
dásokon túl a technológiai és konnektivis-
ta megközelítésű tanuláselméletté nőtték 
ki magukat, a módszertani és technoló- 
giai kultúra részévé válnak. A folyamatosan 
változó gazdasági, társadalmi és tanulá-
si környezet eredményeként világosan ki-
rajzolódnak a pedagógiában bekövetkező 
paradigmaváltás szükségszerű új jelensé-
gei, innovációs irányai. A pedagógusi kom-
petenciák kiemelt fontosságú területe a di-
gitális tudás. Emellett nyitott és kardinális 
kérdés a szükséges infrastrukturális be-
ruházások mértéke. A vélemények feltér-
képezésére az általunk oktatott kurzusok 
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hallgatóit kérdeztük meg kvantitatív ala-
pú kérdőíves felmérés útján, 2020 őszén. 
A válaszadók 100%-a rendelkezett okos-
telefonnal, 90%-a laptoppal és 48%-a asz-
tali számítógéppel a digitális munkarendű 
oktatás szakaszában. A felmérés alapján a 
digitális kompetenciák területén legfejlet-
tebbnek a digitális tartalmak önálló keze-
lésében és megosztásában bizonyult a vá-
laszadók 62%-a. A pandémiás időszakban a 
megkérdezettek 28%-a napi 2 órát, 14%-a 
pedig napi 4 órát használta az IKT eszközeit 
tanulási célzattal. A válaszadók 27,7%-ának 
kellett beszereznie új informatikai eszközt 
a tanuláshoz vagy oktatáshoz, ami átla-
gosan 250 ezer forint kiadást jelentett. 
Legnagyobb negatívumként a személyes 
kapcsolat hiányát (55%) és a figyelem elte-
relődését (47%) említették. A kapott ered-
mények hozzájárulhatnak a hatékonyabb, 
digitális, illetve hibrid munkarendű mód-
szertani és technológiai megoldások kidol-
gozásához.

– Mi az, ami a leginkább működik?
– Az első fázis veszélyét a monotónia, illet-
ve a megszokott ritmus felborulása jelen-
tette. Sokan panaszkodtak, hogy nem min-
den kurzust tartottak meg az oktatók, csak 
aszinkron módon osztottak ki a hallgatók-
nak elméleti anyagokat, illetve gyakorlati 
feladatokat. A harmadik fázisban már ru-
galmasabban lehetett választani a bevált 
technológiák és módszerek között, és ez 
érdekes tanulságokat is hozott: a virtuális 
valóság alapú térben az általam kurzuso-
kon keresztül felügyelt mérnökcsoportok 
sokkal hatékonyabban és gyorsabban mo-
zogtak, a mérnökjelöltek nagyon gyorsan 
alkalmazkodtak a virtuális térben. 

– Mindez eredményezheti, hogy a 
műszaki felsőoktatás egy része a 
pandémiát követően tartósan átáll 
valamelyik, most hatékonynak bizo-
nyult módszerre?
– Ez a kényszerhelyzet rámutatott, hogy 
mi az, amit meg lehet oldani más – nem je-
lenléti – módszerekkel és technológiával, 
például kiadott feladatok keretei között. 
Léteznek erre jól alkalmazható elméle-
ti modellek – a SAMR hierarchikus, míg az 
TPACK mellérendelt elven épül fel –, ame-
lyek a technológiát, a tartalmat és a peda-
gógiai módszertani megoldásokat egye-
sítik, illetve újraértelmezik, módosítják, 
kiterjesztik, adott esetben helyettesítik. 

Valószínűleg minden oktatóban átértéke-
lődött a prioritási sorrend, de ahogy emlí-
tettem, a hibrid, illetve a távolléti oktatás 
számos problémát is felvet. 

