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Előszó

A Széchenyi István Egyetem hatodik alkalommal vesz részt az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által meghirdetett és támogatott Új Nemzeti Kivá-
lóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatában. Ebben a programban a szakmai 
pálya hat egymást követő szintjének megfelelően hat pályázati kategóriában ér-
tékeljük és támogatjuk a pályázók teljesítményét az alapképzésben résztvevőktől 
a posztdoktorokig. 

Kiváló infrastruktúrája, személyi állománya, korszerű szakmai profilja, élen-
járó technológiákat alkalmazó vállalati partnerei, jó földrajzi elhelyezkedése, 
kooperatív szervezete, valamint céltudatos fejlesztési programja alapján intéz-
ményünk rendelkezik mindazon képességekkel, amelyek együttesen a nemzet-
közi élvonalba helyezik. Ennek a kedvező állapotnak a fenntartásához azonban 
folyamatosan teljesítenünk kell egy alapvető feltételt, azaz hogy nemzetközi ér-
telemben ismert és elismert oktató-kutató állománnyal rendelkezzünk. Abból, 
hogy személyi állományunk nemzetközi színvonalú, önmagában nem következik 
a nemzetközi elismerés, mert ahhoz a nemzetközi tudományos közösség hite-
lesítése szükséges. Ezen cél elérése a korszerű kutatási témákban megvalósított 
markáns eredmények nemzetközi közzététele alapján lehetséges. Ennek a jövőnk 
szempontjából alapvetően fontos feltételnek a teljesítéséhez többrétű módon já-
rul hozzá az ÚNKP, melynek legfontosabb eleme személyi állományunk fejleszté-
se. A program teljesítése verseny alapján történik, csak a legkiválóbb pályázóink 
részesülhetnek elismerésben, akik az alapképzéstől kezdve az egymásra épülő 
képzési szinteken végighaladva juthatnak el nemzetközi szintű tudományos el-
ismeréshez. 

Egyetemünkön a 2021/2022-es tanévben a 74 benyújtott pályamunka közül 31 
kapott támogatást. A nyertes pályázók intézményünk valamennyi fő tudományte-
rületét képviselik, ami jövőbeli személyi fejlesztéseinkhez stabil hátteret biztosít. 

Köszönetet mondunk az Új Nemzeti Kiválósági Programnak a pályázat meg-
hirdetéséért és pénzügyi támogatásáért. A program segítségével motiváló környe-
zetet tudtunk biztosítani a legígéretesebb karrier előtt álló hallgatóinknak és leendő 
munkatársainknak. Nagyra értékeljük a témavezetők szerepét, akik elindították és 
irányításukkal sikerre vitték a pályamunkákat. Gratulálunk a pályázóknak a kuta-
tásaikkal elért tudományos eredményeikhez. A pályázatban vállalt feladataik telje-
sítésével pályázóink előzetesen igazolják tudományos munkára való alkalmasságu-
kat. Ennek megfelelően további sikeres kutatásokat, valamint az elért eredmények 
alapján elismert tudományos pályát kívánunk valamennyi résztvevőnknek.

Friedler Ferenc, DSc
Egyetemi Tudományos Tanács
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C S I D E I  M Á R K [ 1 ]

A MOOC platformok elfogadottsága a hazai 
vállalatok körében

1. KIVONAT

A XXI. században a digitalizáció meghatározó tényezővé vált gyakorlatilag 
minden területen. Ezek közül az egyik legmeghatározóbb az oktatás, hiszen en-
nek digitalizációja a humán-tőke fejlesztés digitalizációját jelenti. Azonban ennek 
intézményi rendszere masszív fejlődésen megy keresztül, hiszen már az elmúlt 10 
évben megjelentek olyan felületek, melyek az autodidakta tanulást segítették az 
érdeklődők számára az úgynevezett masszív nyílt online kurzusokon (MOOC) 
keresztül, ezzel kihívás elé állítva a hagyományos intézményi oktatást. Ezek a fe-
lületek pedig a mai napig működnek és döntő többségük vállalatként jelenleg 
is profitábilis. Ezen tényeket elfogadva látható, hogy a munkaerő képzése egyre 
nagyobb átalakuláson megy keresztül a világ valamennyi részén. Azonban ezek 
a platformok felvetnek különböző kérdéseket az alkalmazhatóság, időtállóság, 
valamint a gyakorlati tudás és bizonyíthatóság kapcsán is. Kutatásom célja 
felülvizsgálni ezeknek a felületeknek a hasznosságát, elsősorban vállalati oldalról 
kiemelve az emberi erőforrás (HR) területeken dolgozó szakemberek véleményét 
és meglátásait. A kutatás hasznosíthatósága releváns mindazon egyéneknek, akik 
fontolóra veszik az MOOC felületeket, mint az autodidakta tanulás újfajta lehe-
tőségét, valamint a vállalati döntéshozóknak különösen az emberi erőforrások 
területén, akik szívesen építenék be akár az MOOC platformok által kínált kur-
zusokat a vállalati tudásba vagy akár csak ismeretük terjesztése révén szeretnék 
jobban megismerni ezen felületek alkalmazását.

2. BEVEZETÉS

Napjainkban az oktatás több tekintetben is jelentős átalakuláson megy ke-
resztül. Nem csak az oktatási módszerek terén értendő az átalakulás, de a helyszí-
ni megvalósulás értelmében is és az alkalmazott eszközök tárházában is történ-

[1] SZE egységes, Alapképzés, Gazdálkodási és Menedzsment BSc. Témavezető: Dr. Remsei Sándor PhD, 
tanszékvezető, egyetemi docens, SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Elméleti Gaz-
daságtan Tanszék.
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nek cserék, illetve kiegészítések. Ezekhez hozzátéve a digitális jártasság igényét 
beszélhetünk az oktatási rendszer digitalizációjáról. Jelen kutatásban a fókusz 
azokra a megoldásokra helyeződik, amelyekben az oktatás olyan platformokon 
valósul meg, melyek online elérhetőek, ingyenesen vagy alacsony tőkéből hozzá-
férhetők és nem igazodnak egyéni igényekhez, tehát mondhatni tömeges tanítás 
elveit követik. Ezeket a platformokat, az angol terminológia az „MOOC” betű-
szóval illeti, mint „Massive Open Online Course”.[2]

Napjainkban rendkívül nagy számban működnek olyan platformok, melyek  
a tudást online, videós formában hozzák el a résztvevőknek, esetenként tesztek-
kel, feladatokkal kitarkítva és ezzel a képzést mélyítve, valamint minőségét javít-
va. Hogy pontosan mennyi MOOC van, az nem megállapítható, mivel egyrészt 
számuk állandóan változik (növekszik), másrészt a keresőmotorok nem feltét-
lenül érzékelik a releváns MOOC tartalmakat minden egyes platform esetében. 
Ennek ellenére különböző speciális keresőmotorok is léteznek, amelyek az ilyen 
képzésekre épültek ki. Ilyen például a mooc-list.com és a classcentral.com, mely 
utóbbi a dolgozat tanulmánykötetbe való bekerülésének napján 70.000 kurzus 
közül képes keresni és megtalálni a felhasználó számára ideális képzést.[3] 

Az online kurzusokkal kapcsolatban nagyon sok kérdés felvetődik, melyeket 
a tudományos és üzleti szakirodalom is boncolgatott már. Azonban a témában 
meglehetősen nagy az árnyaltság, hiszen a különböző felületek egymáshoz képest 
másként oldják meg a kurzusok elérhetőségét. Ennek oka, hogy a felületek eltérő 
üzleti modelleken alapulnak. Az üzleti modellek fő differenciája abban mutat-
kozik meg, hogy miként férhetnek hozzá a tartalomhoz a felhasználók, illetve 
kapnak-e úgynevezett „certificate”-eket. A „certificate”-k azok az automatiku-
san generált oklevelek (továbbiakban is okleveleknek nevezzük őket), melyek  
a kurzuson való részvételről vagy elvégzéséről adnak bizonyosságot, azonban 
ezen oklevelek megkérdőjelezhetők, mégpedig azért, mivel nem mindegyik kur-
zus kapcsán merül fel a tudás számonkérése. Ezáltal kikövetkeztethető, hogy egy 
felhasználó például megvásárol egy kurzust, nem nézi végig az összes anyagot, 
hanem minden videóleckét átpörget és ezzel minimális időráfordítás szintjén 
végzi el a kurzust és kap oklevelet róla. Ennek kérdését feszegeti vállalati oldalról 
ez a kutatás. 

[2]  Majó-Petri Zoltán – Kazár Klára: A MOOC üzleti modellje: az e-business és az autonóm mun-
kavégzés inflexióspont a felsőoktatásban?, in JOURNAL L ASSOCIATION 1901 SEPIKE, 14, 2016 novem-
ber, 102–108. o.
[3]  Classcentral hivatalos oldala: https://www.classcentral.com/



13

3. KUTATÁSI KÉRDÉSEK

A kutatásban elsődleges szempont, hogy megértésre kerüljön az általános vé-
lekedés a MOOC platformokról. Ez többféleképpen elérhető, de elsődlegesen ér-
demes a témában a tudományos szakirodalmat figyelembe venni. Itt problémák 
merülhetnek fel, mivel a MOOC mint betűszó nehezen közelíti meg a kutatás 
témáját, miszerint mennyire elfogadott a munkaerőpiacon a MOOC platformo-
kon lévő kurzusok elvégzése és igazolása automatikusan generált oklevelekkel.

Ennek a kutatásnak a fundamentális témája a MOOC platformok általános 
értelmű elfogadottsága és értékeltsége a HR területen dolgozók által. Ennek több 
alkérdése is felmerülhet, azonban ez a kutatás inkább egy általános víziót szeret-
ne adni a témakört illetően. 

Ezen meghatározó tényezők által a következő kutatási feltételezéseket szeret-
ném megerősíteni vagy megcáfolni:

1. Az eltérő iparágakban tevékenykedő vállalatok HR területen dolgozói el-
térő véleménnyel vannak a MOOC platformok hasznosíthatóságáról.

2. A HR területen dolgozók több mint 50%-a számára pozitív benyomást 
kelt, ha egy munkavállaló a területéhez kapcsolódóan végez/végzett el egy 
vagy több online kurzust.

3. A MOOC-okat nem elsősorban a megszerzett tudás, hanem a jelentkező 
motiváltsága miatt bírálják el pozitívan.

4. SZISZTEMATIKUS SZAKIRODALOMKUTATÁS GÉPI 
SZÖVEGELEMZÉSSEL

A MOOC platformok és általuk szolgáltatott kurzusok validációját már  
a kutatás előtt több tudományosan elismert szakember is feldolgozta, így fontos 
figyelembe venni a témához kapcsolódó elméleti hátteret, és az előzetes munkák 
megállapításait. Ezekhez megfelelő módszertant jelenthet az adatbázisokon ke-
resztül történő szisztematikus szakirodalomkutatás.

Mivel a jelenlegi kutatás a MOOC platformok hasznosságát és az emberi erő-
források területét ötvözi, ezért feltételezhető, hogy kevés szakirodalom áll rendel-
kezésre a témában, mivel ez egyszerre érint üzleti témakört, tehát a gazdaságon 
belüli altémát, valamint ezen képzési platformok hitelességét. Ezáltal a megfe-
lelő szakirodalom kinyerése nagyon precíz és átgondolt munkát kíván. A kellő 
precizitás végett nem érdemes saját kútfőből írni keresőkifejezést, mivel gond 
nélkül hagyhatunk ki hasznos kulcsszavakat a keresőkifejezésből. Ezért ebben  
a dolgozatban én egy témaalkotási algoritmust használtam a megfelelő kulcssza-
vak kikeresésére a témában. A témagenerálás általában egy input adatsokasággal 
kezdődik, amely végigmegy különböző szövegformázási eljárásokon, majd egy 



14

szövegtömbként kezelt korpusz különböző statisztikai módszerek alapján kerül 
elemzésre és ebből kerülnek kiválasztásra a téma kulcsszói. Ez a módszertan jelen 
esetben magasabb hatékonyságot jelent a releváns szakirodalom megkeresésé-
ben, mivel kiszűri a szubjektív tényezőket, továbbá nem csak a dolgozat témá-
jában alkalmazható, hanem számos más témakörben is. Jelen esetben 5 input 
fájl állt rendelkezésre, amelyekből az algoritmus segítségével sikerült kinyerni  
a megfelelő kulcsszókat. Ezek a fájlok a következő szakirodalmak voltak (APA 
hivatkozásban):

• Monika Hamori (2019): MOOCs at work: what induces employer sup-
port for them?, The International Journal of Human Resource Manage-
ment, DOI: 10.1080/09585192.2019.1616593

• Hamori, M. (2017, May): The drivers of employer support for professi-
onal skill development in MOOCs. In European Conferenceon Massive 
Open Online Courses (pp. 203-209). Springer, Cham.

• Shirvani Boroujeni, M., Kidzinski, L., & Dillenbourg, P. (2016): How 
employment constrains participation in MOOCs?. In Proceedings of the 
9th International Conferenceon Educational Data Mining (No. CONF, 
pp. 638–639).

• Santandreu Calonge, D., & Aman Shah, M. (2016): MOOCs, graduate 
skills gaps, and employability: A qualitative systematic review of the lite-
rature. International Review of Research in Open and Distributed Lear-
ning: IRRODL, 17(5), 67–90.

• Radford, A. W., Robles, J., Cataylo, S., Horn, L., Thornton, J., & Whitfield, 
K. (2014): The employer potential of MOOCs: A mixed-methods study 
of human resource professionals’ thinking on MOOCs. International Re-
view of Research in Open and Distributed Learning, 15(5), 1–25.

Ez az öt cikk állt rendelkezésre, amelyeket aztán egy szabad hozzáférésű szoft-
verbe, a KNIME-ba betöltve létrehozható volt egy munkafolyamat a cikkek szö-
vegbányászatára. A KNIME lényege, hogy egy kifejezetten intuitív környezetet 
nyújt azon feladatok elvégzésére, melyek valamilyen módon kapcsolódnak az 
adattudomány világához. A szoftver rendelkezik számtalan megoldással adate-
lemzés és statisztikai próbák terén is, azonban a kutatás szempontjából a szöveg-
bányászati (text mining) modul került csak alkalmazásra. Ez a folyamat is egy 
egészen rövid és egyszerű eljárásmodellt követ, amely az 1. ábrán látható. 
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1. ábra: A KNIME rendszerben készített munkamenet (saját szerkesztés)

Lényegében a környezet lehetővé teszi, hogy PDF formátumban beimportál-
hassuk az általunk kiválasztott fájlokat, és a programkörnyezettel beolvassuk azo-
kat. Ezt követően a „Simple Preprocessing”, azaz egyszerű előkészítés a következő 
folyamat, azonban ez több műveletből is áll.  Ennek módszeréről bővebb kifejtést 
a tartalmi kötöttségek miatt nem adhatok, azonban a 2. ábra tartalmazza ezen 
modul elemeit, azoknak működését pedig a KNIME oldalán lehet elolvasni.[4]

2. ábra: A szöveg egyszerű előkészítésének folyamata (saját szerkesztés) 

Röviden: a szöveg keresztülmegy különböző manipulációs folyamatokon, 
melyek például a karaktereket normalizálják (például ékezet eltávolítás, nagy-
betűk kicsivé tétele, kötőszó eltávolítások), majd a releváns szavakat szótövekké 
alakítja a rendszer és összegyűjti őket. Ezt követően egy khí négyzet modulon 
megy keresztül a szavak tömege. Ez a blokk Matsou és Ishizuka által írt „Key-
word extraction from a single document using word co-occurrence statistical 
information” című könyv alapján elemzi a szavak sokaságát úgy, hogy a kulcssza-
vakat az együttes előfordulások szerint sorolja be.[5]

Ezt követően a „TopicExtractor (Paralell LDA)” avagy téma kinyerő modul 
jön, amely lényegében a Latent-Dirichlet Allokáció eljáráson alapszik. Az eljá-

[4]  A KNIME szoftver hivatalos oldala: https://www.knime.com/
[5]  Yutaka, Matsuo –Mitsuru, Ishizuka: Keyword extraction from a single document using word 
co-occurrence statistical information, in International Journal on Artificial Intelligence Tools, 13, 2004/1, 
pp. 157–169.
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rás röviden úgy néz ki, hogy az algoritmus a dokumentumokat szavak sokasá-
gaként kezeli, és azokhoz társít különböző témaköröket. Ezen témakörök számát 
mi választjuk ki, azonban az algoritmus többszöri futtatás után képes minél ha-
tékonyabban besorolni a különböző dokumentumok szavait a megfelelő téma-
körökbe. Erről bővebb információt Ria Kulshrestha,[6] illetve Arun K. Sharma[7] 
munkássága alapján lehet kapni. Ezt követően a kapott szólisták exportálásra ke-
rülnek egy .CSV fájlba. Alapvetően 400 szóval indult a kiexportált kulcsszavak 
száma, ez több duplikáció szűrés és egyéni válogatás után lecsökkent 136 szóra, 
amelyek már egyéni szavak voltak, 4 kategóriára besorolva. Ezeket a szavakat egy 
keresőkifejezésbe ágyazva 3 adatbázison, az Ebsco, a Web of Science és a Scopus 
adatbázisain lefuttatva, és különböző szűrési feltételek alkalmazása után 931 cikk 
maradt, amelyek teljesen eltérőek voltak. Ebből aztán további kulcsszavak keresé-
se mellett adódott 15 cikk, amelyeket a téma szemszögéből nagymértékben rele-
vánsnak gondoltam, illetve az előzőleg felhasznált 5 cikk is rendelkezésemre állt. 

5. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

Ezen cikkek a teljesség igénye nélkül bemutattak különböző területeket és 
attribútumokat a MOOC típusú tanulással kapcsolatban. Kiderült a szakirodal-
mi kutatásból például, hogy a MOOC platformoknak a kis méretű vállalkozá-
sok könnyebben adnak lehetőséget a dolgozók tanítására, valamint az is kiderül, 
hogy az ilyen esetekben a munkáltatók inkább a gyakorlati tudást adó kurzusokat 
preferálják.[8] Továbbá a szakirodalom alapján az is igazolódott, hogy a HR szak-
emberek jelentős része értékelte, hogy a MOOC platformok lehetőséget adnak  
a munkavállalóknak bővíteni tudásukat. Szerintük ezek az oldalak akár már spe-
ciális igényeket is ki tudnának elégíteni a munkaerőpiacon. Ugyanakkor voltak 
fenntartásaik is, melynek során úgy gondolták, hogy nem minden kurzus vé-
gezhető el tisztán online tanulással a megfelelő tudás megszerzéséhez, hanem 
szükség van ilyen esetekben a helyi oktatásra is.[9] A szakirodalmi források meg-

[6]  Ria, Kulshrestha: A Beginner’s Guide to Latent Dirichlet Allocation(LDA) in Towards Data Science, 
https://wardsdatascience.com/latent-dirichlet-allocation-lda-9d1cd064ffa2, elérhető: 2019.07.19.
[7]  Karun, Sharma: Understanding Latent Dirichlet Allocation (LDA) in Great Learning, 2020, https://
www.mygreatlearning.com/blog/understanding-latent-dirichlet-allocation/, elérhető: 2020.10.16.
[8]  Hamori, Monika: MOOCs at work: what induces employer support for them?, in The International 
Journal of Human Resource Management, 2019, 21 May, vol. 32, pp. 4190–4214., DOI:10.1080/09585192.
2019.1616593. Hamori, Monika: The drivers of employer support for professional skill development in 
MOOCs, in European Conference on Massive Open Online Courses, 2017. 20 May, vol. 10254, Springer, pp. 
203–209.
[9]  Walton, Radford Alexandria (ed.): The employer potential of MOOCs: A mixed-methods study 
of human resource professionals’ thinking on MOOCs, in International Review of Research in Open and 
Distributed Learning, 2014. November, vol. 15, pp. 1–25.
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erősítették, hogy a kurzusokat ugyan nem feltétlenül végzik el a diákok teljes 
mértékben, és ennek vannak pro és kontra faktorai is, amik meghatározzák egy 
MOOC elvégzésének kimenetelét. Ilyen faktor például az önszabályozási straté-
gia megfelelő ismerete, a korábbi MOOC-k kapcsán való sikeres kitöltés, a kor,  
a téma érdekessége a jelentkező számára, de akár még a munkaidő hossza is (tel-
jes állás vagy részmunkaidő).[10] 

6. HAZAI VISZONYLAT

Alapvetően a hazai viszonyokat primerkutatással kívántam megvizsgálni, 
azonban itt túlságosan kevés válaszadás érkezett, ezért a kérdőíves lekérdezés le-
hetőségét elvetettem és igyekeztem minél mélyrehatóbb véleményeket szerezni 
HR szakemberektől. Ennek eredménye összesen 19 érdemi válaszadás volt, mely-
ből 14 ember irányított struktúrájú lekérdezésekre adott válaszokat egy Google 
Forms lekérdezés alapján, 5 ember pedig strukturálatlan formában egy emberi 
erőforrásokkal kapcsolatos Facebook csoportban adta nyilvánosságra vélemé-
nyét a MOOC platformok hasznossága kapcsán. A válaszadók alacsony száma 
ellenére meglehetősen vegyes a felhozatal mind tapasztalati szinten, mind iparági 
tekintetben. Tapasztalati szinten előfordultak a gyakornokoktól kezdve a junior 
HR munkatársakon át egészen a vezérigazgatóig (bizonyos esetben a vezérigaz-
gató menedzselte a HR folyamatokat az adott cégnél) válaszadók, amely lehetősé-
get adott arra, hogy súlyozzam a véleményeket a különböző kérdésekben.

Összességében a legtöbb válasz HR területen dolgozó gyakornokoktól érke-
zett, itt 8 válaszadás történt. Az iparágak tekintetében a legtöbb válaszadás a jár-
műipari HR szakemberektől érkezett, de emellett érkezett válasz a gépgyártás és 
kereskedelem területekről is. 

7. VÁLASZOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

Az első kutatási állítás, miszerint az eltérő iparágakban tevékenykedő vál-
lalatok HR területen dolgozói más véleménnyel vannak az MOOC platformok 
hasznosíthatóságáról igazoltnak tekinthető. Ennek oka ugyanis, hogy bár a vá-
laszadók száma nem volt jelentősen magas, a tapasztalati szint kompenzálhatja 

[10]  Alonso-Mencía, M. Elena (ed.): Analysing self-regulated learning strategies of MOOC learners 
through self-reported data, in Australasian Journal of Educational Technology, 2020, vol. 37/3. Formanek, 
Martin: Relationship between learners’ motivation and course engagement in an astronomy massive 
open online course, in Physical Review Physics Education Research, 2019. November, vol. 15, 020140. Bo-
roujeni, Mina Shirvani – Kidzinski, Lukasz – Dillenbourg, Pierre: How employment constrains 
participation in MOOCs?, in Proceedings of the 9th International Conferenceon Educational Data Mining 
2016., 14 June, pp. 638–639. 
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a mennyiségi hiányt. Ennek példája, hogy a válaszadók között jellemzően a ta-
pasztaltabb HR munkatársak pozitívabb visszacsatolással illették az ilyen jellegű 
kiegészítő tevékenységet, és sokkal jobban értékelték a munkavállaló attitűdjét, 
mint például a gyakornoki pozícióban dolgozó személyek. Ezen válaszok alap-
ján végül a járműipar és a tanácsadási szektorból érkezett a legtöbb vagy legna-
gyobb értékű pozitív visszacsatolás az ilyen jellegű önfejlesztést illetőleg. Fontos 
azonban hozzátenni, hogy a műszaki területekről érkezett válaszok között fon-
tosnak tartották a szakemberek, hogy a kurzus elvégzésén felül, a munkavállaló 
a gyakorlatban is tudja alkalmazni az elsajátított tudást. A Quora nevű fórumon 
szekunder információkat sikerült találnom a témával kapcsolatban, ahol a témá-
hoz kapcsolódó kérdésre érkeztek válaszok. A fórumon adott válaszok alapján 
kiderült, hogy az IT iparágban például értékelik az elvégzett kurzusokat, ezzel 
szemben viszont a kutatási területeken inkább csak tudás-kiegészítésként jelenik 
meg hasznosíthatóságuk.[11] Ezen információk alapján az első kutatási állítást el-
fogadottnak tekinthetjük. 

A második kutatási állítás, miszerint a HR területen dolgozók több, mint 
50%-a számára pozitív benyomást kelt, ha egy munkavállaló a területéhez kap-
csolódóan végez/végzett el egy vagy több online kurzust, szintén igaznak tekint-
hető. Ennek oka, hogy 14 strukturált válaszadásból 11 fő pozitívan, 3 pedig külö-
nösen pozitívan fogadta az ilyen jellegű törekvéseket. A további 5 strukturálatlan 
válaszadó is pozitív visszacsatolást adott ezen a téren. 

A harmadik kutatási állítás a következő volt: Az MOOC-kat nem elsősorban 
a megszerzett tudás, hanem a jelentkező motiváltsága miatt bírálják el pozitívan. 
Ez alapvetően egy eléggé árnyalt kérdés, mivel a válaszadók értékelhették a szak-
mai többlet tudást, valamint a motivációt is, akár együttesen. Emellett kifejez-
hették fenntartásaikat az adott tényező kapcsán. Ezek alapján 19 válaszadóból 12  
a motivációt, 5 a szakmai tudást értékelte, 2 egyiket sem tartotta fontosnak. Ezen 
19 válaszadó közül 8 fejezte ki fenntartásait a MOOC-k pozitív hatásaival kap-
csolatban. Általánosságban azonban pozitív véleménnyel voltak a szakemberek  
a motivációs tényezővel kapcsolatban, tehát ezt a kutatási állítást is elfogadottnak 
tekinthetjük.

8. MEGÁLLAPÍTÁSOK, LIMITÁCIÓK

A kapott válaszok alapján elmondható, hogy mindhárom kutatási állítás iga-
zolható. Tehát a kutatás kimeneti eredményei szerint az MOOC platformok kü-
lönösen hasznosak, mivel a HR szakemberek:

[11]  Quora.com: AreMOOCshelpful in getting a job? https://www.quora.com/Are-MOOCs-helpful-in-
getting-a-job, 2016.
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1. Eltérő iparágakban másképpen értékelik az online kurzusok elvégzését, 
attól függően, hogy milyen tudást igényel az adott munkakör.

2. Több mint 50%-a értékeli, hogyha valamely munkavállaló a saját munka-
köréhez kapcsolódóan teljesített ilyen jellegű kurzust.

3. Az MOOC-k elvégzését nem elsősorban a szakmai tudás miatt, hanem a 
jelentkező szakmai motiváltsága miatt tartják pozitív jellegűnek egy je-
lentkező esetében a különböző fenntartások ellenére.

Ezen felül a válaszadók közül néhányan kiemelték például, hogy szerintük a 
hagyományos oktatást, tehát az offline oktatást az MOOC platformok nem lesz-
nek képesek teljes mértékben felváltani, ugyanis a munkaerőpiac még mindig 
jobban preferálja az akadémiai tudást, mint az MOOC-k teljesítését. Ennek elle-
nére döntő többségük szerint hasznos, hogyha a jelentkező végzett már el ilyen 
jellegű kurzust.

A kutatás sajnálatos módon hiányosságokkal rendelkezik. Ilyen hiányossá-
gok voltak a megfelelő mennyiségű válaszok begyűjtése, amely részben az időbeli 
megvalósítás miatt történt, másrészt a válaszadók meg lettek kérve, hogy küldjék 
tovább HR-ben dolgozó ismerőseiknek a strukturált kérdéssort, azonban erre 
vélhetően nem került sor. 

Következtetésként levonható, hogy a MOOC platformok a munkaerőpiac 
által jellemzően értékelt tényezők, azonban jelenleg nem preferált tényezők az 
egyetemi képzésekkel szemben. Az ilyen jellegű képzések kifejezetten hasznosak 
lehetnek a magyar felsőoktatásban, ezáltal például a Széchenyi István Egyetem 
számára is. 
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H O R VÁ T H  H A N N A [1]

Alacsony Reynolds-számú szélcsatorna tervezése és 
fejlesztése kutatási és oktatási célokra

1. BEVEZETÉS

Az utóbbi években a pilóta nélküli légi járműveket (UAV) egyre szélesebb körben 
használják a különböző ágazatokban, különösen a többrotoros drónokat, de a heli-
kopterekhez hasonló, lekicsinyített egyrotoros kivitel is gyakori műszaki megoldás, 
ha nagyobb terhelést kell elbírni vagy nagyobb távolságok áthidalására van szükség.

Ugyanazok a működési elvek felelősek a drón felemeléséhez szükséges nyo-
maték előállításáért, amelyek a helikoptereknél is érvényesülnek. A rotorlapátok 
által létrehozott nyomaték hatására a levegő lineáris lendülete a rotorlapátok 
irányában és azokon keresztül növekszik. Newton óta tudjuk, hogy minden ha-
táshoz társul egy ugyanakkora nagyságú ellenhatás is, ezért a légcsavart a lendü-
letváltozás által létrehozott ellenerő tolja tovább a rotorlapátokat. A legnagyobb 
különbség a kettő között az egyszerűségben rejlik, amelyet az esetek túlnyomó 
többségében egy kereskedelmi drón tervezése során alkalmaznak. A mechani-
kai összetettség egyszerűsítése azonban nemcsak a tervezési és gyártási költségek 
csökkenését eredményezi, hanem a légi jármű hatékonyságának visszaesését is. 

A drónok repülési ideje nagymértékben függ a forgószárnyak hatékonyságá-
tól, amely elsősorban az aerodinamikai tulajdonságoktól függ. A drónok rotor-
lapátjai alacsonyabb Reynolds-szám tartományban működnek, mint más repülő 
szerkezetek, például a korábban említett helikopterek vagy repülőgépek. 

Ez befolyásolja az ideális beesési szöget, a kúpossági arányt és a lapátok csa-
varásának megválasztását is. Az előbb említett jellemzőket azonban áramlástani 
szimulációkkal (CFD) kellene meghatározni, ez azonban jelenleg kihívást jelentő 
feladat az alacsony Reynolds-számú szimulációs modellek tökéletlensége miatt. 
Ez elsősorban az alacsony Reynolds-számú áramláson történő leválások és ún. 
reattachement pontok pontos pozíciójának kiszámíthatatlanságából következik. 
Emellett egy másik probléma, hogy erre a tartományra vonatkozó szélcsator-
na-adatok korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. Az áramlás alacsony 
Reynolds-számú áramlásnak tekinthető az 1×105 – 5×105 körüli tartományban, 
és magasnak 3×106 felett.

[1]  SZE Járműmérnök BSc képzés, Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Témavezető: Dr. Feszty Dániel, 
Professzor, Tanszékvezető, SZE-Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Járműfejlesztési Tanszék.
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Az alacsony Reynolds-számú szárnyprofilokra vonatkozóan létezik néhány 
referencia, de a forgószárnyasokkal kapcsolatos fejlesztésekre rendkívül kevés 
adat található. Következésképpen az alacsony Reynolds-számú áramlásvizsgála-
tokra és mérésekre tervezett szélcsatornák, mint amilyenre a projektem is épül, 
nagymértékben támogathatják a forgószárnyak, tehát elsősorban a már említett 
drónok fejlesztését és hatékonyságuk növelését.

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. Szárnyprofil karakterisztika és áramlás leválás alacsony Reynolds-szám 
tartományban

Mint az már korábban említésre került, a kereskedelmi forgalomban kapha-
tó drónok által várható Reynolds-szám tartomány alacsonyabb a helikopterek 
rotorlapátjainak működési tartományához képest. Az értékek általában 100 000 
és 1 500 000 között változnak, ami azt jelenti, hogy a szárnyprofilok jellemzői-
re való odafigyelés elengedhetetlen.[2] Vannak olyan jelenségek, amelyek a Rey-
nolds-szám csökkenésével várhatóan bekövetkeznek, ráadásul bizonyos aerodi-
namika jellemzők is elkezdenek változni egy bizonyos érték alatt.

Jelen fejezet elsősorban Winslow kutatásán alapszik.[3] Széles körben ismert, 
hogy a szárnyprofilon bekövetkező leválási karakterisztikák közötti fő eltérések 
a Reynolds-szám változásával kialakuló különböző határréteg-tulajdonságokból 
származtathatóak. Egy adott szárnyprofil körüli áramlási mezők mérsékelt tá-
madási szögnél különböző Reynolds-számú áramlásokban az 1. ábrán láthatóak.  
A köztük lévő különbség jól látható és az ábra segítségével könnyen megnevezhe-
tőek az okok is. A határréteg leválás kiindulópontja a profil felső oldala mentén 
egyre lejjebb és lejjebb halad a belépőéltől a kilépőél irányába. 

1. ábra: Áramlás leválási karakterisztika különböző 106 nagyságrend alatti Rey-
nolds-szám tartományokban

[2]  WIEBE, J.: ‘Development of a Simulation and Optimization Framework for Improved Aerodynamic 
Performance of R/C Helicopter Rotor Blades’, 2015.
[3]  Winslow, J. – Otsuka, H. – Govindarajan, B. – Chopra, I.: ‘Basic Understanding of Airfoil Cha-
racteristics at Low Reynolds Numbers (104–105)’, in Journal of Aircraft, 2018, 55/3.
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Az áramlás leválásának fő oka általában a megnövekedett pozitív nyomásgra-
diens, amely az áramlás irányában a statikus nyomás növekedése miatt alakul ki. 
Ez következésképpen a légáram potenciális energiájának növekedését idézi elő, 
ami a lamináris áramlás mozgási energiájának csökkenéséhez és ezzel egyidejű-
leg sebességének lecsökkenéséhez vezet. Amikor a sebesség eléri a zéró sebessé-
get, a legrosszabb esetben akár még is visszaáramlás is kialakulhat, ami szintén az 
áramlás leválását okozza. 

2.2. Szélcsatornák alapvető felépítése és működési elve

A szélcsatorna a valóságot fordítva kívánja leképezni, ami azt jelenti, hogy  
a vizsgálati tárgy mozdulatlanul áll, miközben a levegő mozog körülötte.  
A legfontosabb döntési tényező a rendelkezésre álló hely és a pénzügyi források.  
A validitás tekintetében a zártkörű szélcsatorna a jobb választás, bár tágasabb 
helyiséget igényel, és a kezdeti költségek is magasabbak a megnövekedett anyag-
szükséglet miatt.

A ventilátor helyzetétől függ, hogy a levegőt a vizsgálati szakaszon keresztül 
befújják vagy beszívják. Ha a ventilátor a szélcsatorna teszt kamrája után helyez-
kedik el, lapátjainak mozgása nem tudja annyira befolyásolni a levegő turbulen-
ciaszintjét a vizsgálati szakaszon belül, ami előnyös a befúvásos szélcsatornához 
képest, ahol szükség van az áramlás kiegyenlítésére, különböző méhsejt jellegű 
terelő elemekkel.[4]

A konfúzor szakasz a tesztkamra előtt helyezkedik el, hogy a folytonosság 
elve és a Bernoulli-egyenlet alapján elősegítse a beáramló levegőrendeződését és 
felgyorsítását. A tesztkamra után szerelt diffúzor ugyanezeken az elveken alapul, 
csak éppen fordítva, a táguló keresztmetszet miatt csökkenti a levegő sebessé-
gét. Általánosságban az összehúzódás áramlásstabilizáló műveletnek tekinthető, 
szemben a diffúzióval, amely az áramlási zavarok növekedését eredményezi. 

3. CÉLKITŰZÉS

A fentiek alapján a kutatás fő célja egy olyan szélcsatorna kialakítása volt, 
amely alkalmas az alacsony Reynolds-szám tartományban működő járművek 
fejlesztésének támogatására. Továbbá az áramlás vizualizációs technikák bizto-
sításával és a szélcsatorna különböző mérőeszközökkel való felszerelésével okta-
tási és kutatási célok is figyelembevételre kerültek a tervezés során. Az is elvárt 
volt, hogy a kezdeti és üzemeltetési költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek. 
Ezért az egyszerűség és a kis méret szintén meghatározó tényezők voltak.

[4]  Barlow, J. – Rae, W. – Pope, A.: Low-Speed Wind Tunnel Testing, Third edition, Wiley-Interscience, 
New York, 1999.
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4. SZÉLCSATORNA TERVEZÉS MÓDSZERTANA

4.1. Tervezési követelmények

A projektnek a már korábban is említett néhány fő szempont mellett egyéb 
követelményeknek is meg kell felelnie, mint például a korlátozott költségvetés 
miatt rendelkezésre álló legköltséghatékonyabb létesítmény tervezése, valamint a 
könnyű és mobil kivitel. Mindenekelőtt az egyetem által biztosított rendelkezésre 
álló hely miatt. A Teljes Járműmérnöki Tanszék laboratóriumán belül egy legfel-
jebb 3 méter hosszú szélcsatorna számára van hely, a tényleges számú és típusú 
kutatásoktól függően. A tervezett létesítménynek a lehető legkompaktabbnak 
kell lennie, ráadásul a mobilitás előnyös lehet az örökké változó egyetemi kör-
nyezethez való alkalmazkodás szempontjából. Az üzemeltetési költségek lehető 
legalacsonyabb szinten tartása érdekében a ventilátor energiafogyasztásának mi-
nimalizálása is előnyös volt. A tervezési fázisban a költség- és helyhatékonyságot 
nemcsak felidézték, hanem a tervezési döntések egy részét is ezek alapján hozták 
meg. 

A szélcsatornának alkalmasnak kellett lennie a szárnyprofilokra ható felhajtó- 
és ellenállási erők mérésére. A kereskedelemben kapható érzékelők és eszközök 
felhasználása előnyösnek tekinthető. Nyomás- és sebességmérő eszközökre is 
szükség van a szimulált és a tényleges áramlási mező összehasonlításához. Elő-
nyös lenne mérési pontokat elhelyezni a vizsgált tárgy előtt és után is. 

Az elsősorban járműmérnök alapszakos hallgatók áramlástani ismereteinek 
elmélyítése érdekében a különböző áramlásvizualizációs technikák lehetőségét is 
számításba vették. Mivel jelenleg is rendelkezésre áll egy Schlieren-tükör a Jár-
műfejlesztési Tanszéken, így ennek használata költséghatékony megoldást kínál-
na. Továbbá az áramvonalak vizualizálása például füsttel vagy fonalakkal szintén 
széleskörben elterjedt és megfizethető technika.

4.2. Koncepcionális tervezés

A legelső és legfontosabb lépés a Reynolds-szám munkatartományának meg-
határozása volt. A céltartomány úgy került megválasztásra, hogy 300 000-350 000  
között változzon, ami aztán a tesztkamra mérete után az átlagsebességet is meg-
határozta, 51 m/s elérése volt a cél. A mobilitás szükségessége végett a dimenziók 
minimalizálása is tervezési követelmény volt. Ennek az elvárásnak megfelelő-
en egy nyitott-áramú szélcsatorna bizonyult a legmegfelelőbb konstrukciónak.  
A nyitott-áramú szélcsatornákkal kapcsolatban két fő irányvonallétezik, a szívó 
és a fúvó típusú működtetés közötti döntés. A turbulencia intenzitása általában 
alacsonyabb a szívó típusú szélcsatornában, és a ventilátor örvénylése nem dön-
tő tényező, mivel nem lép közvetlen kölcsönhatásba a vizsgálati tárggyal. Ezért  
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a szívó típusú elrendezést került kiválasztásra. A szárnyprofilok mérésére és a mé-
retek lehető legkisebbre csökkentésére korábban kitűzött céloknak megfelelően  
a kétdimenziós kialakítás elegendőnek bizonyult.

5. SZÉLCSATORNA MÉRETEZÉS MÓDSZERTANA

A tervezési követelmények tisztázása után először olyan általános paramé-
terekről kellett dönteni, mint a Reynolds-szám tartománya, a vizsgálókamrán 
áthaladó átlagsebesség, a szükséges térfogatáram és természetesen a berendezés 
mérete.

Az 1. táblázat az eltorlaszolási arány változásának hatását mutatja be. Mivel  
a sebesség csak a kívánt Reynolds-szám függvénye a vizsgált tárgyon, ezért  
a sebesség a különböző arányoknál állandó marad. A homlokfelület a kívánt el-
torlaszolás arány következtében változott. A keresztmetszet csökkenésével nyil-
vánvalóan csökken a térfogatáram is, amely az előre meghatározott sebességek 
eléréséhez szükséges. 