– Például a visszajelzés terén?
– Nagyon nehéz a diákokat online módon 
interakcióra bírni. A „mérnök leszek” alap-
kurzus mintegy 1100 fős létszámát négy 
csoportra osztva szerveztük meg Teams-
kurzusokban. Az egyik legjobb esetben az 
elvárt 300-as létszámból mintegy 200-an 
voltak jelen az online előadáson, de ők sem 
voltak kifejezetten aktívak. Annak ellenére, 
hogy elvileg a multitasking kezelése a hall-
gatók számára alapkészség, inkább passzí-
vak voltak az órákon, főként a nagyobb lét-
számú kurzusokon. Oktatóként ilyenkor be 
lehet építeni egy interaktív szavazórend-
szert, egy digitális szabadulószobát – ahol 
a feladatok megoldásán keresztül jutnak el  
a hallgatók az eredményhez –, vagy egy in-
teraktív digitális palatáblát. A legnépsze-
rűbb visszajelző felület egyébként a chat, 
amelynek használata viszont az oktatóktól 
követel meg plusz szellemi ráfordítást. 

– Azt szokták mondani, hogy háromfé-
le tőke van. A pénz az alap, a második 
a tudástőke, amelynek megszerzésé-
ről most beszélgetünk, de mi a helyzet 
a nehezen pótolható kapcsolati tőké-
vel? A hallgatók nem fognak a virtuá-
lis térben életre szóló barátságot vagy 
szövetséget kötni egymással.
– Ez valóban nagy hátrány. A virtuális kon-
ferenciák tanulsága is az, hogy hiába ikta-
tunk be online kávészüneteket, a spontán 
beszélgetés már csak azért is nehézkes, 
mert a technológia korlátai miatt be kell 
tartani a sorrendiséget, egyszerre csak egy 
ember beszélhet ilyenkor érthetően. A di-
gitális munkarendnél is hasonló a helyzet, 
de vannak azért jégtörő módszertani meg-
oldások: a diákoktól szoktunk kérni sze-
mélyes bemutató prezentációt a tervekről, 
vágyakról, mérnöki elképzelésekről, vagy 
egy elképzelt projektről. Megadjuk annak 
a lehetőségét, hogy megismerjék a mási-
kat, nyissanak egy kicsit a közösség többi 
tagja felé. Emellett rendszeresen adunk ki 
olyan feladatokat, amelyek megoldása so-
rán a hallgatók rá vannak kényszerülve az 
együttműködésre, mert csak csoportmun-
kával lehet eljutni a megoldásig. Persze ez 
csak kis létszámnál, max. 30 főig működik 
hatékonyan. A Teams lehetőséget biztosít 

arra, hogy a nagy csoportokat kisebb lét-
számú csapatokra bontsuk, és így már tu-
dok olyan feladatokat adni, amelyek al-
kalmasak az együttműködés erősítésére, 
majd ezek elvégzése után visszatérhetünk 
a közös digitális „nagyelőadóba”. 

– Hallgatók jelezték, hogy az egyes 
tanszékek az online vizsgák köve-
telményeit radikálisan megemelték, 
mondván, nem szűrhető ki a csapat-
munka. Akik viszont valóban egye-
dül vizsgáznak, nehéz helyzetbe 
kerülnek, hiszen nekik nem áll ren-
delkezésükre a tudáskészlet, csak a 
saját ismeretanyaguk.
– Az informális tanulást, illetve egymástól 
való aktív tanulás lehetőségét jómagam 
nem tiltom meg. Valóban, az eredményes-
ség, a teljesítmény a csapatmunka eseté-
ben magasabb, de csupán ez egy mérnöki 
alaptantárgy esetében nem lehet a vizs-
ga alapja. A felvetett problémára az egyik 
megoldás a jelenleg kidolgozás alatt ál-
ló online adaptív teszten alapuló érettségi 
vizsgamódszer adaptációja lehetne, ahol 
a felelő egyéni képességeit, illetve az elő-
menetelét figyelembe véve kap egyénre 
szabott kérdéseket, precízebben mérve a 
diák felkészültségét. Amíg ez nem nyer te-
ret, maradnak a klasszikus módszerek az 
ellenőrzés-értékelés terén: a személyi iga-
zolvány felmutatása a kamerának, illetve 
olyan kérdések feltevése, amelyekre csak 
az adott hallgató tudhatja a pontos választ. 
Az is működhet, ha a vizsgáztató nem a sta-
tikus tételekre adott statikus válaszokat ér-
tékeli, hanem irányítottan beszélget és kér-
dez a témáról. A digitális távolléti oktatás 
eddigi fejlesztése során az ismeretközvetí-
tés, a készségek és a kompetenciák fejlesz-
tése volt az előtérben. El tudom képzelni, 
hogy a közeljövőben az online vizsgáztatás 
módszertani kultúráját is fejleszteni fogjuk. 