1. táblázat: Különböző eltorlaszolási arányok (5,10,15) alkalmazásának hatása a 
létesítmény befoglaló méreteire

Reyn-
olds-szám [-]

Húrhossz 
[m]

Szélesség 
[m]

Magas. 
[m]

Felület 
[m2]

Ao/At 
[%]

Sebesség 
[m/s]

Térfogatá-
ram [m3/s]

350,000 0.090 0.13 1.273 0.165 5 57.460 9.508

350,000 0.095 0.13 1.344 0.175 5 54.436 9.508

350,000 0.100 0.13 1.414 0.184 5 51.714 9.508

350,000 0.105 0.13 1.485 0.193 5 49.252 9.508

350,000 0.090 0.13 0.636 0.083 10 57.460 4.754

350,000 0.095 0.13 0.672 0.087 10 54.436 4.754

350,000 0.100 0.13 0.707 0.092 10 51.714 4.754

350,000 0.105 0.13 0.742 0.097 10 49.252 4.754

350,000 0.090 0.13 0.424 0.055 15 57.460 3.169

350,000 0.095 0.13 0.448 0.058 15 54.436 3.169

350,000 0.100 0.13 0.471 0.061 15 51.714 3.169

350,000 0.105 0.13 0.495 0.064 15 49.252 3.169

A tervezési fázisban más értékek is figyelembe lettek véve, amelyek itt nem kerültek 
felsorolásra. A fenti táblázatalapján a minták és sémák könnyen azonosíthatók.



26

5.1. Mérőtér

A számítások alapját egy 130 mm széles és 100 mm húrhosszúságú profil 
képezte. Ez a hossz nem növeli túlságosan a szerkezet teljes méretét, de lehe-
tővé teszi a mérési érzékelők, például ún. pressure tap-ek elhelyezését a szárny 
belsejében. A szélesség empirikus megfontolások alapján került megválasztásra. 
A legfontosabb tényező még mindig a középsík mentén a légáramlás minősége, 
amelyet a turbulenciát kialakító határréteg befolyásolhat.

A következő lépés a vizsgálati szakasz magasságának meghatározása volt, 
amely elsősorban az eltorlaszolási arányon alapult. A vizsgálati tárgy homlok-
felülete (Ao) és a vizsgálati szakasz (At) közötti arányt nevezzük eltorlaszolási 
aránynak. A homlokfelület az adott támadási szöggel növekszik. A rotorlapátok-
nál alkalmazott támadási szögtartományra vonatkozóan nincs általános megál-
lapítás, mivel a kritikus támadási szög minden egyes szárnyprofil esetében válto-
zó. A szárny maximális támadási szögének azonban +/- 45 fok körül kell lennie  
a biztosan bekövetkező pozitív vagy negatív átesés miatt, ezért ez az érték került 
használatra a maximális profil homlokfelületének kiszámításához.

A fentebb leírtak és a szimulációk alapján, a mérőtér végső dimenziói 
130x707x500 mm.

5.2. Konfúzor

Van néhány általános tervezési szabály, amelyet a tökéletes kontrakciós geo-
metria kialakítása érdekében követni kell néhány korábbi kutatás szerint, mint 
például Mehta és Bradshaw, [5] valamint Bell és Mehta.[6]

A valós gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a tervezők intuíciója inkább a 
döntő tényező a konfúzor tervezésénél. Azok a geometriák, amelyek csak a terve-
ző intuitív szemére hagyatkoznak, majd CFD-szimulációkkal, de előzetes számí-
tások nélkül megerősítik,hogy az ilyen módon tervezett konfúzorok is majdnem 
ugyanolyan megfelelőek. A sikeres konfúzor szakasz legfontosabb tulajdonságai 
a sima és folytonos fal, valamint a vizsgálati kamrával való tangenciális kapcsolat. 

Mivel a konfúzor véges hosszúságú, két olyan hely van, ahol kedvezőtlen nyo-
másgradiens léphet fel, ezek a bemeneti szakasz és a kimeneti rész. A statikus nyo-
másnövekedés a falak közelében lassuláshoz vezetett, ami azt jelenti, hogy a sebes-
ségmező a belépő és kilépő keresztmetszeteknél nem egyenletes. A nem egyenletes 
sebességprofil különösen a vizsgálókamra csatlakozásánál határréteg leválást okoz, 

[5] Metha, R. D. – Bradshaw, P.: Desing Rules for Small Low Speed Wind Tunnels, in Aeronautical 
Journal of the Royal Aeronautical Society, Vol. 73, 1979.
[6] Bell, J. H. – Mehta, R. D.: Contraction design for small low-speed wind tunnels, Institute for Aeronau-
tics and Acoustics and Ames Research Center, 1988.
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ami munkahossz-veszteséget eredményez. Következésképpen a fő tervezési cél  
a kedvezőbb nyomásgradiens elérése a konfúzor kilépési keresztmetszeténél.

A szűkülő geometria falainak alakját két ív határozza meg, amelyek érintőle-
gesen kapcsolódnak egymáshoz. A profil (a helyi összeszűkülési távolság aránya) 
egy konstans (x/L) függvénye. Ahogy az a 2. ábrán is látható, Bell és Mehta egy 
ötöd rendű polinomot használt, amely tökéletesen kielégíti a nullára adódó első 
és második derivált igényét.

2. ábra: Kontrakciós profil, mint az x/L aránypár függvénye

A gyakorlati megfontolásokat követően a kontrakciós szakasz méretei, vala-
mivel nagyobbra adódtak, mint az elméleti, ideális kialakítás. A konfúzor hossza 
0,860 m, a belépő keresztmetszet pedig 0,904 x 1170 m nagyságúra adódott.

5.3. Diffúzor

A diffúzor a mérőtér áramlásirányú oldalához csatlakozik, és fő szerepe  
a nyomásvisszanyerés elősegítése és az áramlás szétválásának elkerülése. A teljes 
nyomásvisszanyerés elérése és a diffúzió miatti veszteségek minimalizálása érde-
kében a vizsgálati szakasz és a diffúzor falai között 3,5 foknál kisebb félnyílásszög 
kívánatos. A jelentős nyomásveszteség elkerülése érdekében a hosszúságot is 
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minimalizálni kell. A viszonylag nagy összehúzódási arányhoz képest a diffúzor 
oldalarányának 2,5-nél kisebbnek kell lennie.

Az elméleti megfontolásokon túl a legmeghatározóbb faktor a ventilátor mé-
retei voltak. Ezt alapul véve a végső kilépő keresztmetszet 0,805 x 0,805 m nagy-
ságúra adódott, a diffúzor hossz pedig 1,100 m hosszúságú lett.

5.4. Ventilátor

A fentebb említett sebesség eléréséhez a vizsgálati szakaszban és az elegendő 
térfogatáramú légtömeg biztosításához az álló vizsgálati tárgy körül szükség van 
egy ventilátorra. Esetünkben a két legfontosabb követelmény a kívánt térfogatáram 
elérése és a szélcsatornán keresztül kialakuló nyomásveszteség kompenzálása volt.

A kívánt térfogatáram már korábban megállapításra került, 4,754 m3/s-ra 
adódott. A következő lépés a súrlódási nyomásveszteség meghatározása volt  
a csatorna mentén. Mivel a keresztmetszetek nem kör alakúak, a hidraulikai 
átmérő számítása elkerülhetetlen volt, a bonyolult geometriák egyszerűsítésére 
használt közelítéssel.

Egyenletes áramlás és téglalap alakú keresztmetszet esetén az egyenlet a kö-
vetkező

 
(1)

ahol a és b a téglalap oldalai. 
Jelen esetben azonban három különböző, nem konstans keresztmetszetű sza-

kasz van. A szükségtelenül túl bonyolult számítások elkerülése érdekében néhány 
egyszerűsítést kellett végezni az elhanyagolható különbségek miatt. A szélességek 
és magasságok számtani átlagát véve, egységes méretek kerültek használatra.

A súrlódási veszteségeket is három részre kellett osztani, amelyek később aztán 
összegezve lettek. A számításokhoz a Hazen-Williams-egyenlet lett felhasználva.

  
 

(2)

Ahol HL a súrlódási nyomásveszteség, L a szakasz hossza, Q a térfo-
gatáram, D pedig a korábban kiszámított hidraulikai átmérő. Ezen kí-
vül C az érdességi együttható, amely általában 100 és 140 között vál-
tozik. Az i index a korábbi jelöléseknek megfelelően 1, 2 és 3 értékű. 
Mindezeket figyelembe véve egy axiális ventilátor került kiválasztásra, ami be-
foglaló méreteivel együtt a 3. ábrán látható. 
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3. ábra: Műszaki rajz a kiválasztásra került axiális ventilátorról (AW 630D EC sileo, 
Systemair GmbH)

A ventilátor képes 4,754 m3/s-os térfogatáram mellett 210 Pa-os nyomás ug-
rást szolgáltatni.

6. ÁRAMLÁSTANI SZIMULÁCIÓKKAL TÖRTÉNŐ OPTIMALIZÁCIÓ

A szimulációk gyors és olcsó fejlesztési folyamatot tesznek lehetővé, csök-
kentve a szükséges prototípusok számát. A numerikus analízis és a számítási erő-
források felhasználásával az áramlás viselkedése előzetesen modellezhetővé vált 
a háló minden egyes cellájában történő több egyenlet numerikus megoldásával és 
a köztük lévő közelítések alkalmazásával.

4. ábra: A szélcsatornában keletkező áramlatok sebességének vektoros ábrája
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A helyiség modellezése, ahol a szélcsatorna elhelyezésre kerül, azt jelenti, 
hogy a számítási tartomány minden felületet fal típusú határfelületnek lett beál-
lítva. Nem volt megadva semmilyen kezdeti sebesség, csak a ventilátor volt felelős  
a szükséges térfogatáram és sebesség biztosításáért a vizsgálati szakaszon keresz-
tül. 

Két határfelület került létrehozásra a levegő és a ventilátor régiója között. Az 
egyik a ventilátor ún. upstream felőli oldalán, a másik pedig az ún. downstream 
oldalon. 

A ventilátor teljesítményének szimulálásához az ún. Fan Momentum Sour-
ce opció került használatra. A szoftver a ventilátor sebességét egy táblázat alap-
ján számítja ki, amely a statikus nyomásértékeket tartalmazza a térfogatáramok 
függvényében. A forgási sebesség, a lapát szöge és az üzemi hőmérséklet értékeit 
a felhasználó szabadon változtathatja. A ventilátorhoz egy további helyi koor-
dinátarendszer szükséges a forgásközéppont meghatározásához. A korábban 
létrehozott interfészek a ventilátor be- és kilépő felületének meghatározásához 
kerültek felhasználásra.

7. ÖSSZEGZÉS ÉS KITEKINTÉS

A kutatás kiindulópontja a Reynolds-szám meghatározása volt, ami alapján 
aztán a mérőtérben elérendő sebesség és az ehhez szükséges tömegáram is defini-
álásra került. A rendelkezésre álló teret és egyéb körülményeket figyelembe véve 
egy nyitott rendszerű, szívó típusú csatorna került megtervezésre. Az elsősor-
ban alacsony Reynolds-számú szélcsatornákkal foglalkozó szakirodalmak által 
meghatározott teoretikus és empirikus méretezési metódusok, illetve a CFD szi-
mulációk eredményeképpen meghatározásra kerültek a részegységek befoglaló 
méretei. A geometria optimalizációját követően kiválasztásra kerülnek a felhasz-
nálandó anyagok, illetve a rögzítési és összeszerelési metódus. Ezt követően egy 
költségterv elkészítése és különböző minőségbiztosítási eljárások bevezetése is 
szükséges a problémamentes megépítés érdekében. Amennyiben lesz lehetőség 
a szélcsatorna megépítésére az előzetesen elkészített teszt és validációs teszteket 
követően elkezdődhetnek a mérések és áramlástani vizsgálatok. Érdekes kutatási 
iránynak ígérkezik a különböző felületi minőségek vizsgálata CFD szimulációk 
és a szélcsatorna egyidejű tanulmányozásának segítségével. 
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5. ábra: Egyenletes sebbeségprofil a mérőtér közepén Y irányban
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H O R VÁ T H  T A M Á S [ 1 ]

Az aszinkron forgógép modellje

1. BEVEZETÉS

Ahogy azt a téma címe, „Az aszinkron villamos forgógép modellezése” is 
mutatja a kutatás célja egy háromfázisú aszinkron forgógép modellezése volt. 
A modellek hatalmas segítséget nyújtanak és gyakorlatilag elengedhetetlenek  
a különféle irányítási, szabályozási rendszerek, villamos hajtások megvalósítása 
során. Segítségükkel virtuális laborok is létrehozhatóak. Ehhez azonban minél 
pontosabb modell megalkotása szükséges. 

A motormodell megalkotásához az egyetem e-Mobilitás Kompetencia Köz-
pontjában a villamos hajtások laboratóriumban végeztem kutatói munkát. Elő-
ször a laborban található mérőasztaloknál végeztem alapvető mérési feladatokat 
a laborban található műszerek (multiméter, oszcilloszkóp, teljesítmény analizátor 
stb.) megismerése és használatuk elsajátítása céljából. Ezt követően egy egyfázisú 
transzformátor mérését és modellezését végeztük el, mivel a transzformátorhe-
lyettesítő kapcsolása, valamint a benne lezajló jelenségek nagyban hasonlítanak 
az aszinkron motoréhoz. 

Az aszinkron motor modellezéséhez megvizsgáltuk annak működését és  
a helyettesítő kapcsolását. Ezt követően üresjárási, rövidzárási és mechanikai mé-
rést végeztünk a motoron, amelynek segítségével identifikálni tudtuk a helyette-
sítő kapcsolást. A motor üzemszerű viselkedésének vizsgálatához egy fékpadot 
építettünk, amelynek segítségével tetszőleges terhelés mellett tudtuk mérni a mo-
tor tulajdonságait. 

Végül felállítottuk a motor nemlineáris dinamikus modelljét, amely pontos-
ságát a mérési eredmények és a szimulált eredmények összehasonlításával elle-
nőriztük.

2. AZ EGYFÁZISÚ TRANSZFORMÁTOR MODELLJE

Az egyfázisú transzformátor általában egy lemezelt vasmagból és az arra fel-
tekert primer és szekunder tekercsekből áll. Amennyiben a primer tekercsre vál-
takozó feszültséget kapcsolunk, abban váltakozó áram fog folyni, és a vasmagban 
ennek megfelelően váltakozó mágneses teret fog létesíteni. Ez a tér a szekunder 

[1]  SZE egységes, Alapképzés, Villamosmérnöki BSc. Témavezető: Prof. Dr. Kuczmann Miklós, egyetemi 
tanár, SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Automatizálási Tanszék.
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tekercsen áthaladva abban feszültséget indukál, és amennyiben annak kivezeté-
seit valamilyen fogyasztóval zárjuk le, váltakozó áram indul. A primer és szekun-
der feszültségek a tekercsek menetszámával arányosak, az áramok pedig fordítot-
tan arányosak. A transzformátor hatásfoka természetesen nem 100%, ez például  
a vasmag örvényárama, és a tekercsek ohmos ellenállása és szórt induktivitása 
miatt van. A transzformátor viselkedésének és a veszteségeinek áramköri ele-
mekkel történő leírására a helyettesítő kapcsolás szolgál. (lásd 1. ábra)

1.  ábra: A transzformátorhelyettesítő kapcsolása

Ahol R1 és R’
2 a primer és szekunder tekercsek ohmos ellenállását, L1 és L’

2 
azok szórt induktivitását, Rv a vasveszteséget, Lm pedig a főfluxust reprezentálja. 
A vesszővel jelzett értékek a szekunder köri tagok primer oldalra redukálásával 
jönnek létre. 

A transzformátor modelljének felírásához a helyettesítő kapcsolásból indul-
hatunk ki. Ehhez meg kellett határoznunk a benne szereplő elemek értékét kü-
lönféle mérések segítségével. Ezen mérések az üresjárási, valamint a rövidzárási 
mérés.

Az üresjárási mérés során a transzformátor primer oldalát váltakozó feszült-
séggel gerjesztjük szakadással lezárt szekunder tekercs mellett, és teljesítmény 
analizátor segítségével vizsgáljuk a primer feszültség-áram és teljesítmény viszo-
nyokat. A transzformátor üresjárása esetén, mivel a szekunder kör szakadás és 
az Rv és Xm értékek sokkal nagyobbak, mint R1 és X1 értékek, a transzformátor 
viselkedését jó közelítéssel csak a vasmag értékei befolyásolják. Így a mérés során 
a vasveszteségi ellenállás és a főfluxust létrehozó induktivitás értéke a tápfeszült-
ség és a teljesítmény viszonyok alapján egyszerű villamosságtani egyenletek se-
gítségével meghatározhatóak. A mérést különböző primer feszültségek mellett is 
elvégeztük és megfigyelhető volt, hogy a feszültség és áram kapcsolata nem line-
áris, valamint a feszültség növelésével az áram alakja torzul és egyre jobban eltér 
a szinuszos jelalaktól. (lásd 2. ábra) Ez a transzformátor vasmagjának hiszterézis 
karakterisztikájából fakad, amely meghatározható az áram felharmonikusainak 
mérésével és feszültségfüggő Rv és Xm értékeket okoz.
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2. ábra: A primer feszültség-áram viszony (bal) és a primer áram jelalak (jobb) 
üresjárási mérésnél

A rövidzárási mérés során a transzformátor szekunder oldalát rövidre zárjuk 
és vizsgáljuk a primer oldal feszültség-áram és teljesítmény viszonyait a teljesít-
mény analizátor segítségével. Fontos, hogy a transzformátor primer oldalán ek-
kor nagy áramok jelenhetnek meg, ezért annak feszültségét körültekintően kell 
beállítanunk. A rövidzárási mérés során, mivel Rv és Xm értékek jóval nagyob-
bak a többi tagnál a transzformátor viselkedését jó közelítéssel csak a tekercsek 
ohmos ellenállása és szórt induktivitása határozza meg, amelyek a teljesítmény 
viszonyok és a primer áram segítségével meghatározhatóak. Ezek értéke a feszült-
ség függvényében nem változik. 

Ezen két méréssel a helyettesítő kapcsolás identifikálása kész, és segítségé-
vel több modellt is el tudtunk készíteni. A transzformátor lineáris, statikus mo-
delljének levezetéséhez a helyettesítő kapcsolás értékeit a névleges feszültségen 
számoltuk ki, és az áramokat tisztán szinuszosnak tekintettük.  Ezáltal a vasmag 
nemlineáris viselkedését elhanyagoltuk és az alapvető feszültség- és áramosztó 
képletekkel a modell számolható. Ezen modell továbbfejlesztéseként a helyette-
sítő kapcsolás Rv és Xm értékeit változtatott primer feszültség mellett is kiszá-
moltuk, és ezen karakterisztikákat negyedfokú polinommal közelítettük. Ennek 
segítségével az Rv és Xm értékeket egy nemlineáris, feszültségfüggő Zvm impedan-
ciával helyettesítettük, amely segítségével a nemlineáris statikus modellhez jutot-
tunk. Ez a modell már képes jó közelítéssel visszaadni az üresjárási mérés ered-
ményeit és a nemlineáris feszültség-áram kapcsolatot, azonban a transzformátor 
tranziens viselkedését és az áram jelalakjának torzulását nem képes követni. En-
nek kiküszöbölésére a nemlineáris dinamikus modell levezetésére volt szüksé-
günk, amelynek lényege, hogy a vasmag hiszterézis karakterisztikájára közelítő 
módszert alkalmazva számoltuk a helyettesítő kapcsolásra felírható differenciále-
gyenlet rendszert. A hiszterézis karakterisztikát kétféleképpen is közelítettük, az 
egyik egy arkusztangens függvény használatával, a másik pedig a Jiles-Atherton 
módszer segítségével történt. 
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3. ábra: A vasmag hiszterézis karakterisztikájának közelítése arkusz tangens függ-
vény (bal) és a Jiles-Atherton módszer segítségével (jobb)

A modellek pontosságának ellenőrzésére a transzformátoron elvégeztünk 
egy terheléses mérést is egy tisztán 1,5Ω-os terhelő ellenállás segítségével és 
megvizsgáltuk, hogy a modellek mennyire képesek közelíteni a mérések során 
kapott eredményeket. A lineáris statikus modell, ahogy azt várhattuk, nem volt 
képes közelíteni a transzformátor nemlineáris viselkedését, így az üresjárási mé-
rés eredményeit, és a terheléses mérés során kapott teljesítmény viszonyokat és 
hatásfokot. Ezzel szemben a nemlineáris statikus modell már ezeket is jó pon-
tossággal adta vissza. A legjobb modellnek a Jiles-Atherton[2] módszerrel felírt 
nemlineáris dinamikus modell bizonyult, mivel ez a transzformátor tranziens 
viselkedését és jelalakjait is képes visszaadni.

4. ábra: A transzformátor hatásfoka a nemlineáris statikus modell alapján 1,5Ω-os 
terhelésnél (bal), és a primer áram a nemlineáris dinamikus modellek alapján üresjá-
rásnál, ahol a fekete vonallal a mért, a szaggatott vonallal az arkusz tanges függvény-
nyel, a piros vonallal pedig a Jiles-Atherton módszerrel elért eredményeket jelöltük 

(jobb)

[2]  Iványi, A.: Hysteresis Models in Electromagnetic Computation, Academic Press, Budapest, Hungary, 1997.
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Az ezen fejezetben tárgyaltakról készítettünk egy TDK dolgozatot, valamint 
egy angol nyelvű újságcikket, amit sajnos nem fogadtak el publikálásra.

3. AZ ASZINKRON MOTOR MODELLJE

A motor két fő alkotórésze az álló- és a forgórész. A háromfázisú aszinkron 
motor állórésze egymáshoz képest 120°-kal eltolt háromfázisú tekercseléssel ren-
delkezik, amely tekercsek a lemezelt vastest hornyaiban helyezkednek el. Az ál-
talunk is vizsgált motor úgynevezett kalickás forgórésszel rendelkezik, amelynél 
a lemezelt forgórészbe réz rudakat helyeznek el, amelyeket a két végén gyűrűvel 
zárnak rövidre. A motor üzemeltetéséhez az állórészre háromfázisú szinuszos 
tápfeszültséget kell kapcsolni. Ekkor az állórészben forgó mágneses tér alakul ki 
és metszi a forgórész vezetőit, amikben így feszültség indukálódik. Mivel a kalic-
ka kialakításából fakadóan rövidre van zárva, a forgórész vezetőkben áram indul. 
Ez az áram mágneses teret hoz létre a forgórész körül úgy, hogy az a Lenz-tör-
vény értelmében ellenhat az állórész forgó mágneses terének. Így a motor ten-
gelyén nyomaték keletkezik és a motor forogni kezd. A motor fordulatszáma és 
az állórész forgó mágneses terének sebességkülönbsége a motor szlippje. Ezen 
jelenség miatt az aszinkron motort indukciós motornak is szokás nevezni.

Az aszinkron motorhelyettesítő kapcsolása nagyban hasonlít a transzformá-
toréhoz, mivel a két gép működési elve hasonló. A transzformátor primer teker-
cse a motor állórészének, szekunder tekercse pedig a forgórésznek feleltethető 
meg. A motor forgását egy a motor szlippjével arányos terhelő ellenállással vehet-
jük figyelembe. (lásd 5. ábra)

5. ábra: Az aszinkron motor helyettesítő kapcsolása

A modell felírásához a motoron méréseket kellett végeznünk. Ehhez egy fék-
padot építettünk, amely a 6. ábrán látható blokkvázlat szerint épül fel. Két fő rész-
ből áll a terhelő és a vizsgált oldalból. A vizsgált oldalon található a modellezni 
kívánt motorunk, amelyet egy lágyindítóról bekapcsolt toroid transzformátor 
táplál a változtatható állórész feszültség elérése céljából, és egy teljesítmény anali-
zátor segítségével vizsgáltunk. A terhelő oldalon egy frekvenciaváltó segítségével 
hajtott terhelő motor található, amellyel tetszőleges terhelést (maximum 13 Nm) 
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tudunk szolgáltatni a vizsgált motor számára. Mivel a mérés során a terhelő mo-
tor generátoros üzembe léphet a frekvenciaváltóra egy fékellenállást kapcsoltunk, 
amin a visszatermelt energia hővé alakulhat. A két oldalt tengelykapcsolók és 
egy nyomatékmérő köti össze, valamint a motor forgási sebességét a megvásárolt 
forgójeladó segítségével mérjük.

6. ábra: Az épített fékpad blokkvázlata

A fékpad segítségével a motor üresjárási és rövidzárási mérése, valamint  
a mechanikai tulajdonságai mérhetőek. 

Rövidzárási mérés során a motor tengelyét blokkoljuk, így a motor viselke-
dését a transzformátorhoz hasonlóan a tekercseinek ohmos ellenállása és szórt 
induktivitása befolyásolja és azok számolhatók.

Az üresjárási mérés során az aszinkron motor a transzformátorhoz hasonló 
nem lineáris viselkedést mutat. A mérést két módon is elvégeztük. A hagyomá-
nyosnak tekinthető módszer, hogy a motor tengelyét szabadon hagyjuk és felté-
telezzük, hogy a motor névleges feszültség mellett majdnem szinkron fordulat-
számon forog. Azonban ezen mérési módszernél, ha a vasveszteségi ellenállás 
és a főfluxust létrehozó induktivitás értékének meghatározása céljából a motor 
feszültségét csökkentjük, annak fordulatszáma is lecsökken, így a helyettesítő 
kapcsolás nem egyszerűsíthető, és az Rv és Xmértékek számítása nem lesz pon-
tos. Ennek elkerülése érdekében a fékpad segítségével a mért motort ténylegesen 
szinkron fordulatszámon forgattuk, így a helyettesítő kapcsolás identifikálása va-
lóban pontos volt.

A modell felírásához szükség volt a motor mechanikai tulajdonságainak is-
meretére is, ezek méréséhez az úgynevezett lassítási és progresszív gyorsítási 
módszert[3] alkalmaztuk. Ezek segítségével meghatározható a motor súrlódási és 
ventillációs veszteségei, valamint a forgórész tehetetlensége.

A motor modelljének felírásához a 7.a ábrán látható háromfázisú elrendezésből 
indulhattunk ki, és első lépésként felírhattuk a feszültség egyenleteket az álló és

[3]  Giri, Fouad: AC Electric Motors Control, Advanced Design Techniques and Applications, University of 
Caen Basse-Normandie, France, 2013.
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7. ábra: a) A háromfázisú elrendezés, b) Clarke-transzformáció

forgórészre is úgy, hogy a három fázis értékeit egy mátrixba rendeztük. Ezen 
mátrix egyenletek azonban erősen függenek a forgórész pozíciójától, valamint 
számításukhoz szükséges az egyes tekercsek közti kölcsönös indukció mérése. 
Ennek kiküszöbölése céljából koordináta transzformációt alkalmaztunk. A 7.b 
ábrán szemléltetett Clarke-transzformációnak nevezett módszer lényege, hogy  
a motor háromfázisú [a;b;c] koordináta rendszerében leírt áram vagy fluxus vek-
torok felírhatók egy [x;y] kétfázisú derékszögű koordináta rendszerben is. Ennek 
köszönhetően az egyenlet rendszer egyszerűsödik. 

A motor forgását a mechanikai egyenlet segítségével vehetjük figyelembe. Az 
egyenlet tartalmazza a motor forgását létrehozó elektromágneses nyomatékot, 
valamint a mechanikai mérés során megállapított veszteségeket és a tengely tehe-
tetlenségét. Emellett a motor terhelését is itt vesszük figyelembe.

A mechanikai egyenletek és a Clarke-transzformáció segítségével egyszerűsí-
tett egyenletek felhasználásával a motor lineáris dinamikus modellje[4] a követke-
ző differenciálegyenlet rendszerként írható le,

[4]  Kuczmann, Miklós – Horváth, Krisztián: Design of Feedback Linearization Controllers for Induc-
tion Motor Drives by using Stator Reference Frame Models, IEEE 2021
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ahol a használt értékek és a helyettesítő kapcsolás értékei közötti kapcsolat,

Látható, hogy Rv értékét a modell nem használja, ez azért van, mert a modell 
elhanyagolja a vasveszteséget.

Ahhoz, hogy a motor nemlineáris viselkedését figyelembe vegyük, a transz-
formátornál látott módszereket alkalmazhattuk. Egyelőre még csak a negyedfokú 
polinom közelítéses módszert valósítottuk meg.

A modell pontosságának ellenőrzésére a fékpad segítségével terheléses vizs-
gálatot végeztünk motoros és generátoros üzemben is. A 8. ábrán jól látható, 
hogy a modell jó pontossággal adja vissza a motor viselkedését.

8. ábra: A modell által számított és  a mérésből kapott fordulatszám-nyomaték 
görbe (bal) és a modell által számolt és a mért teljesítményviszonyok (jobb) 

 

Ebből a 2022 tavaszi TMDK-ra készítettünk dolgozatot.
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4. KONKLÚZIÓ

A kutatás célja az aszinkron motor modelljének megalkotása volt. Ehhez 
először a transzformátorral és annak modelljével foglalkoztunk a két gép mű-
ködésbeli és helyettesítő kapcsolásuk hasonlósága miatt. Megfigyeltük a vasmag 
hiszterézise miatti nemlineáris viselkedést és különféle módszereket használtunk 
ennek figyelembevételére. Láthattuk, hogy ezzel a modell pontossága javítha-
tó volt. A motor méréshez egy fékpadot építettünk, amely segítségével a motor 
üzemi tulajdonságai mérhetőek voltak. A kutatás alatt rengeteg hasznos dolgot 
tanultam, például mérési és modellezési eljárásokat, a MATLAB és a LABVIEW 
használatát, szenzorok kimenetének kiértékelését, frekvenciaváltó programozá-
sát stb. A további tervünk a fékpad fejlesztése, a mérési folyamat automatizálása 
LABVIEW segítségével, valamint a motor modell további pontosítása és segítsé-
gével villamos hajtás tervezése. 
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N A G Y O VÁ  I L D I K Ó [1]

A SZLOVÁKIAI MAGYAROK PARLAMENTI 
REPREZENTÁCIÓJA

1. BEVEZETÉS

A kisebbségi jogok védelme az Európai Unió egyik legfontosabb kérdésévé 
vált. Még az Európai Unió jelmondata is úgy hangzik: „Egyesülve a sokféleség-
ben”. Ez az eszme az első világháború vége után alakult ki, amikor a birodalma-
kat etnikai alapon kis államokra szeletelték fel. Az új államok területén azonban, 
különösen Közép-Európában, jelentős számú kisebbség élt. Winston Churchill  
a második világháborút követő javaslataiban hangsúlyozta e területek fontossá-
gát, hogy elkerüljék az etnikai csoportok elnyomásából eredő esetleges konflik-
tusokat. 

Jelen tanulmány a szlovákiai magyar kisebbséggel és részletesebben annak 
politikai reprezentációjával foglalkozik. E csoport tagjai önkéntelenül kerültek 
ebbe a helyzetbe, vagyis történelmi események és politikai döntések következté-
ben, tehát nem önkéntes migráció eredményeképpen. Kétségtelenül ez a legné-
pesebb nemzeti kisebbség az államban és ez a tény lehetőséget biztosít számára, 
hogy etnikai politizálással elérje a parlamenti minimumot. Az ország megalaku-
lásától kezdve egészen a legutóbbi, 2020-as választásokig a magyar pártok man-
dátumokat tudtak szerezni. A legutóbbi alkalommal azonban ez nem így történt. 

A tanulmány elsősorban felvázolja a kulcsfogalmakat, majd ezt követően rá-
tér a kutatási kérdés megválaszolására. A dolgozat központi témája, hogy milyen 
tényezők vezettek a 2020-as választásokon tapasztalt sikertelenséghez.

2. KULCSFOGALMAK

Mielőtt rátérnénk a kutatási kérdésre és eredményekre, fontos meghatározni 
azt, a tanulmány milyen fogalmak mentén íródott.

[1]  SZE Apáczai Csere János Kar, Nemzetközi tanulmányok. Témavezető: Dr. Tompos Anikó, egyetemi 
docens, SZE Apáczai Csere János Kar, Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék.
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2.1. Nemzet és etnikai csoport

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy mit is jelent az, hogy „nemzet”. A kifeje-
zés a latin „nasci” igéből ered, amelynek jelentése „származni”. A középkorban a 
„nemzet” kifejezés alatt vagy a tartományok lakóit, vagy a feudális rendszer ural-
kodóit értették. A mai terminológiában a „nemzet” egy történelmileg kialakult 
közösség, amely különféle jellemvonásaiban választható el más közösségektől. 
Ezen jellemvonásoknak nincs általános meghatározása a nemzetté válás fejlődé-
sének összetettsége miatt. Amennyiben mégis szeretnénk körülírni, akkor a kö-
vetkező kritériumok a leggyakrabban használtak: közös eredet, nyelv, vallás, kul-
túra, történelmi emlékezet és mítoszok, terület, gazdaság, állam és jogrendszer.[2]

Fontos kiemelni, hogy az „etnikai csoport” és a „nemzet” kifejezé-
sek a tudományban szétválasztandóak. Mindkettő jelentése „közös ere-
det” vagy „származás”, azonban Romsics Ignác a különbséget úgy magya-
rázza, hogy míg az etnikai csoport közös kulturális hagyományokkal és 
identitástudattal rendelkező emberek összessége, akik a többségi társadalom 
alcsoportját alkotják, addig a nemzetnél a kulturális fejlettségi szint is tényező.[3] 

2.2. Kisebbség

Nem létezik univerzális meghatározás arra, hogy mi a kisebbség. Bár 
számos kifejezés utal rájuk, mint például kisebbség, nemzetiség, nemze-
ti és etnikai kisebbség, etnikum, etnikai csoport (Volksgruppe), nincs ál-
talános elfogadott keret arra vonatkozóan, hogy kiket foglal magába.[4] 

Következésképpen az emberi jogok, különösen a kisebbségek jogainak védelmé-
ről szóló nemzetközi szerződések létezése ellenére az államok viszonylag köny-
nyen kibújhatnak a ratifikált dokumentumokban foglalt kötelezettségek alól. 
Ezért ezek inkább iránymutatásként szolgálnak, mintsem kötelező érvényű jog-
szabályként. 

Ha azonban meg akarjuk határozni, hogy mit foglal magába a kisebbség fo-
galma, akkor a legátfogóbb – de nem feltétlenül jogilag érvényes – leírást a Ca-
potorti-féle definíció adja: (1) a kisebbség olyan csoport, amely kisebb létszámú, 
mint az állam lakosságának többsége; (2) nincs domináns helyzetben; (3) tagjai 
olyan etnikai, vallási vagy nyelvi jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek eltérnek a 

[2]  Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam, Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. század-
ban, Helikon Kiadó, Budapest, 2020, 13. o.
[3]  Romsics Ignác: i. m.
[4]  Brunner, Georg – Küpper, Herbert: European Options of Autonomy. A Typology of Autonomy 
Models of Minority Self-Governance, in Gál, Kinga (ed.): Minority governance in Europe, Budapest, Lo-
cal Government and Public Service Reform Initiative – Open Society Institute, 2002, pp. 13–36.
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lakosság fennmaradó részétől; (4) ezeket a jellemzőket meg is akarják őrizni.[5]

Hasonlóképpen az Európa Tanács 1201/1993-as ajánlása értelmében a nem-
zeti kisebbség alatt az embereknek egy államon belüli olyan csoportja értendő, 
amelynek tagjai: (1) ennek az államnak a területén laknak és annak állampolgá-
rai; (2) régi, szilárd és tartós kapcsolatot tartanak fenn ezzel az állammal; (3) sa-
játos etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellegzetességekkel rendelkeznek; (4) 
kellően reprezentatívak, bár számszerűleg kisebbségben vannak ezen állam egy 
körzetének lakossága körében; (5) arra törekednek, hogy közösen megőrizzék 
azt, amiből közös identitásuk fakadt, nevezetesen kultúrájukat, hagyományaikat, 
vallásukat vagy nyelvüket.[6]

2.3. Asszimiláció

Egy kisebbség lélekszámát a  következő tényezők határozzák meg: (1) nép-
mozgalmi események: természetes szaporodás vagy csökkenés, vándorlási mérleg 
(be-, illetve elvándorlók különbsége), házasságkötés; (2) asszimilációs folyamatok 
(nemzetváltás); (3) rejtett migráció (a népességstatisztika által nem rögzített); (4) 
ismeretlen nemzetiség (be nem jelentett) , ezek közül a legnagyobb mértékben az 
asszimiláció járul hozzá a szlovákiai magyarok lélekszámának csökkenéséhez.[7]

Az asszimiláció a tradíciók, hagyományok és a nyelv elvesztésének jelensé-
ge. Megkülönböztetünk természetes és erőszakos asszimilációt. Amennyiben 
huzamosabb ideig két eltérő kulturájú nemzet él egymás mellett, akkor a domi-
náns kultúra előtérbe kerülése miatt a kisebbségi kultúra fokozatosan hasonul 
és elveszti azokat a karakterisztikákat, amelyek elkülönítik a többségi társada-
lomtól. Ezzel szemben erőszakos asszimiláció minden olyan cselekvés, amely 
szándékosan idézi elő a kisebbség beolvadását a domináns társadalomba.[8] 

Ilyenek például a kisebbségi nyelvek használatát betiltó törvények, iskolatörvé-
nyek vagy közigazgatási törvények.

[5]  Capotorti, Francesco: Study on the rights of persons belonging to ethnic,religious and linguistic 
minorities, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities, United Nations, New York, 1979, NL790366.pdf (un.org) (11.04.2022).
[6]  1201 (1993) Ajánlás, Az Emberi Jogok Európai Egyezménye a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészí-
tő jegyzőkönnyvvel kapcsolatban, Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése, Strasbourg, 1993.
[7]  Gyurgyík László: Egy csökkenés anatómiája, A szlovákiai magyarság demográfiai folyamatai az 
1990-es évektől napjainkig, in Kommentár, 2012/3, 25–35. o.
[8]  Kende Anna-Kosztandinidisz – Diana-Szilassy Eszter: Asszimiláció és kisebbségi identitás, in 
Jelkép, Kommunikáció, közvélemény, média, 1992/2, 79–93. o.
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2.4. Politikai képviselet és politikai részvétel

A kisebbségek hatékony részvétele a közügyekben döntő fontosságú érdekeik 
védelme érdekében. Míg az autonómia a döntéshozatal befolyásolásának végső 
jogát adná a kisebbségieknek, nélküle a politikai képviselet inkább „jelenlét”, mint 
„befolyás”, a többi választott taghoz viszonyított aránybeli különbségek miatt.[9]

 Más szóval a kisebbségek képesek hangot adni érdekeiknek, de mivel csak 
néhány képviselőjük van a parlamentben, állandóan fennáll a veszélye annak, 
hogy leszavazzák őket.

A kisebbségek érdekeinek figyelembevétele a döntéshozatali folyamatban 
csökkenti a konfliktusok kockázatát, és egyensúlyt, valamint lojális polgárokat 
teremt a potenciális fenyegetés helyett. Az etnikai politizálás a kisebbségek köré-
ben gyakran alkalmazott politikai aktivizmus egyik formája. Az etnikai politikai 
pártok egy adott nemzeti, vallási vagy nyelvi csoport érdekeit képviselik. Wheat-
ley azt állítja, hogy ez lehet a leghatékonyabb módja annak, hogy érdekeiket a 
politikai rendszerben érvényesítsék.[10]

Gál hozzáteszi, hogy a magyar etnikai politikai pártok túlléptek a hagyomá-
nyos pártszerepeken, hiszen meg kell felelniük: (1) választóik elvárásainak; (2) az 
adott állam kormányának (nem csak politikai párt, hanem a kormány partnerei 
is, hiszen egy népes kisebbséget képviselnek az országon belül); (3) esetünkben 
a magyar kormánynak; (4) a nemzetközi közösségnek.[11]  Gál Kinga harmadik 
pontja, az etnikai pártok és a magyar kormány kapcsolata különösen fontos. A 
Magyarország szomszédságában élő magyar kisebbségek esetében „kin-state”-ről 
beszélünk.