JEGYZETEK
1  A blended learning egy újabb oktatási forma, amelyben az internet 
és a digitális média nyújtotta lehetőségeket és a hagyományos tan-
termi oktatás módszereit együttesen használják, aszinkron módon, 
időbeli eltolással. A tananyag elsajátítása közben az oktató ellenőrző 
és segítő szerepe megmarad: ebben a modellben fontos szerepet kap a 
személyes kontaktus, az órák megadott helyén és idején való szemé-
lyes részvétel, míg az online tér tanulástámogató felületein a diákok 
szintén kapcsolatba léphetnek a tanárokkal és egymással is. A blended 
learning online aspektusában a diákok a tananyaghoz kötődően készít-
hetnek projekteket, podcastokat, szócikkeket és blogokat, valamint a 
határidős beadandóikat is erre a felületre tölthetik fel.
2  www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop3215



A lap az MMK hivatalos orgánuma, havonta 18 700 kamarai taghoz jut el. Jól megszokott 
és közkedvelt tartalmi felépítéssel szakpolitikai kérdésekben is irányadó, hivatkozási  
alapként szolgáló, politikailag független közéleti magazin immár több mint 20 éve.
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A mernokvagyok.hu a Magyar Mérnöki Kamara új digitális projektje, mellyel a már jól ismert  
kamarai honlap mellett egy új, színesebb hírportállal szeretne a mérnökök szolgálatába állni.
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Mőcsényi Mihály – Egy polihisztor tájépítész
A TERC Kiadó gondozásában napvilágot látott Mőcsényi Mihály – Egy polihisztor tájépí-
tész című, a Kossuth- és Széchenyi-díjas kertészmérnök életéről szóló tanulmányo-
kat és esszéket tartalmazó kötetet lapozva tanulmányozhatjuk a XX. század és az új 
évezred kezdetének fordulatos, emberpróbáló korszakát, annak sorsalakító állomá-

sait egy olyan ember életeseményein keresztül, aki szakterülete, 
a tájépítészet minden ágában maradandót alkotott. Életműve az 
általa felnevelt tájépítész-generációk munkáiban, világlátásában 
tovább él. Iskolateremtő, szakpolitikusi tevékenységével és példa-
mutatásával így, tanítványain keresztül az egész magyar táj alaku-
lására máig hatást gyakorol. Mivel tudását elsősorban szóban adta 
át diákjainak, különösen értékes ez a kiadvány. Számos gondolata 
csupán kéziratokban maradt fenn. 
Füleky Zsolt építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes ál-
lamtitkár szerint „a könyv készítői mély alázattal tekintették át 

és dolgozták fel professzoruk hagyatékát, hogy születésének centenáriumán ezzel 
tiszteljék meg emlékét. Így Mőcsényi Mihály olyan oldala tárul fel, amely az őt is-
merő tájépítész-közösség számára is legfeljebb pontszerű emlékekként jelenik meg.  
E pontokból és az eddig ismeretlen vonásokból kirajzolódik egy ízig-vérig a magyar 
földben gyökerező, ugyanakkor a legnagyobb nemzetközi elismerést is kivívó, örök-
ségét mindvégig magával vivő, mégis szüntelenül újító, a kor kihívásaihoz alkalmaz-
kodni képes személyiség. Mőcsényi Mihály azok közé tartozott, akikből sugárzik va-
lami ősi életerő és tudás, amely megbecsülést ébreszt, magával ragad. Akiről bárki 
azt mondhatja: megtisztelő, hogy ismertem őt. Most lehetőség nyílik arra, hogy az 
olvasó is közelebb kerüljön e kivételes emberhez, nem mindennapi életútja megis-
merésével.” 