A kin-state azt a jelenséget foglalja magába, amikor a szülőföld határainál az 
ország lakosai etnikai-kulturális kapcsolatokon osztoznak a szomszédos ország 
népével.[12]

Az anyaország gyakran kiváltságos jogokat biztosít be a határontúli rokonok-
nak, amilyen például Magyarország a szomszédos államokban élő magyarokról 
szóló 2001. évi LXII. törvénye. Ez magába foglalta a „Magyar igazolvány” létre-

[9] Vertischel Annelies: Understanding minority participation and representaion in the issue of citi-
zenship, in Weller, Marc – Nobbs, Katherine (eds.): Political participation of minorities, Oxford Uni-
versity Press, New York, 2010.
[10]  Wheatley, Steven: Minorities, Political Participation, and Democratic Governance under the 
European Convention on Human Rights, in Weller, Marc – Nobbs, Katherine (eds.): Political parti-
cipation of minorities, Oxford University Press, New York, 2010.
2010, pp. 177–222
[11]  Gál Kinga: A kisebbség és a kormánypolitika szerepe Közép-Európában, in Blénesi Éva – Man-
del Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában, Gondolat – MTA- Etnikai – Nem-
zeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004, 59–63. o.
[12]  Sheffer, Gabriel: Kin-Group and Kin-State, Encyclopedia Princetoniensis, Princeton University, 
2019.
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hozását, amely meghatározott kedvezményekre – például diákkedvezményekre, 
utazási kedvezményekre – jogosította fel tulajdonosát.[13]

3. A SZLOVÁKIAI MAGYAROK PARLAMENTI REPREZENTÁCIÓJA

A rendszerváltást követően elkezdődhetett a felvidéki politikai szerveződés. 
1989. november 18-án, Vágsellyén alakult meg az első magyar politikai mozga-
lom Csehszlovákiában, a Független Magyar Kezdeményezés, melynek alapító 
tagjai közé tartozott többek között Hunčík Péter, Öllös László, A. Nagy László, 
Tóth Károly és Gyurovszky László.[14]

Ez a párt a szlovák VPN (Verejnosť proti násiliu – Nyilvánosság az erő-
szak ellen) párt szövetségeseként működött, kezdetben forradalmi, antikom-
munista, majd liberális párttá alakult. Az FMK a többségi nemzettel való 
közös kormányzás híveként politizált.[15] Ezt követően alakult meg 1990. feb-
ruár 27-én az Együttélés Politikai Mozgalom, Duray Miklós vezetésével,[16] 
mely az akkori állam területén élő kisebbségekkel szövetkezett. A párt ezen ideája 
széthullott az 1993-as csehektől való szétválásnál, ugyanis a más nemzetiségekhez 
tartozó kisebbségek jelentős része el lett csatolva a szomszédos országokhoz.[17]  
A kor harmadik jelentős magyar pártja, a Magyar Kereszténydemokrata Mozga-
lom 1990. március 16-án jött létre keresztény klubok szerveződésének eredmé-
nyeként.[18]

Három magyar párttal a színtéren a szavazók is megoszlanak, ezért hamar  
szerveződniük kellett. Az 1994-es választásokra létrejött a Magyar Koalíció, amely 
10,18%-os eredménnyel zárt, ezzel a harmadik legerősebb politikai erőnek bizo-
nyulva.[19]  A ’94-98 közti időszak nehéznek bizonyult, ugyanis a választás győz-
tese, Vladimir Mečiar alakított kormányt, aki ezen periódusban nyelvi, oktatási 
és közigazgatási intézkedésekkel fejezte ki magyarellenességét. A számos kisebb-
ségi jogot korlátozó rendeletét megtetőzte az 1997-es új választási törvénnyel, 

[13]  2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról, Országgyűlés, Budapest.
[14]  Szarka László: Kisebbségi többpártrendszer és közösségépítés, in Fazekas József – Hunčík  
Péter: Magyarok Szlovákiában (1989–2004) – Összefoglaló jelentés a rendszerváltástól az Európai Uniós 
csatlakozásig, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja, 2004, 79–100. o.
[15]  Hamberger Judit: A magyar kisebbség jogi-politikai helyzete Szlovákiában 1989 novembere után, 
in Bárdi Nándor –Fedinec Csilla – Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században, 
Gondolat Kiadó- MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008, 343. o.
[16]  Szarka László: i. m.
[17]  Köteles Szabolcs: Duray Miklós: Ha elnök akartam volna lenni, nincs pártegyesítés, Kassai Ma-
gyarok Fóruma, 2020, http://kassaimagyarok.sk/duray-miklos-ha-elnok-akartam-volna-lenni-nincs-par-
tegyesitest/ (letöltve: 2021.10.12.)
[18]  Szarka László: i. m.
[19]  Szarka László: i. m.
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melynek értelmében a koalíción belül is minden pártnak el kell érnie 5%-ot.[20] 

 Az 1994-es eredmények után világos volt, hogy a 15% megszerzése a Magyar 
Koalíció számára lehetetlen, ezért a körülmények kikényszerítették a pártegyesü-
lést.[21] Magyar Koalíció Pártja néven jött létre az egyesült párt, amely az 1998-as 
választásokon 9,13%-os eredménnyel 15 parlamenti helyet szerzett.[22]

Az MKP egészen 2007-ig stabilan működött, ám ekkor demokratikus módon 
lecserélték a párt alapításától elnöki tisztséget betöltő Bugár Bélát Csáky Pálra. A 
váltás és a belső konfliktusok vezettek a 2009-es szétváláshoz, amikor Bugár Béla 
megalapította a Most-Híd multietnikus politikai pártot.[23]

A 2010-es választásoktól kezdve az MKP nem volt képes elérni a parlamenti 
minimumot. Ezzel szemben a Híd, egészen a 2020-as választásokig képes volt 
megütni a mércét.[24]  A Most-Híd népszerűsége nagyot zuhant 2016-os koalí-
cióra lépésétől a magyarellenes Smerrel és SNS-el (Slovenská Národná Strana – 
Szlovák Nemzeti Párt).[25]  Ezt végleg megpecsételte a 2018-as Kuciak-gyilkosság, 
amikor koalíciós partnerei súlyos korrupciós ügyekbe keveredtek és a Híd nem 
állt ki a parlamenti választások előrehozása mellett. 

A 2020-as választások előtt várható volt, hogy összefogás híján ma-
gyar képviselet nélkül indul a következő ciklus. 2019-ben két új társu-
lás jelent meg a színen, az Összefogás és a Magyar Fórum, amelyek az 
MKP-vel közösen összeállították a Magyar Közösségi Összefogás listáját.[26] 

 A Híd külön indult a választásokon, aminek végeredménye: MKÖ 3,9%, Híd 
2,05% (Sme.sk). A jóslat bekövetkezett, képviselet nélkül maradtak a magyarok. 
Ezután hosszas tárgyalások árán 2021. október 2-án tartotta meg alakuló kong-
resszusát az új egyesült politikai párt, a Szövetség, melybe ezúttal már a Most-
Híd is betagolódott.[27]

[20]  Hamberger Judit: i. m.
[21]  Csáky Pál: Büszkeség és harag, Pro Futuro Hungarica, Budapest, 2021.
[22]  Czímer Gábor: Az MKP-tól át egészen a Szövetségig, mi történt az 1998-as pártegyesítéstől nap-
jainkig?, in Új Szó, 2020, https://ujszo.com/kozelet/az-mkp-tol-a-hidon-at-egeszen-a-szovetsegig-mi-tor-
tent-az-1998-as-partegyesitestol (letöltve: 2021.10.13.).
[23]  Köteles Szabolcs: Bugár Béla: Nem voltunk az emocionális politizálás hívei, Kassai Magyarok Fó-
ruma, 2020, http://kassaimagyarok.sk/bugar-bela-nem-voltunk-az-emocionalis-politizalas-hivei/ (leölt-
ve: 2021.10.12.).
[24]  Czímer Gábor: i. m.
[25]  Tokár Géza: A szlovákiai magyar politikai mozgástér változásai, in Kisebbségi Szemle, 2017/4 szám, 
69–89 o., www.összefogás.sk
[26]  www.összefogás.sk
[27]  Czímer Gábor: i. m.
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4. KUTATÁSI KÉRDÉS ÉS MÓDSZEREK

Kutatási kérdés: Milyen tényezők befolyásolták a 2020-as választási ered-
ményt?

A munka kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt alkalmaz. A kvanti-
tatív módszerek közé tartozik a népszámlálási és választási adatok áttekintése az 
1991-2021-es periódusban. Ezen időszak 4 gyűjtést ölel fel: 1991, 2001, 2011 és 
2021 és 9 parlamenti választást, melyekből 2 alkalommal előrehozott választáso-
kat tartottak (1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2016, 2020). Míg az előbbiből 
megállapítható az asszimiláció mértéke és a népességfogyás, addig a másodikból 
a magyarok választási hajlandósága és a társadalom reakciója a politikai történé-
sekre. A munka kvalitatív részében 5 szakértői interjút bonyolítottam le annak 
érdekében, hogy felmérjem, milyen tényezőket definiálnak a 2020-as választási 
sikertelenség hátterében.

5. EREDMÉNYEK ÉS TÁRGYALÁSUK

Az alábbiakban a két vizsgálat eredményeit foglalom össze.

5.1. Kvantitatív vizsgálat

Az 1. ábrán láthatjuk 1990 és 2011 között a népszámlálási adatokat összevetve 
a választási eredményekkel. Azért ez az időszak vizsgálandó, mert 2010 után je-
lentős mértékben csökkent a választási eredmények mértéke más faktorok miatt, 
így a megközelíthető teljes választói bázist utoljára 2010-ben lehet mérni. 

1991-ben 567 296 ember vallotta magát magyarnak a népszámláláskor. Ha-
bár 1990 és 2001 között a népszámlálási adatok alapján bekövetkezett egy 46 
768 fős fogyás, mégis 2002-ben, még teljesen etnikai magyar pártként az MKP  
321 069 szavazattal zárta a választásokat. Ez 14 446 szavazattal több, mint 1998-
ban és 28 133 szavazattal több, mint 1994-ben. A legközelebbi eredmény 1990-
ben volt, amikor a magyar pártokra leadott szavazatok összeadásával, 319 833-at 
kaptunk. Tehát fennáll a két népszámlálás között, habár közel 50 ezerrel csökkent 
a magyarok száma, a pártok mégis képesek voltak etnikai pártként ugyanazt, sőt, 
magasabb szavazatszámot hozni. 

2001-2011 között az adatok alapján, 62 061 fővel csökkent a szlovákiai magya-
rok száma. Ha megnézünk egy következő népszámláláshoz közeli adatot, akkor 
a 2010-es választásokon a két párt összesen 315 176 szavazatot tudott szerezni. 
Itt fontos kiemelni, hogy a Most-Híd már nem magyar pártként indult, így ren-
delkezett szlovák szavazókkal. Gyurovszky Lászlóék úgy számolták, hogy 2010-
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ben a Híd-ra leadott szlovák szavazatok az összszavazat 14.89%-át tették ki.[28] 

Amennyiben ez helytálló, akkor 2010-ben a magyar szavazatok száma 284 572 
volt együttesen. Tehát annak ellenére, hogy túl vagyunk két népszámláláson, 
mindkét alkalommal jelentős fogyáson, a szavazatok száma stabilnak mondható.

 

1. ábra: Népszámlálási és választási adatok viszonya 1990–2010 (saját szerkesztés)

A 2. ábrán láthatjuk a magyar pártokra leadott szavazatok változását százalé-
kokban (Gyurovszky Lászlóék módszere alapján) 1990 és 2020 között. Első ráné-
zésre szembetűnő kiugrások figyelhetőek meg, például 2002, 2016 vagy 2020-nál. 
Ezek nem a népességfogyás következményei.

2. ábra: A magyar pártokra leadott szavazatok változása százalékokban 1990 és 2020 
között (saját szerkesztés)

[28]  Tokár Géza: i. m.
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5.2. Kvalitatív vizsgálat

Annak érdekében, hogy be tudjam azonosítani milyen faktorok álltak a kilen-
gések és a sikertelenség hátterében, politikusokkal és szociológusokkal készített 
interjúkat dolgoztam fel Clarke és Braun 6 lépéses tematikus analízis módszeré-
vel.[29] Ennek keretében 5 interjú leiratát egyeztettem össze és azonosítottam be 
általuk említett problémás területeket, majd csoportosítottam azokat.

3. ábra: A választási eredmény tényezői (saját szerkesztés)

A 3. ábrán láthatóak az interjúk során beazonosított problémák és összefüg-
gések. Az első csoport a választói bázis, melyre hatással vannak olyan természetes 
változók, mint világnézetbeli különbségek, népességfogyás vagy a választó környe-
zete és mesterséges változók, mint a bizalom elvesztése a pártok iránt, a csökkenő 
részvétel és a pszichológiai törésvonal, amely a hosszas rivalizálás eredménye.

A mesterséges változók szoros összefüggésben állnak a politikai aktivitás hi-
báival, mint például a tudatos széthúzás, a hiteltelenség, nyilvános konfrontációk 
és a személyes konfliktusok. A politikai aktivitásnak vannak hiányosságai. Híján 
van a vízióknak, céloknak, a vezető személyiségnek, a modernizációnak és az 
egységes kommunikációnak. Ezen hiányosságok összefüggésben állnak nem po-
litikai elemekkel, mint a tudományos háttér hiánya. A társadalomkutatás nem 
megfelelő mértékben segíti a felvidéki politikumot a célok kitűzésében, a válasz-
tói bázis megismerésében, az irányvonal kirajzolásában. 

[29]  www.összefogás.sk, Braun, Victoria – Clarke, Victoria: Using thematic analysis in psychology, 
in Qualitative Research in Psychology, University of West of England, Bristol, 2006, pp. 77–101. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK

A tanulmány a 2020-as választások hátterében megbúvó tényezőket kíván-
ta beazonosítani. A kvantitatív eredmények arra engednek következtetni, hogy 
a legnagyobb mértékben nem a szlovákiai magyarok fogyása okozta azt, hogy 
a magyar képviselet képtelen volt elérni a parlamenti minimumot. A kvalitatív 
vizsgálat során interjúkon keresztül beazonosítottam az egyéb, a népességi fo-
gyástól nagyobb arányban meghatározó faktorokat és azokat külön csoportokra 
osztottam. Három csoportot ismertettem: a választói bázis, a pártok aktivitása és 
a nem politikai aktivitás. A tényezők kölcsönös egymásra hatása élő szervként 
működteti a politikát és alakítja az eredményeket. 
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S O M O G Y I  Z S Ó F I A [ 1 ]

A sajátos nevelési igényű, 6-18 éves tanulók 
zeneiskolai oktatásával-nevelésével kapcsolatos 

pedagógiai élmények a zenetanárok szemszögéből

1. BEVEZETŐ

A zene és a zenélés fejlesztő, jótékony hatását az antik görög kultúrában töb-
bek között már Platón és Arisztotelész is hirdette.[2] Az újabb korok tudományai 
alátámasztották kutatásokkal ezt a nézetet.[3] Az eredmények szerint a zenetanu-
lás transzferhatással van több képességterületre, így a kognitív, a kreatív, a szo-
ciális, az orientációs, a kommunikációs és a motoros képességek fejlődésére is.[4] 
Ez azt jelenti, hogy ennek a multiszenzoros cselekvésnek a hatására jelentős fejlő-
dés érhető el a tanulási képességek, valamint az iskolai eredmények javulásában. 
Nem utolsó sorban kiemelten fontos a zene és annak művelése az életminőség és 
a mentális egészség megőrzése szempontjából is.[5]  

Magyarországon az egyik leggyakoribb zenetanulási forma a zeneiskolában 
való tanulás. Azok kerülhetnek be ezekbe az intézményekbe, akik az alkalmassá-
gi vizsgán megfelelnek. A vizsgán a bizottsága zenei képességeket értékeli, többek 
között az éneklési és a ritmuskészséget. Mivel a sajátos nevelési igényű (innentől 
SNI) tanulókévről évre egyre nagyobb számban vannak jelen a közoktatásban, 
így a zeneiskolákba is egyre több tanuló kerülhet be közülük.[6] A zenetanárok 
a képzésük során jelenleg csak érintőlegesen, választható tantárgy keretében ta-
nulhatnak az SNI tanulókról, de korábban erre sem volt lehetőség. A későbbiek 

[1]  SZE, Apáczai Csere János Kar, Gyógypedagógia Tanszék, BA gyógypedagógia szak, logopédia szak-
irány, IV. évfolyam, nappali tagozatos hallgató. Témavezető: Dr. Zajdó Krisztina PhD, egyetemi docens, 
nyelvész, kommunikátor, a beszéd- és hallástudományok doktora, SZE, Apáczai Csere János Kar, Gyógy-
pedagógia Tanszék.
[2]  Mészáros I. – Németh A. – Pukánszky B.: Neveléstörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 2005.
[3]  Pl. Honbolygó F. – Lukács B. (szerk.): Az aktív zenetanulás két modelljének pszichológiai és idegtu-
dományi hatásvizsgálata, MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Budapest, 2021. (letöltés dátuma: 
2022.03.07.) elérhető: https://kodaly.hu/data/articles/122/1222/article-122204/3aktiv_zene_hatasvizsga-
lat_kotet_21_0305.pdf.
[4]  Benedekfi I. – Buzás Zs.: A hangszertanulás lehetséges transzferhatásai, Parlando, 2016/1.
[5]  Gyarmathy É.: Inklúzió Európában a tudás és a technológia segítségével, Zene tanítása diszlexiás diá-
koknak, Útmutató, ’INCLUTECH’ KA201-2015-012, 2017. (letöltés dátuma: 2022.03.04.) elérhető: https://
www.slideshare.net/gyarme/diszlexiastanulokzenetanulasa.
[6]  Gyarmathy É.: i. m.
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folyamán elsősorban a szakvizsgás képzések keretein belül tanulhatnak a zeneta-
nárok az SNI tanulókról.[7] Ebből jól látható, hogy sokan úgy kerültek/kerülnek 
ki az egyetemi oktatásból, hogy nem sajátítottak/sajátítanak el megfelelő ismere-
teket az SNI tanulók zenei tanításához. 

A zeneiskolák természetesen elsődlegesen a tehetséggondozásra fókuszál-
nak, de ki ne hallott volna híres, fogyatékossággal élő zenészekről. Ludwig 
van Beethoven világhírű zeneszerző idős korára teljesen siketté vált, amely 
azonban nem gátolta a komponálásban. Andrea Bocelli egy ma is élő, vi-
lághírű, vak, tenor operaénekes. Rajtuk kívül említhetném még többek 
között Érdi Tamás vak zongoraművészt és Itzhak Perlman mozgássérült 
hegedűművészt, akik szintén elismert zenészek.[8] E példák remekül iga-
zolják, hogy egyes állapotok megléte, illetve egyes képességek átlagtól való 
elmaradása nem zárja ki a zenei tehetség meglétét. Ebből következően az 
SNI tanulók is épp úgy bekerülhetnek a zeneiskolákba, mint tipikusan fej-
lődő (innentől TF) társaik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az oktatásuk-
hoz a megszokott pedagógiai módszereken, eszközökön túl más eljárások 
vagy eszközök alkalmazására is szüksége lehet a pedagógusoknak. Például  
a látássérült tanulók nem biztos, hogy meg tudnak tanulni hagyományos kot-
tát olvasni; a mozgássérült, kerekesszékben ülő tanulók rákényszerülhetnek, 
hogy álló játékmód helyett ülve játsszanak a hangszeren. Hansen és Bernstorf 
2002-ben végzett kutatása bizonyította,[9] hogy az olvasás és a kottaolvasás 
hasonló területeken okoz aktivitást az agyban. Több, az olvasás elsajátításá-
hoz szükséges képességnek megtalálták a kottaolvasás folyamatában a meg-
felelőjét, többek között a fonológiai tudatosságnak, a szófelismerésnek és  
a folyamatosságnak. Ezeknek a képességeknek a gyengesége például tanulási 
zavarok esetében a kottaolvasást is megnehezítheti. 

A leírtakból jól látható, hogy az SNI tanulók zenei képzése szerteágazó alter-
natív megoldásokat kívánhat, amely kérdésköröket még viszonylag kevesen ku-
tatták. (Pethő, 2017; Pozsár, 2018) A témába vágó vizsgálatok nagy része, amelyet 
döntően zenetanárok végeztek szakvizsgás képzésük során, csak kis mintát al-
kalmazott, amely általánosításra nem ad alkalmat. Mind gyógypedagógiai, mind 
társadalmi szempontból lényeges megvizsgálni az SNI tanulók zeneoktatását, 
hiszen a zenetanulás eredményeként létrejövő transzferhatások kialakulásának 
lehetővé tétele, és végső soron a tanulók társadalmi integrációjának elősegítése-
végett kiemelten fontos lenne számukra, hogy felvételt nyerjenek a zeneiskolák-

[7]  A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja, Hallgatóknak, Kredithálók. (letöltés dátuma: 
2022.03.05.) elérhető: https://lfze.hu/hallgatoknak/kredithalok-116988
[8]  Pozsár A.: Zene a különleges nevelési igényű gyermekek kezelésében, diplomamunka, Óbudai Egye-
tem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 2018.
[9]  Janurik M.: A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában, in Magyar Pedagógia, 2008, 108/4, 
289–317. o.
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ba, és eredményesen tanulhassanak a saját igényeiknek, képességeiknek megfe-
lelően.

Jelen kutatás célja az, hogy feltérképezze az SNI tanulók zeneiskolai okta-
tásának lehetőségeit, megvalósulását, a zenetanárok felkészültségét e tanulók 
tanításához, illetve a zeneiskolák mint intézmények fogadóképességét Magyar-
országon. A kapott eredmények rámutathatnak majd arra, hogy mivel lehet a 
zeneiskolai pedagógusok munkáját segíteni abban, hogy az SNI tanulók esély-
egyenlősége, eredményes oktatása megvalósuljon a zeneiskolákban.

2. A KUTATÁS

2.1. A kutatás hipotézisei

1. Feltételezem, hogy a kitöltők munkahelyéül szolgáló zeneiskolák 75%-ában 
nincs semmilyen típusú fizikai akadálymentesítés.

Az SNI tanulók sikeres integrációjához elengedhetetlen, hogy az infrastruk-
túra megfelelő legyen számukra. A zeneiskolák sok esetben régi intézményekben 
találhatóak, így feltételezhetően nagy arányban nincsenek akadálymentesítve.

2. Feltételezem, hogy azoknak a zeneiskolában tanító pedagógusoknak a több-
sége (több, mint 50%-a), akik már tanítottak legalább egy SNI tanulót, ugyanab-
ban az esetben tartják eredményesnek az SNI tanulók tanulmányait, mint a TF 
tanulókét.

A második hipotézis értékelése megkívánja annak felderítését, hogy a zene-
tanárok szerint vajon az SNI tanulók a TF tanulókhoz hasonlóan, vagy azoktól 
eltérően taníthatók a zeneiskolákban. 

3. Feltételezem, hogy a zeneiskolában tanító pedagógusok többsége (több, 
mint 50%-a) szerint a csoportos zenetanulás pozitív hatással van a TF tanulókra, 
ha a csoportban van SNI tanuló.

A zeneiskolákban az elméleti tárgyak csoportos keretek között valósulnak 
meg, továbbá kamara, zenekar, énekkar során csoportos zenélésre is van lehető-
ség. Az integráció kihathat a TF tanulók eredményes tanulására.

2.2. A kutatás módszerei, eszközei

Az adatgyűjtéshez egy online kérdőívet és egy félig strukturált interjút alkal-
maztam. A tájékoztatás elolvasása után a résztvevőknek egy beleegyező nyilatko-
zatot kellett jóváhagyniuk. A kérdőív kérdéseit négy nagy szakaszra osztottam. 

Az első szakaszba a demográfiai adatokra vonatkozó kérdések kerültek.  
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A földrajzi elhelyezkedést megyei szinten vizsgáltam. Rákérdeztem arra, hogy  
a kitöltők mely zeneiskolai tantárgyakat taníthatják a végzettségükkel, rendel-
keznek-e gyógypedagógiai ismeretekkel, illetve hogy jelenleg dolgoznak-e ze-
neiskolában. A mintának nem megfelelő egyéneket válaszkorlátozással, valamint 
„Ugrás a kérdőív végére” beállítással szűrtem. 

A második szakasz a munkahelyre vonatkozó kérdéseket tartalmazta. A sza-
kaszcím alatt ismertettem az SNI tanuló definícióját[10] azért, hogy a válaszok mi-
nél relevánsabbak legyenek, hiszen valószínűsíthetően a zenetanárok nem kö-
vetik figyelemmel naprakészen a gyógypedagógiában használatos kifejezéseket.  
A munkahely esetében kérdés volt annak megyei elhelyezkedése; hogy fogad-e az 
intézmény SNI tanulókat; hogy milyen akadálymentesítés valósul meg az adott 
zeneiskola infrastruktúrájában; illetve hogy milyen lehetőségei vannak a tanulás-
nak és a tudásmegosztásnak az SNI tanulókkal kapcsolatban a munkája során. 

A harmadik szakaszban a zenetanárok tapasztalatait mértem fel. Többek kö-
zött megkérdeztem, hogy az SNI mely csoportjaival találkoztak a pályájuk során 
a tanulók meg tudták-e tanulni a kottaolvasást, mennyi ideig tanultak náluk az 
említett tanulók; illetve hogy a tanításuk során használtak-e valamilyen típusú 
akadálymentesítést.

A kérdőív utolsó szakaszában a felkészültségről, az eredményességről és  
a jövőre vonatkozó tervekről tettem fel kérdéseket. Ilyenek voltak például, hogy 
mennyire érzi felkészültnek magát az egyes csoportok képzésére; mikor tartja 
eredményesnek a TF tanulók oktatását és mikor az SNI tanulókét; vállalna-e  
a jövőben SNI tanulót. A kérdőív végén lehetőség volt jelentkezni az interjúra. 

Az interjú kérdései részben megegyeztek a kérdőív kérdéseivel, amely alkal-
mat adott a triangulációs technika alkalmazására. A nem egyező kérdések között 
helyet kaptak például a zenetanárok SNI tanulókhoz való viszonyulásának feltér-
képezésére, ennek változására,valamint a csoportos foglalkozásokra vonatkozó 
kérdések.

2.3. A kutatási minta

A kutatási minta homogenitását a kérdőívben alkalmazott szűrőkérdésekkel, 
illetve a célzott megosztással igyekeztem elősegíteni. A minta a nemtől és életkor-
tól függetlenül, legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező, magyarországi zeneis-
kolában pedagógus munkakörben alkalmazott személyek, valamint a munkakör 
betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező és 3 éves tapasztalattal rendelkező 

[10]  „Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyaté-
kos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd.” 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (letöltve: 2021.04.16.).
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személyek. Az interjúban való részvételhez továbbá feltétel volt, hogy a zenetanár 
legalább egy SNI tanulót tanítson pályája során. 

2.4. A kutatás menete

A kérdőívet célzottan küldtem el zeneiskoláknak, egyesületeknek, zenetaná-
roknak e-mailben, illetve Messengeren. A tapasztalatom az volt, hogy a zeneisko-
lák nagyobb százalékban válaszoltak a Messengeren elküldött üzenetekre, mint 
az egyéb fórumok általi kommunikációra, ezért is alkalmaztam ezt a felületet. Az 
üzenetekhez egy előre megírt sablont használtam. 

Az interjúalanyok a kérdőív kitöltése során jelentkezett személyekből kerül-
tek ki.  Az adatvédelmi nyilatkozat aláírása után az interjúkat személyesen, telefo-
non, illetve az online térben vettem fel (Google Meet, Skype, Messenger, e-mail). 
A beszélgetésekről hangfelvételt készítettem. 

3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI

Az adatfelvétel 2022 januárjában lezárult, azóta az adatok elemzése folyik. Je-
len publikáció csak részadatokat közöl. A kutatásnak nem célja a reprezentativi-
tás. Az adatokat két tizedesjegyre kerekítettem.

A kérdőívet 405 fő töltötte ki, amelyből 5 érvénytelen a kritériumoknak való 
meg nem felelés okán (pl. megfelelő képzettség hiánya). Az interjúban a kitöltők 
közül 37 fő vett részt. Az interjúkat a hangfelvételekről lejegyeztem, majd kér-
désenként dolgoztam fel az adatokat tartalomelemzéssel. Az adatokat Excel táb-
lázatban tárolom és ezzel a programmal végeztem a statisztikai számításokat is. 

3.1. Az adatok elemzése

A kérdőívet kitöltők 72,75%-a nő, 27,25%-a férfi, átlag életkoruk 47±10,68 
év. 97%-uk rendelkezik ténylegesen zenetanári végzettséggel. Munkatapasztala-
tuk átlagosan közel 22±11,35 év. Pest megyében 143 fő (35,75%) kitöltő lakik,  
a többi megyében átlagosan 14 fő. Többségük (23%) zeneismeret tanszakon tanít. 
A 400 főből 4 fő a zenetanári végzettsége mellett gyógypedagógus is. Saját beval-
lása szerint összesen 79 fő (19,75%) rendelkezik gyógypedagógiai ismeretekkel. 
Az interjú nemi és munkatapasztalati adatai közelítőleg megegyeznek a kérdőív 
adataival. Kiemelendő, hogy az interjúalanyok 40,54%-a rendelkezik gyógypeda-
gógiai ismeretekkel, így ezen adatokban jobban megnyilvánulhat a gyógypeda-
gógiai szemléletmód.

A munkahelyre vonatkozó adatokból kiderült, hogy a kitöltők 34,5%-a dol-
gozik Pest megyei zeneiskolában, a többi megyében pedig átlagosan 14,56 fő.  
A zeneiskolák 1,58%-a egyértelműen nem fogad SNI tanulókat a kitöltők vála-
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szai alapján. Ez a szám elenyésző, így kijelenthetjük, hogy szinte minden kitöl-
tő olyan intézményben dolgozik, ahol fogadnak SNI tanulókat. Az intézmények 
több, mint felében (53,25%) nincs semmilyen típusú akadálymentesítés. 89 intéz-
ményben (22,25%) van rámpa, 56-ban (14%) van lift. A többi akadálymentesítési 
formát a kitöltők kevesebb, mint 5%-a jelölte csak meg.

1. ábra: Tapasztalat és felkészültség

A kitöltő zenetanárok átlagosan 10 SNI tanulót tanítottak a pályájuk során. 18 
fő még nem tanított SNI tanulót. Az 1. ábrán lévő diagramról leolvasható, hogy 
az SNI tanulók mely csoportjait mekkora arányban tanították a zenetanárok. 
Több, mint 70%-uk tanított tanulási zavarral, illetve ADHD-val élő tanulót. Az 
ábra jobb oldali (szürke) oszlopainak adatai az mutatják meg, hogy a zenetaná-
rok mennyire érzik magukat felkészültnek az SNI kategória egyes csoportjainak 
tanítására. A két adathalmaz között erős korreláció áll fent. 

A következő kérdés az volt, hogy a zenetanárok szoktak-e valamilyen típusú 
akadálymentesítést használni a zeneórákon, vagyis, hogy az egyenlő esély ér-
dekében alkalmaznak-e személyre szabott, a megszokottól eltérő módszereket, 
eszközöket. A kitöltők 48,5%-a nem szokott, vagy nem tanított még SNI tanu-
lót. Az összes kitöltő 38%-a a kottaolvasás megsegítéséhez szokott alkalmaz-
ni akadálymentesítést (színes jelölések, kottafejek, ritmuskártyák, felnagyított 
kotta stb.). Ezen kívül 11%-uk használ valamilyen fajta didaktikai akadálymen-
tesítést (egyéni oktatás, hosszabb idő dolgozatnál, pihenők beiktatása az óra 
menetébe stb.), és 10,5%-uk szokott változtatást eszközölni a hangszeren, illet-
ve a játékmódban.

Nagy eltérés mutatkozott a két adathalmazban az SNI tanulók egyéni szük-
ségleteire vonatkozó tájékozódással kapcsolatban. A kérdőív adatai alapján  
a szülőkhöz a zenetanárok 56,25%-a, míg a tanulókhoz 3,5%-a fordul segítség- 
ért. Ez az interjúalanyok esetében a szülők irányába 72,97%, míg a tanulók felé 
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8,11%. Ebből az interjúalanyok nagyobb fokú gyógypedagógiai látásmódja tük-
röződik.

A másik kiemelendő különbség a nehézségek terén jelent meg. A kérdőív ada-
tainak elemzése után a szülők hozzáállása mint nehézség 5,25%-ban volt kimu-
tatható. Ezzel szemben az interjúalanyok 40,54%-a említette, hogy a szülők nem 
minden esetben jelzik a zeneiskola felé gyermekük állapotát, amely megnehezíti 
az oktatási folyamatot. Előfordult olyan is, hogy a szülő magas elvárásai miatt 
szakadtak meg az SNI tanulók tanulmányai.

A zenetanárok több, mint 78%-a egyértelműen vállalna a jövőben SNI tanít-
ványt. 11,75%-uk nem vállalna minden SNI csoportot (csak egyeseket), vagy bi-
zonyos feltételek teljesülésével, például módszertani segítséggel vagy szervezett 
tanulási lehetőséggel együtt vállalná csak a feladatot. Az interjú adatai ehhez ha-
sonlóan alakultak: 72,97% fogadna SNI tanulót, 10,81% pedig nem.

A kérőív alapján azoknak a zenetanároknak a 33,77%-a, akik már legalább 
egy SNI tanulót tanítottak, ugyanabban az esetben tartja eredményesnek az ő 
zeneiskolai tanulásukat, mint a TF tanulók esetében. Az interjúban is hasonló 
eredmények születtek, a válaszadók 35,14%-a nem tesz különbséget a két csoport 
között ebben a kérdésben. A kitöltőknek sokszor hasonlóak az elvárásaik, de míg 
a TF tanulók eredményességét több esetben a tanmenethez, addig az SNI tanuló-
két a tanulók képességeihez mérik.

Érdekes eredményeket és összehasonlítási alapot adott az a kérdés, amely-
ben a zenetanároktól azt kérdeztem, hogy az általuk tanított tantárgy kapcsán 
kiket lehetne eredményesen tanítani. Az 1. táblázatban látható, hogy az egyes 
csoportokat mely tanszakon tartják a legeredményesebben, illetve a legkevésbé 
eredményesen taníthatónak a zenetanárok. Fontos megfigyelni a százalékos ada-
tokat, hiszen míg a tanulási zavar esetében a legkevésbé eredményesen tanítható 
tanszak szerint is 85,71%-os (tehát viszonylag magas érték) az eredmény, addig 
például a hallássérült tanulók esetében a legeredményesebben tanítható tanszak 
esetében is csak 53,26% (tehát viszonylag alacsony érték).
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1. táblázat: A sajátos nevelési igényű tanulók csoportjainak eredményesen tanítha-
tósága tanszakonként

Legeredményesebb Legkevésbé eredményes

Mozgássérült Fafúvós tanszak 96,15% Akkordikus tanszak 46,34%

Látássérült Fafúvós tanszak 92,31% Akkordikus tanszak 65,85%

Hallássérült Zeneismeret tanszak 53,26% Akkordikus tanszak 26,83%

Értelmi fogyatékosság Vokális tanszak 78,57% Akkordikus tanszak 46,34%

Beszéd/nyelvi zavar Fafúvós tanszak 96,15% Népzene 76,47%

Halmozott fogyatékosság Akkordikus tanszak 68,29% Réfúvós tanszak 37,33%

Autizmus spektrum zavar Billentyűs tanszak 85,90% Rézfúvós tanszak 72,00%

Tanulási zavar Népzene 100,00% Vokális tanszak 85,71%

ADHD Népzene 94,12% Vonós tanszak 82,46%

Az interjú továbbá kitért a csoportos zenetanulás kérdéskörére is. Az ada-
tok alapján a TF tanulókra a válaszadók 54,05%-a szerint pozitív hatással van 
az SNI tanulók jelenléte. Ez elsősorban a szociális képességek fejlődésében kö-
vethető nyomon, illetve motiválhatja őket a jobb teljesítésre. Az SNI tanulókra  
a válaszadók 51,35%-a szerint van jó hatással az integrált, csoportos zenetanulás. 
Sikerélményt, önbizalmat ad nekik, valamint pozitív hatással van a társas kap-
csolataikra.

A meginterjúvolt zenetanárok rámutattak arra, hogy kevés számukra a to-
vábbképzés ebben a témában. A növekvő SNI létszám magyarázataként meg-
említették azt is, hogy a szülők sokszor terápiás jelleggel íratják be gyermeküket  
a zeneiskolákba, így erre nézve is szükséges lenne valamilyen alternatív tantervi 
megoldást kidolgozni, hiszen jelenleg nincs mód mindenkit egyéni keretek kö-
zött oktatni.

3.2. A hipotézisek vizsgálata a kérdőív eredményei alapján

1. Feltételezem, hogy a kitöltők munkahelyéül szolgáló zeneiskolák 75%-ában 
nincs semmilyen típusú fizikai akadálymentesítés.

Az első hipotézis nem teljesült, mivel a zeneiskolák 53,25%-ában nincs sem-
milyen típusú fizikai akadálymentesítés. Bár a feltételezettnél jobb a helyzet, de a 
zeneiskolák közel fele nincs akadálymentesítve annak ellenére, hogy szinte min-
denhol fogadnak SNI tanulókat.
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2. Feltételeztem, hogy azoknak a zeneiskolában tanító pedagógusoknak 
a többsége (több, mint50%-a), akik már tanítottak legalább egy SNI tanulót, 
ugyanabban az esetben tartják eredményesnek az SNI tanulók tanulmányait, 
mint a TF tanulókét.

A második hipotézis sem teljesült, mivel a kérdőív alapján a tapasztalattal 
rendelkező zenetanároknak kevesebb, mint 50%-a, pontosabban 33,7%-a tartja 
ugyanabban az esetben eredményesnek az SNI tanulók tanulmányait, mint a TF 
tanulókét, az interjú alapján pedig 35,14% ez az eredmény.Tehát a zenetanárok 
pozitív vagy negatív irányba megkülönböztetik az SNI tanulók eredményességét 
a TF tanulókétól, vagyis más kritériumok alapján ítélik meg eredményességüket.

3. Feltételezem, hogy a zeneiskolában tanító pedagógusok többsége (több, 
mint 50%-a) szerint a csoportos zenetanulás pozitív hatással van a TF tanulókra, 
ha a csoportban van SNI tanuló.

A harmadik hipotézis teljesült, mivel az interjú adatai alapján a zenetanárok 
szerint a TF tanulókra 51,35%-ban pozitív hatással van csoportos tanítás során az 
SNI tanuló jelenléte. Az adatokból kiderült, hogy az együttes jelenlét elsősorban 
a tanulók szociális képességekre van pozitív hatással, viszont az együttnevelés 
eredményét az SNI típusa jelentősen befolyásolja.

4. ÖSSZEGZÉS, TOVÁBBI TEENDŐK

Az eredmények szerint a zenetanárok nyitottak az SNI tanulók tanítására, 
ugyanakkor nem adott ehhez minden feltétel sem intézményi szinten, sem pe-
dig a zenetanárok releváns (gyógypedagógiai) szaktudása szintjén. Leginkább 
azon csoportok tanításához érzik magukat felkészültnek, amelyeket korábban 
már tanítottak, hiszen tapasztalattal rendelkeznek, amelyet alkalmazni tudnak a 
további tanulók tanításánál is. Sajnos az egyenlő esély még nem valósul meg a ze-
neiskolákban, hiszen az infrastrukturális feltételek sokszor hiányoznak, valamint  
a jelenlegi egységes követelményrendszer sem minden esetben valósítható meg 
az SNI tanulók tanítása során.

Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy fontos lenne, hogy a ze-
nepedagógia és a gyógypedagógia között erősebb kapcsolat jöjjön létre mind  
a tanulók, mind pedig a pedagógusok eredményessége és sikeressége érdekében. 
Ez a kapcsolódás megvalósulhatna továbbképzés, érzékenyítés, a témában írt 
kiadványok képében. A zeneiskolák és a gyógypedagógiai intézmények szintén 
szorosabb kapcsolatot ápolhatnának egymással, mivel látható, hogy a zenetaná-
rok egyre gyakrabban találkoznak SNI tanulókkal a zeneiskolákban, így a gyógy- 
pedagógiai tudásra egyre inkább, egyre nagyobb mértékben kellene tudniuk tá-
maszkodni. A jelen kutatás eredményei legalábbis erre mutatnak, indokolt azon-
ban a kutatás további folytatása.
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H U N YA D Y  G E R G E L Y [ 1 ]

Irányítástechnikai rendszer fejlesztése önvezető 
versenyautó hajtásláncának szabályozásához

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-2-I-SZE-9kódszámú 
Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováci-
ós Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

1. BEVEZETÉS

A járművek autonóm funkcióinak fejlesztése az autóipar egyik jelenlegi leg-
fontosabb kihívásai közé tartozik. Ennek eredményeképp versenyszervezők egy-
re több lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak önvezető megoldások megvaló-
sításával kapcsolatban. Ehhez a tendenciához csatlakozott a Formula Student 
Germany versenyszervezése is. 2022-től már kizárólag önvezető versenyszámok 
teljesítésével lehetséges maximális pontszámot elérni a versenyen. Az Arrabo-
na Racing Team 2019 nyarán csatlakozott az önvezető kategóriához a 2019-es 
szezon autó, az ART06 átalakításának megkezdésével. Ez az átalakítás két fő 
komponensre került szétbontásra, a kereszt, illetve hosszirányú szabályozásra. 
Ennek a szétválasztásnak köszönhetően a fejlesztés kis létszám mellett is nagy 
hatékonysággal tud haladni. A keresztirányú szabályozás előrehaladott állapotá-
nak köszönhetően elkezdődött a hosszirányú szabályozás fejlesztése is, aminek 
központi eleme a motor szabályozása. Mivel az ART06 belső égésű motorral sze-
relt versenyautó, ezért a megvalósítás célja az ehhez kapcsolódó aktuátorok, mint 
például kuplung vagy váltó irányítása, és nem utolsó sorban a belső égésű motor 
vezérlése. Ennek eredménye egy olyan rendszer lesz, amely kompatibilis az ön-
vezető autó moduláris rendszerével és megfelel az előírt szabályzatnak, illetve 
tartalmazza a moduláris szoftver architektúra implementációját a motor és egyéb 
komponensek, mint például kuplung és fék vezérléséhez. Ezek a funkciók a Lab-
View környezetben került megvalósításra, amely felelős az autó összes vezérlési 
funkciójának ellátásáért.

[1]  Angol nyelvű Járműmérnök MSc képzés, Audi Hungaria Járműmérnöki kar, Témavezető: Dr. Kucz-
mann Miklós, egyetemi tanár, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Automatizálási 
Tanszék.
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1. ábra: Az önvezető projekt (DAISY) logója

2. IRODALOM

A kutatás témáját érintő egyik első és talán egyetlen átfogó írás R. Craig Coulter 
doktori kutatása, amely során az alacsony sebességen, változó terepviszonyok mel-
lett megvalósított sebességszabályozás témakörét dolgozta fel.[2] A kutatás során Rolf 
Isermann könyve biztosított alapokat a belső égésű motorok modellezése és irányí-
tása kapcsán.[3] A gépjárműtechnika kézikönyve általános betekintés biztosított az 
autó főbb komponenseivel kapcsolatban.[4] Az autó hajtásláncának matematikai mo-
dellezése a Behrooz Mashadi könyvében megfogalmazottak segítségével történt.[5]

3. KÖVETELMÉNYEK

Az önvezető autó alapjául a 2020-as versenyszabályzat[6] alapján bármelyik, a 
csapat által korábban használt autó szolgálhat. Ez alapján döntött a csapat a 2019-
es szezonban sikeresen szereplő autó, az ART06 átalakítása mellett. Az autónak 
azonban az átalakítást követően is teljes mértékben meg kell felelnie a hagyomá-
nyos autókra (CV) vonatkozó követelményeknek, illetve ezen felül az önvezető 
rendszerekhez (DV) kötődő szabályoknak is. Ebből következik, hogy a hagyomá-
nyos, manuális vezetés lehetőségének megtartása mellett kell az autót átalakítani. 
A kormány, fék és a motor irányítását is párhuzamosítani kell, hogy azt a pilóta is 
külön beavatkozás nélkül végre tudja hajtani.

[2]  Coulter, R. Craig: „Autonomous Speed Control for Conventional Vehicles”, 1997.
[3]  Isermann, Rolf: Engine Modeling and Control, Springer, 2014. ISBN: 978-3-642-39933-6. 
[4]  Bauer, Horst: A gépjárműtechnika kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, 2002.
[5]  Mashadi, Behrooz – Crolla, David: „Vehicle Longitudinal Dynamics”, Vehicle Powertrain Systems 
(2011).
[6]  Formula Student Germany, „Formula Student Rules 2020”, (2020).
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2. ábra: A versenyszabályzat által előírt állapotgép folyamatábrája

3.1. Elektronika

Elektronikai szempontból fontos követelmény, hogy minden autónak rendel-
keznie kell egy úgynevezett vészleállító áramkörrel (SDC), amelyet többek között 
a távvezérlő modul (RES) is képes aktiválni, így biztosítva az autó veszély esetén 
történő biztonságos leállítását. A vészleállító áramkör felépítése a 3. ábrán látha-
tó. A fojtószelep elektromos szabályozásának szükséglete miatt az összes belső 
égésű motorral szerelt önvezető autót fel kell szerelni ETC-vel, amelynél követel-
mény legalább egy APPS (gázpedál) szenzor, illetve két TPS (fojtószelep) szenzor 
alkalmazása. A két TPS szenzor jele közötti összeférhetetlenségek esetén a BSPD 
(fékrendszer ellenőrző eszköz) feladata a vészleállító áramkör nyitása és ezáltal az 
autó áramtalanítása. Az ETC szenzorok jelei mellett az összes autonóm rendszer-
hez kötődő szenzor jele SCS-nek minősül, vagyis hiba esetén azonnal kapcsolni 
kell az SDC-t. Az autonóm rendszer ki- és bekapcsolását az alacsony feszültségű 
(LV) rendszertől függetlenül az ASMS kapcsolóval kell lehetővé tenni, amelynek 
kikapcsolt állapotban a kapcsoláshoz használt fogantyúja kézzel eltávolítható.
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3. ábra: A belső égésű autók vészleállító áramköre

3.2. Hajtáslánc

A belső égésű hajtáslánccal szerelt autókra általánosságban érvényes a henger- 
űrtartalom maximum 710 cm3-es korlátozása. A kiválasztott motor egy egyhen-
geres KTM690-es motorblokk (4. ábra), melynek lökettérfogata 693 cm3. Ennek 
a motornak a vezérlése MaxxECU Race motorvezérlővel kerül megvalósításra. A 
hajtáslánc részeként mindemellett szükséges a kuplung és váltó megfelelő vezér-
lése is, amely különösen kritikus az elindulás során.
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4. ábra: KTM 690 motorblokk

3.3. Fékrendszer

A vészfékrendszerrel redundáns autonóm fékrendszerre a két fékrendszer kö-
zötti kölcsönös monitorozás mellett elő van írva az autó álló helyzetben tartása 
behúzott fék mellett, 15%-os lejtőn. A hagyományos fékrendszeren felül szük-
séges egy vészfékrendszer (EBS) építése is, amely mechanikusan tárolt energia 
segítségével nyomja be a féket az utasítás kiadásától számítva legfeljebb 200 ms 
késéssel. Az autó szabályszerűségének vizsgálata során a vészfékrendszer teszte-
lése több alkalommal is megtörténik. 

5. ábra: A fékrendszer előírt felépítése
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4. RENDSZERTERV

A folyamatos fejleszthetőség és a változó követelményekhez való egyszerű al-
kalmazkodás érdekében a rendszer modulárisan került kialakításra. A moduláris 
kialakítás lényege, hogy az önálló funkcionalitások a ki- és bemeneteik meghatá-
rozásával elkülönítésre kerülnek a többi funkcióktól. A bóják felismeréséért fele-
lős modul (M1) bemenete például a kamera képe, amely almodulokon keresztül 
alakul át a pályatervezés (M2) számára értelmezhető bója koordinátákká, illetve 
referencia vonallá. A pályatervezés kimenetén már az autó mozgásához kapcso-
lódó mennyiségek, mint például az előírt gyorsító erő vagy a kívánt kormányszög 
szerepelnek. A sebesség szabályozásáért felelős modul feladata az előírt gyorsító 
erő szétosztása motor- és fékerővé, illetve a megfelelő sebességfokozat és kup-
lung pozíció elérése. Ezekkel a modulokkal párhuzamosan működik a rendszer 
állapotgépe az adatrögzítéssel egyetemben, amely az autó állapotának folyamatos 
monitorozásáért és az esetleges beavatkozáshoz szükséges jelek kiadásáért felelős 
(6. ábra). 

6. ábra: A DAISY moduláris rendszerterve
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4.1. Magas szintű szabályozás

A magas szintű szabályozás (HLC) szerepe az M1-M6 modulok segítségével 
az autó helyzetének érzékelése és a mozgáshoz szükséges vezérlőjelek kiküldése. 
Mindemellett feladata a szenzorjelek alapján a hiba felismerése az esetleges be-
avatkozással együtt. A magas szintű szabályozás kimenete már az M7-es aktuátor 
menedzsment modul számára értelmezhető hossz- és keresztirányú szabályozó-
jelek, mint például a gyorsító erő vagy a kormányszög előírt értéke.

4.2. Alacsony szintű szabályozás

Az LLC-n belül az M7-es aktuátor menedzsment modul felel a magas szin-
tű szabályozójelek alacsony szintű jelekké bontásáért és ezeknek megfelelően az 
aktuátorok irányításáért. A sebességszabályozás bemenete az M7-es modul által 
előírt gyorsító erő, amelyet az M10.1-es erőelosztó almodul bont motor-, illetve 
fékerőre a sebesség függvényében változó terhelés és a komponensek paraméte-
reinek felhasználásával (7. ábra).

7. ábra: Az alacsony szintű szabályozás blokkdiagramja

5. KONKLÚZIÓ

A kutatás zárásaként érdemes kiemelni, hogy a korábbi kutatásokhoz társulva 
a belső égésű motoros autó irányításához egy moduláris rendszert alakítottam 
ki, amely lehetővé teszi az autó komponenseinek hatékony fejlesztését a követel-
mények figyelembevételével. A cikk elején bemutattam a rendszer fejlesztéséhez 
kapcsolódó követelményeket, amelyek alapján a rendszer moduljait meghatároz-
tam. A rendszer fejlesztését illetően folyamatosan halad az autó integrációja. Ezt 
követően lehetséges az autó hajtásláncának megtervezése, megépítése és validáci-
ója. A 2022-es versenyszezonban szereplő autóval a csapat célja a technikai gép- 
átvétel és a gyorsulásversenyszám sikeres teljesítése.
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B A L L A  D Ó R A  S Z I L V I A [1]

A kardiorespiratorikus rendszer teljesítményének 
posztspecifikus összehasonlítása elit női 

kézilabdajátékosoknál

1. BEVEZETÉS

A sportolóknak megfelelő alkati sajátosságokkal kell rendelkezniük az adott 
sportág űzéséhez.[2] A kézilabda sportágra különösen igaz ez a megállapítás.[3] 
A sportág fejlődésével párhuzamosan az „optimális” alkat is gyakran változik. 
Azon testalkati jellemzők, melyek 20-30 évvel ezelőtt megfelelőek voltak a sike-
res játékban napjainkban már nem feltétlenül támogatják pozitívan a sportági 
teljesítményt.[4] Ezáltal a sportági követelmények (testalkat, testösszetétel, életta-
ni jellemzők, valamint az edzésmódszerek stb.) folyamatos vizsgálata szükséges  
a sportág folyamatos fejlődése miatt. Azon élettani háttereket, sajátosságokat (pl. 
anyagcsere folyamatokat), melyek az egyes sportágakhoz és edzésmódszerek-
hez tartoznak, az edzőknek jól kell ismerniük, hogy a versenyzőik felkészítésé-
ben megfelelően tudják alkalmazni és felhasználni a vizsgálatok eredményeit.[5]  
A fizikai teljesítőképesség mérése mellett a teljesítmény élettani vizsgálatok célja 
az alkalmazkodási folyamatok (kardio-respiratórikus) meghatározása, a sportági 
sajátosságokhoz való adaptálása, valamint az optimális edzéstervezéshez, edzés-
vezetéshez nyújtanak segítséget.

[1]  SZE nappali képzés, Rekreáció mesterszak. Témavezető: Dr. Szakály Zsolt, egyetemi tanár, SZE Egész-
ség- és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Tanszék.
[2]  Norton, K. – Olds, T.: Morphological evolution of athletes over the 20th century, in Sports Medicine, 
2001, 31 (11), pp. 763–783.
[3]  Bayios, I. A. – Bergeles, N. K. – Apostolidis, N. G. – Noutsos, K. S. – Koskolou, M. D.: Anthro-
pometric, body composition and somatotype differences of Greek elite female basketball, volleyball and 
handball players, in Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2006 46 (2), pp. 271–280. Massuca, L. 
M.: The relative age effect in body size and success of word–class handball players, EHF Scientific Conference 
2011: Science and Analytical Expertise in Handball, Vienna: EHF, pp. 156–161. Michalsik, L. B.: Analysis 
of workingdemands of Danish handball players, in Jørgensen, P. – Vogensen, N. (eds.): What going on in 
the gym? Learning, Teaching and Research in Physical Education, Proceedings of International Conference 
on PE-teaching, Learning and Research, University of Southern Denmark, 2004, pp. 321–330. 
[4]  Farmosi J. – Mészáros J.: A sportjátékosok antropometriai jellemzői, in Istvánfi Cs. (szerk.): Sport-
játékosok edzése, Sport, Budapest, 1986, 27–57. o.
[5]  Györe I.: A teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok célja, eredmények felhasználása az edzői munká-
ban, in Magyar Edző, 2008/02, 47–49.
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A kézilabdában történő változások hatására a játék intenzitása növekedik, 
ezáltal a játékosokkal szemben felállított fizikai igények is egyre inkább nőnek. 
Annak ellenére, hogy olimpiai sportágról beszélünk, a női kézilabdajátékosok fi-
ziológiai vizsgálatai még hiányosnak mondhatók.[6]

A kézilabda mérkőzések közben az aerob követelmények nagyok, valamint 
jelentős anaerob energiatermelés is jelentkezik, melyet a korlátozott mennyiségű, 
azonban magas intenzitású futásokban mutatkozik meg. A nagy iramváltások, 
valamint az átlagos sebességek a második félidőre csökkennek, melyek a fizikai 
teljesítmény hatására mennek. Ezen kívül posztonként különböző fizikai igénye-
ket állapítottak meg, melynek következtében még nagyobb hangsúlyt kaphatnak 
az egyéni képzések.[7]

2. A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS A FELTETT KÉRDÉSEK

A vizsgálatunk célja volt, hogy jellemezzük az elit női kézilabda-játékosok 
kardio-respiratórikus teljesítményét, a mérkőzések jellemző terheléseit, valamint 
ezek lehetséges összefüggéseit posztspecifikusan. További célunk volt, hogy az 
eredmények tükrében módszertani tanácsokkal lássuk el a csapat vezetőit, segít-
ve ezzel is az optimális felkészülést. 

A vizsgálat során a következő kérdéseket fogalmaztuk meg:
1. Hogyan jellemezhető a vizsgált sportolók testi felépítése és testösszetéte-

le?
2. Milyen jellegzetességeket mutat a játékosok testi felépítése posztspecifi-

kusan?
3. Hogyan változnak a spirogeometriás teljesítmények az életkor függvé-

nyében (aerob és anaerob)?

3. VIZSGÁLT SZEMÉLYEK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

Jelen tanulmányba a nyugat-dunántúli régió elit női kézilabda-játékosait von-
tuk be (n=12 fő). A vizsgált személyek átlagéletkora 28.52 év volt. A csapat ed-
digi pályafutása során számos alkalommal lett Magyar Bajnok és Magyar Kupa 
győztes, továbbá egy alkalommal EHF és öt alkalommal Bajnokok Ligája győztes.

[6]  Koç H. – Pulur A. – Polat Y. – Yardımcı M. – Kaya M. – Çoksevim, B.: The comparement of 
hematological symptoms of physicaleducation and sportscollege’sstudents, in International Scientific Con-
ference, Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta, Romania, 2010, 21-23 May. 
[7]  Michalsik L. B.: i. m.
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4. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

A testi felépítés és a testösszetétel bemutatására a testmagasság (TTM), test-
tömeg (TTS), testtömeg-index (BMI), relatív zsírtömeg (F%), zsigeri zsír (VFA), 
relatív izomtömeg (M%) jellemzőket használtuk. Munkánk során a Nemzetközi 
Biológiai Program (Weiner és Lourie, 1969) eljárásjavaslatait tekintettük irány-
mutatónak. A testösszetétel vizsgálata során az Inbody 720-as mérőeszközt hasz-
náltuk (Biospace, Koreai Köztársaság). 

A laboratóriumi terheléses vizsgálatot futószalag ergométeren (Marquette 
S2000) végeztük a berendezéshez a SENSOR MEDICS Vmax29 C Gas Analizá-
tor, és 12 elvezetéses EKG monitor, valamint vérnyomásmérő tartozik.  A vizsgá-
lati protokoll során a futószalag sebessége 5 km×h-1 volt 2 percig, a meredekség 
0%, majd 10 km×h-1 3%-on 2 percig, a továbbiakban változatlan szalagsebesség 
mellett a meredekséget emeltük 2 percenként 3%-kal teljes kimerülésig.

5. AZ ADATFELDOLGOZÁS STATISZTIKAI MÓDSZEREI

A mért és számított adatok statisztikai feldolgozásakor a Statistica for Win-
dows programcsomagot használtuk (version 7.1, StatSoft Inc., Tulsa, OK 74104, 
USA, 2006). A statisztikai analízis első lépéseként kiszámítottuk a konvencioná-
lisan használt leíró statisztikai jellemzőket (átlag, szórás és variáció terjedelem) a 
vizsgált csoportnál. A vizsgált és bemutatott jellemzők kapcsolatát lineáris korre-
lációs együtthatókkal jellemeztük. A statisztikák értelmezésekor a véletlen hiba 
maximumát következetesen 5%-ban határoztuk meg.

6. EREDMÉNYEK

A vizsgálati eredményeinket táblázatokba rendezve, valamint ábrákon mutat-
juk be. Az 1-es táblázatban a vizsgált személyek eredményei láthatók. 
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1. táblázat: A vizsgált személyek alapstatisztika jellemzői 

Antropometria jellemzők

DCK 28,52 19,29 35,23 4,89 17,14

TTM 176,33 167,00 186,00 5,99 3,40

TTS 70,97 59,70 86,60 8,82 12,43

izom 49,01 47,06 52,46 1,74 3,55

zsír 13,66 8,30 16,50 2,48 18,18

Teljesítményélettani paraméterek

idő 0:09:23 0:07:10 0:11:20 0:01:20 14,17

anaerob idő 0:01:43 0:01:00 0:02:40 0:00:31 30,42

rVO2 42,74 35,37 48,70 3,43 8,02

rVO2 anaerob küszöb 39,29 31,07 45,16 4,14 10,53

aerob kihaszn. 92,13 82,71 97,81 5,02 5,45

VE 100,41 81,00 130,40 14,42 14,36

Vt 2258,08 1549,00 3086,00 392,37 17,38

RR 50,00 40,00 63,00 7,42 14,84

megnyugv1 162,58 151,00 179,00 8,27 5,09

megnyugv2 140,00 124,00 156,00 10,37 7,40

megnyugv3 127,83 112,00 145,00 9,49 7,42

megnyugv4 118,58 105,00 132,00 8,60 7,25

megnyugv5 111,92 100,00 125,00 8,51 7,61

Jelmagyarázat: DCK=decimáliskor (év); TTM=testmagasság (cm); TTS=-
testtömeg (kg); izom=relatív izomtömeg; zsír=relatív zsírtömeg; idő=a vizsgálat 
során teljesített idő (h:pp:mp); anaerob idő=az anaerob küszöb fölött eltöltött 
idő (h:pp:mp); rVO2=relatív O2felvétel (ml×min-1×kg-1); rVO2 anaerob küszöb=-
relatív O2 felvétel az anaerob küszöbnél (ml×min-1×kg-1); aerob kihaszn.=(RVO2 
ANA/RVO2)×100; VE=1 perc alatt felvett levegő mennyisége (l×min-1); VT=lég-
zési térfogat (ml×légzés-1); RR=légzésszám (légzés×min-1); Megnyugv= terhelés 
utáni pulzus percenként (ütés×min-1)
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A vizsgált minta átlag életkora 28,52 év, a szélsőértékek különbsége jelentős, 
az átlag körüli szórás nagy. A testmagasság és testtömeg (TTS, TTM) átlagai, il-
letve a testösszetétel becslésére használt egyéb változók jó testi felépítésre és test- 
összetételre utalnak. 

A relatív izomtömeg átlaga 49,01 százalék. A szélsőértékek különbsége és 
az átlag körüli szórás csekély. Az optimálisnak mondható relatív zsírtartalom 
(13.66%) átlagot árnyalttá teszi a szélsőértékek különbsége és az átlag körüli mar-
káns szórás. A maximális oxigénfelvétel (rVO2) alapján a vizsgált csoport tagjai  
a „kiváló” kategóriába sorolhatók (WHO referencia). A vizsgált kézilabdázók 
pulzusmegnyugvása jó, a restitúció 5. percében 111,9 ütés×min-1.

Az 1-es táblázat második részében a teljesítményélettani paraméterek alapsta-
tisztikai jellemzőit mutatjuk be. A teljesített idő átlaga 9:23 perc. A szélsőértékek 
különbsége jelentős, az átlag körüli szórás nagy. A teszt során teljesített anaerob 
idő átlaga 1:43 perc, jelentős szélső értékekkel és nagy átlag körüli szórással. 

A relatív oxigénfelvétel (rVO2) átlaga 42,74 ml×min-1, a szélsőértékek kü-
lönbsége hasonlóan a többi változóhoz, jelentős. Az anaerob küszöbhöz tartozó 
relatív oxigénfelvételhez tartozó szélsőértékek különbsége szinte teljesen meg-
egyeznek a relatív oxigénfelvételnél tapasztaltakkal. A relatív VO2 max. és annak 
anaerob küszöbhöz tartozó átlagát jellemeztük az aerob kihasználtság változóval. 
A minta átlaga 92,13% normál átlag körüli szórással.

A légzőrendszer teljesítményét számszerűsítő mutatók (VE; Vt; RR) jó lég-
zőrendszeri adaptációra utalnak. A megnyugvási pulzus (1-5perc) átlagosan jó 
edzettségi állapotra utal. A szélsőértékek különbsége minden vizsgálati időpont-
ban jelentős.

1. ábra: Életkor átlagai posztspecifikus eloszlásban
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Az 1. ábrán a vizsgált játékosok életkori megoszlását mutatjuk be posztspecifiku-
san. Az átlagok különbsége nem szignifikáns, a szélsőértékek különbsége jelentős 
(min-max: 18-36 év). A kapus poszton játszók átlagéletkora eltér az átlövők és a 
szélsőjátékosok életkori átlagaitól. A szórások jelentősek.

2. ábra: Testmagasság átlagai posztonként
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A 2. ábrán a korábbi csoportosítás figyelembevételével mutatjuk be a játé-
kosok antropometria jellemzői közül a testmagasságot. Az átlövők és a kapusok 
testmagasságának átlagai hasonlók, a szélsők átlaga szignifikánsan kisebb az át-
lövőkhöz és a kapusokhoz viszonyítva. A szórások nagyok.
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3. ábra: Testtömeg átlagai posztonként
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A 3. ábrán szintén posztspecifikus csoportosításban látható a vizsgált játéko-
sok testtömege. E vizsgált jellemző posztspecifikus eloszlása nagyon hasonló a 
testmagasságnál leírtakhoz. A szélsők testtömege szignifikánsan kisebb a másik 
két csoportnál.

4. ábra: Anaerob erőkifejtés átlagai posztonként
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A teszten nyújtott anaerob erőkifejtés tekintetében szintén nagyon hektikus a 
kép. A szórások nagyok, posztspecifikusan nem tudtunk különbséget kimutatni.

5. ábra: A relatív izom- és zsírtömeg változása a teljesített idő függvényében
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A 5. ábrán a relatív izom-és zsírtömeg változását mutatjuk be a teljesített idő 
függvényében. Az egyik változó csökkenése (relatív zsírtömeg) és a másik növe-
kedése (relatív izomtömeg) a terhelés függvényében nagyon hasonló. A minta 
esetében az optimális teljesítményhez az 50% körüli relatív izomtömeg és a 13% 
körüli relatív zsírtömeg társítható.  
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6. ábra: Az rVO2 max. és az anaerob küszöbnél mért rVO2 max. érték változása az 
életkor függvényében
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rVO2 max r= -0,49; rVO2 anaek r= -0,59

A 6. ábrán a relatív oxigénfelvétel életkorfüggése látható. Az aerob kapacitás 
(rVO2 max) az életkor függvényében meredeken csökken a 30-as életévek kezde-
téig, majd a csökkenés sebessége egy ellaposodó görbével jellemezhető (r=-0,49). 
A rVO2 max (az anaerob küszöbnél mért) értékei az életkor függvényében mere-
deken csökkennek, a korrelációs együttható értéke -0,59. 

7. MEGBESZÉLÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

Az elemszámokból eredő korlátokat figyelembe kell venni az eredményeink 
értelmezésekor, ezért csak mérsékelt következtetéseket vonhatunk le belőlük.

Már régóta egyértelmű a sporttudományban, hogy egy-egy sportág űzésé-
hez elengedhetetlen a sajátos testi felépítés. A teljesítményt meghatározó ténye-
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zők közé tartozik az optimális alkat, valamint a hozzá társuló testösszetétel.[8]  
A sportági kiválasztásban is segítséget nyújthat az alkati tulajdonságok vizs-
gálata. Mint szerkezet, a testi felépítés, valamint a szervek-szervrendszerek 
működése, valamint a különböző hatások következményeképp kialakult mű-
ködési változások – mint funkció – a motorikus teljesítmények meghatározói. 
A szerkezet és a funkció egysége alapján a szerkezet meghatározza a funkciót,  
a funkció pedig a szerkezetre hat vissza, fejleszti, módosítja, amely lehetővé tesz 
egy magasabb szintű tevékenységet (adaptáció).[9]

A sportolói pályafutás tekintetében a vizsgált minta életkori átlaga jól 
illeszkedik a kézilabdás trendekhez. A szélsőértékek különbsége (legfiata-
labb:19.29 év, legöregebb:35,23 év) mindenképpen módszertani probléma-
ként kezelendő, hiszen a fiatal játékos potenciálisan jobb kondicionális álla-
pota ezzel szemben a hiányos taktikai tapasztalata versus az idősebb játékos 
nagyobb játéktapasztalata kontra életkorfüggő kondicionális állapotának 
romlása előre vetítheti a csapatszintű teljesítményegység felbomlását. Vizs-
gálatunk értelmezése során fontos szempontként jelenik meg a testösszeté-
tel-jellemzők teljesítményt módosító hatásainak minősítése és szükség esetén 
a testösszetétel változtatása.[10] Amennyiben ezt a gondolatmenetet elfogad-
juk, akkor az eredményeink alapján megfogalmazhatjuk, hogy a vizsgált cso-
port esetében az alkati jellemzők tekintetében alkalmasak a kézilabda sportág 
űzéséhez. A testmagasság tekintetében a szélső játékosoknál találtunk szig-
nifikáns különbséget, ami összefügg azzal a ténnyel, hogy alapvetően a szélső 
játékosoknál a gyorsaság és robbanékonyság játszik szerepet, amihez az ala-
csonyabb testmagasság előnyös.

Ugyanezt állapíthatjuk meg a testtömeg tekintetében, amelyik evidenciának 
tekinthető, hiszen a kisebb testmagasság konzekvensen kisebb testtömeggel pá-
rosul.

A relatív izom- és zsírtömeg tekintetében nem találtunk posztspecifiku-
san kimutatható különbségeket, azonban az átlag körüli szórások azt sugall-
ják, hogy a posztok között és az adott poszton belül is jelentős egyéni kü-
lönbségek mutathatók ki. Ez is jelölhető meg okként a fizikai teljesítmények 
jelentős differenciájával kapcsolatban. A testösszetételt ugyan nem vizsgáltuk 
részletesen, azonban a teljesítmény és a testmagasság, valamint a testtömeg 

[8]  Gil S. M. – Gil J. – Ruiz F. – Irazusta A. – Irazusta J.: Physiological and anthropometric charac-
teristics of youngsoccer players according to their playing position, in Relevance for the selection process,  
J Strength Cond Res, 2007, 21. 
[9]  Suriano, R. – Bishop, D.: Physiological attributes of triathletes, in Journal of Science and Medicine 
in Sport, 2010, 13(3).
[10]  Lago-Penas C. – Casais L. – Dellal A. – Rey E. – Dominguez E.: Anthropometric and physio-
logical characteristics of youngsoccer players according to their playing positions, in Relevance for compe-
tition success, J Strength and Cond Res, 2011, p. 25. 
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átlag körüli szórásai azt sugallják, hogy a játékosok a posztuknak megfelelő, 
optimális testalkattal rendelkeznek.[11]

A vizsgáltjaink testösszetételét jellemző relatív izom- és zsírtömeg átlagok 
és egyéni differenciák optimálisnak mondhatók, a relatív zsírtartalom további 
elemzése során felmerül a kérdés, vajon a relatív zsírtartalom homogenizálása 
javíthatja-e a fizikai teljesítményeket, ezen keresztül hozzájárulhat-e a csapattel-
jesítmény-javulásához?

A nemzetközi szakirodalomban az általunk alkalmazott vizsgálati módszer 
elfogadott és számos szerző igazolta, hogy a spiroergometriás teszten nyújtott 
teljesítmény jó prediktora a pályán várható teljesítménynek.[12] A kézilabdamér-
kőzések terjedelmét és intenzitását megvizsgálva megállapítható, hogy az állóké-
pesség teljesítménymeghatározó tényezőnek tekinthető. Emellett fent kell tartani 
a robbanékonyságot, valamint a gyorsaságot a játék során.[13] 

A vizsgált játékosok fizikai teljesítménye a kézilabda teljesítménystruktúra 
szempontjából vizsgálva jónak mondható, azonban az egyéni differenciák, akár 
az abszolút teljesítmény akár a relatív teljesítmény tekintetében azt mutatja, hogy 
szükség lenne az állóképesség javítására, különösen a gyengébb teljesítményt 
nyújtó játékosoknál.

A terhelés során teljesített anaerob idő hektikussága azt mutatja, hogy a játé-
kosok anaerob kifejtése különböző mértékű, amelyek a csapat szempontjából kri-
tikus intenzitásnak mondható szintek elérése után erőteljesen befolyásolhatják az 
egyének és a csapat összteljesítményét.

A relatív aerob kapacitás értékek az életkorilag elvárható egészséges tarto-
mányba sorolható, a kézilabdázás szempontjából azonban szintjük fejlesztése 
javasolható.

A légzőrendszeri teljesítmények a fent említett aerob kapacitás értékekhez ha-
sonlóan minősíthetjük. A pulzusmegnyugvás esetében az átlagok azt sugallják, 
hogy a csapaton belül az edzettségi állapot jó, azonban a szélsőértékek különb-
sége és az átlag körüli szórások alapján azt állítjuk, hogy az edzettségi állapot 

[11]  Carling C. – Le Gall F. – Reilly T. – Williams A. M.: Do anthropometric and fitness charac-
teristics vary according to birth date distribution in elite youth academy soccerplayers?, in Scandinavian 
Journal Med &Sci Sports, 2009, 19(1). Bottoni, A. – Gianfelici, A. – Tamburri, R. –Faina, M.: Talent 
selection criteria for olympic distance triathlon, 2011. Brunkhorst, L. – Kielstein, H.: Comparison of 
anthropometric characteristics between professional triathletes and cyclists, in Biol Sport, 2013, p. 30.
[12]  Cejuela Anta, R. – Pérez Turpin, J. A. – Villa Vicente, J. G. – Cortell Tormo, J. M. – Rod-
ríguez Marroyo, J. A.: An analysis of performance factors in sprint distance triathlon, in Journal of 
Human Sport and Exercise, 2008, 2(2). Evaggelos M. – Papadopoulos C. – Manolopoulos K. – Gissis 
I. – Evaggelos B. – Sotiropoulos A.: The effect of training, playing position, and duration of participa-
tion on aerobic capacity in soccer players, in J PhysEdu Sport, 2012, 12(2). Suriano, R. – Bishop, D.: i. m. 
[13]  Hazir T.: Physical characteristics and somatotype of soccer players according to playing level and 
position, in J Hum Kinet, 2010, 26. 



84

tekintetében jelentős egyéni differenciák vannak, amit a fizikai teljesítmények, 
az oxigénfelvételt számszerűsítő adatok is megerősítenek. A pulzusmegnyugvás 
vizsgálat lehetőséget ad arra az edzőnek, hogy a cserék során előre megtervezhes-
se a pihenő idő szükséges mértékét. 

Összefoglalva megerősítjük, hogy az adataink elemzésekor az elemszámból 
adódó korlátok befolyásolják a következtetések levonását, azonban tapasztalati 
tények és a szakirodalmi utalások számos esetben megegyeznek az általunk ka-
pott adatokkal.

A vizsgált jellemzők közül a játékosok testi felépítése az egyetlen edzettség-
meghatározó tényező, amelyet optimálisnak minősíthetünk. A további paramé-
terek átlagai, szélsőértékek különbsége és az átlag körüli szórások fejlesztendő 
területeket jelölnek ki. A kézilabdajáték szabályrendszere (folyamatos cserék, 
időkérés stb.) lehetővé teszi a játékosok rotációját, így a kondicionális szempont-
ból kevésbé edzett játékos lecserélésével és egy friss játékos beküldésével a csapat 
teljesítményszintje folyamatosan fenntartható. Ez azonban csak akkor valósul-
hat meg, ha a játékosok technikai, taktikai felkészültsége közel azonos. Ennek 
következtében mindenképpen fontosnak és szükségesnek tartjuk lehetőségekhez 
mérten az egyéni képességek differenciált fejlesztését azért, hogy a csapatban „a 
leggyengébb láncszem” is nagyon erős legyen.
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B I R Ó  I S T VÁ N [1]

Mobil applikáció fejlesztése műszaki ábrázolás 
oktatásához és tanulásához

1. BEVEZETÉS

Mindennapjaink környezete aktívan formálja, alakítja szokásainkat. Legyen 
szó egyszerű reklámokról vagy akár telefonos alkalmazásokról. Megfigyelhető, 
hogy a digitális iparban a motivációs („engagement” és „retention”) eszközök 
már széles körben alkalmazottak, ellenben az online oktatás még nem adaptálta 
ezeket. A rendelkezésünkre álló digitális tartalmak megfelelő formálásával, saját 
rendszerbe integrálásával befolyással lehetünk a hallgatók tanulási szokásaira. 
Következményként csökkenthetjük a lemorzsolódási rátákat. Nagyobb belátást 
nyerhetünk a diákok személyes tanulási szokásaiba, melynek köszönhetően sze-
mélyre szabottabb tananyagokat készíthetünk. AL (Adaptive Learning) rendsze-
rek segítségével a digitális világban ez a folyamat automatizálható. Ezen funkciók 
megvalósításának előfeltételét képezi digitális motivációs hálózatok kialakítása. 
Dolgozatom egy Moodle alapú motivációs rendszer kiépítését és tesztelését tár-
gyalja. Célom volt az elméleti struktúrák hatásának felmérése annak érdekében, 
hogy későbbi m-learning mobil applikáció fejlesztése során a megfelelő és bevált 
módszerek implementálhatóak legyenek. 

A kiépített modell hatékonyságát és lehetőségeit a Széchenyi István Egyetem 
Hő- és áramlástant (tárgy kód: GKNB_MGTM_003) hallgató diákjai körében 
teszteltem. Ezen tárgy számonkérési rendszere teljesen Moodle alapú. A hallga-
tók a gyakorló és éles zárthelyi dolgozatokat az online felületen végzik. A tantárgy 
oldalán minden, az elsajátításhoz szükséges tanulmányi anyaghoz hozzáférnek. 
Így egy meglévő és már alkalmazott LMS (Learning Management System) segít-
ségével az újonnan tervezett funkciók tesztelése, formálása, kiértékelése köny-
nyen, előzetes fejlesztések igénybevétele nélkül megoldható.

Napjaink online oktatással szemben támasztott kihívásait a következőkben 
tudjuk összefoglalni:[2]

[1]  SZE Gépészmérnöki MSc képzés. Témavazető: Dr. Hajdu Flóra, egyetemi adjunktus, SZE Gépész-
mérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék.
[2]  Mubasher, Hassan Malik at al.: A critical review by teachers on the online teaching, learning 
during the COVID-19, in International Journal of Education and Management Engineering, 10, 2020 Oc-
tober, pp. 17–27. 
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• megfelelő technikai tudás,
• stabil internetkapcsolat,
• megfelelő erőforrással rendelkező számítástechnikai eszközök hiánya,
• hallgatói motiváltság,
• egyszerű és kényelmes tartalomfejlesztési módszerek.
A jelenleg (és főleg a COVID-19 pandémia alatt) használt online oktatási 

platformok (Zoom, Skype, Google Meet) nem a legjobb megoldások és jelentős 
negatív hatást gyakorolnak a hallgatói motivációra is. Az interakciók és a külön-
böző tanulási lehetőségek, irányzatok hiánya rontja a tanulási effektivitást.[3]

A pandémiás időszak előtt is már számos online platform állt rendelkezésre 
különböző oktatási formák megvalósítására.

2019-ben kezdtem el mobil applikáció fejlesztéssel foglalkozni, annak érdeké-
ben, hogy a Széchenyi István Egyetem Műszaki ábrázolás I. – GKNB_MGTM001 
tantárgy hallgatóinak térlátási képességét fejlesszem. Ezen képességek fejlesztési 
igényét egy korábbi teszt mutatta ki, amit 133 műszaki menedzser hallgató köré-
ben végeztek.[4] A teszt egyik feladata során a hallgatóknak emlékezetből biciklit 
kellet rajzolniuk. Az 1. ábrán láthatóhoz 39 további hasonló eredmény született. 
A minta és további teszteredmények jól szemléltetik a vizuális képességek visz-
szamaradottságát.

1. ábra: Két minta a felmérési eredményekből

[3]  Akuratiya, D. A. – Meddage, D. N. R.: Students’ perception of online learning during the CO-
VID-19 pandemic: A survey study of IT students, in International Journal of Research and Innovationisn 
Social Science, 2020 September, pp. 755–758.
[4]  Kovács Gáborné: A vizuális képességek fejlesztése a műszaki ábrázolás tanításában, in Gép, 67/4, 
2016, 14–20. o.
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A korai fejlesztéseim eredménye egy Flutter alapú alkalmazás volt, ami  
a Unity Játékmotor által kínált funkciókat is magába ötvözte. A Unity segítsé-
gével a program képes volt 3D modellek megjelenítésére a virtuális térben. Az 
objektumokkal a hallgatók interaktívkodhattak, forgathatták őket. Minden 
modellhez tartozott elől-, bal- és felülnézeti kép. Az ábrákra kattintva a modell  
a megfelelő nézetbe fordult be.

Az applikációban gyakorlófeladatok is elhelyezésre kerültek. Ezeknek a kitöl-
tésével a tanulók információhoz juthattak saját tudásszintjükre való tekintettel. 
2020-ban a funkciók első tesztelése hallgatói körben megtörtént. Megfigyeltem, 
hogy a szemeszter előrehaladtával a tanulók aktivitása és motivációja csök-
kent.[5]A későbbiekben kiemelt szempont lett számomra a felhasználók figyelmé-
nek és időbefektetéseinek serkentése.

A továbbiakban fejlesztési célkitűzésem lett, hogy a hallgatók applikációs 
„engagement”-jét és a programban már résztvevők jelenlétét minél tovább meg-
tartsam, növeljem a felhasználói (vásárlói) életút értéket – Customer Life-Time 
Value (CLTV). Ennek érdekében fontosnak tartottam a piacon jelenlévő más 
mobilappok felépítését megvizsgálni, sikerességük okát részletezni, majd a feltárt 
technikákat ötvözni az oktatásmódszertan eszközeivel. A modern termékek/app-
likációk sikerességét NirEyal, Horog-modelljében részletezi.[6]

2. HOROG MODELL

NirEyal Horog modelljében részletezi a mai modern alkalmazások sikeressé-
gét, működési alapelveit. Az applikációk felhasználói interakcióit 4 fő csoportra 
osztja, melyeket horog alakba helyez el. Ezen cselekvési ciklus hatására a hálózat 
bejárását követően jellemzően a használók újbóli cselekvési bevonzása sokkal va-
lószínűbb. A négy fő csoport:

• trigger (külső/belső),
• cselekvés,
• jutalom,
• befektetés.
A „trigger” valamely viselkedést kiváltó külső/belső tényező.[7] A digitális vi-

lág rengeteg lehetőséget kínál ezen ingerek kiszolgálására. Modern applikációs 
szempontból használatuk létfontosságú és elengedhetetlen. A triggerek azok az 
elemek, amik a felhasználókat (esetemben a hallgatókat, diákokat) a gondosan 

[5]  Biró István: Mobil alkalmazás fejlesztése Műszaki ábrázolás oktatásához és tanulásához, Új Nemzeti 
Kiválság Program 2020/2021, Tanulmánykötet, 2020, 21–29. o. 
[6]  Hooked, Eyal Nir: How to build habbit formin-products, Penguin, 2014.
[7]  Wood, W. – Neal, D. T.: A new look at habots and the habit-goalinter face, in Psychological Review, 
2007, 114/4, pp. 843–863. 
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kialakított, megformált tanulási ciklus ismételt elvégzésére fogják sarkalni. Vagy 
kiváltó okként jelen lesznek tanulási terükben, környezetükben.Típusaikat te-
kintve a kiváltó okok lehetnek külső és belső jellegűek.

A triggert okozatként követi valamely cselekvés, amely jutalom reményében 
tett viselkedésként jellemezhető. Az emberi cselekvéseink két alapvető mozgató 
csoportra bonthatók: 

• a végrehajtás könnyűségére,
• a pszichológiai motivációra.[8]

Fogg a modelljében e két összetevő összefüggését ábrázolja (2. ábra). Láthat-
juk, hogy minél nehezebb egy cselekvés, annak indikálásához annál nagyobb 
motivációra van szükség. Egyszerű cselekvések véghezvitele alacsony motiváció 
mellet sem garantált.

2. ábra: BJ Fogg viselkedés-modellje

Fogg a viselkedés létrejöttét három paraméterhez köti:
• a felhasználónak megfelelően motiváltnak kell lennie,
• képesnek kell lennie a cselekvés végrehajtására,
• cselekvést kiváltó triggerekre van szükség.

A Fogg-viselkedésmodellt a következő képlettel lehet jellemezni: V = MKT. Ahol:
• V – viselkedés,
• M – motiváció,
• K – képesség,
• T – Trigger.

[8]  What causes Behaviour Change?, BJ Fogg’s behaviour model, elérhető: www.behaviormodel.org (le-
töltve: 2021.11.11.)
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Magát a motivációt cselekvési energiaként jellemezhetjük.[9]

A felhasználónak bíznia kell az applikációnkban, termékünkben, hogy az 
megoldja a triggerként szolgáló problémát. Olds és Milner egerek agyának nuc-
leusaccumbensének ingerlésével váltottak ki cselekvési viselkedéseket.[10] Később 
Knutson és társai bebizonyították, hogy nem is a jutalom vesz rá a cselekvésre, 
hanem hogy csillapítsuk a jutalomra való vágyakozást.[11]

A változatos viselkedésnek, jutalomnak is hatalmas befolyásoló szerepe van.[12] 
A mai online videojátékokban elterjedt a „lootboxok” fogalma. A játékosok mik-
rotranzakciók lebonyolításával digitális tartalmakat vásárolhatnak. Ezen tartal-
mak kiléte pedig csak a vásárlást követően derül ki, változatos, bizonytalan hatást 
keltve. A jelenségnek viselkedést befolyásoló szerepe közismert és a marketing 
iparban széleskörben alkalmazott. Berns és társai megfigyelték, hogy a változa-
tosság egyaránt megnöveli a nucleusaccumbens aktivitását és a dopaminszintet, 
ezzel fokozva a jutalomvágyat.[13]

A változatos jutalmakat három fő fajtába tudjuk rendezni:
• törzsi jutalmak,
• vadászati jutalmak,
• belső jutalmak.

Ezen lépésnél a felhasználó valamilyen személyes erőforrást fektet a termékbe, 
alkalmazásba:

• idő,
• energia,
• társadalmi tőke,
• pénz.
A befektetések következménye az, hogy a felhasználói cselekvések hatására 

kellemesebb lesz a termék használata.
Az említett pontok elvégzésének segítségével vonzóbbá tehetjük a következő 

ciklus jutalmait.

[9]  Deci, E. L. – Ryan, R. M.: Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, develop-
ment and health, in Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49/3, 2008, pp. 182–185.
[10]  Olds, J. – Milner, P.: Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septalarea and 
other regions of ratbrain, in Journal of comparative psychological psychology, 47/6, 1954, pp. 419–427. 
[11]  Knutson, B. at al.: Dissociation of reward anticipation and outcome with event- related fMRI”, in 
Neuroreport, 12/17, 2001, pp. 3683–3687. 
[12]  Ferster, C. B. – Skinner, B. F.: Schedules of reinforcement, APA Psyc Info Database Record, 1957. 
[13]  Berns G. S. et al.: Predict ability modulates human brain response to reward, in Journal of neuros-
cience, 21/8, 2001, pp. 2793–2798. 
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3. TANULÁSI STRATÉGIÁK

Legtöbb esetben a tanulók a tananyagot csak töredékesen sajátítják el. Nem 
mindenki jó vagy kiváló tanuló. A tantárgyak teljesítéséhez elegendő az elégséges 
szint megszerzése, ami a felsőoktatásban jellemzően az aktuálisan számonkért 
tananyag 50%-a. Ennek ellenére sok esetben az oktatás tervezése teljes tananyag-
elsajátításra épül. Ebből fakadóan a rosszabbul teljesítő hallgatók már eleve hát-
ránnyal indulnak a következő tanulási fázisban. A hátrányt nem csak a lexikális 
tudás szintjén kell érteni, hanem a különböző tantárgyakhoz szükséges képes-
ségek és készségek fejlődésének visszamaradásán is. „Ha egy tanulónak például 
nem elég fejlettek az elemi számolási készségei, nincs esélye arra, hogy megtanul-
jon szöveges feladatot megoldani.” – Csapó Benő, 2005.[14]

Annak érdekében, hogy minden tanuló el tudja érni a számára megfelelő 
információkat, anyagokat, elkerülhetetlen a differenciáció és individualizáció. 
Egyszóval az oktatás perszonalizációja – Personalized System of Instruction, PSI. 
Ennek egy része már a felsőoktatásban bevezetésre került. A tanulók maguk dön-
tik el, milyen tempóban szeretnék tanulmányaikat folytatni.[15] A kreditrendszer 
bevezetésével az egyetemi tantárgyfelvétel a hallgatók saját preferenciáinak figye-
lembevételével történik.

Carroll modelljében a tanulási idő optimalizálásával foglalkozik.[16] Segítsé-
gével megállapítható a megtanulás foka, ami a tanulásra fordított idő és a teljes 
elsajátításhoz szükséges idő hányadosa.

A tanulásra fordított idő fő komponensei:
• rendelkezésre álló idő,
• tanuló kitartása.

A teljes elsajátítás idejét a következő tényezők befolyásolják:
• tanuló adottságai,
• oktatás minősége,
• a diák tananyag-megértési képessége.

A tanulók kitartását öt további befolyásoló tényezővel tudjuk körülhatárolni:
• motiváció,
• érdeklődés,
• teljesítményigény,

[14]  Csapó Benő: Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 
Budapest, 2005, 9. o. 
[15]  Csapó Benő: A perszonalizált oktatás, in Felsőoktatási Szemle, 1983/32, 513– 576. o.
[16]  Carroll, J.: A model of school learning, in Teachers college record, 64/8, 1963, p. 723.
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• szülői és tanári elvárások,
• énkép.

A modell által támasztott igényeket a mobilapplikációs környezetben a digitális 
világ eszközeivel jól tudjuk párosítani(4. ábra).[17]

3. ábra: A Carroll-féle modell applikációs illesztése

A rendelkezésre álló idő spektruma kitágul. A mobiltelefonunk szinte bárhol 
és bármikor hozzáférhető. A tananyagok elsajátítását könnyen végezhetjük utazás 
közben vagy egy ráérős pillanatban. Felhasználói igényekhez mérten természete-
sen szükséges a rövid, akár néhány perces elsajátítást igénylő anyagok készítése is.

A tanuló kitartására a különböző jutalmi és befektetési technikák kínálnak 
ideális megoldást. A Horog-modell lehetőségeinek kiaknázásával irányítot-
tan tudunk tanulói szokásokat kialakítani, melyek megkezdését és fenntartását  

[17]  Menyhártné Baracskai Melinda – Biró István – Csiszár Gergő: Az oktatási módszertan á-
talakulása a modern digitális környezetben: tanulói motivációs cselekvési képességek összefüggéshálózata, 
in Bodáné Kendrovics Rita: Projektoktatás a XXI. században, 2021, 163–181. o.
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a felhasználók befektetései (idő, energia, szociális tőke) tovább serkentik. A rend-
szer azonnali kiértékelő funkciói segítségével a hallgatók naprakész információ-
val rendelkeznek saját tudásukról. Adaptive learning szisztémában a tananyagok 
formálása perszonalizált oktatási formában is lehetséges. Ezt támogatja a digitális 
környezetben kialakított és monitorozott feladathalmaz. Nagyon fontos az appli-
kációba integrált személyiségtesztek jelenléte. Legtöbb esetben ezen tesztek célja 
az alábbi tulajdonságok mérése:

• jellem,
• introvertáltság,
• motiváltság,
• szorongás.
A motiváltság növelésére és a szorongási hajlam oldására a Fogg-modell több 

digitális lehetőséget és technikát is kínál. Az egyik, hogy a felhasználók standar-
dizált és validált teszteket végezzenek el. Így a teljes tanulási ciklust végigkísérő, 
személyre szabott tanrendet tudunk kialakítani.

4. APPLIKÁCIÓS FUNKCIÓK

Eyal modelljében a sikeres applikáció felhasználói ciklusmenetét négy fő 
pontban határozta meg – triggerek, cselekvések, jutalmak, befektetések. Ezekre  
a fő kritériumokra oktatási szemszögből is lehet paramétereket, funkciókat illesz-
teni. A továbbiakban felsorolt elemek programbéli implementációja még fejlesz-
tés alatt van. Hatékonyságuk vizsgálata egy későbbi kutatás témáját fogja képezni.

A hallgatók közvetlen környezetére való tekintettel jelenleg nem áll rendel-
kezésre elegendő adat. Annak érdekében, hogy effektív külső ingereket lehessen 
meghatározni, szélesebb rálátásra van szükség a tanulók tanulási szokásaira.  
A keresett és esetleges mobileszközzel gyűjthető célinformációkat a következő-
képpen lehet összefoglalni:

• lokáció (GPS adatok),
• aktív napszak,
• aktivitási időtartam és rendszeresség,
• zajterhelés,
• képernyőtávolság,
• képernyő fényerősség,
• akkumulátor kapacitás és erőforrás kihasználtság,
• mozgási sebesség (GPS adatok),
• alkalmazás háttérbehelyezés,
• hálózati lefedettség.
A felsorolt információk birtokában teljesebb képet kaphatunk a tanulási kö-

rülményekről és arról, hogy adott feltételek mellet milyen eszközök állnak ren-
delkezésünkre a tanulást kiváltó ingerek kiépítésére.
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Az alkalmazás kezdeti állapotában az egyszerű külső hatások indikálása kép-
zelhető el. Az m-learninggel támogatott tanulást kiváltó külső ok lehet egy kö-
zeledő zárthelyi dolgozat, vagy a tanmenetbe beépített, az alkalmazással végzett 
rendszeres órai munka. Eleve az app folytonos órai használata képes az állandó 
alkalmazáshasználati szokás kialakítására. Minél gyakoribb egy viselkedés, annál 
nagyobb az esély annak megmaradására, annál erősebb szokás alakítható ki.[18]

Az applikáció két fő cselekvési irányvonalat tud nyújtani. Egyrészt tananya-
gok célzott kiszolgálásának elősegítését, másrészt tananyagokkal kapcsolatos fel-
adatok, tesztek elérhetőségének biztosítását.

A hallgatói befektetések egyértelmű megtérülése a tantárgyak sikeres teljesí-
tése. Ellenben oda kell figyelnünk, hogy a felhasználó minden cselekvését vala-
milyen formában jutalmazzuk és az alkalmazás további használatára motiváljuk. 
Digitális tanulói csoportok, képességekhez mért létrehozásával versenyhelyzete-
ket teremthetünk a diákok között. A felhasználói differencializáció egybekötésé-
vel fokozhatjuk a kooperációk létrejöttét, az idő és energiabefektetési hajlandó-
ság mértékét. Ha a diákok látják, hogy a hozzájuk hasonló társaik befektetéseik 
hatására jól teljesítenek, akkor saját maguk is részt fognak venni a folyamatban. 

Oktatási-tanulási szempontból a három fő befektetési szempont: idő, energia 
és szociális tőke.

5. ÖSSZEGZÉS

Dolgozatom során megvizsgáltam a modern applikációk sikerességének 
okait. Elemeztem a különböző felhasználó bevonzási és megtartási technikákat. 
Szükségesnek és elengedhetetlennek látom ezen elemek integrálását a modern 
digitális oktatás részére. Ezen integráció megvalósítása nagyon jól illeszkedik  
a hagyományos oktatásmódszertan kereteibe. 

M-learning applikáció fejlesztésével, célzott, modern digitális oktatási tan-
anyagok készítésével és kiszolgálásával emelhető a hallgatói tanulási kedv és 
eredményesség. Következményképp csökkenthető a lemorzsolódás. A különbö-
ző motivációs stratégiák sikerességét jól mutatják az olyan (nem hiába) közked-
velt applikációk, mint a Facebook, Instagram, Twitter stb. Ezek sikeressége nem 
csupán az egyszerű közkedveltségen, népszerűségen alapul. Az esetükben hasz-
nált módszerek az oktatás részére is adaptálhatók.

[18]  Judah, Gaby – Gardner, Benjamin – Aunger Robert: Forming a flossing habit: an exploratory 
study of the psychological determinants of habit formation, in British journal of health psychology, 18/2, 
2013, pp. 338–353. 
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H A T VA N  Z O L T Á N [ 1 ]

In vitro tesztrendszer további elemeinek 
alkalmazása probiotikus baktériumtörzsek 

szelektálására

1. BEVEZETÉS

A probiotikumok élő mikroorganizmusok, amelyek kellően nagy mennyi-
ségben alkalmazva jótékonyan hatnak az emberi- és az állati szervezet egészségi 
állapotára (Fuller, 1989).[2] Pozitív élettani hatásaik egy része széles körűen el-
terjedt (Hill és mtsai, 2014).[3] Világszerte rengeteg baktériumtörzset izolálnak 
azzal a céllal, hogy kiemelkedő tulajdonságú, feltételezetten probiotikus törzseket 
találjanak köztük. A drága és komplikált állatkísérleteket meg kell előznie egy in 
vitro vizsgálatokból álló preszelekciós rendszernek, mellyel gyorsan, egyszerűen 
és költséghatékonyan kiválaszthatók azok a törzsek – akár több ezer izolátum 
közül is –, amelyek probiotikusnak bizonyulnak a majdani in vivo kísérletekben. 
Korábbi vizsgálataink során, erdélyi nyerstej-, aludttej-, valamint sajtmintákból 
izolált baktériumtörzseket (n = 217) teszteltünk, és összesen hat Gram-pozitív, 
nem hemolizáló, kataláz-negatív, jól aggregálódó, jó sav- és epesav-tűrő törzset 
találtunk közöttük. Egy nem jól aggregálódó, gyengén sav- és epesav-tűrő izo-
látum (E10) tesztelését is célul tűztük ki. Jelen munkánkban az így előszelektált 
törzsek (n = 6+1) antibiotikum-rezisztenciáját és antimikrobiális anyagok terme-
lésére való képességét vizsgáltuk. Az antibiotikum-rezisztenciáért felelős géneket 
hordozó baktériumok nem használhatók fel élelmiszerek előállításához, ezért a 
probiotikus törzsek antibiotikum-rezisztencia profiljának feltárása, valamint az 
általuk termelt antimikrobiális anyagok megismerése elengedhetetlen a probi-
otikus törzsek szelektálása során (Ouwehand és mtsai, 2016).[4] A preszelekciós 
munkát követően, munkánk célja az in vitro tesztrendszer további elemeinek ki-

[1]  MSc hallgató, Széchenyi IstvánEgyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Víz- és Környe-
zettudományi Tanszék. Témavezetők: Dr. Varga László, egyetemi tanár, SZE MÉK Élelmiszertudományi 
Tanszék és Dr. Süle Judit, tudományos munkatárs, MTKI Kft.
[2]  Fuller, R.: Probiotics in man and animals, in Journal of Applied Bacteriology, 66, 1989, pp. 365–378.
[3]  Hill, C. et al.: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus state-
ment on the scope and appropriate use of the term probiotic, in Nature Reviews Gastroenterology and 
Hepatology, 11, 2014, pp. 506–514.
[4]  Ouwehand, A. C. – Forssten, S. – Hibberd, A. A. – Lyra, A. – Stahl, B.: Probiotic approach to 
prevent antibiotic resistance, in Annals of Medicine, 48, 2016, pp. 246–255.
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dolgozása és értékelése volt, melynek keretében a kiválasztott baktériumtörzsek 
antibiotikum-rezisztenciáját és antimikrobiális aktivitását vizsgáltuk és genotí-
pusba sorolásukat is elvégeztük. A célunk olyan probiotikus törzs(ek) szelekciója 
volt, amely antimikrobiális hatású anyagokat termel patogén mikroorganizmu-
sokkal szemben, miközben nem rezisztens egyetlen antibiotikumra sem és gene-
tikailag a Lactobacillus nemzetségbe, vagy annak valamelyik utódnemzetségébe 
(Zheng és mtsai, 2020)[5] tartozik.

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

Kísérleteinket a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézeti Kft. mosonmagyaró-
vári részlegének K+F+I osztályának Mikrobiológia és Biotechnológia laboratóri-
umában végeztük.

2.1. A kísérletbe bevont baktériumtörzsek

Korábbi munkánk eredményei alapján, Erdélyben előállított nyers juhtej-, 
aludttej- és juhsajt-mintákból izolált 7 db baktériumtörzset vontunk be a vizs-
gálatokba. A kiválasztott törzsek RAPD-PCR módszerrel meghatározott egy-egy 
klóncsoportot képviseltek. Hat izolátum kiválóan teljesített a klasszikus mikro-
biológiai tesztek (telepmorfológia, Gram-festés, kataláz-próba, hemolízis-vizsgá-
lat), az autoaggregáció-vizsgálat, valamint a sav- és epesav-tűrés tesztek során, 
a hetediket (E10) pedig azért vontuk be további kísérleteinkbe, mert az előzetes 
eredmények alapján ez szerepelt leggyengébben az összes vizsgálatban. Kíváncsi-
ak voltunk, hogy a további tesztek során képes lesz-e jobb eredményeket elérni, 
vagy továbbra is minden fontos tulajdonságban jelentősen alulmúlja a többi tör-
zset.

[5]  Zheng, J. S. et al.: A taxonomic note on the genus Lactobacillus: description of 23 novel genera, 
emended description of the genus Lactobacillus Beijerinck 1901, and union of Lactobacillaceae and Leu-
conostocaceae, in International Journal of Systematic Evolutionary Microbiology, 70, 2020, pp. 2782–2858.
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1. táblázat: A kísérletekbe bevont saját izolálású és kontroll baktériumtörzsek felé-
lesztésének és fenntartásának körülményei

Törzs Belső 
azonosító

T / H / I / K*

Lacticaseibacillus paracasei subsp. tolerans NBRC 
15906**

E10 MRS / 37 ± 1 / 72 / AN

Levilactobacillus brevisATCC 14869** E15 MRS / 37 ± 1 / 72 / AN
Levilactobacillus brevisATCC 14869** E66 MRS / 37 ± 1 / 72 / AN
Levilactobacillus brevisATCC 14869** E92 MRS / 37 ± 1 / 72 / AN
Levilactobacillus brevisATCC 14869** E173 MRS / 37 ± 1 / 72 / AN
Levilactobacillus brevis ATCC 14869** E198 MRS / 37 ± 1 / 72 / AN
Lactiplantibacillus plantarum JCM 1149** E216 MRS / 37 ± 1 / 72 / AN
Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 B1 MRS / 37 ± 1 / 72 / AN
Lactococcuslactissubsp. lactis ATCC 11454 B4 MRS / 37 ± 1 / 72 / AN
Lactobacillus acidophilus LA-5 B10 MRS / 37 ± 1 / 72 / AN
Escherichia coli ATCC 8739 B40 CASO / 37 ± 1 / 24 / A
Staphylococcus aureussubsp.aureus ATCC 49775 B41 CASO / 37 ± 1 / 24 / A
Salmonella entericasubsp. entericaserovar.Enteritid-
is ATCC 13076

B51 CASO / 37 ± 1 / 24 / A

* T: fenntartó tápközeg, H: tenyésztési hőfok (°C), I: tenyésztési idő (óra), K: te-
nyésztési körülmény (A: aerob, AN: anaerob).

** Saját izolátumainkról a vizsgálatok végén, a genetikai azonosítás eredmé-
nyeként derült ki, hogy mely fajba tartozó törzsek.
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2.2. Antimikrobiális aktivitás vizsgálata

Az antimikrobiális aktivitás vizsgálatot az 1. ábra lépései szerint hajtottuk végre.  

1. ábra: Az antimikrobiális aktivitás vizsgálatának folyamata

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
5. cső 

Centrifugálás: 
7500 × g , 10 
perc, 4°C

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1. kezelés 2. kezelés 3. kezelés 4. kezelés 5. kezelés

Inkubáció: a patogén törzsek igényeinek megfelelően (37°C, 24 h, aerob)

Eredmények értékelése: gátlózóna átmérőjének mérése tolómérővel, agarlemezek 
fotózása

A patogén törzsekből OD600 = 0,1 optikai denzitású oldatok készítése steril fiziológiás 
sóoldatban

0,5 ml patogén törzsszuszpenzió (OD600 = 0,1) leoltása

Lemezöntés 25 ml TSA agarral

10 mm átmérőjű lyukak fúrása agarfúróval, agardarabok eltávolítása 

A felülúszókból 200–200 µl kipipettázása a lyukakba

2. passzálás: Törzsátoltás táptalajra                                                                                              
[Saját izolátumok, Lactobacillus acidophilus  ATCC 4356 és Lb. acidophilus  LA-5: 
MRS táptalajra (pH = 6,2); Escherichia coli  ATCC 5739, Staphylococcus aureus 

ATCC 49775 és Salmonella  Enteritidis ATCC13076: CASO táptalajra]

Törzsélesztés táplevesben                                                                                              
[Saját izolátumok, Lactobacillus acidophilus  ATCC 4356 és Lb. acidophilus LA-5: 
MRS levesben (pH = 6,2); Escherichia coli  ATCC 5739, Staphylococcus aureus 

ATCC 49775 és Salmonella  Enteritidis ATCC13076: CASO levesben]

1. passzálás: Törzsátoltás táptalajra                                                                                              
[Saját izolátumok, Lactobacillus acidophilus  ATCC 4356 és Lb. acidophilus  LA-5: 
MRS táptalajra (pH = 6,2); Escherichia coli  ATCC 5739, Staphylococcus aureus 

ATCC 49775 és Salmonella  Enteritidis ATCC13076: CASO táptalajra]

Törzsszuszpenzió elkészítése                                                                                               
(Saját izolátumok, Lactobacillus acidophilus  ATCC 4356 és Lb. acidophilus  LA-5) 5 

× 50 ml MRS levesben                                                                                                                                                                    

Antimikrobiális anyagok diffundálása: 20 perc (lamináris box alatt)

Centrifugálás: 4000 × g , 10 perc, 18°C

Centrifugált, 
élősejtes 
felülúszó, 

nincs szűrés 
(K1)

Centrifugált 
felülúszó 

hőkezelése: 
100°C, 30 

perc, 
vízfürdőben 

(K2)

Centrifugált 
felülúszó 
sterilre 

szűrése: 
CFS (K3)

Centrifugált 
felülúszó 
sterilre 

szűrése: 
CFS (pH = 
6,5)  (K4)

Centrifugált 
felülúszó 

sterilre szűrése: 
CFS (K5)

1., 2., 3., 4. cső 
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2.3. Antibiotikum-rezisztencia vizsgálat

MRS táptalajon felélesztettük a baktériumtörzseinket, majd a számukra op-
timális körülményeket biztosítva inkubáltuk őket. Ezután egy szoliter telepet át-
oltottunk újabb MRS táptalaj felszínére, hogy biztosan egy telepből induljunk ki 
és ne kevert tenyészettel dolgozzunk. 24 óra elteltével a felnövekedett telepekre 
10 ml desztillált vizet pipettáztunk és feloldottuk benne a telepeket, figyelve arra, 
hogy a táptalajt ne keverjük bele a szuszpenzióba. Az oldatot a Petri-csésze te-
tejéről Falcon-csőbe pipettáztuk át. Ezt követően a sejtszuszpenziók sűrűségét 
OD600 = 0,5 értékre állítottuk be BioMate 160 UV-Vis spektrofotométerrel. Min-
den egyes hígításnál visszaellenőriztük, hogy megfelelőek voltak-e a számítása-
ink. Ezután steril tamponos mintavevő-pálcákkal vittük fel a sejtszuszpenziókat 
a táptalajok (MRS agar, ISO-Sensitestagar, LSM agar) felszínére oly módon, hogy 
a táptalaj teljes felületét borítsa a felvitt mintamennyiség. 15 percen keresztül áll-
ni hagytuk a Petri-csészéket, hogy a mikrobák alkalmazkodhassanak a körülmé-
nyekhez. Mindezek után, kézi adagolóval felhelyeztünk Petri-csészénként 6 db 
antibiotikum-rezisztencia korongot (köztük 1 db üres korongot) és megfelelő kö-
rülményeket biztosítva inkubáltuk a lemezeket (37°C, 24 h, anaerob viszonyok). 
Az antibiotikum rezisztencia vizsgálatokhoz használt érzékenységi korongokról 
ad információt a 2. táblázat. Egy nap elteltével a lemezeken kialakult gátlózóná-
kat tolómérővel megmértük. A gátlózónák méretéből mindig levontuk a korong 
átmérőjét (6 mm).

2. táblázat: Az antibiotikum-rezisztencia vizsgálatokhoz használt érzékenységi 
korongok és azok hatóanyag-koncentrációi

Antibiotikum neve Hatóanyag-koncentráció (µg) Rövidítés
Ampicillin 10 AM10
Kloramfenikol 30 C30
Klindamicin 2 DA2
Eritromicin 15 E15
Gentamicin 10 CN10
Kanamicin 30 K30
Nalidixsav 30 NA30
Sztreptomicin 10 S10
Tetraciklin 30 TE30
Trimetoprim + Szulfametoxazol 1,25 + 23,75 SXT25
Vankomicin 30 VA30
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2.4. Genetikai azonosítás

A hét lépésből álló vizsgálati módszert a következőképpen hajtottuk végre: (1) 
genomi DNS feltárása; (2) 16S rDNS PCR futtatás; (3) agaróz gélelektroforézis; 
(4) gélfotó kiértékelése; (5) PCR termék tisztítása, DNS koncentráció és tiszta-
ság meghatározása; (6) DNS nukleotid-sorrend meghatározása (szekvenálás); (7) 
szekvenciaelemzés, kiértékelés.

3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

3.1. Antimikrobiális aktivitás vizsgálat eredményei

Az antimikrobiális aktivitás vizsgálat eredményeit összegzi a 3. táblázat. 

3. táblázat: Az antimikrobiális aktivitás vizsgálatának eredményei*
 
Gátló ágens 

 
Kezelés 

Gátolandó patogén baktérium 
Escherichia coli 

ATCC 8739 
Staphylococcus aureus 

ATCC 49775 
Salmonella 

Enteritidis ATCC 
13076 

Flóraszept Hígítatlan 8 14 9 
Afilact Fluid Hígítatlan 0 8 0 
E10 izolátum K1 0 0 0 

K2 0 0 0 
K3 0 0 0 
K4 0 0 0 
K5 0 0 0 

E15 izolátum K1 0 0 15,3 
K2 0 0 14,2 
K3 0 0 16,5 
K4 0 0 0 
K5 0 0 10,9 

E66 izolátum K1 0 0 7,3 
K2 0 0 13,8 
K3 0 0 13,7 
K4 0 0 0 
K5 0 0 11,7 

E92 izolátum K1 0 0 0 
K2 0 0 11,7 
K3 0 0 8,0 
K4 0 0 0 
K5 0 0 13,0 

E173 izolátum K1 0 0 20,8 
K2 0 0 22,3 
K3 0 0 17,5 
K4 0 0 5,8 
K5 0 0 20,5 

E198 izolátum K1 0 0 13,0 
K2 0 0 13,8 
K3 0 0 9,3 
K4 0 0 0 
K5 0 0 12,2 

E216 izolátum K1 0 0 16,0 
K2 0 0 15,0 
K3 0 0 15,0 
K4 0 0 0 
K5 0 0 18,0 

* A mm-ben feltüntetett eredmények 9 technikai × 2 biológiai ismétlés átlagértékei. 
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Összességében elmondható, hogy egyik tesztelt izolátumunknak sem volt hatá-
sa az E. coliés a Staphylococcus aureus vizsgált törzseire. Eredményeink hasonlóak 
Maragkoudakis és mtsai[6](2006) eredményeihez, akik nyerstejből Lb. acidophilus 
ACA-DC 295, Cheddar sajtból Lcb. paracasei subsp. paracasei ACA-DC 3345, Kas-
seri sajtból Lcb. paracasei subsp. tolerans ACA-DC 4038, valamint Feta sajt sólevé-
ből Lactiplantibacillus plantarum ACA-DC 146 törzseket izoláltak és azok antimik-
robiális aktivitását tesztelték agardiffúziós lyuktesztekkel. Megállapították, hogy a 
29 db tejsavbaktérium izolátum sejtmentes felülúszójának egyike sem gátolta a pa-
togén E. coli, a Salm.Typhimurium és a Helicobacterpylori törzseinek szaporodását.

3.2. Antibiotikum-rezisztencia vizsgálat eredményei

A vizsgálatok során felmerült, hogy a tejsavbaktériumok tenyésztéséhez álta-
lánosan használt MRS tápközeg antagonista hatást fejthet ki az egyes antibioti-
kumokkal szemben. E hatás kiküszöbölésének érdekében fejlesztették ki az LSM 
tápközeget, amely 90%-ban Iso-Sensitestagarból és 10%-ban MRS agarból áll. Az 
LSM táptalaj bizonyítottan elősegíti a laktobacilluszok és a bifidobaktériumok 
szaporodását,miközben minimalizálja a potenciális antagonizmust a tápközeg 
komponensei és a tesztelt antimikrobiális szerek között (Huys és mtsai, 2002[7]).

Vizsgálataink eredményei a 4. táblázatban láthatók. Mind a Lb. acidophilus 
ATCC 4356, mind az előszelektált izolátumaink rezisztensnek bizonyultak van-
komicinre és nalidixsavra, amire magyarázatul szolgál Charteris és mtsainak 
(2001)[8] közlése, miszerint a Lactobacillus fajok eredendően nalidixsav-rezisz-
tensek. Wolupeck és mtsai (2017)[9] Lactobacillus törzsek antibiotikum-reziszten-
ciáját tanulmányozva azt tapasztalták, hogy az összes törzsük rezisztens ciproflo-
xacinra, gentamicinre, sztreptomicinre és vankomicinre, ugyanakkor viszont 
érzékeny tetraciklinre, valamint kloramfenikolra. A mi izolátumaink – és a Lb. 
acidophilus ATCC 4356 is – hasonlóképpen érzékenynek mutatkoztak az utóbbi 
két antibiotikumra.

[6]  Maragkoudakis, P. A. – Zoumpopoulou, G. – Miaris, C. – Kalantzopoulos, G. – Pot, B. – 
Tsakalidou, E.: Probioticpotential of Lactobacillus strainsi solated from dairy products, in International 
Dairy Journal, 16, 2006, pp. 189–199.
[7]  Huys, G. – D’Haene, K. – Swings, J.: Influence of the culture medium on antibiotic susceptibility 
testing of food-associated lacticacid bacteria with the agar overlay disc diffusion method, in Letters in 
Applied Microbiology, 34, 2002, pp. 402–406.
[8]  Charteris, W. P. – Kelly, P. M. – Morelli, L. – Collins, J. K. (2001): Gradient diffusion antibi-
otic susceptibility testing of potentially probiotic lactobacilli, in Journal of Food Protection, 64, 2001, pp. 
2007–2014.
[9]  Wolupeck, H. L. – Morete, C. A. – Dalla Santa, O. R. – Luciano, F. B. – Madeira, H. M. F. – De Ma-
cedo, R. E. F.: Methods for the evaluation of antibiotic resistance in Lactobacillus isolated from fermented 
sausages, in Ciência Rural, 2017, 47 e20160966.
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Említést érdemel, hogy a Lb. acidophilus ATCC 4356 nem szaporodott 
Iso-Sensitest táptalajon, a vizsgálat eredménye ezért értékelhetetlennek bizonyult 
(4. táblázat). Huys és mtsai (20027) szintén arra a következtetésre jutottak, hogy 
az Iso-Sensitest tápközeg általánosságban nem ajánlható tejsavbaktériumok anti-
biotikum-érzékenységének tesztelésére.

4. táblázat: Az antibiotikum-rezisztencia vizsgálatok eredményei*

* A mm-ben feltüntetett gátlózóna-átmérők 3 technikai × 2 biológiai ismétlés átlag- és szórásértékei.

** CN10: 10 μg gentamicin, C30: 30 μg kloramfenikol, VA30: 30 μg vankomicin, 
S10: 10 μg sztreptomicin, E15: μg eritromicin, DA2: 2 μg klindamicin, AM10: 10 μg 
ampicillin, TE30: 30 μg tetraciklin, K30: 30 μg kanamicin, NA30: 30 μg nalidixsav, 

SXT25: 1,25 μg trimetoprim + 23,75 μg szulfametoxazol.

3.3. Genetikai azonosítás eredményei

A genetikai azonosítás eredményeit az 5. táblázat foglalja össze. Látható, hogy 
az erdélyi nyerstej-, aludttej- és sajtmintákból izolált törzsek mindegyike a lak-
tobacilluszok közé tartozott. A szekvenálás nyomán sikerült egy Lcb. paracasei 
subsp. tolerans-t, öt Levilactobacillus brevis-t és egy Lpb. plantarumot beazono-
sítani. A pontosság 99–100%-os volt, tehát az azonosítás mindenhol egyértelmű 
eredményt hozott.
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5. táblázat: A genetikai azonosítás eredményeinek összefoglalása

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen munkánkban az előszelektált törzsek (n = 7) mikrobaellenes aktivitását 
agardiffúziós lyukteszttel vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az E15, E66, E173, 
E198 és E216 azonosítószámú törzsek gátolták a Salmonella Enteridis ATCC 
13076 törzs szaporodását éppúgy, mint a kontroll törzs (Lactobacillus acidophilus 
ATCC 4356). Az antibiotikum-rezisztencia vizsgálatok korongdiffúziós tesz-
ttel történtek. Az izolátumok több antibiotikummal szemben is rezisztensnek 
bizonyultak, ezért nem használhatóak fel probiotikus termékek előállításához.  
A probiotikus törzsek szelektálására szolgáló in vitro tesztrendszer további ele-
meinek kimunkálására és alkalmazására irányuló törekvésünk összességében 
sikeres volt. Az egyes lépéseket nem okvetlenül szükséges tovább finomítani, hi-
szen már jelenlegi formájukban is alkalmasak akár nagyobb izolátummennyiség 
előszelektálására. Amennyiben a törzseket probiotikumként tervezzük felhasz-
nálni, érdemes lehet számos, egyéb patogén mikrobára gyakorolt gátló aktivi-
tásukat tesztelni, valamint az átadható antibiotikum-rezisztenciagének jelenlé-
tét molekuláris biológiai módszerekkel feltérképezni. Az in vitro tesztrendszer 
összes elemének alkalmazása során, izolátumaink között nem találtunk olyat, 
amely teljes biztonsággal alkalmazható lenne probiotikus termékek előállításá-
hoz. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy tesztrendszerünk alkalmas a nem biz-
tonságos izolátumok hatékony kiszűrésére.
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M I H Á L Y  L A U R A  D O M I N I K A [ 1 ]

Mi a közös a Covid-19-ben és a magánjogi  
definíciós problémákban?

1. BEVEZETÉS

2019 decemberében a kínai Vuhanban vírusos tüdőgyulladás ütötte fel a fejét, 
mely hamarosan a világ valamennyi országában elterjedt. A vírusos megbetege-
dés Covid-19 néven vált ismertté.  A betegség terjedésével párhuzamosan a sajtó 
részéről megkezdődött az ezzel kapcsolatos egészségügyi hatások, társadalmi és 
szociális következmények kommunikálása, ugyanakkor kevesebb szó esik a vírus 
jogi jelentőségéről. Tanulmányom célja e joghézag kitöltése.

A válasz röviden: vis maior.
Egészségügyi kockázatok, utazási korlátozások, oltási hajlandósággal kapcso-

latban felmerülő viták. Néhány olyan téma, melyekkel napi szinten találkozunk 
a médiában. Ugyanakkor, a Covid-19 pandémia vonatkozásában egyre gyakrab-
ban hallani magánjogi jogviszonyokban a szerződésszegő fél részéről a vis mai-
orra történő hivatkozást. 

A 2019-ben kitört pandémia kétségkívül valamennyi jogterületre hatást gya-
korol, jogalkalmazási nehézségeket okoz, változásokat indukál. Ezek a következ-
mények, a vis maior és az előreláthatóság, elvárhatóság problémájának értelme-
zése kiemelkedő szerepet fog játszani a pandémia okozta szerződésszegéseknél.

Mint azt tanulmányom címe is mutatja, elsődlegesen a polgári jog, azon belül 
is a kötelmi jog területére fókuszálok. Vizsgálatom kereszttüzében az a kérdés 
áll, hogy vajon minősülhet-e vis maiornak a Covid-19, lehet-e rá eredményesen 
hivatkozni szerződésszegés esetén?

Néhány fontos kérdés, melyre választ szeretnék adni kutatásommal: Hogyan 
definiálható a vis maior fogalma és tartalma? Minősíthető-e ennek tükrében vis 
maiornak a Covid-19 pandémia? Milyen gyakorlati megoldásokat volna érdemes 
kimunkálni a jogviták és jogbizonytalan helyzetek elkerülése érdekében?

Célom a definíciós problémák áttekintését követően egy lehetséges megoldási 
javaslat felvázolása. 

Sajnálatos módon a pandémia életünk valamennyi területét átfogja. A jogá-
szoknak, mint a „társadalom mérnökeinek” kiemelt felelősségük van a jogbizton-

[1]  SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogász. Témavezető: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit, 
egyetemi tanár, SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék.
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ság megteremtésében, egy olyan szabályozási koncepció kimunkálásában, mely 
lépést tud tartani a változó viszonyokkal.  Felelős társadalomként a védekezéshez 
az is hozzátartozik, hogy átlátható és biztonságos környezetet teremtsünk a jog-
viszonyok szereplőinek.

Ahhoz, hogy megállapítsuk, a pandémia megfeleltethető-e a vis maior fogal-
mának és ezáltal eredményesen lehet-e rá hivatkozni a felelősség alóli mentesülés 
érdekében, érdemes áttekinteni az eltérő definíciókat.

2. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALOMMEGHATÁROZÁSA

Az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottság kontra Olaszország ügyben[2] 
hivatkozik a 1150/2000 rendelet 17. cikk (2) bekezdésére, mely a vis maior fo-
galmát tartalmazza.[3] Eszerint a vis maior „rendkívüli és előreláthatatlan, az 
arra hivatkozón kívül álló körülményekre vonatkozik, amelyek következményeit  
a legnagyobb gondosság mellett sem lehet elkerülni. A vis maior fogalmát alkotó 
egyik elem az erre hivatkozni szándékozó személyen kívül álló esemény bekövet-
kezte, vagyis egy olyan tény megvalósulása, amely e személy beavatkozási szférá-
ján kívül történik.”

A jogintézmény egészen a római jogig vezethető vissza, mely korban olyan el-
lenállhatatlan erőt értettek alatta, melynek az emberi gyengeség nem tud ellenáll-
ni.[4] Az erőhatalom olyan károsító esemény, amelyről teljességgel bizonyos, hogy 
a vele szembeni védekezés eleve lehetetlen és eredménytelen (casus cui resisti non 
potest).[5] Az egyes fordítások is az erő hatalmasságát tükrözik, mint amilyen az 
angol act of God, vagy a német höhere Gewalt, melyek isteni, vagy felsőbb erőként 
fordíthatók magyarra.[6]

Ide sorolhatók egyrészt a természeti katasztrófák (pl. földrengés, árvíz), va-
lamint egyes társadalmi megmozdulások (pl. forradalmak, háborúk). A kor 
megítélése szerint a vis maiorért senki sem volt felelőssé tehető, kivéve, ha azt 
kifejezetten vállalta a szerződésben, vagy amennyiben az neki felróható okból 
következett be.[7] E fogalommeghatározás párhuzamba állítható az EU hatályos 

[2]  EU Bíróság C-334/08. sz. ítélete (2010.07.08.)
[3]  A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728 határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000 
rendelet 17. cikk (2).
[4]  Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Budapest, 2012, 430. o.
[5] Boóc Ádám: Remarks on the effects of the coronavirus pandemic on the Hungarian contract law,  
https://jog.tk.hu/blog/2020/04/remarks-on-the-effects-of-the-coronavirus-pandemic-hu, 2021.09.01.
[6]  Uo.
[7]  Ferenczy Balázs: Koronavírus: Mi a helyzet a vis maior, illetőleg MAC/MAE klauzulákkal  
a járványügyi veszélyhelyzet idején?, https://arsboni.hu/koronavirus-mi-a-helyzet-a-vis-maior-illeto-
leg-mac-mae-klauzulakkal-a-jarvanyugyi-veszelyhelyzet-idejen/, 2021.09.22.
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definíciójával, mely szintén megköveteli az elkerülhetetlenséget és azt, hogy  
a szerződésszegő félnek ne legyen felróható a körülmény bekövetkezése, mely a 
vis maiorhoz – ezen keresztül pedig a szerződés megszegéséhez – vezetett.

3. KÜLFÖLDI KITEKINTÉS AZ ELMÉLETI MEGOLDÁSOK TÜKRÉBEN

Tekintsük át, hogy létezik-e egységes definíció, mely kiindulási alapot szol-
gáltathat.

Az angol jogban a vis maiort nem tekintik elismert jogelvnek. Azonban, a bí-
rósági eseteket vizsgálva megállapítható, hogy a puszta kellemetlenség, nehézség, 
a szerződés teljesítésével járó pénzügyi veszteség nem elégséges ahhoz, hogy a fél 
mentesüljön a szerződésszegés jogkövetkezményei alól.[8]

E körben kuriózumként megemlíteném a Dél-Afrikai Köztársaság jogát, mely 
szintén angolszász precedensrendszeren alapul, ennek ellenére mégis megtalál-
ható benne a vis maior terminusának alkalmazása. A vis maior Isten vagy ember 
cselekedete, amely előre nem látható és amelyet a szerződést megkötő felek nem 
tudnak kontrollálni, és amely objektíve lehetetlenné teszi az egyik vagy mindkét 
fél számára a kötelezettségek teljesítését.[9]

Az Egyesült Királyság bírósága egy 2020-as ügyben állapította meg, hogy a vis 
maior pusztán egy kifejezés, mely olyan események felsorolására szolgál, melyek 
meghatározott kritériumokkal rendelkeznek. A lista ad értelmet a kifejezésnek és 
nem fordítva.[10]

Amikor azt szeretnénk megállapítani, hogy egy adott ügy kapcsán vis maiornak 
tekinthetjük-e a Covid-19 okozta körülményeket, elsőként azt szükséges tisztáz-
nunk, hogy pontosan mi is az a körülmény, mely a szerződésszegést okozta: maga  
a járvány, vagy a terjedésének akadályozására bevezetett hatósági intézkedések?

Emellett, ha megállapításra is kerül, hogy a koronavírus polgári jogi értelem-
ben vis maiornak tekinthető, korántsem biztos az, hogy egy konkrét jogügylet 
kapcsán ténylegesen vis maior helyzetként kerülne megítélésre. Ezért is találó 
az a szentencia, mely szerint a magánjogban minden definíció veszélyes, mivel 
könnyen kiforgatható.[11]

[8]  Aceris Law LLC: COVID-19, Force Majeure and Arbitration, https://www.acerislaw.com/co-
vid-19-force-majeure-and-arbitration/, 2021.09.12.
[9]  Kahle, G. – Wilson,Y.: Force majeure and contractual obligations (COVID-19), https://www.fi-
nancialinstitutionslegalsnapshot.com/2020/03/force-majeure-and-contractual-obligations-covid-19/, 
2021.09.22.
[10]  Sucden Middle-East vs. Yagci Denizcilik ve Ticaret Ltd Sirketi (The ‘MuammerYagci’), 2020, 1 
Lloyd’sRep. 107, Queen’s Bench Division (Commercial Court).
[11]  „Omnis definitio in iure civili periculosa est; parum est enim, ut non subverti posset”, Digesta 
(D50.17.202).
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A francia jog már konkrét fogalommeghatározást rögzít, mely a polgári tör-
vénykönyvben is szerepel, és lényegi hasonlóságot mutat a fentebb már kifejtett 
mentesüléshez szükséges hármas konjunktív feltétellel.[12] Fontos hozzátenni 
a francia meghatározáshoz, hogy amennyiben az akadály csupán ideiglenes,  
a kötelezettség teljesítése csak felfüggesztésre kerül, kivéve, ha az ennek eredmé-
nyeként bekövetkező késedelem igazolja a szerződés felmondását. Ha azonban 
állandó, a szerződés törvény erejénél fogva megszűnik, és a felek mentesülnek 
folyamatos kötelezettségeik teljesítése alól (elsősorban akkor, ha nem vállalták 
szerződésben a körülmény kockázatának viselését, vagy ha korábban nem hívták 
fel őket a teljesítésre).[13]

Említést kell még tenni a francia Ptk.-ba újonnan beillesztett 1195. cikkről, 
mely lehetővé teszi a vis maiorra való hivatkozást, kivéve, ha van olyan kifejezett 
szerződéses rendelkezés, amely kizárja annak alkalmazását. Ha ugyanis

I. a körülmények lényegesen megváltoztak;
II. melyet a szerződés megkötésekor nem lehetett előre látni;
III. amely a szerződés teljesítését túlzottan megterhelővé tenné, és
IV. az erre hivatkozó fél szerződéses úton nem vállalta nehézségek kockáza-

tának vállalását,[14]

a fél kérheti szerződéses partnerét a megállapodás újratárgyalására. Dogmati-
kai értelemben, mivel egy létező szerződésről van szó, ez a szerződés módosítását 
eredményezi.Az újratárgyalási időszak alatt azonban a feleknek továbbra is eleget 
kell tenniük szerződésben vállalt kötelezettségeiknek.[15]Amennyiben az újratár-
gyalás sikertelen, a felek dönthetnek úgy, hogy felmondják a szerződést, vagy azt 
felülvizsgálat érdekében bíró/választott bíró elé utalják.

Érdemes foglalkozni a kínai jog megítélésével, ugyanis az ottani bíróságok 
kifejezetten sokat foglalkoztak e kérdés tárgyalásával. A kialakult gyakorlat vis 
maiornak tekint minden olyan objektív körülményt, mely előre nem látható, 
elkerülhetetlen és leküzdhetetlen, és amely részben vagy egészben mentesíti az 
érintett felet a felelősség alól, feltéve, hogy észszerű időn belül a másik felet értesí-
ti és bizonyítékot szolgáltat a körülményről.[16] A három konjunktív feltételt, me-
lyet a magyar, valamint a francia jog is ismer, itt is felfedezhetjük. Követelmény 
továbbá az értesítési kötelezettség is, melynek megfelelő időn belül kell megtör-
ténnie. Ennek megítélése a bírói mérlegelésen múlik, fontos hozzá ismerni az eset 
összes körülményeit.

[12]  Code Civil 1218. cikk.
[13]  Code Civil 1351. cikk.
[14]  Code Civil 1195. cikk.
[15]  Aceris Law LLC: i.m.
[16]  The Law of the People’s Republic of China117-118. cikk
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Végezetül, az angol joghoz hasonlóan, bár a Ptk. (BGB)[17] és a közúti közleke-
désről szóló törvény[18] is említést tesz róla, ugyanakkor nincs definitíve meghatá-
rozva az elemi csapás fogalma Németországban sem.

4. A HAZAI DEFINÍCIÓ ISMERTETÉSE, PROBLEMATIKÁJA

Törvényi definíció hiányában, hazánkban a bírói gyakorlat munkálta ki a vis 
maior fogalmát. A Kúria egy eseti döntése szerint a vis maior olyan mértékű és 
a felek ellenőrzési körén kívül eső ellenálhatatlan erőt jelent, melyet senki sem 
tud elhárítani.[19] A körébe tartozó események az érvényesen létrejött szerződés 
teljesítését nem csupán megnehezítik, hanem emberi erővel el nem hárítható 
módon lehetetlenné teszik.[20] Ennek értelmében a már megkötött szerződések 
vonatkozásában a Covid-19-világjárvány megjelenése vis maiornak minősül. Az 
eredményeként meghozott védelmi intézkedések hatásait és így ezek vis maior 
létét minden egyes szerződésnél külön-külön vizsgálni kell.

Az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szabályzata is meghatározza a vis 
maior fogalmát: „vis maior teljesítés-gátló oknak minősül a szerződés megkötése 
után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, 
a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon kül-
ső körülmények és események, amelyek nem tartoznak a vis maior-ra hivatkozó 
fél rendes üzleti kockázatának körébe.” A szabályzat példálózó felsorolása[21] rész-
beni átfedést mutat a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) példáival, ugyan-
akkor a járvány kifejezetten nem szerepel benne. Ennek ellenére, az utólagos jog-
szabályváltozás kategóriájába beletartozhatnak azok a kormányrendeletek, egyéb 
jogszabályok, melyek a járványhelyzetre tekintettel kerültek elfogadásra és léptek 
a szerződés megkötését követően hatályba.

5. DE LEGE FERENDA JAVASLAT

Két oldalról érdemes a szabályozási javaslatot megközelíteni: az egyik a jogá-
szi hivatás (ide értve a jogalkotó/jogalkalmazó szerveket), a másik pedig a szer-
ződő partnerek köre.

[17]  Bürgerliches Gesetzbuch 206. és 701. §§
[18]  Straßenverkehrsgesetz 7. §.
[19]  BH2014.147.
[20]  Mi az a vis maior és mikor lehet rá hivatkozni?, https://forbes.hu/uzlet/mi-az-a-vis-maior-es-mikor-
lehet-ra-hivatkozni/, 2021.10.17.
[21]  MKIK Vis Maior Szabályzata.

https://forbes.hu/uzlet/mi-az-a-vis-maior-es-mikor-lehet-ra-hivatkozni/
https://forbes.hu/uzlet/mi-az-a-vis-maior-es-mikor-lehet-ra-hivatkozni/
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5.1. Megoldási javaslatok a jogászi hivatás oldaláról

A Ptk.-hoz fűzött miniszteri indokolás szerint a járvány vis maiornak mi-
nősül, melyet a jogi szakirodalom is alátámaszt. Azonban a definíciós problé-
mák elkerülése érdekében érdemes volna a Kúria által kidolgozott definíciót  
a Ptk.-ban is rögzíteni. Mivel a diszpozitivitás főszabályát a Ptk. rögzíti a legtöbb 
szerződés esetében, ezért a szerződésekben a Ptk. rendelkezéseitől a felek egyező 
akarattal eltérhetnek. 

Ennek ellenére, a diszpozitivtás alól van néhány kivétel, mely az eltérést ki-
fejezetten tiltja (ilyennek minősülnek a fogyasztói szerződések, az ÁSZF-re vo-
natkozó szabályok, a legtöbb társasági jogi szabály), az adott rendelkezéstől való 
eltérés semmisségének deklarálásával. A fogalmak sem engednek eltérést, így ab-
ban az esetben, ha a vis maior is egzakt módon definiálva volna a Ptk.-ban, akkor 
bár a felek enyhébb rendelkezéseket is megállapíthatnának, de magát a definíciót 
nem határozhatnák meg másképp.

Ennek előnye volna, hogy egyrészt tehermentesítené a bíróságokat az alól, 
hogy esetről-esetre kelljen eldönteniük, hogy az adott körülmény vis maiornak 
minősül-e, másrészt jogbiztonságot, előreláthatóságot és kiszámíthatóságot ered-
ményezne. Továbbá, a felek sokkal megfontoltabban kötnék meg a jövőre vonat-
kozó szerződéseiket.

A másik kérdés az időbeliség, melyet szintén érdemes volna kodifikálni. Ha 
a felek a Covid-19 kitörését követően kötöttek szerződést, úgy gondolom, hogy 
a vis maiorra való hivatkozás nem állja meg a helyét, hiszen számolniuk kellett 
volna reasonable man-ként azzal, hogy esetleg olyan korlátozó hatósági intézke-
dések születnek, melyek megnehezítik, vagy ellehetlenítik a teljesítést.

A Covid-19 kitörése előtt kötött szerződések vonatkozásában akkor fogad-
nám el a vis maior hivatkozást, ha fennáll közvetlen ok-okozati összefüggés  
a szerződés hibás teljesítése és a körülmény között (ami adott esetben lehet maga 
a járvány, vagy a megfékezése érdekében tett hatósági intézkedések).

E körben jelentősége van annak is, hogy a WHO mikor hirdette ki a szük-
séghelyzetet és nyilvánította a Covid-19-járványt pandémiának. Mivel a járvány 
megjelenésének időpontja más és más volt az egyes földrészek, országok eseté-
ben, így eseti megítélés alá esik az, hogy egy adott időpontban adott szerződő 
partnereknek adott piacon, iparágban mivel kellett számolniuk. Ez megnehezíti 
a szabályozás egységesítését is, hiszen mindenképpen meg kell határozni egy idő-
pontot, mely vízválasztónak tekintendő.

A fentiek gyakorlati megvalósítását az alábbi szakasz Ptk.-ba integrálásával 
képzelem el:

(1) Vis maiornak az a természeti vagy emberi eredetű ellenállhatatlan erő (to-
vábbiakban: körülmény) minősül, amely abszolút jellegű, azaz az emberek szá-
mára elérhető eszközökkel nem hárítható el.
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(2) Nem mentesülhet a felelősség alól a szerződésszegő fél
a) ha nem állapítható meg közvetlen ok-okozati összefüggés a szerződéssze-

gés és a hivatkozott vis maior körülmény között;
b) nem tett meg minden tőle telhetőt a kármegelőzés és kárenyhítés érdeké-

ben;
c) nem értesítette a másik felet haladéktalanul a vis maior körülmény felme-

rüléséről.
(3) Amennyiben a vis maior körülmény a szerződését megelőzően merült fel, 

nem mentesülhet a szerződésszegő fél a felelősség alól, kivéve, ha a körülményről 
való tudomásszerzés nem volt általában elvárható.

5.2. A szerződő felek felelősségének ösztönzése

A szerződő felek esetén nagyon fontos, hogy körültekintően kössenek szerző-
dést, alaposan mérlegelve a fennálló körülményeket. Emellett lényeges az is, hogy 
kárenyhítés, kárelhárítás hiányában – ahogy azt az eddigi bírósági gyakorlat is 
mutatja – a vis maior, mint mentesülési feltétel ne állja meg a helyét.

Lehetőség van ún. vis maior klauzulák beépítésére a szerződésbe. Bár a Ptk. 
módosításával a definíciós problémák letisztázására nem volna szükség, ennek 
ellenére egy fehér-, és feketelista elkészítését javaslom. A feketelista azokat a kö-
rülményeket tartalmazná, mely esetén a felek nem mentesülhetnek a felelősség 
alól szerződésszegésük esetén. A fehérlista viszont néhány olyan körülményt so-
rolna fel, melyek további vizsgálat nélkül is mentesülést eredményeznének (ilyen 
lehet például a karantén elrendelése a féllel szemben).[22]

Emellett rögzítenék néhány hasznos tanácsot, melyek a hazai gyakorlat átte-
kintése során merültek fel.

Első lépésben érdemes azonosítani a stratégiai partnereket, majd megvizs-
gálni azt, hogy a velük kötött szerződésekben szerepelnek-e a már említett vis 
maior klauzulák (vagy ehhez hasonló rendelkezések). Ezért is fontos az, hogy  
a vállalatok különös figyelmet fordítsanak a partnerekkel való kommunikációra, 
valamint ennek írásbeli dokumentálására.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az egyik kiindulópontnak az tekinthető, 
hogy a járvány és a járványügyi rendelkezések olyan általános társadalmi hatás-
sal járnak, melyek nem voltak szerződés megkötésekor előre láthatók, és melynek 
következményeit mindenkinek viselnie kell. Ha a szerződést azt követően kötöt-
ték, hogy a járvány elterjedésével számolni kellett, akkor az előreláthatóság más 
megítélés alá esik. 

[22]  Szabó Zsuzsanna: Semmit sem érnek a vis maior klauzulák – így védheti be magát a Covid hatásával 
szemben, https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/szerzodes-kereskedelem-vis-maior-jarvany-covid-jal-
sovszky.715415.html, 2021.10.06.

https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/szerzodes-kereskedelem-vis-maior-jarvany-covid-jalsovszky.715415.html
https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/szerzodes-kereskedelem-vis-maior-jarvany-covid-jalsovszky.715415.html
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Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szerződéses jogviszonyra gya-
korolt hatás vizsgálata során érdemes különbséget tenni a járvány (jogi) ténye és  
a járványügyi rendelkezések (jogi) ténye között, és mind a kettőnek a hatását 
külön kérdésként vizsgálni, még akkor is, ha ez az adott jogviszony esetében ösz-
szemosódik, vagy azonos eredményre vezet.

Kiemelt jelentősége van az értesítési kötelezettségnek is, amit egyúttal a Ptk. 
is előírna. Nagyon fontos, hogy az értesítés kézhezvételét követően első lépésként 
történjen meg az értesítés minősítése, tehát annak meghatározására, hogy mire is 
hivatkozik a szerződéses partner. Kiemelendő, hogy a késedelem (egy bizonyos 
ideig) okszerűen nem okozza a szerződés megszűnését (tehát nem ad alapot fel-
mondásra), míg a teljesítés lehetetlenné válása (ha igazolt), igen.

6. ZÁRÓGONDOLATOK

Bár a meghatározás viszonylag egyszerűnek mutatkozik, ennek ellenére ru-
galmasan értelmezhető, ezáltal a felelősséget a jogalkalmazóra hárítva.

Prognosztizálható, hogy a Covid-19 csak egy a sok járvány közül, mellyel  
a közeljövőben számolnunk kell. A társadalmi és egészségügyi kihívások szapo-
rodni fognak, mely egy eltérő jogi szabályozást és kikristályosodott előretekintést 
igényel. Ahogy lassan a járvány is életünk részét képezi, szükséges alkalmazkod-
nunk a kihívásaihoz, felkészülve a váratlan eseményekre.

A vészhelyzeti reagálások és a kormányrendeleti intézkedések (bár hatályukat 
vesztik a veszélyhelyzet megszűnésével), ugyanakkor egyes rendelkezéseik két-
ségkívül átültetésre kerülnek majd a jogrendszerbe, annak permanens részévé 
válva. Elengedhetetlen az alapos mérlegelés és vizsgálat, hogy a leginkább alkal-
mazható megoldások kerüljenek be a jogszabályokba.

Természetesen ennek ellenére a bíróságokra hárulna a feladat, hogy eldönt-
sék, hogy az adott körülmény megfelel-e a feltételeknek, ugyanakkor a fogalom 
Ptk.-ba emelésével és az időbeliségre vonatkozó rendelkezés törvénybe foglalásá-
val valamilyen szinten megvalósulhatna a tehermentesítés.
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A M B R U S  B Á L I N T [1]

Adatgyűjtési technológiák fejlesztése a precíziós 
növénytermesztésnél, különös tekintettel a magajáró 

berendezésekre

1. BEVEZETÉS

Az utóbbi időben több tanulmány is felhívta a figyelmet arra, hogy ismét pa-
radigmaváltásra van szükség. Longchamps et al. 2018-ban közölt tanulmánya 
szerint a mezőgazdaság jelenlegi kedvezőtlen hatásai a bioszférára nem csök-
kenthető a tradicionális kísérletekre alapozott kutatások nyújtotta ismeretekkel.[2] 

Paradigmaváltásra van szükség azért is, mert a káros jelenség érzékelését és a reakci-
ót, a káros hatások és a válaszok kidolgozása közötti időt csökkenteni kell. Változtatni 
kell a tudományos megközelítés módszerein is. Ki kell zöldíteni a precíziós termelést, 
mert az az agrár-ökológiai szempontból nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Sajnos a precíziós technológia sem váltotta be agrár-ökológiai szempontból  
a hozzá fűzött reményeket. A precíziós technológia fejlesztésével kapcsolatban az 
elmúlt 25 évben szerzett tapasztalataink megerősítik, hogy az eddigieknél nagy-
ságrendekkel nagyobb adatbázisokra van szükség.

A fejlődés következő szakasza az Internet of Things (IoT): a dolgok, tárgyak, 
élőlények stb. internete. Az IoT egyedi azonosítóval rendelkező, hálózatra kapcsolt 
beágyazott eszközök rendszerét jelenti. Az IoT felépítése három rétegre épül: az ér-
zékelő rétegre, az adatátviteli rétegre és az alkalmazási rétegre. Ugyanakkor az IoT 
a mezőgazdaságban és azon belül főleg a növénytermesztésben, speciális körülmé-
nyek között jelenik meg, a „dolgok”, amelyekről az információkat gyűjtjük, élő, in-
telligens, a körülményekhez nem csak programozott módon alkalmazkodó rend-
szerek. Másrészről a szenzoroknak ugyancsak természetes körülmények között kell 
a folyamatos adatszolgáltatást hosszú távon biztosítani. Ez speciális műszaki elvárá-
sokat jelent. Többek között ez az oka annak, hogy eddig üzemi körülmények között 
csak kis számban, kísérleti jelleggel valósult meg az IoT technológia alkalmazása. 

[1]  SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertu-
dományi Multidiszciplináris Doktori Iskola, PhD hallgató. Témavezető: Dr. Teschner Gergely, SZE Mező-
gazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszék.
[2]  LONGCHAMPS, L. – TREMBLAY, N. – PANNETON, B.: Observational studies in agriculture: pa-
radigm shift required, in A paper from the Proceedings of the 14th International Conference on Precision 
Agriculture, Canada, 2018.

Mért adatok 
továbbítása
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A precíziós gazdálkodásnak fontos részét jelentik a szenzorok, amelyek kü-
lönböző talaj- és környezeti jellemzőket mérnek folyamatosan, illetve a mezőgaz-
dasági műveletekhez kapcsolódó paramétereket (pl. a betakarításnál). Szenzorok 
segítségével nagy mennyiségű adatot kell gyűjteni a földeken a növények állapo-
táról és a környezeti feltételekről. 

A precíziós gazdálkodás a mezőgazdasági tevékenységet befolyásoló ténye-
zőkről való adatgyűjtés és az ennek alapján tervezett célzatos beavatkozások ré-
vén törekszik a mezőgazdaság eredményességének növelésére. A gyűjtött adatok 
jelentik a jobb és gyorsabb döntéshozatal alapját, aminek révén a mezőgazdasági 
tevékenységek hatékonysága és jövedelmezősége növelhető.

A helyi meteorológiai szenzorok mérik a napsugárzás intenzitását, a helyi lég-
nedvességet, a léghőmérsékletet, a csapadékot vagy akár a levélfelület nedvessé-
gét, ezekből az adatokból pedig jó előre lehet jelezni egyes növénybetegségek (pl. 
peronoszpóra, lisztharmat) megjelenését. Ezáltal gyorsabban be lehet avatkozni, 
és csökkenthető a termés károsodásának veszélye.

Speciális szenzor segítségével mérhető a visszavert fény spektruma adott sáv-
okban, amelyek alapján meghatározható az NDVI-érték (Normalized Difference 
Vegetation Index) és a PRI-érték (Photochemical Reflectence Index). Ezek szo-
rosan korrelálnak a fotoszintetikus aktivitással, a növényvegetáció fejlődésével 
(levélterület index), a biomassza mennyiségével. A spektrális adatok elemzésé-
ből következtetni lehet a növényeket ért stresszhatásokra is. Olyan képszenzor és 
képfeldolgozó technológia fejlesztése is folyik, amelynek segítségével felismerhe-
tők növényeket károsító folyamatok, ezáltal pedig automatikus riasztás adható ki. 
Egy másik szenzorfejlesztés révén meghatározható a kártevő rovarok előfordulási 
száma egy rovarcsapda segítségével. A képszenzor esetében lényegesen nagyobb 
adatmennyiséget kell feldolgozni, illetve továbbítani, mint más szenzorok ese-
tében. A nagyobb számítási kapacitás és adattovábbítás pedig nagyobb energia-
igénnyel jár, ami egy szántóföldi eszköz esetében általában csak korlátozottan áll 
rendelkezésre, ezért egy ilyen fejlesztés során számos szempontot kell egyeztetni 
a megfelelő megoldás kidolgozása érdekében.

Az egyes szenzorokat szenzorcsoportokba és szenzorhálózatokba kell szer-
vezni a hatékony működtetés érdekében. A szenzorok és szenzorcsoportok ki-
alakítása során fontos szempont a rendszer energiafogyasztása, szélsőséges idő-
járási viszonyokkal szembeni védelme és a (rádiós) adattovábbítás kialakítása. 
A szokásos GSM-kommunikáció mellett ezért a Low Power Wide Area hálózati 
technológia (LPWAN) megvalósítása rendkívül ígéretesnek tűnik mezőgazdasá-
gi alkalmazásoknál, mert ezzel az adattovábbítás energiaigénye negyede-ötöde  
a hagyományos mobilhálózatos megoldásnak.

Az IoT rendszerek nagyon nagy adatbázisokkal rendelkeznek, ugyanakkor az 
on-the-go mérési lehetőségekkel nagyságrendekkel javítható az információbázis.  
Miután az IoT a Data Fusion továbbfejlesztett változata, további információk 
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gyűjthetők a műholdak, ill. a mobil adatgyűjtő robotok által szolgáltatott infor-
mációk integrálásával.[3]

Robotnak definiálunk minden olyan működő entitást, amely a dinamiku-
san változó környezet jellemzőit érzékeli, értelmezi és működését ehhez is iga-
zítva avatkozik be a környezetébe. További fontos tulajdonság a kommunikáció 
és kooperációképesség. 

Az autonom rendszernek információra van szüksége a megfelelő döntések 
meghozatalához, mielőtt cselekedne. Ha az autonóm rendszernek helytelen in-
formációi vannak, hibás döntéseket hoz és helytelen intézkedéseket fog tenni. 
Az egyik legfontosabb kritérium a robottechnika fejlesztése során a fenntartható 
fejlődés kérdésköre, amely betartása nagy felelősséget támaszt a fejlesztők iránt. 

Egy mezőgazdasági alkalmazású robotnak, úgy ahogy minden robotnak alap-
vetően három fontos részegységet kell tartalmaznia: Információk beszerzése és 
feldolgozása, döntéshozatal és a feladat végrehajtása.[4]

Típusait tekintve létezik: adatgyűjtő; gyomszabályozó; növényvédő; betakarí-
tó, ill. ezek kombinációi, valamint állattenyésztésben dolgozó robotok (fejő robo-
tok, takarmányozó robotok, állomány egészségét figyelő robotok). 

A mezőgazdasági robot rendszerek gépüzemeltetése valós idejű korrekciót 
igényel, mivel a térbeli koordinátákat nagy pontossággal kell lehetőleg azonnal 
pontról pontra meghatározni.[5] Úgynevezett real-time differenciális korrekcióval 
(RTK) nagymértékben növelhető a GPS adatok pontossága. Az elmúlt évtized-
ben az RTK technológia nagy fejlődésen ment keresztül +-1 inch-re.

Számos lehetőség létezik manapság, amely elősegíti a nagy adathal-
mazokból és tapasztalatokból származó információk feldolgozását. Nap-
jainkban a gépi tanulás nyújtotta lehetőségek nagymértékű fejlődést mu-
tatnak. A mesterséges neurális hálózatokat sok alkalmazásban építették be  
a mezőgazdaságba a hagyományos rendszerekkel szembeni előnyei miatt.[6] 
 A neurális hálózatok fő előnye, hogy képes előrejelzést tenni az információk 
egymásra hatásának figyelembevételével. Tényleges programozás helyett neu-
rális hálózatok képezhetők. A mezőgazdaságban alkalmazott robotok eseté-
ben nem csak a változó környezet jelent nagy nehézséget, hanem az is, hogy 
a berendezéseknek gyakorta élő, sérülékeny anyagokat kell kezelni. Az alkal-

[3]  Wang, P. – Tian, J. – Niu, H. – Chen, Y.: Smart Agricultural in-Field Service Robot: From toy to Tool, 
in ASME 2019 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in 
Engineering Conference, Anaheim, CA, USA, 2019.
[4]  THOMPSON, J. F. – STAFFORD, J. V. – MILLER, P. C. H.: Potential for automatic weed detection and 
selective herbicide application, in Crop Product, 10, (4), 1991, pp. 254–259.
[5]  Gomes, A. – Pinto, A. – Soares, C. – Torres, J. M. – Sobral, P. – Moreira, R. S.: Indoor Location 
Using Bluetooth Low Energy Beacons, Trends and Advances in Information Systems and Technologies, 2018, 
pp. 565–580.
[6]  JHA, K. – DOSHI, A. – PATEL, P. – SHAH, M.: A comprehensive review on automation in agriculture 
using artificial intelligence, in Artificial Intelligence in Agriculture, 2, 2019, pp. 1-12.
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mazott mesterséges intelligencia a gépi tanulás adta lehetőségeket is integ-
rálja magába. A legtöbb mezőgazdasági robotokban a gépi tanulás alkalma-
zása hozzájárul az összetett feladatok nagyobb hatékonyságú elvégzésére.[7] 
A növényfajok vagy a növényi betegségek, kártevők és kórokozók szindrómái-
nak az azonosításában mesterséges látást alkalmaznak, számos vizuális jellemzőt 
vesznek figyelembe, amelyek három általános kategóriára oszthatók: biológiai 
(morfológia), spektrális visszaverődési jellemzők és vizuális struktúra.

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

Kutató munkánk első részeként a rendelkezésre álló adatgyűjtési technológi-
ák vizsgálatát tűztük ki célul. A Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki 
Tanszék által kiépített mérőrendszer egy Mosonmagyaróvár határában lévő me-
zőgazdasági művelés alatt lévő táblán helyezkedik el (1. ábra).

1. ábra: A mérőállomások elhelyezkedése a kísérleti szántóföldeken

A telepített szenzorok megközelítőleg 15 percenként (az adatok begyűjté-

[7]  Bártfai Z. – Blahunka Z. – Bognár I. – Faust D.: Robotok a mezőgazdaságban, in Mezőgazdasági 
Technika, 59, (10), 2018, 2–7. o.
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se és továbbítása a szerverhez néhány perces csúszásokat eredményezhetnek) 
mintavételezik a talaj, a légköri, a növényi és a környezeti adatokat. A telepített 
eszközök kereskedelmi forgalomban kaphatóak, például a Libelium és a Boreas.  
A monitorozási paraméterek a következők: a talaj elektromos vezetőképessége, 
a talaj oxigéntartalma, a talaj hőmérséklete és nedvességtartalma különböző 
mélységekben, a vetett kultúrnövények levél felületi nedvessége, a levegő hőmér-
séklete, páratartalom és atmoszférikus nyomása, globál sugárzás. Valamennyi 
mérőegység napelemekkel működik, így felhős és a rövid nappali (téli) körülmé-
nyek között is energiát szolgáltat. Az online adatátvitel a LoRaWAN (Long Ran-
ge Low-Power Wide-area Network) kommunikációs protokollon alapszik. Az 
elküldött adatok tárolása egy Gatwayen keresztül felhő alapon valósulnak meg. 
Ezek az információk bármilyen számítógépről vagy okostelefonról elérhetők, le-
hetővé téve a döntések gyorsabb és hatékonyabb meghozatalát. A webes felület 
úgy van kialakítva, hogy a termőföldek különböző mérőállomásait egységesen 
kezelje. Ezen rendszer vizsgálata képezte az alapját a saját fejlesztésű berendezé-
sek megalkotásának.

3. SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ADATGYŰJTŐ RENDSZEREK

Feladatomnak tűztem ki a kereskedelmi forgalomban kapható mérőrendszerek 
mellett egy saját fejlesztésű mérőrendszer kialakítását is. Amely során elsősorban  
a mérőrendszer fejlesztését és tesztelését tekintettem elsődleges feladatomnak.

A kialakított fix helyzetű mérőrendszer moduláris felépítésű. Három nagy 
részegységre bontható fel, úgymint az energiaellátást biztosító részegység, az 
adatfeldolgozó és tároló egység és a fizikai mennyiségeket mérő részegység,  
a szenzorok. A kialakítás során törekedtem az egyszerű, kompakt felépítésre, és  
a kis energiafogyasztásra is, hiszen ezek a kritériumok egy a szántóföldre kihelye-
zett mérőberendezés szempontjából nélkülözhetetlenek. A műszer Arduino (1) 
egylapkás fejlesztőplatformon alapszik, ehhez csatlakoznak az egyes szenzorok, 
amelyek a talajnedvességről (2), talajhőmérsékletről (3), környezeti hőmérsék-
letről és páratartalomról (4), globálsugárzásról (5) szolgáltatnak adatokat. Ezen 
felül a berendezés az adatvesztés elkerülése végett tartalmaz egy SD kártya mo-
dult is (6). Integrálásra került egy valósidejű óra modul (7), így a mért adatokhoz 
a mérés időpontja hozzárendelhető. A mért adatok továbbítását egy GSM modul 
(8) végzi el, ami AT parancsokkal éri el a szervert. Az elektromos tápellátásról 
egy LiPo akkumulátor (9) gondoskodik, aminek az újratöltését egy 10W teljesít-
ményű napelem (10) és egy szabályozó áramkör (11) lát el.

A működtető program az Arduino saját fejlesztőkörnyezetében készült C 
programnyelven. Magába foglalja a szenorok működéséhez elengedhetetlen 
függvénykönyvtárakat, a buszokat, amikhez a szenzorok csatlakoznak, a mé-
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rendő mennyiségek bekérését, esetleges transzformációit és az adatok tárolását.  
A berendezés elméleti kapcsolását és kinézetét a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra: Saját fejlesztésű fix helyzetű adatgyűjtő rendszer

Az adatok felhőalapú tárolása és megjelenítése egy a Matlab által fejlesztett 
ThingSpeak nevű online alkalmazás segítségével történt meg. Az alkalmazás re-
gisztráció után böngészőn keresztül könnyedén elérhető. 

A korábbi mérőállomások mellett fejlesztünk egy robot mérőegységet, amely 
által mért adatok kiegészítik a fix helyzetű állomások szolgáltatta információ-
kat. Kiindulási alapként egy már működő berendezés továbbfejlesztése történt,  
a szenzorálási lehetőségek jelentős kibővítésével.

Az eredeti  vezérlését (Raspberry Pi 3) egy Raspberry Pi 4 (1) mikroszámító-
gépre cseréltük, amely kiegészül egy speciálisan erre a célra kifejlesztett fedpanel-
lel, amelyen a többi kiegészítő elektronikai elem és csatlakozó kap helyet. A robot 
kiegészül egy háromtengelyes servo motor alapú karral (2), amelynek a végén egy 
ugyancsak servo motor által mozgatható level mintavevő szerkezet van. Ezen felül 
fel van még szerelve egy két tengely mentén úgyszintén servo motorokkal pozí-
cionálható RGB kamerával (3) is. A berendezés a tájékozódás végett rendelkezik 
három ultrahangos távolságérzékelővel (4), valamint lidar (5) és GPS (6 )szenzorral 
is, így képes a kultúrnövény sorai között autonóm módon közlekedni. A környezet-
ből is gyűjt információkat, úgy mint: globálsugárzás (7), környezeti hőmérséklet és 
páratartalom (8); valamint talajtulajdonságok: talaj felületi hőmérő (9), hőmérsék-
let, nedvességtartalom, EC, pH, NPK (10). A talaj tulajdonságait érzékelő szenzort 
egy léptető motor (11) juttatja a talajba egy motorvezérlő áramkör (12) segítségé-
vel. Maga a robot egy fém vázszerkezetre rögzített gumitalpas berendezés, amelyet 
két egyenáramú hajtóműves egyenáramú motor (13) hoz mozgásba egy motorve-
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zérlő áramkörön (14) keresztül. Az áramellátottságról egy LiPo akkumulátor (15) 
gondoskodik egy szabályozó egységen (16) keresztül (3. ábra).

3. ábra: Saját fejlesztésű mobil (robot) adatgyűjtő rendszer

A robot vezérlő szoftvere Phyton programozási nyelven íródott. Lehető-
vé teszi a gép teljes körű vezérlését és optimalizálását a felhasználó számára.  
A berendezést lehetőség van mind vezetékes (LAN), mind vezeték nélküli (Wifi, 
Bluetooth) kapcsolaton keresztül működtetni (4. ábra).

4.  ábra: Adatgyűjtő robot munka közben
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4. EREDMÉNYEK

A helyspecifikus, precíziós növénytermesztési igényekre alapozott – saját fej-
lesztésű – Internet of Things (IoT) egy adatgyűjtési technológia fejlesztése, amely 
képes teljesen automatizált és szenzorált növénytermesztési rendszerek informá-
cióbázisának megteremtésére, így mezőgazdasági monitoring rendszer kialakí-
tására.

Az érzékelők által gyűjtött és a szerver által tárolt adatok táblázatos és grafi-
kus, valamint egyszerű statisztikai elemzések formájában állnak rendelkezésre. 
Ezen adatbázisra épülő modellek, előrejelzések a mesterséges intelligencia és gépi 
tanulási módszerekkel riasztásokhoz, döntéselőkészítésre, automatizált beavat-
kozásokhoz használhatóak fel (5. ábra).

5. ábra: Idősoros adatok megjelenítése 

A kamera képek, videók on-the-go, valamint utólagos elemzése során neurá-
lis hálózatra épülő mesterséges intelligencia képes a növényi részek elváltozása-
it érzékelni és azt jelezni a robot kezelője felé. Így mintavételre nyílik lehetőség  
a tényleges elváltozás okának (tápanyaghiány, fertőzés stb.) szakértői (gépi, vagy 
emberi) megállapítására (6. ábra).
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6. ábra: Elváltozások detektálása

Gyakorlat számára: agrárdigitalizáció, szaktanácsadási szolgáltatási rendszer 
a nagy adatbázisra épülő optimális technológiai javaslatokkal, előrejelzésekkel, 
riasztásokkal.

5. KÖVETKEZTETÉSEK

A precíziós gazdálkodás modern technológiai eszközök sorát emeli be a gaz-
dálkodásba integrált módon, annak érdekében, hogy optimalizálja a termelési 
folyamatot és csökkentse a kockázati tényezők befolyását. A környezeti állapotok 
és a növényállapot folyamatos megfigyelése különböző szenzorok hálózatba szer-
vezett rendszere révén valósítható meg. A megfelelő adatok rendelkezésre állása 
az időszerű és célzott beavatkozások alapja.