Kis magyar snassz és neociki
Szalai András építészmérnök, egyetemi oktató Kis magyar snassz 
és neociki című, ízlést, értékrendet és szemléletet formáló, szó-
rakoztató és tanulságos előadás-sorozata nyomtatott formában 
is tanulmányozható. A Kieselbach Galéria támogatásával, az SBS 
Kft. gondozásában készült mű forrása a szerző több évtizedes 
gyűjtése. A közreadott fotók környezetkultúránk jelenségeiről 
szólnak: az utcai feliratokról és tárgyakról, homlokzatokról és 
portálokról, esztétikai gikszerekről és építészetről. A szerző 850 képpel és a hozzájuk 
fűzött kommentárokkal tart görbe tükröt elénk és környezetünk, mentalitásunk elmúlt 
évtizedei elé. Az élvezetes stílusban megírt kötet építészettörténeti alapmű, de ennél 
jóval több is. XX. századi identitásunk alapkérdései fogalmazódnak meg benne: a túl-
élés képessége, az otthonteremtés vágya, az alkotás illúziója, a hiány talaján termett 
leleményesség és a bumfordi kreativitás éppen úgy végigvonul a könyv lapjain, mint 
a kényszerű megalkuvás, a minőség iránti közömbösség és a tulajdon határait lazító 
„szerzés” attitűdje. 
A remekmű egy néhai termelőszövetkezeti major egykor szebb napokat látott uradal-
mi épület falán talált, naiv művész által „barkácsolt” zászlótartó-kompozíció fotójával 
kezdődik, „Szocialista tartalom és nemzeti forma” címmel. Ezt követően felbukkannak 
a betonvasból készült rácsok, kerítések, hirdetve a népi kreativitás legyőzhetetlen ere-
jét. Ez az erő jelenik meg a Kádár-kockának is nevezett, egységes tervek alapján épült 
családi házak egyedi burkolási ötleteiben, a hullámpalából épített kerti zuhanyfalak-
ban, sufnicsodákban és a csináld magad technikával épült nyaralóban is. Ez a mű az el-
múlt ötven évünknek kínál merőben új értelmezési lehetőséget, önfeledt nevetést és a 
mélyen magunkba nézés felszabadító élményét. Információ: https://neociki.hu/

Az agilis vezető
A mai változó, bizonytalan, komplex  
és kevésbé egyértelmű világban a  
cég- és vállalatvezetők számára ko-
moly kihívás, hogy a szervezeti sta-
bilitást megőrizve a termelékenységi 
mutatókat pozitív irányba kormá-
nyozzák. Ahhoz, hogy folyamatosan 
értékeljék helyzetüket, az elvárt igé-
nyek szerint visszacsatoljanak, végre-
hajtsák stratégiáikat, s mindeközben 
megőrizzék tettrekészségüket és an-
nak képességét, hogy a külső körül-
mények hatására erőfeszítéseiknek 
rövid idő alatt új irányokat és célokat 
szabjanak, az agilitás képessége ad 
segítséget. Az agilitás ugyanis lehető-
vé teszi számukra, hogy gyors, rugal-
mas válaszokat és testreszabott al-
ternatívákat kínáljanak az eddig soha 
nem látott gyorsasággal végbemenő 
változásokhoz – állítja a Pallas Athé-
né Könyvkiadó gondozá-
sában megjelent Az agilis  
vezető – Hogyan hozzunk 
létre agilis vállalkozást a di-
gitális korban? című kötet 
szerzője, Simon Hayward, a 
vezetői tanácsadások te-
rén elismert Cirrus tanács-
adó vállalat alapító ügy-
vezetője, a melbourne-i 
Alliance Manchester Business School 
tiszteletbeli professzora. 
Az agilitás egyúttal olyan munkamód-
szert is jelent, mely nagy hangsúlyt 
helyez a munkakörnyezet pszicholó-
giai szempontú, támogató közegére, 
a prioritások megalkuvásoktól men-
tes képviseletére, a döntések opti-
mális mértékű átruházására, és nem 
utolsósorban a fogyasztók viselke-
désének kutatására. Simon Hayward 
hangsúlyozza: az agilis vezetés egyik 
kulcsfontosságú előnye, hogy fel-
gyorsítja az innovációt és a fejlődést, 
középpontjában pedig a tanulás áll, 
hiszen a mélyen gyökerező tanulá-
si kultúra nélkülözhetetlen a terme-
lékenység fokozásához, emellett ké-
pes elhárítani a teljesítés útjában álló 
akadályokat. Az ajánlott kötet tehát a 
tanulás, innováció és fejlődés közötti 
kapcsolatok összefüggéseit rajzolja ki 
a vezető szemszögéből.



KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának  

szakmai támogatásával az idén 22. alkalommal rendezi meg Közlekedésfejlesztés Magyarországon címmel  
országos konferenciáját és szakmai továbbképzését szeptember 29. és október 1. között, Siófokon.

A KONFERENCIA FŐ TÉMÁJA: A JÖVŐ KÖZLEKEDÉSI KIHÍVÁSAI

Témák, szekciók:
Nyitóelőadás: A közlekedés jövője

1. A közlekedés gazdasági, társadalmi környezete, kihívások
2. Új kihívások a közlekedésben
3. A közlekedési alágazatok kihívásai
4. A közlekedésbiztonság aktuális kérdései

A konferencia első napján délután hajós szakmai kirándulás körében a víziközlekedés fejlesztése téma kerül megbeszélésre.

A konferencia helyszíne: Siófokon a CE Plaza★★★★, ahol uszoda, szauna stb. is a résztvevők rendelkezésére áll. Szállások 
Siófokon a Panoráma★★★★, a CE Plaza★★★★ és a Napfény★★★ hotelben lesznek. (A szállodák közötti közlekedésre mikrobusz 
biztosított.) A konferencia, szállás, teljes ellátás költsége a szállodák árainak megfelelően változik. A konferencia végle-
ges programja, a konferencia költségei és a jelentkezési felhívás, valamint a jelentkezési lapok a
• Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata honlapján (www.mernokvagyok.hu, Magyarországon – Konferencia – Köz-

lekedési Tagozata)
• Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara honlapján (www.bpmk.hu),
• CE Plaza Hotel honlapján (www.ceplazahotel.hu/hu/arak-ajanlatok/ajanlatok/kozlekedesfejlsztes-magyarorszagon-kon-

ferencia
megtekinthetők, illetve letölthetők.
Igény esetén lehetőség van a konferencia 1 vagy 2 napján való részvételre is. Az ennek megfelelő költségek a jelentke-
zési lapokat tartalmazó honlapokon részletesen feltüntetésre kerülnek.

A konferencián bárki (nemcsak kamarai tag) részt vehet! A részvételhez – amennyiben a Covid-járvány miatt szükséges lesz – 
védettségi igazolvány kell.

A kitöltött jelentkezési lapokat a judit.romhanyi@cehotels.hu, vagy a szobafoglalas@ceplazahotel.hu e-mail címre kérjük 
küldeni (aláírva). Telefon: +36 84/696 090 és +36 84/696 092
A rendezvényt szakmai továbbképzési napok alkotják, így a részvétellel az évi szakmai kötelező kamarai továbbképzés 
teljesíthető.

Jelentkezési határidők: 
• a Panoráma hotelben kért elhelyezés esetén augusztus 27.
• a CE Plaza és a Napfény hotelben kért elhelyezés esetén szeptember 24.
A konferenciával kapcsolatos minden információt a szervezők nevében
Hamarné Szabó Mária (e-mail:hamarne@progan.hu, mobil: +36 20/980-5554) ad meg.

Budapesti és Pest Megyei 
Mérnöki Kamara

Magyar Mérnöki Kamara
Közlekedési Tagozat
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digitális  projektje

digitális Mérnök Újság, 

mernokvagyokwww.mernokvagyok.hu

naponta f r issülő tar talmak, 
a mérnökvilág hírei és eseményei