Ezek segítségével pedig optimalizálni lehet az öntözővíz-felhasználást, a tá-
panyag-utánpótlást és növényvédelmet, így csökkenhet a ráfordítások meny-
nyisége, a költségek nagysága, miközben növekedhet a terméshozam. Mindez  
a mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkenése és a gazdálkodás jövedelme-
zőségének javulása felé mutat. Ez jelentős lépés a fenntartható mezőgazdaság meg-
valósítása felé, ami a világ növekvő népességszáma miatt hatalmas jelentőséggel bír.
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A robotok és a robottechnológia fejlődésével úgy, mint az élet minden terü-
letén, úgy a mezőgazdaságban is nagyfokú átalakulás fog végbemenni. Az eddig 
kialakított rendszereket felváltják az emberi beavatkozást nem igénylő autonóm 
rendszerek, amelyek nem csak egy célterületre, specifikusan lesznek használ-
hatóak, hanem saját műszerparkkal lesznek felszerelhetők mobil rendszerűen.  
A ma használatban lévő robosztus nagy energiafogyasztású berendezéseket (pl. 
arató-cséplőgép) felváltják a kis méretű berendezések, amelyek az adott mun-
kafolyamat esetleges megosztásával fognak operálni. A területteljesítmény té-
nyezők és a fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével inkább a robot 
rajok, „master-slave” kapcsolatban fognak együtt kooperációban dolgozni. A be-
gyűjtött információk kronologikusan visszamenőlegesen is  elérhetőek lesznek 
„big data” adathalmazok felhasználásával, amelyek a terepen, szántón kihelyezett 
stabil és mobil helyzetű mérőállomások adataival kiegészítve on-the-go feldolgo-
zásával az MI adta lehetőségek felhasználásával fog adaptívan beavatkozni, vég-
rehajtani a feladatát.
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F R A N K  M Á T É [ 1 ]

Az okos szerződések kötelmi jogi dilemmái

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM KONTRA SZERZŐDÉSI JOG

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK

Sokak fejében megfordulhatott már a gondolat, hogy vajon lehet-e könnyen 
és egyszerűen, utánajárás, idő, energia és jelentősebb költségráfordítás nélkül 
például ügyvédköteles szerződést kötni? Kiválthatja-e az ügyvédi ellenjegyzést 
vagy éppen a közjegyzői közokiratba foglalást egy algoritmus vezérelt elektroni-
kus önvégrehajtó (okos) szerződés? Utópisztikusnak tűnhet a gondolat, de koránt 
sem annyira földtől elrugaszkodott, mint amilyennek elsőre tűnik. A jelenleg is 
zajló negyedik ipari forradalom ontja magából azokat a technológiai vívmányo-
kat, amelyek hatást gyakorolnak életünkre és fokozatosan átalakítják azt. Ez az át-
alakulás a tradicionális szerződési jogot is radikálisan érinti, alapjaiban formálja 
át és ezzel megújulási kényszerhelyzetet teremt a szerződő felek, de mindinkább 
a jogászi hivatás gyakorlói számára is.

Az e-kereskedelem térhódításával, azaz az „egyklikkes szerződésekkel”[2]  
a tradicionális értelemben vett kötelmi jog első nagyobb paradigmaváltása épp-
hogy csak nyugvópontra látszik érkezni, amikor e napjainkban is formálódó jog- 
anyag további és újabb kihívásokkal kell, hogy szembe nézzen. A smart contract, 
azaz okos szerződés egy olyan technológiailag már létező „szerződéstípus”, amely 
a jelenlegi kötelmi jogi fogalmaink alapján aligha kategorizálható, ugyanakkor 
beazonosítása és szerződéstani elemzése, – már amennyire ez az egyes jellega-
dó ismérveinél fogva lehetséges –, igen is szükséges. Életünk számos területét[3] 
(kiemelten a kereskedelem, bankszektor és biztosítás ágazatait)[4] rohamos tem-
póban kezdik átszőni az okos szerződések. E szerződések kötelmi jogunkba tör-

[1]  SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Polgári Jogi- és Polgári Eljárásjogi Tanszék, PhD hallga-
tó, Témavezető: Dr. Keserű Barna Arnold PhD, tanszékvezető egyetemi docens, SZE Deák Ferenc Állam- 
és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi- és Polgári Eljárásjogi Tanszék.
[2]  Kifejtve később 3. 2. alfejezet.
[3]  Az okos szerződések munkajogviszonyban vagy például az adóeljárásban történő felhasználásának 
lehetőségeiről bővebben: Ferencz Jácint: Blockchain-rendszerű megoldások a munkaviszonyokban, in 
Erdélyi Jogélet, 2020, 21–28. o., valamint Király Péter Bálint: A blokklánc felhasználási területei az 
adóeljárásban, in Iustum Aequum Salutare, XV. 2019, 3, 59–70. o. 
[4]  Király Péter Bálint: Az okos szerződések helye a jogrendszerben, in Diskurzus, 2020. évi I. szám, 
17–28., 26. o.
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ténő beilleszthetőségének elemzése és tárgyalása elengedhetetlen ahhoz, hogy 
technológia konform jogalkotásról és jogalkalmazásról beszélhessünk az okos 
szerződések területén. Szerződési jogunk okos szerződés kompatibilissé tétele az 
előfeltétele annak, hogy a tudományos fejlődésnek ne gátját képezze a fontolva 
haladó, adott esetben le-lemaradozó jogalkotás, hanem éppen ellenkezőleg, moz-
gatórugóként funkcionálhasson. 

Tanulmányomban az okos szerződések informatikai fogalmának rövid, váz-
latos áttekintését követően, a tradicionális értelemben vett kötelmi és szerződési 
jogunkba történő illeszthetőség kérdéseivel foglalkozom. Ennek keretében szer-
ződéstani elemzés tárgyáva teszem az okos szerződéseket. Tudjuk-e hatályos kö-
telmi jogi fogalmainkat az okos szerződésekre alkalmazni, ha nem, vagy nem 
teljesen, akkor hol, mennyiben és milyen mérvű kötelmi jogi reform indokolt. 
A kötelmi jogi normák okos szerződési alkalmazásának felülvizsgálata során ki-
emelt figyelmet szentelek a szerződés teljesítésével kapcsolatban a szerződéssze-
gés elvi lehetőségeinek kérdéseire, valamint a kontraktuális kártérítési felelős-
ségre. Lehet-e egyáltalán hagyományos felfogásban vett kontraktuális kártérítési 
felelősségről beszélni egy olyan szerződés esetében, amely a végrehajtás, teljesü-
lés vonatkozásában – az önvégrehajtás révén – tulajdonképpen függetleníti ma-
gát a szerződő felektől?

2. FOGALMI ALAPVETÉS

Az okos szerződések kötelmi jogunkba ágyazhatóságának vizsgálatához pár 
alapozó fogalom erejéig feltétlenül szükséges kitérnünk e technológia nóvum-
ra és a jellegadó ismérveit megadó informatikai környezetre. Az okos vagy in-
telligens szerződés (smart contract) elnevezés egy magyar származású amerikai 
informatikushoz, Nick Szabohoz köthető,[5] aki már 1994-ben egy olyan kód ala-
pú programként tételezte az okos szerződést, szerződéseket amik képesek arra, 
hogy szerződéses/szerződésszerű hatásokat váltsanak ki a felek között. Szabo 
meghatározásában[6] az okos szerződés előre programozott, kódolt szoftverként 
a felek által meghatározott feltételek bekövetkezése esetén végrehajtja magát, ez-

[5]  Kraus, Daniel– Obrist, Thierry – Hari, Olivier (eds.): Blockchains, Smart Contracts, Decentra-
lised Autonomous Organisations and the Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2019, p. 105.
[6]  Lauslahti, Kristian – Mattila, Juri – Seppla, Timo: Smart Contracts – How will Blockchain 
Technology Affect Contractual Practices, The Research Institute of the Finnish Economy, ETLA Reports, 
2017 January, No 68, p. 3.
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által biztosítva a szerződés automatizmus révén történő teljesedésbe menését.[7] 
Vannak szerzők,[8] akik e működést egyenesen az egyszerű étel- és italautomaták-
hoz hasonlítják. Az ilyen automatákból történő vásárlás során a megfelelő étel/
ital kiválasztását és a pénz bedobását követően az automata lényegében, mint egy 
önvégrehajtó okos szerződés, a választott termék kiadásával végrehajtja az adás-
vételi szerződést, külön – a felek részéről történő – bármilyen egyéb további be-
avatkozás, külső ráhatás nélkül. Ez az „okos szerződés” tulajdonképpen nem vet 
fel jelentősebb jogi kérdéseket, egészen addig, amíg az automata arra van prog-
ramozva, hogy üdítőt, édességet adjon ki, ne pedig heroint, világít rá Max Ras-
kin.[9] A konkrét étel és ital kiadáson túl komplexebb és bonyolultabb szerződéses 
feltételek végrehajtására hivatott okos szerződések adaptálása esetében sem kell 
feltétlenül innovatív és teljesen új jogi normákat létrehozni, hanem elsődlegesen 
célszerűbb lehet a tradicionális kötelmi jogi fogalmakhoz nyúlni.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

3.1. Tradicionális keretek

Szladits Károly megfogalmazásában „kötelem – hacsak a törvény kivételt 
nem tesz – minden olyan jogviszony, meghatározott személyek között, amely-
nél fogva az egyik fél (az adós) a másiknak (a hitelezőnek) a javára bizonyos 
magatartásra (tevésre vagy nem tevésre) van kötelezve és a hitelező az adóst 
jogi eszközökkel szoríthatja arra, hogy ezért a magatartásáért helytálljon”.[10] Lé-
nyegében ezt, a magánjogi irodalomban elfogadott fogalmat hagyományozta át  
a jogalkotó, amikor a Polgári Törvénykönyv[11] (a továbbiakban Ptk.) keretében  
a kötelem fogalmáról rendelkezett. A Ptk. hatályos kötelem definíciója értelmében 
a kötelem nem más, mint „kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság  

[7]  Levi, Stuart – Lipton, Alex – Vasile, Cristina: Legal Issues surrounding the use of smart cont-
racts, in Dewey, N. Josias: Blockchain and Cryptocurrency Regulation, Global Legal Insights, 2020, p. 155., 
valamint az okos szerződések „működéséről” és a kapcsolódó informatikai alapfogalmakról lásd bőveb-
ben: Glavanits Judit – Király Péter Bálint: A blockchain-technológia alkalmazásának jogi előkérdé-
sei: a fogalmi keretek pontosításának szükségessége, in Jog-Állam-Politika, 2018/3, pp. 173-183., 174-178.
[8]  Lásd bővebben: Klass, Gregory: How to Interpret a Vending Machine: Smart Contracts and Contract 
Law, Georgetown University Law Center, February, 10. 2022, p. 15. és Raskin, Max: The Law and Legality 
of Smart Contracts, in Georgetown Law Technology Review, vol. 1:2, pp. 305–340., 306.
[9]  Raskin: i. m. p. 306. 
[10]  Szladits Károly (szerk.): Magyar Magánjog, III. kötet, 1941, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 
Budapest, 2. o.
[11]  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
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a szolgáltatás teljesítésének követelésére”.[12] E fogalom kiválóan ráilleszthető  
a kötelmek leggyakoribb megnyilvánulási formájára, a szerződésre is, amely „a fe-
lek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik 
a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére”.[13] Nem vé-
letlenül indít mind a kötelem, mind a szerződés Ptk.-beli fogalma a kötelezettség 
mint jogi lekötöttség és ezzel kapcsolatban a kényszeríthetőség fogalmi elemeivel, 
hiszen e fogalmi elemeknek leghangsúlyosabb szerepe a szerződésszegés létsza-
kában van.[14] A szerződésszegés létszakában mutatkozik meg a legjobban, hogy  
„a kötelem valóban egy jogi bilincs, melyet nem enged egy könnyen lerázni a jog, 
szabadulni is csak a szankciók beálltával lehet e kötelékből”.[15] A szerződésszegés 
okos szerződési jogi problematikájának elemzése előtt érdemes még feltétlenül 
szólni a szerződési jogot leginkább átható két ősi alapelvről, valamint a szerződés 
létrejöttének esetköreiről.

 A pacta sunt servanda,[16] azaz a szerződés kötőerejét megadó ősi szerző-
dési jogi alapelv problémamentesen tudna érvényesülni egy okos szerződési jogi 
környezetben is. A pacta aunt servanda elvének értelmében a felek között létrejött 
szerződéseket tartalmuknak és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell 
teljesíteni. Egy okos szerződéses viszonyban a felek nem is járhatnának el más-
képpen, hiszen az okos szerződés „módosíthatatlansága” a nem szerződésszerű 
teljesítés lehetőségét eleve kizárja. E szigorú alapelv ellentételezésére alakult ki, 
kiváltképp a tartós jogviszonyokban, a felek szempontjából releváns külső kö-
rülményeket is figyelembe vevő clausula rebus sic stantibus[17] elve, amely mint-
egy enyhítve a szerződés kötőerejének gyeplőjén, lehetővé teszi a felek számára  
a kötelem módosítását, adott esetben a kötelemből való szabadulás lehetőségét is.  
A szerződés megkötését követően beálló olyan lényeges körülményváltozás, 
amely valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, lehetővé teszi a felek számára, 
hogy módosítsák, végső esetben megszüntessék a szerződést.[18] A pacta sunt ser-
vanda elvével ellentétben a clausula rebus sic stantibus elvének érvényesülése az 
okos szerződések tekintetében, már erősen megkérdőjeleződik, hiszen egy előre 
megírt kód alapján működő önvégrehajtó szerződésről lévén szó.

[12]  Ptk. 6:1 §.
[13]  Ptk. 6:58. §.
[14]  Kemenes István: A szerződésszegés szabályozása, in Vékás Lajos – Vörös Imre (szerk.): Tanul-
mányok az új Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters Kluwer CompLex Kiadó, Budapest, 2014, 208. o.
[15]  Leszkoven László: Szerződésszegés a polgári jogban, Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 2018, 
17. o.
[16]  Osztovits András (szerk.): A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó 
jogszabályok nagykommentárja, III. kötet, Opten Informatikai Kft. Kiadó, Budapest, 2014, 143. o.
[17]  Talabos Dávidné Lukács Nikolett: A clausula rebus sic stantibus elvének továbbélése, különös 
tekintettel a XX. századi magyar jogfejlődésre, Doktori értekezés, Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- 
és Jogtudományi Doktori Iskola, 2016, 6. o.
[18]  Lásd például Ptk. 6:73. § (3) bek., 6:192. §.
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A szerződések létrejöttének szempontjából az a kötelmi jogi környezet, 
amelybe az okos szerződéseket be kellene illeszteni, tulajdonképpen technológia 
semleges fogalmakkal operál, így az adaptációnak e téren nincsen komolyabb 
akadálya. A Ptk. fogalommeghatározása értelmében a szerződés a felek akaratá-
nak kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.[19] Ezen túlmenően, szintén 
az idézett szakaszban, egész pontosan annak második bekezdésében a jogalkotó 
továbbmegy a konszenzus előfeltételén és a szerződés létrejöttéhez megkívánja  
a feleknek lényeges és bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben tör-
ténő megállapodást, ha valamelyik fél kifejezésre juttatja, hogy az adott kérdésben 
való megállapodás hiányában a szerződést nem kívánja megkötni.[20] A konszen-
zus és a lényeges kérdésekben való megállapodás, mint a szerződés létrejöttéhez 
esszenciálisan szükséges fogalmi elemek megvalósulása, véleményem szerint az 
okos szerződések alkalmazása során sem lehet kérdéses. Az okos szerződések 
esetében voltaképpen a szerződés létrejövetele képezi a felek ügyleti akaratának 
határát, hiszen ezt követően a végrehajtás, teljesítés létszakában már a felektől 
függetlenül hajtja végre magát a smart contract. Az okos szerződés megkötése 
feltételezi a konszenzust, így az érvényes létrejövetel álláspontom szerint aligha 
vitatható. Ezzel ellentétben, az érvényes létrejövetelt követően, a felektől lénye-
gében függetlenedő okos contractus esetében a felek ügyleti akaratának szerepe 
tulajdonképpen kiüresedik. E jellegzetesség pedig fokozatosan átvezet minket  
a szerződésszerű teljesítés okos szerződési problematikájára (lásd később a 3.3. 
alfejezetben).

3.2. A digitalizáció első komolyabb kötelmi jogi jelei 

Még a létrejövetel létszakát vizsgálva ugyan, de áttérve a forma kérdéseire, 
megállapítható, hogy kötelmi jogunk ez esetben is több alternatívát kínál, amely 
adott esetben az okos szerződésekre is alkalmazhatók lennének. A Ptk. jognyi-
latkozatok formájára vonatkozó rendelkezései értelmében jognyilatkozatot lehet 
tenni szóban, írásban és ráutaló magatartással. Valamennyi jognyilatkozat meg-
tételi mód alkalmas lehet egyúttal arra is, hogy alkalmazásukkal szerződést kös-
sünk.[21] Az okos szerződések esetében akár a ráutaló magatartás is szóba jöhetne, 
mint szerződéses akaratot kifejező jognyilatkozat, például az automatákból (le-
gyen az parkoló- vagy étel-, italautomata) történő vásárlás analógiájára.

[19]  Ptk. 6:63. § (1) bek.
[20]  Vékás Lajos – Gárdos Péter (szerk.): Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvhöz, Wolters 
Kluwer Hungary, Budapest, 2020, 1543. o. és Ptk. 6:63. § (2) bek.
[21]  Welmann György (szerk.): A Ptk. magyarázata V/VI., Kötelmi jog első és második rész, HVG-
ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2018, 40. o.
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Mindennél azonban sokkal kézenfekvőbb és alkalmasabb okos szerződéskö-
tési módnak mutatkozik az elektronikus szerződéskötés. Az Európai Parlament 
és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskede-
lem egyes jogi vonatkozásairól (a továbbiakban Elektronikus kereskedelemről 
szóló irányelv) nyomán megalkotott 2001. évi CVIII. az elektronikus kereske-
delmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szol-
gáltatások egyes kérdéseiről szóló törvénynek az elektronikus úton történő szer-
ződésekre vonatkozó szabályait a Ptk. részévé tette a jogalkotó. Az Elektronikus 
Kereskedelemről szóló irányelv elektronikus szerződéskötésre vonatkozó nor-
máit nem lehet minden elektronikus úton létrejött szerződésre alkalmazni, így 
például az e-mail-es levelezés útján létrejött szerződésekre továbbra is a kötelmi 
jog általános szabályai az irányadók.[22] Az elektronikus (weboldalon, kattintás) 
útján történő szerződéskötés különös szabályai körében többlet tájékoztatási kö-
telezettséget ír elő a Ptk. az elektronikus utat biztosító fél számára. Így többek 
között tájékoztatni kell az elektronikus utat igénybe vevő felet a szerződéskötés 
technikai lépéseiről, arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerző-
désnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továb-
bá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e azokról az eszközökről, amelyek 
az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását 
a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják.[23] Jellegzetessége-
inél fogva, az egyklikkes vagy kattintás útján létrejövő elektronikus szerződések 
normaanyaga, akár az okos szerződések olvasztótégelyévé és normatív kiinduló-
pontjává is válhat.

3.3. Az okos szerződések potenciális veszélyei

A smart contract számos előnnyel járhat, ugyanakkor legalább ennyi kérdést, 
szélsőséges esetben veszélyt is rejthet magában. Felmerül a kérdés, hogy ki visel-
je a kárt például egy okos szerződésen alapuló kontraktuális károkozás során? 
Beszélhetünk-e egyáltalán kontraktuális felelősségről az okos szerződések eseté-
ben? Ki viselje a kárt a felek, a smart contract lelkét képező blokklánc rendszer 
gyártója vagy éppen annak az adatbázisnak a tárhelyszolgáltatója, amelyből az 
okos szerződés „táplálkozott”? 

[22]  Welmann György (szerk.): Szerződések tára, HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 
2014, 30. o. és Fazekas Judit – Menyhárt Ádám – Kőhidi Ákos: Kötelmi Jog, Gondolat Kiadó, Buda-
pest, 2017.
[23]  Ptk. 6:82. § (1.) bek.
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Kiemelve az előzőekben felsorakoztatott kérdésrengetegből a kontraktuális 
kárfelelősséget, vajon megállapítható-e a felek szerződésszegése egy olyan köte-
lemnél, ahol a felek ügyleti akarata voltaképpen csak a szerződés létrehozására 
terjed ki? Az okos szerződéseknél is akárcsak a hagyományos szerződéseknél 
ugyanúgy a felek ügyleti akaratára van szükség a szerződés létrejöttének pillana-
tában, a különbség csupán abban állna, hogy a szerződés teljesítése függetlenedik 
a felektől. Mindebből az következik, hogy az okos szerződések körében a Ptk. 
szerinti teljesítési és szerződésszegési szabályok alkalmazása háttérbe szorulna, 
sőt, egyes esetekben a szerződésszegés lehetőségének elvi hiánya miatt ad absur-
dum okafogyottá is válna. Azt a szerződést, amit nem lehet kikényszeríteni, a kö-
telem és szerződés előzőekben taglalt, fogalmi jegyei alapján nem lehet sem szer-
ződésnek, sem pedig kötelemnek tekinteni. Az okos szerződés kötelemként való 
definiálhatóságához szükség van a kikényszerítés lehetőségére. Okos szerződéses 
relációban felmerülő potenciális kárigények esetében is rendelkezni kell a felelős-
ségtelepítés kérdésköréről. Ha nem kontraktuális, akkor kárkötelmi, deliktuális 
alapon kell a felelősségtelepítésről rendelkezni. E kérdés azért különösen érdekes, 
mert a Ptk. 2013-as elfogadásáig a kontraktuális és deliktuális felelősség tekin-
tetében egységes kárfelelősségi rendszer érvényesült.[24] A régi Ptk. 318. §-ával 
megteremtett áthidaló klauzulával[25] összekötötte a két felelősségi alakzatot ab-
ban a tekintetben, hogy a szerződésszegésért való felelősségre, valamint a kárté-
rítés mértékére a szerződésen kívüli károkozás szabályait rendelte alkalmazni, 
azzal az eltéréssel, hogy a kártérítés mérséklésére jogszabályi kivétel hiányában 
nem volt lehetőség.[26] Ehhez képest a Ptk. normatív szinten is különválasztotta 
a kontraktuális és deliktuális felelősséget[27] és egyúttal a párhuzamos kárigények 
kizárásával[28] megteremtette a kontraktuális felelősség primátusát.

Abban a helyzetben, ha az okos szerződések keretében kötelmi jogunk szer-
ződésszegési és ezzel összefüggésben kontraktuális kárfelelősségi szabályai 
deklaráltan alkalmazhatatlanok lennének, akkor szükségképpen életre kellene 
hívni a deliktuális felelősség szabályait. Ez esetben az a helyzet állna elő, hogy 
bizonyos elemeiben szerződéses, más jellemzői tekintetében pedig egy szer-
ződési jog szempontjából életidegen kötelmi konstrukcióval állnánk szemben. 
Ha szerződésként tételezzük az okos szerződéseket, de nem tudjuk esetkörükre  

[24]  Fazekas – Menyhárt – Kőhidi: i. m. 159. o.
[25]  Fazekas Judit: A kontraktuális és deliktuális felelősség viszonya az új Polgári Törvénykönyvben, in 
Fazekas Judit – Kőhidi Ákos – Csitei Béla: Állandóság és változás, Tanulmányok a magánjogi felelősség 
jogköréből, Gondolat Kiadó, Budapest, 2017, 25. o.
[26]  Eörsi Gyula: Kötelmi Jog, Általános rész, 1998, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 176. o.
[27]  Keserű Barna Arnold: A kártérítés és a gazdagodás megtérítésének egyes kérdései, in Fazekas Ju-
dit – Kőhidi Ákos– Csitei Béla: Állandóság és változás, Tanulmányok a magánjogi felelősség jogköréből, 
Gondolat Kiadó, Budapest, 2017, 207. o.
[28]  Ptk. 6:145. §.
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a kontraktuális szabályanyagot alkalmazni, akkor az adaptáció megvalósításá-
hoz elkerülhetetlenné válhat a non-cumul-ben megjelenő tilalom átgondolása,  
a nevesített ellentmondások feloldása érdekében.

4. ZÁRÓGONDOLATOK

Tanulmányomban azon szerződési jogi rendelkezéseket emeltem ki hatályos 
kötelmi jogunk köréből, amelyek kiinduló alapként szolgálhatnak az adaptálha-
tósági kérdések vonatkozásában. Az okos szerződések számtalan előnyük ellenére 
rendelkeznek olyan funkciójukból kifolyó jellegzetességekkel, amelyek egyaránt 
hátrányként is jelentkezhetnek. Így például az ún. önvégrehajtás, ami történe-
tesen kizárhatja a nem teljesítés lehetőségét, ugyanakkor egyúttal a szerződés 
módosításának lehetőségét is minimálisra csökkenti, hacsak nem teljességgel 
relegálja. Ezzel összefüggésben jelentkezik az „okos szerződési jog” tekintetében 
talán az egyik legnagyobb kihívás, mégpedig a szerződésszegési és a kontraktu-
ális kártérítési felelősségi normaanyag terén, amely tradicionális szerződési jogi 
terület a smart contract kötelmi jogi beilleszthetőségének leginkább problemati-
kus terrénumát alkotja. 

Az okos szerződések kötelmi jogunkba illesztésének vizsgálata kiemelten fon-
tos, hiszen egy olyan technológiai újítással állunk szemben, amely lényegében 
készen áll a használatra, csupán a jogi keretrendszernek szükséges e téren felzár-
kóznia. Jelen tanulmány keretében említett és hasonló jellegű kérdések beazo-
nosítása és megválaszolása elengedhetetlen ahhoz, hogy a közel, ámde nem túl 
távoli jövőben, az okos szerződéseket kötelmi jogunk részévé tehessük, valamint 
ezzel összefüggésben működőképes okos szerződési gyakorlatról beszélhessünk.
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G U B Ó  E D U A R D [ 1 ]

Szarvasmarha hígtrágya, talaj és növénykivonatok 
EDC (Endocrine Disrupting Compound) 

tartalmának meghatározása analitikai mérésekkel

1. BEVEZETÉS

A gyógyszerészetileg aktív vegyületek (PAC – pharmaceutically active chemi-
cals), például az ösztrogén hormonok és antibiotikumok a környezetünkbe ke-
rülhetnek az intenzív állattartó telepek trágyájából és ökológiai kockázatot je-
lenthetnek. Ezek a vegyi anyagok befolyásolhatják a biológiai sokféleséget és 
csökkenthetik a populációsűrűséget. Eddigi vizsgálatainkból tudjuk, hogy az 
ösztrogénhatású vegyületek a szervestrágya kijuttatása miatt megjelennek a tala-
jainkban és a növényekben is, és ezáltal az ember egészségére is hatással lehetnek. 

Intenzív tejelő szarvasmarhatelepről származó hígtrágya mintákat, a hígtrá-
gyával locsolt talajokat és ezeken a talajokon termesztett olaszperje és kukorica 
mintákat elemeztünk. Hat különböző közegben vizsgáltuk meg az ösztrogénha-
tást (hígtrágya, talaj, növényi gyökerek, növényi szár-levél, kukorica szemtermés 
és erjesztett tömegtakarmány). A vizsgálatokat Pest megyében végeztük, össze-
sen 120 db mintát vizsgáltunk. Ahhoz, hogy ténylegesen lássuk, hogy a minta 
milyen mennyiségekben tartalmazza az ösztrogéncsoport egyes vegyületeit, 
analitikai méréseket kell alkalmazunk. Erre a célra alkalmas az ultranagy-haté-
konyságú folyadékkromatográfia (Ultra-High Performance Liquid Chromatog-
raphy: UHPLC), melynek célja a hasonló kémiai szerkezetű vegyületek térbeli 
elválasztása és mennyiségi, valamint minőségi jellemzése. Az általunk alkalma-
zott UHPLC-fluoreszcens (UHPLC-FLD) nagy érzékenységet, nagy szelektivi-
tást és ismételhetőséget biztosít a minták vizsgálata során: a szteroid ösztrogének 
(17α-etinilösztradiol, 17β-ösztradiol,17α-ösztradiol,ösztron, ösztriol) és ivarzás 
indukáló hormonkészítmények hatóanyagát (D-Phe6-gonadorelin, kloproszten-
ol és dinoproszt-trometamin) mértük.

[1]  SZE Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola, 
PhD-hallgató. Témavezetők: Prof. Dr. Szakál Pál, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmi-
szertudományi Kar, Népegészségügyi Központ, Budapest, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár.
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2. KÖRNYEZETI ÖSZTROGÉNEK

A világ több mint 7 milliárd főből álló lakossága körülbelül 30 000 kg év-1 
természetes szteroid ösztrogént (E1, E2 és E3) és további 700 kg év-1 szintetikus 
ösztrogént (EE2) kizárólag fogamzásgátlók által juttat a természetbe. Azonban az 
állattartásból származó ösztrogének jóval nagyobb mennyiséget tesznek ki. Pél-
dául az Egyesült Államok és az Európai Unió állatállományának éves ösztrogén 
kibocsátása 83 000 kg/év, az emberi kibocsátás több mint kétszerese[2](Shrestha 
et al., 2012).

A vegyületek ösztrogén potenciálját legtöbbször a 17β-ösztradiol referencia ve-
gyülethez viszonyított relatív potenciálként fejezik ki. Meghatározó szerepe van a 
vegyületek minőségének, ugyanis az egyes ösztrogénhatású vegyületek különböző 
hatással lehetnek a receptorokra. Coldham et al. (1997MCF-7 human breast cancer 
cells, and a prepubertal mouse uterotrophic bioassay. The recombinant yeast cell 
bioassay (RCBA) kutatásából tudjuk, hogy a 17β-E2 (100%) ösztrogén potenciáljá-
hoz képest, a következőképpen alakul az ösztrogénhatású vegyületek receptor affi-
nitása: 17α-EE2 (88,8%), E1 (9,6%), 17α-E2 (5,25%), E3 (0,63%), BPA (0,005%).[3]

A környezeti mintákból történő analitikai vizsgálat komoly kihívást jelent, 
ugyanis a mintákban többféle vegyület is előfordul és a kimutatási határérték is 
rendkívül alacsony (1 ng/L). Mivel ezek a mikroszennyező kng/L vagy μg/L szin-
ten vannak a környezeti mátrixokban, ezért ezeket koncentrálni kell. A legtöbb 
esetben szilárd fázisú extrakciót (SPE) alkalmaznak.[4] Mivel a minták általában 
több szerves vegyületet és szuszpendált szilárd részecskéket tartalmazhatnak, 
ezért az extrahálás előtt szűrési lépéseket kell végrehajtani, hogy elkerüljük az 
eltömődést, amikor SPE-n keresztül készítjük elő a mintáinkat. Minden tech-
nikának megvan az előnye és a hátránya is. A kémiai technikák képesek a cél-
zott ösztrogén vegyületek mennyiségének meghatározására. Az alkalmazáshoz 
főként a gázkromatográfiát (GC) vagy folyadékkromatográfiát (LC) használják.  
A GC azonban csak az illékony és termikusan stabil vegyületekre korlátozódik. 
A tömegspektrometriát (MS) lehet kombinálni GC és LC technikákkal, hogy na-
gyobb érzékenységet tudjunk elérni[5] (Voulvoulis és Scrimshaw., 2003).

[2]  Shrestha, S. L. – Casey, F. X. M. – Hakk, H. – Smith, D. J. – Padmanabhan, G.: Fate and Trans-
formation of an Estrogen Conjugate and its Metabolites in Agricultural Soils, in Environmental Science 
Technology, 2012, 46, 11047–11053. o. 
[3]  Coldham, N. G. – Dave, M. – Sivapathasundaram, S. – McDonnell, D. P. – Connor, C. – Sauer, 
M. J.: Evaluation of a Recombinant Yeast Cell Etrogen Screening Assay, in Environmental Health Prespec-
tives, 1997, vol. 5.
[4]  De Mes, T. – Zeeman, G. – Lettinga, G.: Occurrence and fate of estrone, 17β-estradiol and 
17α-ethynylestradiol in STPs for domestic wastewater, in Reviews in Environmental Bio/Technology, 2005, 
vol. 4, 275–311. o.
[5]  Voulvoulis, N. – Scrimshaw, M.: Methods for the determination of endocrine disrupters, Endocrine 
disrupters in wastewater and sludge treatment process, 2003. 
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2.1. A növények ösztrogénfelvétele

A szervestrágya mezőgazdasági területekre történő kijuttatása általánosan el-
fogadott gyakorlat a világban. Ennek eredményeként a szteroid ösztrogének (SE) 
könnyen bejutnak azokba a talajokba, melyek szerves trágyázva vagy szennyvíz-
zel lettek locsolva. Ezeknek a talajoknak az SE szintje így elérheti a több száz, de 
még a több ezer ng/kg-ot is.

Ez potenciális kockázatot jelent a mezőgazdasági termelésre, az élelmiszer-
láncon keresztül pedig hatást fejthet ki az emberek egészségére.[6]

Jól ismert, hogy bizonyos növények képesek környezetükből a szennyező 
anyagokat felvenni anélkül, hogy bármilyen negatív hatással lenne a fejlődésük-
re. Ezt a mechanizmust fitoextrakciónak nevezzük. Számos növényfajt ismerünk, 
melyek alkalmazkodtak a nehézfémekhez, de sajnos kevés információnk van 
olyan növényekről, melyek az ösztrogének felhalmozására képesek.[7] Az elmúlt 
években több tanulmány is bebizonyította, hogy az SE-k felvehetők és felhalmo-
zódhatnak a hidrofitákban (vízi növények) és a mezőgazdasági növényekben is. 

3. ALKALMAZOTT MÓDSZER LEÍRÁSA

Az ultranagy-hatékonyságú folyadékkromatográfia egy elválasztási technika, 
mely a vizsgált anyag két egymással nem elegyedő fázis közötti megoszlási külön-
bözőségén alapul. A két fázis egy folyadék alapú mozgófázis (eluens), valamint 
egy állófázist tartalmazó oszlop. A UHPLC (Ultra-High Performance Liquid 
Chromatography) mérés első lépése a mintaadagolás, mely során beinjektálunk 
mintakomponenseket a mozgófázisba, mely ezeket oldatban tartja, és gondos-
kodik az oszlopon való keresztülhaladásán. Szükségünk van egy nagynyomású 
pumparendszerre is, amely nagy nyomáskülönbség kialakítása révén biztosít-
ja a kellő áramlási sebességet az oszlopon. Ahogyan a komponensek haladnak 
végig az oszlopon, kölcsönhatásba tudnak lépni az oszlop töltetének anyagával, 
és elindul a különböző összetevőinekelúciója. A mintát eltérő komponensek al-
kotják, ezek elúciós ideje más és más lehet a kémiai és fizikai tulajdonságaiktól 
függően. Az oszlopon áthaladó molekulák a detektorhoz érnek, melynek feladata 
az elulálódott komponens koncentrációjának mérése. A detektorból származó 
jelek feldolgozását a kiértékelő egység végzi, amely elkészíti a rendelkezésére álló 

[6]  Erdal, S. – Dumlupinar, R.: Exogenously Treated Mammalian Sex Hormones Affect Inorganic 
Constituents of Plants, in Biol Trace Elem Res, 2011, vol. 143, 500–506. o.
[7]  Adeel, M. – Song, X. – Wang, Y. – Francis, D. – Yang, Y.: Environmental impact of estrogens on 
human, animal and plant life: A critical review, in Environment International, 2017, vol. 99, 107–119. o.
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információk alapján a kromatogramot.[8] A mintáinkat fluoresszcens (FLD) és 
diódasoros detektorral (PDA) kapcsolt UHPLC-vel mértük (Shimadzu Nexera 
X2 LC-30AD). Az elválasztáshoz fordított fázisú Kinetex C18; 2,6 μm-os oszlo-
pot használtunk (hosszúság 150 mm). Az ösztrogéneket 280 nm gerjesztési hul-
lámhosszú és 310 nm emissziós hullámhosszúságú fluoreszcencia detektor alkal-
mazásával detektáltuk. A mozgófázis 57-43%-os ultratiszta víz (10 mM H3PO4 
savanyított) és acetonitril keveréke volt. Az oszlopon átáramló sebességet 0,8 ml/
perc értékre állítottuk be, 40°C-on. A minták injektálási térfogata 1 µl volt.

4. EREDMÉNYEK

Hígtrágya:

A 35 db megvizsgált hígtrágyamintánk mindegyikéből kimutatható volt leg-
alább egy ösztrogéncsoportba tartozó vegyület. Legmagasabb mértékben az E3 
volt jelen, mely egy minta kivételével az összesben kimutatható volt. Az E1 vi-
szont csak 2 mintából volt kimutatható.

1. táblázat: A hígtrágya szteroidösztrogén tartalma

Mintákból kimutatott 
ösztrogén %

legkisebb-legmagasabb 
érték (µg/L)

Átlag
 (µg/L)

E1 6 18-21,2 19,6

EE2 0 0 0

E3 97 5,2-32,1 15

α-E2 66 1,9-15,1 4,8

β-E2 37 6,2-10,2 7

Talaj:

20 db talajmintát vizsgáltunk meg, melyekben 3 természetes ösztrogént tud-
tunk kimutatni, a minták 75%-a volt pozitív a tesztelés során. A talajban keve-
sebbszer mutattuk ki az ösztrogéneket, mint a hígtrágyából és a kimutatott érté-
kek is alacsonyabbak voltak, mint a hígtrágyában.

[8]  https://www.studocu.com/hu/document/budapesti-muszaki-es-gazdasagtudomanyi-egyetem/az-el-
valasztastechnika-korszeru-modszerei/hplc-uplc-leiras/3692328
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2. táblázat: A talajminták szteroidösztrogén tartalma

Mintákból kimuta-
tott ösztrogén %

legkisebb-legmaga-
sabb érték (µg/L)

Átlag
(µg/L)

E1 0 0 0

EE2 0 0 0

E3 70 1,2-3,8 2,7

α-E2 5 4,3 4,3

β-E2 20 1,4-3,4 2,2

Gyökér:

A 45 db gyökérminta 54%-ból mutattunk ki ösztrogént. A minták 47%-ban 
volt E3, átlagosan 2,2 µg/L mennyiségben (1,7 és 3,4 µg/L közötti értékekkel). 
24%-ban β-E2, átlagosan 3,2 µg/L mennyiségben (2,7 – 3,5 µg/L közötti érté-
kekkel). Egy mintából volt kimutatható az α-E2, melynek 1 µg/L volt az értéke. 
Szintén 1 db mintában volt E1, 16,5 µg/L értékkel.

Levél-szár:

A 45 db levél-szár minta 91%-ból mutattunk ki ösztrogént. A minták 80%–a 
tartalmazott E3-t, átlagosan 2,8 µg/L mennyiségben (1,8 – 5,5 µg/L közötti ér-
tékkel). A minták 56%-a tartalmazott β-E2-t, átlagosan 4,2 µg/L mennyiségben 
(3,1 – 10,1 µg/L közötti értékkel). 

Termés: 

6 db termésnek vizsgáltuk meg a szteroid ösztrogéntartalmát. Az összes min-
ta pozitív lett, melynek eredményeit az 1. ábra szemlélteti. 
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1. ábra: Termésminták szteroidösztrogén tartalma (µg/L)

5. KÖVETKEZTETÉSEK

Vizsgálataink során meghatároztuk 151 db minta szteroid ösztrogéntartal-
mát. Ebből 35 db hígtrágya, 20 db talaj, 45 db gyökér, 45 db levél-szár és 6 db 
termésminta volt. A leggyakrabban előforduló ösztrogén az E3 volt, ezt követte  
a β-E2, α-E2 és az E1. A szintetikus EE2-t az egyik mintánkból sem mutattuk ki. 
A szteroid ösztrogének nemcsak a hígtrágyában koncentrálódtak, hanem a nö-
vényi részekben is. A növények termése is magas koncentrációban tartalmazott 
ösztrogéneket. A telepen alkalamzott ivarzásindukáló gyógyszerhatóanyagok  
a kimutathatósági határ alatt voltak. A hígtrágya egy olyan anyagnak tekinthető, 
melyet a szántóföldi kijuttatás előtt számos egyéb ok mellett a hormontartalma 
és gyógyszertartalma miatt is új kezelési módszerekkel kellene ellátni. Mivel az 
EDC-k bekerülnek a táplálékláncba, így fontosnak tartjuk, hogy további vizsgá-
latokat végezzünk a jövőben és egy olyan hígtrágyakezelési rendszert alakítsunk 
ki, mely csökkentett mennyiségben juttat ki ösztrogéneket a termőtalajokra.
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H Á R I  L Á S Z L Ó  R Ó B E R T [ 1 ]

Digitális jelfeldolgozás-irányú kompetencia-
fejlesztési segédanyag összeállítása nyílt forráskódú 

szoftvercsomag felhasználásával

ABSZTRAKT

Jelen tanulmány a digitális jelfeldolgozás témaköréből válogatott fejezeteket 
tárgyal, egy lehetséges segédanyag összeállítása célján, hogy a digitális jelfeldol-
gozás matematikai apparátusába gyakorlati betekintést engedjen, egyúttal szoft-
veres eszközöket ajánljon a módszerek tanulmányozásához.

1. BEVEZETÉS

A jelet legtöbbször időtartományban ábrázoljuk, viszonylag kevesebb figye-
lem jut a valószínűségi értelmezésre és talán, még kevesebb a frekvenciatarto-
mány ábrázolására. Az előbbi három tárgyalásmód gyakran elengedhetetlen a jel, 
és ezáltal a folyamatok megértéséhez.

A digitális jelfeldolgozás az érintett szakterületek, például műszaki diagnosz-
tika, képfeldolgozás, kommunikáció, geológia stb. szerves részei. Ugyanakkor  
a téma programozói készségeket is előfeltételez, így ezt a kettős szempontrend-
szert egyidőben kell figyelembe venni. Az ilyen irányú kompetencia-fejlesztési 
segédanyagok száma bővül, mégsem jut el minden érdeklődő Hallgatóhoz. A se-
gédanyag összeállítása során, a BSc-tanulmányaikat folytató mérnök Hallgatókat 
vettem alapul, mint lehetséges célközönséget. Ha a jelfeldolgozás valamely terü-
letére vonatkozó elméleti tananyagnem egészült volna ki gyakorlatokkal, jelen 
tanulmány támpontot adhat a tantárgy szoftver-orientált kiegészítésére. A prog-
ram kidolgozásakor a következőket tartottam szem előtt:

a. A kurzushoz ne legyen szükséges anyagi ráfordítás, így jutott az Octave 
csomag használatára a választás. 

b. A kurzus vegye figyelembe, hogy az érdeklődő Hallgatók esetleg nem 
rendelkeznek programozási ismeretekkel. 

c. A kurzus kerülje a diszciplína-specifikus tárgyalásmódot.

[1]  Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, 
egyetemi tanársegéd. Témavezető: Prof. Dr. Földesi Péter, tanszékvezető egyetemi tanár, Logisztikai és 
Szállítmányozási Tanszék.
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d. A kurzus engedjen betekintést a digitális jelfeldolgozás főbb matematikai 
módszereibe.

Az Octave[2] programcsomagra név szerint hivatkozom, a jelen cikk tárgyát 
képző kompetencia-fejlesztési segédanyagot “kurzus” néven tárgyalom.

2. MÓDSZEREK

A felsőoktatásban tipikusnak tekinthető 14 heti tananyag-bontást alapul 
véve, 12 gyakorlati foglalkozás és két projektbeszámoló mentén épül fel jelen 
ajánlás. A programozási gyakorlatokat a következő alpontok részletezik, míg  
a projektfeladatok kapcsán a diszkusszió nyújt támpontokat.

2.1. Bevezetés, programozási alapismeretek

A segédanyag jelen pontjának célja, hogy az Octave felhasználói környe-
zetével megismertesse a Hallgatót, aki ezáltal elsajátítja az alapműveletek el-
végzésének módját, a beépített függvények használatát, a vektoros és mátrixos 
bemeneti adatok megadását. További célja az első gyakorlatnak, hogy az alap-
vetőbb csomagok (pkgsignal,[3]ű pkgltfat[4]) telepítése megtörténjen. A Hallgató 
egyúttal megismerheti a függvényábrázolási lehetőségeket, mellyel kedvet kap-
hat az Octave használatára.

2.2. Kovariancia, korreláció, legkisebb négyzetek módszere

A bevezető és programmal ismerkedő foglalkozások sorában érdemes a (fel-
tételezhetően) közelebb álló matematikai példákat előtérbe helyezni. Egy lehetsé-
ges megközelítés, az egyenes illesztése egy kétdimenziós koordináta-rendszerben 
értelmezett ponthalmazra. A témakörhöz szorosan kapcsolódó kovariancia és 
korreláció tárgyalásával a következő órának is alapot adhatunk, melyet a lineáris 
regresszió bemutatása és adott esetben nem-lineáris modellek illesztése egészít-
het ki. A 1. ábra egy exponenciális sorozatra, lineáris regresszióval illesztett ex-
ponenciális modellt szemléltet.

[2]  Eaton, John W. – Bateman, David –Hauberg, Søren – Wehbring, Rik: GNU Octave version 6.1.0 
manual - a high-level interactive language for numerical computations., 2020, URL:https://www.gnu.org/
software/octave/doc/v6.3.0/
[3]  Miller, Mike: Signal - Signal Processing, 2022, Octave Forge, URL https://octave.sourceforge.io/sig-
nal/
[4]  Soendergaard, Peter L.: The Large Time-Frequency Analysis Toolbox, 2018, Octave Forge, URL: 
https://octave.sourceforge.io/ltfat/index.html



147

2.3. Auto-korreláció és kereszt-korreláció

Az auto- és keresztkorrelációs függvények minden, a digitális jelfeldolgozás-
sal kapcsolatos könyvben megtalálhatók; azok bemutatása, elkészítése és értel-
mezése a Hallgatóság digitális jelfeldolgozás irányú tájékozódását és eszköztárát 
szélesíti. A 2. ábra egy auto-regresszív zaj-folyamatot és annak auto-korrelációs 
függvényét ábrázolja. 

2.4. Statisztikai alapismeretek

Az alapvető statisztikai mutatók, úgy mint: átlag, terjedelem, szórás, variancia, 
minimum, maximum, medián és módusz műveletek megfelelő parancsait a Hall-
gatóság könnyen megismerheti.

1. ábra: Egy exponenciális csökkenő folyamatból származó bemeneti adatokra 
(körök) illesztett exponenciális görbe (folytonos) 
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2. ábra: Egy auto-regresszív zaj-folyamatból (bal) számított auto-korrelációs függ-
vény (jobb)
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Tekintettel a fenti statisztikák széleskörű ismertségére, további cél, hogy a sű-
rűségfüggvények és eloszlásfüggvények ábrázolása és értelmezése készségszintű 
gyakorlatot nyerjen. A szemléletesség kedvéért a 3. ábra egy Gaussi zajfolyamat 
eloszlását mutatja be, néhány statisztikai jellemző feltüntetésével.

2.5. Mintavételezés

A Nyquist-elméletből eredő minimális mintavételezési frekvencia bár köny-
nyen magyarázható, sok eseteben csak a szemléletesség hiányzik a bemutató 
kurzusokból. A téma numerikusan könnyen megközelíthető, mely segítheti az 
elmélet tapasztalati megerősítését. Az alul-mintavételezés egy példája látható  
a 4. ábrán.

2.6. Újra-mintavételezés, interpoláció, extrapoláció

Előfordulhat, hogy mért jeleinkben egyes helyeken minták hiányoznak. Ilyen 
esetekben interpoláció, vagy az újra-mintavételezés segíthet. 
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3. ábra: Az 1 átlagú, 0.5 szórású normális eloszlásból származó  valószínűségi válto-
zó hisztogramja, ahol  átlag,  szórás,  ferdeség és  csúcsosság
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4.  ábra: Az alul-mintavételezés szemléltetése a  jel kapcsán, ahol  Hz az eredeti jel 
frekvenciája (folytonos), mely  Hz (kör) minimum mintavételezési frekvencia mellett 

van ábrázolva. Egy szub-minimális mintavételezési frekvencia esetén Hz (csillag), 
egy  hamis jel kapható (pontozott)
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Egyúttal az extrapoláció témakörre is könnyen kiterjeszthető a foglalkozás, de 
megjegyzendő, hogy extrapoláció esetén nem minősülhet az extrapolált szakasz 
a jelfeldolgozás tárgyának, hiszen teljesen ismeretlen értelmezési tartományról 
van ilyen esetekben szó. Érdemes az extrapolációt tehát egy kiegészítő ismeret-
ként tárgyalni. Egy szándékosan hiányos mintavételezésű szinusz jelet és a hiány-
zó értékek interpolációs közelítését mutatja be az 5. ábra.

2.7. Diszkrét Fourier-transzformáció

A digitális jelfeldolgozás egyik, ha nem a legnagyobb vívmánya, a Fouri-
er-sorfejtésből származó Fourier-transzformáció és annak digitális megvalósí-
tása. Az elméleti alapok tárgyalásának széles tárháza áll ma már rendelkezésre, 
melyet valóban nehéz lenne egy foglalkozásba sűríteni. A téma felvezetése tehát 
az Előadó belátása szerint építendő fel. 

5. ábra: Egy hiányos mintavételezésű szinusz jel (pont) hiányzó helyeinek lineáris 
interpolációval közelített értékei (csillag) 
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6.  ábra: A  jel az időtartományban (bal) és a frekvenciatartományban (jobb) 
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Számos szemléletes példa hozható fel, hogy az időtartományból a frekvenci-
atartományba történő áttérés milyen új ismereti lehetőségeket tartogat. A 6. ábra 
egy diszkrét Fourier transzformációt szemléltet.

2.8. Rövid-idejű Fourier-transzformáció

Ahogy Gábor Dénes, észrevételei nyomán a lokalizált Fourier-transzformál-
tak bevezetésével tovább szélesítette a digitális jelfeldolgozás tárházát, úgy egy 
ilyen kurzus sem hagyhatja figyelmen kívül az idő–frekvenciatartománybeli 
reprezentációkat. A változó spektrális struktúrák vizsgálatának egy lehetséges 
módszerét, a rövid-idejű Fourier transzformált („Short-time Fourier transform” 
STFT) alkalmazását mutatja be a 7. ábra.

2.9. Szűrésstatisztikai eljárásokkal

A Hallgatósággal ismertetni kell, hogy már az analóg-digitális átalakítás során 
is találkozunk szűréssel. Bár ez a következő szakaszbankerülhet bővebb tárgya-
lásra, alkalmasan megemlítendő felvezetés gyanánt, a digitális jelek szűrésének 
egyszerűbb formái.
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7. ábra: Az  jel első 20 másodperce az időtartományban (fent) és az idő-frekvencia-
tartományban (lent)

 

8. ábra: Egy szinuszoid alap-folyamat (folytonos fekete), ugyanez zajjal szennyezve 
(folytonos szürke), melyre a mozgó medián filter lett alkalmazva (vastag szaggatott)
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Ekkor érdekes függvények tárgyalása következhet, mellyel a zajos folyamatok, 
„zaj-csökkentett” formáinak egyszerű módszerei szemléltethetőek, például moz-
gó-átlag, vagy mozgó-medián. Természetesen ilyen esetekben például az ablak 
hosszúságának, mint változtatható paraméternek a hatásai is könnyen szemlél-
tethetők. A 8. ábra a mozgó-medián szűrést szemlélteti.

2.10. Frekvenciaszűrők 

A digitális szűrők változatos felhasználási lehetőségei következhetnek; mégis, 
a szűrők széles tárházába ugyanakkor csak bepillantás nyerhető. Ilyenek például 
a nemkívánatos frekvenciák blokkolása, a jelek differenciálása vagy integrálása, 
az FIR és IIR („Infinite im pulse response”, végtelen impulzus válasz) szűrők közöt-
ti alapvető különbségek feltárása, a szűrők által bemutatott késés csökkentésének 
és a jeltorzulás csökkentésének lehetőségei. Egyúttal a szűrők vizsgálatának alap-
vető módszereit is tárgyalni kell. A 9. ábra egy FIR filter alkalmazását mutatja be 
a frekvenciatartományban.

9. ábra: Négy szinusz összegének spektruma, 100, 200, 300, és 400 Hz összetevőkkel 
(fent) és ugyanennek a jelnek a spektruma, egy 250 Hz-es aluláteresztő frekvenci-

aszűrő alkalmazása után (lent) 
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10. ábra: Egy négyszög-jel hullám kezdeti szakasza (fent) és a folytonos wavelet 
transzformáltja (CWT) (lent). A 7.5. Program5 reprodukálásával és a bemenő jel 

módosításával készült

Folytonos wavelet-transzformáció
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2.11. Wavelet transzformáció

A 2.6. szakaszban a Hallgató megismerhette az idő–frekvenciatartomány 
ábrázolásának legalapvetőbb matematikai módszerét, az STFT eljárást. A téma 
bővíthető a nevezett tartomány vizsgálatának új módszereivel, például a diszkrét 
wavelet transzformáció (DWT) vagy folytonos wavelet transzformáció (CWT). 
A DWT eljárások egyszerűen megközelíthetők Octave-ban, de a CWT alkalma-
zásához nem áll rendelkezésre dedikált parancs azOctave-ban a szerző legjobb 
tudomása szerint.A 7.5. Program[5] például egy jó szemléltetést mutat. Továbbá  
a megadott hivatkozáson egyéb CWT programokat is bemutattak. A 10. ábra  
a 7.5. Program5 reprodukálásával és a bemenő jel módosításával készült.

[5]  Giron-Sierra, Jose Maria: Digital Signal Processing with Matlab Examples - Signals and Data, 
Filtering, Non-stationary Signals, Modulation, vol. 1, 2017, Springer Science+Business Media Singapore, 
p. 374.
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11. ábra: A Hilbert-transzformáció egy alkalmazása az amplitúdó- és frekven-
cia-modulált(AMFM) jelen. A Pillanatnyi amplitúdó (IA) és AMFM összevetése 

(fent), a pillanatnyi frekvencia (IF) és AMFM összevetése (lent)
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2.12. Hilbert-transzformáció

Tekintettel a transzformáció rendkívül egyszerű frekvenciatartománybeli 
reprezentációjára, a Hilbert-transzformáció és az analitikus jelek tanulmányo-
zása következhet soron. Mono-komponensű jelek pillanatnyi frekvenciájának és 
-amplitúdójának ábrázolásával új módszerekkel bővül a Hallgató eszköztára. Kü-
lönös érdeklődésre tarthat számot, hogy ugyanabban az értelmezési tartomány-
ban ábrázolhatók a fenti eredmények, mint amiben a bemeneti jel, itt: idő, t [s].  
A 11. ábra amplitúdó- és frekvenciamodulált jel elemzését mutatja be. 
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3. INGYENES MÉRÉSI LEHETŐSÉGEK

A 14 hetes szorgalmi időszakot alapul véve két foglalkozás szabadon fenntart-
ható, melyek alkalmasan kihasználhatók egy-egy projektbeszámolóval kapcsolat-
ban. Egy projektfeladat a téma iránti elkötelezettséget növelheti, ha a Hallgatóság 
egy kiválasztott jelenség önálló mérési eredményeit elemzi. Erre alkalmas lehet 
az okostelefonokba beépített mikrofon vagy egyéb szenzorok által rögzített je-
lek elemzése. Tapasztalataim szerint a  Physics Toolbox Sensor Suite[6] alkalmazás 
erre egyszerű megoldásokat nyújt, természetesen korlátozott szenzor-képességek 
mellett. Egyúttal a 2.4-es szakaszban jelzettekhez hasonlóan fel kell készülni, 
hogy a mobiltelefonos regisztrátumok gyakran nem-egyenközű mintavételezésű 
adatsorokat szolgáltatnak. Bár a módszer nem lehet alkalmas komoly műszaki 
következtetések levonására a mérőműszerek hitelesítésének hiányában, mégis 
demonstrációs célból kiváló lehetőséget nyújt az Androidon és iOS-en elérhető 
alkalmazás. Számos mérési lehetőség adott a telefon hardveres felépítettségétől 
függően, például: gyorsulásmérő, giroszkóp, hangerő, szín- és fénymérő.

A telefon felszereltségétől függően azonban nem minden szenzor érhető el. 
Ilyen értelemben a mérési hozzáférhetőség csak más készülék beszerzésével len-
ne lehetséges, amely ellentmondana a kurzus a) célkitűzésének. Ekkor a kurzus-
vezető saját hatáskörében dönthet, például ingyenesen hozzáférhető adatsorok, 
hangfájlok kiválasztásáról.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A digitális jelfeldolgozás és a programozás alapvető készségeket jelentenek, 
azok elsajátítása műszaki területeken lassan elengedhetetlenné válik. Jelen tanul-
mány egy, a digitális jelfeldolgozás világába kezdő betekintést nyújtó segédanyag 
lehetséges felépítését tárgyalja. Bár egy-egy témakör teljeskörű feldolgozása job-
bára lehetetlen a szokásos másfél-órás keretek között, mégis alkalmas lehet arra, 
hogy a Hallgatóság kedvét felkeltse, látókörét szélesítse és a matematikai appará-
tus további tanulmányozására ösztönözze.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-3-II-SZE-24 kódszá-
mú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

[6]  Vieyra, Chrystian –Vieyraand, Rebecca at al.: Physics ToolboxSensor Suite, 2022, Vieyra 
Software, URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrystianvieyra.physicstoolbox-
suite&hl=en&gl=US
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K O L O S S VÁ R Y  T A M Á S [ 1 ]

Járműipari termékkoncepció követelmény-
struktúrájának meghatározása és vizsgálata 

FSAE modellkörnyezetben, Systems Engineering 
módszerrel

1. BEVEZETÉS ÉS ELMÉLETI HÁTTÉR

Napjaink közúti közlekedési rendszere jelentős fejlődésen és átalakuláson 
megy keresztül. Az autóipar innovációival összhangban a stakeholder – ezen be-
lül vásárlói – igények megváltoznak. Meghatározó iparági trendnek számít az 
elektromos hajtások, és más alternatív hajtásláncokterjedése a szegmens szin-
te minden altípusában.[2] Az önvezető rendszerek fejlődése és terjedése szintén 
kiemelt trendnek számít az autóipari termékfejlesztésben. A hagyományos ér-
telemben vett automobil szoftveres funkciók integrálásának köszönhetően je-
lentősen átalakult.[3]A terméket érintő fejlesztések mellett a szolgáltatások terén 
számos innovatív koncepció alakult ki az elmúlt években, pl. nagyvárosi autó-
megosztó rendszerek. A trendek hatása a teljes termékfejlesztésen megfigyelhe-
tő, így a fejlesztési folyamatokat, szervezeti hátteret is alapvetően befolyásolja.[4] 
A hagyományos autógyártóknak új kihívásokkal kell megküzdeniük, miután 
olyan új szereplők jelentek meg a piacon, mint a Tesla vagy a Google. Ezen autó-
iparba belépő vállalatok jellemzően a szoftveriparból érkeznek, és így a fejleszté-
si folyamataik, szervezeti struktúrájuk jobban illeszthető az autóiparra jellemző 
átalakult stakeholder-követelményekhez. Ez a tény jelentős versenyelőnyt jelent 
számukra az új termékek kifejlesztése területén, emiatt a hagyományos gyártók is 
aktívan keresik a fejlődési lehetőségeket a fejlesztési folyamatok menedzsmentje 
területén, valamint szervezeti innovációk formájában. Amint számos iparágban 
régóta alkalmazott, az új termékfejlesztési projektekben a Systems Engineering 

[1]  SZE Doktori képzés, DoctoralStudies in Business Administration, Regionális- és Gazdaságtudományi 
Doktori Iskola. Témavezető: Dr. Feszty Dániel, egyetemi tanár, SZE-Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, 
Járműfejlesztési Tanszék. 
[2]  Pinkse, J. –Bohnsack, R. – Kolk, A: The Role of Public and Private Protection in Disruptive In-
novation: The Automotive Industry and the Emergence of Low-EmissionVehicles, in Journal of Product 
Innovation Management, 2014, 31/1, pp. 43–60.
[3]  Miyata, H.: Digital Transformation of Automobile and Mobility Service, in 2018 International Con-
ference on Field-Programmable Technology (FPT), 2018, pp. 1–5.
[4]  Stolfa, J. – Stolfa, J, S. – Baio, C. et al: “DRIVES—EU blueprint project for the automotive sec-
tor—A literature review of drivers of change in automotive industry”, J. Softw. Evol. Proc., e2222, 2019.
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módszertan használata bizonyítottan jobb eredmények elérését teszi lehetővé.[5] 
Egy korai tanulmány szerint a Systems Engineering kifejezések mögött olyan ke-
retrendszerek és modellnek állnak, amely segítségével architektúrák építhetők fel 
az összetett rendszerek – valamit alrendszerek, alkomponensek – vizsgálatához, 
amelyek szintén megkönnyítik az értékelést és holisztikus áttekinthetőséget te-
remtenek.[6] Későbbi kutatások megerősítik mindezt, illetve kiegészítik, misze-
rint a „systemsengineer” feladata a követelmények meghatározása és az inter-
diszciplináris kollaboráció irányítása.[7]

Az autóipari termékfejlesztés területén ugyanakkor kevés tapasztalat mutat-
kozik a Systems Engineering alkalmazására, az elméletalapú kezdeti bevezetési 
kísérleteken kívül.[8] Ez a tanulmány a Systems Engineering módszertan és gon-
dolkodásmód egyik kulcselemének tartott követelmény architektúra rendszer-
szintű kidolgozását és a gyakorlatban való alkalmazhatóságát mutatja be a jármű-
fejlesztés egy kijelölt tesztkörnyezetének, a Formula SAE-nek példáján keresztül.

2. KÖVETELMÉNY ARCHITEKTÚRÁK

Az autóipari termékek tulajdonságait tekintve különböző, multidiszciplináris 
szempontok figyelhetők meg, ennek ellenére a követelmények gyakran egy terü-
letet érintően kerülnek meghatározásra, a további releváns tulajdonság-kapcsola-
tok feltárása nélkül. Annak érdekében, hogy a tulajdonságok meghatározásának 
érzékenysége, finomítása és ezek validációja egyaránt biztosítva legyen minden 
részegységre és folyamatra vonatkozóan, a „Követelmény-Funkcionális-Logi-
kai-Fizikai (angolul: „Requirement-Functional-Logical-Physical [RFLP]) archi-
tektúrák kidolgozása, fejlesztésben való gyakorlati alkalmazása javasolt.[9] Jelen 
kutatás is a Systems Engineering egyik központi elemének számító RFLP modell 
követelmény-architektúráinak gyakorlati megvalósítását mutatja be az autóipar 
egy validált modellkörnyezetében. A modell szerint végzett fejlesztési folyamat 
négy fő rétegre épül és választ ad az RFLP szempontjaira az alábbiak szerint:[10]

[5]  Vanek, F., – Jackson, P. – Grzybowski, R. – Whiting, M.: Effectiveness of Systems Engineering 
Techniques on New Product Development: Results from Interview Research at Corning Incorporated, in 
Modern Economy, 2017/8., pp. 141–160. 
[6]  Ramo, S. – Booton, R. C.: The Development of Systems Engineering, in IEEE Transactionson Aeros-
pace and Electronic Systems, Vol. Aes-20, 1984/4.
[7]  Grassler, I. – Yang, X.: Interdisciplinary development of production systems using Systems Enginee-
ring, Procedia 26th CIRP Design Conference, pp. 653–658.
[8]  Fischer, R. – Vorback, S. – Hick, H. – Bajzek, M.: Systems Engineering Organizational Constra-
ints and Responsibilities, in Hick, H. – Küpper, K. – Sorger H. (eds.): Systems Engineering for Automo-
tive Powertrain Development, Powertrain, Springer, Cham, 2020, pp. 1-23.
[9]  Baughey, K.: Functional and Logical Structures: A Systems Engineering Approach, in SAE Technical 
Paper, 2011.
[10]  Baughey, K.: i.m. 



161

• Követelmény (R): Miért fejlesztik a terméket, melyek a vevői- és stake-
holder igények, ez hogyan jelenik meg az alrendszerek és alkomponensek 
szintjén, fentről lefele haladva?

• Funkcionális (F): Milyen funkciókat teljesít a vizsgált rendszer vagy kom-
ponens, mihez járul hozzá?

• Logikai (L): Hogyan teljesítik ezeket a funkciókat és milyen módon vég-
zik ezt?

• Fizikai (P): Ezek maguk a gyártott vagy megvásárolt fizikai alkatrészek, 
amelyek végül a végfelhasználó rendelkezésére állnak.

Napjainkban a járműfejlesztés jelentős mértékben virtuális terek, platfor-
mok használatával valósul meg. Előnyt jelent, hogy a modern szoftveres környe-
zet lehetővé teszi, hogy az RFLP alapú tervezésfilozófiai modellt összekapcsolja  
a koncepció műszaki terveivel, így igyekezve a tervezési folyamat hatékonyságát 
fejleszteni. A követelmények rendszerszintű integrációjának a verifikációs folya-
matokra gyakorolt hatása, hogy az RFLP megbízható módszert jelenthet a tervek 
verifikálására már korai tervezési szakaszban is.[11]

2.1. Követelmény architektúrák

A követelmény architektúra tehát a termék teljes rendszerének a követelmé-
nyek szempontjából történő lebontását jelenti, „top-down” megközelítést követ-
ve, a stakeholderek igényeitől egészen az alkomponensekkel szemben támasztott 
elvárásokig. Az SE módszerrel végzett járműfejlesztésnek fontos részét képezi  
a többi RFLP struktúrával együtt, és jelentős technikai segítséget nyújt a fejlesz-
tőknek abban, hogy hatékonyan teljesíthessék a stakeholderek igényeit koncep-
cióalkotástól kezdve a sorozatgyártás megkezdéséig a Vee modell mentén.[12]

Friedenthal et al. tanulmányában az RFLP struktúrák autóipari felhasználá-
sára mutat be példákat, így a követelmény architektúrák elvi felépítését is be-
mutatja.[13] Az 1. ábra a teljes autómobil-specifikáció követelményrendszerének 
lebontását mutatja be.

[11]  Mejía-Gutiérrez, R. – Carvajal-Arango, R.: Design Verification through virtual prototyping 
techniques based on Systems Engineering, in Research in Engineering Design, 2017/28/4, pp. 477–494. 
[12]  Haskins, C. – Forsberg, K. – Krueger, M.: INCOSE Systems Engineering Handbook, 2007, INCO-
SE, Seattle, 3.6/20. p.
[13]  Friedenthal, S. – Moore, A. – Steiner, R.: A practical guideto SysML: the systems modeling lan-
guage”, Morgan Kaufmann, 2014.
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1. ábra: Teljes jármű átfogó követelményrendszere[14]

Lind&Heldal megerősíti, hogy az elektronikus architektúrák alkalmazá-
sa kulcsfontosságú az autóiparban is, különösen az innovatív, eddig még nem 
alkalmazott, gyakran szoftveres funkciók megtervezéséhez.[15] Ezen struktúra 
megalkotásához javasolnak és mutatnak be egy újfajta fejlesztési folyamatot. A 
funkcionális szemléletet különösképpen akkor szükséges alkalmazni, ha hálózati 
topológiát fejlesztünk vagy viselkedést modellezünk.

3. KUTATÁSI CÉLOK

A szakirodalom áttekintésével, elemzésével látható, hogy gyakorlati környe-
zetbe beültetett, autóipari vonatkozású, empirikus alapokra építő tanulmány nem 
született még autóipari termék követelmény architektúráinak meghatározására. 
Cél, hogy a jelen cikkben bemutatott követelményelemzési rendszer mintaként 
szolgálhasson az autóipari termékfejlesztésben résztvevő vállalatok, OEM-ek 
számára, mind modellszinten, mind pedig a bevezetést érintő kritikus módszer-
tani lépések szempontjából.

[14]  Friedenthal, S.: i. m.
[15]  Lind, K. – Heldal, R.: Automotive System Development using Reference Architectures, in IEEE 
35th Software Engineering Workshop, 2012, pp. 42–51. 
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4. FUNKCIONÁLIS ARCHITEKTÚRA LÉTREHOZÁSA FSAE 
KÖRNYEZETBEN

A teljes, Systems Engineering implementálását célzó kutatást az autóipa-
ri termékfejlesztés validált modellkörnyezetében, a Formula SAE-ben (FSAE) 
zajlott. Az adatgyűjtése „participatory action research”, azaz a modellkörnyezet 
működésében való részvétel módszerével történt. A tanulmányban bemutatott 
eredményeket alátámasztó adatok a részvételen alapuló megfigyelés eszközével 
kerültek összegyűjtésre.[16]

5. A KÖVETELMÉNY ARCHITEKTÚRA BEMUTATÁSA ÉS 
ALKALMAZÁSA

Az autóipari termékfejlesztési szegmensben dolgozó kutatók és gyakorlati 
szakemberek számára javasolható azonnali eredmények kidolgozása érdekében 
kutatási projektet kezdeményeztünk az FSAE területén, és egy részvételi akcióku-
tatást végeztünk, amely többféle kvalitatív kutatási módszertanból áll.[17] Ebben 
a tanulmányban mutatjuk be egy követelményarchitektúrák fejlesztésére szerve-
zett képzés leírását, valamint eredményeit, amelyben a megfigyelő és az oktató 
szerepét töltöttük be. A 165 perces workshop során a résztvevő tagok megismer-
kedtek az RFLP-architektúrák lehetséges autóipari alkalmazásaival. Az architek-
túra benchmarkjaihoz áttekintettük és felhasználtuk Friedenthal et al. munkáját, 
amelyet az autóipar területén végeztek, de ipari környezetre összpontosított.[18] 
Ezenkívül a résztvevők előbb kisebb vegyes csoportokban, majd részlegek és 
tématerület szerint csoportosulva kidolgozták a saját releváns követelmény-ar-
chitektúrájukat. Végül, közös diskurzus során, amelyben mind a részlegvezetők, 
mind pedig a részlegdelegáltak részt vettek, egy mintaarchitektúrát dolgoztunk 
ki a teljes jármű szintjén. A tervezett követelményarchitektúra kivonatos változa-
tát a 2. ábra mutatja be.

[16]  Johnsson, M.: Innovation Enablers and Their Importance for Innovation Teams, in Blekinge Institu-
te of Technology Doctoral Dissertation Series, 2016/7.
[17]  Friedenthal, S.: i.m.
[18]  Friedenthal, S.: i.m.
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2. ábra: Példa a követelmények fa struktúra szerinti lebontására

Mivel az ülés jelenlévői részt vettek a követelményarchitektúrák kidolgozá-
sában, konstruktív viták alakultak ki. Végül a minta követelményfa elemei kon-
szenzusos döntések alapján kerültek beillesztésre. Összefoglalva, az egyéni érté-
kelések és az elsődleges megfigyeléseink alapján a résztvevők általános morálja 
rendkívül pozitív volt. A csapat minden tagja proaktívan cselekedett.
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6. ÖSSZEGZÉS

Ma számos esetben, egyre inkább tapasztalható, hogy a virtuális autófejlesztés 
gyorsabb, olcsóbb és jobb eredményekhez vezet a teljes járműfejlesztés bizonyos 
részfolyamataiban.[19] A fejlett szimulációs eszközök elterjedése lehetővé teszi  
a digitális autóipari fejlesztést széleskörűen az egész iparágban. Célunk, hogy 
kutatásainkkal megvizsgáljuk, a Systems Engineering bevezetése segíthet-e job-
ban integrálni és hatékonyabbá tenni a virtuális fejlesztési folyamatokat, illetve  
a termék RFLP architektúráit. A tanulmányban bemutatásra került egy struktúra, 
és logikai rendszer, amelyben az RFLP architektúrák közül a követelmény struk-
túra megalkotható. A szemléltetett példa megalapozhat későbbi kutatásokat az 
autóipari termékfejlesztés területén. Az FSAE modellkörnyezetében a szervezeti 
változás elősegítésére innovációs csapat alakult meg, és tagjainak bevonásával, 
folyamatban való részvétel adatgyűjtési módszerével alkottuk meg a jelen tanul-
mányban vizsgált követelmény architektúrát. A módszer hatékonynak és sike-
resnek bizonyult, a részlegtagok megértették az új követelménykezelési rendszer 
lényegét, és új ötletek merültek fel a hasznosítására, továbbfejlesztésére a csapat 
céljaihoz, működéséhez igazodva.

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-3-IIkódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.”
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N É M E T H  P É T E R [ 1 ]

Az új „Multilevel Sustainability” módszertanának 
alkalmazása a hidrogén mobilitási felhasználásával 

kapcsolatban

1. BEVEZETÉS

Napjainkban életünk minden területén a környezettudatos gondolkodásmód, 
a fenntarthatóság fogalma és a környezetvédelmi szempontok kerülnek az elő-
térbe. Számos vállalat marketingjének jelentős részét képezik a környezetvédelmi 
intézkedéseik minél részletesebb bemutatása. Megjelent már a köznapi szóhasz-
nálatban is a környezeti lábnyom, karbonsemleges termék vagy a fenntartható 
energiaforrások fogalma. A jogalkotók nagy hangsúlyt fektetnek a közlekedési 
szektor szankcionálására a kívánt szén-dioxid cél elérése érdekében. Egyre szi-
gorodó kibocsátási szabályok közül a jelenleg aktuális az Euro 6d, amely nem 
csupán a kibocsátási adatok csökkentését célozza meg, hanem az ezek mérésére 
alkalmazott módszertant is megújította.[2] 2017 szeptemberétől a korábban hasz-
nált New European Driving Cycle (NEDC) helyett bevezetésre került a Worldwi-
de Harmonized Light-DutyVehicles Test Procedure (WLTP), mely által végzett 
tesztek sokkal közelebb állnak a valós felhasználási szokásokhoz, mint elődje ese-
tében. A Real Driving Emissions (RDE) teszt is bevezetésre került, amely közúti 
forgalomban méri az egyes belsőégésű motorral szerelt járművek kipufogógáz 
kibocsátását a jármű vonóhorgára erősített Portable Emissions Measurement 
Systems (PEMS) egység segítségével.[3] Egyértelműen cél mind a járműgyártók, 
mind a vásárlók ösztönzése az alternatív járműhatásmódokkal szerelt járművek 
gyártására és használatára. Ezen hajtásláncok közül is kiemelt szerepet kapott 
az elektromos meghajtású akkumulátoros autók csoportja. Ezen járművek ki-
bocsátását a jogalkotó nullának tekinti, így könnyűszerrel csökkenthető velük 
egy adott autógyártó flottájának átlagos kibocsátási értéke. Amennyiben csupán  
a közvetlen, kipufogógázok által kibocsátott szén-dioxidot vizsgáljuk, akkor ez  

[1]  SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD Hallgató. Témavezető: Dr. Hanula 
Barna, dékán, SZE Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, egyetemi docens, Belsőégésű Motorok és Jármű-
hajtások Tanszék. 
[2]  Varella, Roberto Aliandro (ed.): Comparison of data analysis methods for European real driving 
emissions regulation, in SAE Technical Paper, 2017, 2017-01-0997.
[3]  Hyeonjik, Lee – Kihyung, Lee: Comparative Evaluation of the Effect of Vehicle Parameters on Fuel 
Consumption under NEDC and WLTP, in Energies, 2020, 13/16.
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a megközelítés helyes, de amennyiben komplexebb képet szeretnénk kapni a kü-
lönböző járműhajtásmódok, beleértve az akkumulátoros elektromos autók kör-
nyezeti hatásairól, akkor további szempontokat is figyelembe kell venni.

Ezen a ponton érünk el a teljes életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment 
– LCA) módszertanához, amely egy termék vagy szolgáltatás teljes életciklusa 
alatt kibocsátott emissziót vizsgálja. Ebből a szemszögből szükséges megfontolni 
minden anyag- és energiaáramot, amely az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz 
köthető, legyen vagy történjen ez bárhol és bármikor a Földön.

Mint bármely másik, világszerte elterjed és használatos szabályozásnak, az 
életciklus-elemzésnek is megvannak a maga szabványai. Az ISO 14040:2006 
és ISO 14044:2006 szabványok[4] foglalják magukban az életciklus-elemzés ke-
retrendszerét, módszereit. Amint a környezetvédelem érdekében tett vállalati 
erőfeszítések, úgy az életciklus-elemzés is alkalmazható marketing célokra is. 
Versenyelőnybe kerülhet a vállalat, amely termékének előállítása az adott szeg-
mensben kevesebb szén-dioxid kibocsátással jár az életciklus szemlélet szem-
szögéből, mint vetélytársaié. Mint minden értékelő, modellező rendszernek az 
életciklus-elemzésnek is vannak határai, amelyek lekorlátozzák eredményeinek 
alkalmazhatóságát, összehasonlítását. Ezek közül a legjelentősebb a hiteles beme-
neti adatok elérhetősége és hozzáférhetősége.

2. JÁRMŰVEK TELJES ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSE

Amennyiben a járművek szemszögéből vizsgáljuk a módszertan alkalmazha-
tóságát, akkor az alábbi lépések anyag- és energiaáramát kell figyelembe ven-
nünk:

• Kitermelés, gyártás: azon szén-dioxid mennyisége, amely a járművek-
ben alkalmazott alapanyagok kitermelése, feldolgozása és felhasználása 
során keletkezik.

• Well-to-Tank: azon szén-dioxid mennyisége, amely a tüzelőanyag gyár-
tása, finomítása, szállítása és tárolása során, valamint az alternatív hajtó-
anyagok (pl. elektromos áram) előállítása során kerül kibocsátásra.

• Tank-to-Wheel: azon szén-dioxid mennyisége, amelyet a jármű bocsát 
ki a környezetébe. Ez a kipufogógáz, amelyet a mérési ciklusok (NEDC, 
WLTP) és a jogalkotók is figyelembe vesznek.

• Újrahasznosítás, lerakás: azon szén-dioxid mennyisége, amely a jármű 
életciklusának végén kerül kibocsátásra. Történhet ez az egyes alkatré-

[4]  International Organization for Standardization: DIN, ENISO. 14040: Environmental Management-Li-
fe Cycle Assessment-Principles and Framework (ISO 14040: 2006), 2006. International Organization for 
Standardization: DIN, ENISO. 14044: Environmental Management-Life Cycle Assessment-Requirements 
and Guidelines (ISO 14044: 2006), 2006.
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szek újrahasznosítási folyamata során valamint magában foglalja azt a 
környezetszennyezést is, amely a nem újrahasznosítható alkatrészek le-
rakásához köthető.

Egy életciklus-elemzésből egyik, fent említett folyamat sem hagyható ki, mert 
az elemzés akkor hamis, manipulált eredménnyel végződik. A szakirodalom nem 
csupán a kibocsátott szén-dioxid mennyiségét veszi figyelembe, hanem egyéb 
üvegházhatású gázokét (Greenhouse Gas – GHG) is. Globális felmelegedési po-
tenciált (Global Warming Potential – GWP) állapítottak meg minden üvegház-
hatást okozó gáz esetében. Ez a szorzó megmutatja, hogy az adott gáz szennyezési 
értéke hányszorosa vagy hányad része a szén-dioxidénak. Ezen tényezőkkel fel-
szorzott gáztömegek összege adja meg az adott elegy szén-dioxid egyenértékét. 
Megkülönböztetnek 20, valamint 100 éves GWP értéket, attól függően, hogy 
20 vagy 100 év alatt az adott gáz mekkora hányadban bomlik le vagy marad a 
légkörben.[5] A szakirodalom döntő többsége a 100 éves értékkel számol, így a 
továbbiakban én is ezt részesítem előnyben. A GWP értékek mértékegysége a 
szén-dioxid ekvivalens (CO2e) kibocsátási érték. Az 1. ábra szemlélteti a jármű 
életciklusa során kibocsátott szén-dioxid mennyiségét az életciklus egyes lépései 
és a futásteljesítmény függvényében.

1. ábra: Teljes életciklus-elemzés módszertanának alkalmazása személygépjármű-
vek esetében

[5]  Fuglestvedt, Jan (ed.): Climate implications of GWP-based reductions in greenhouse gasemissions, 
in Geophysical Research Letters, 2000, 27/3, pp. 409–412.
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Személyautók esetében nemzetközileg elfogadott az átlagos 200.000 km fu-
tásteljesítmény. Így a kumulált, a jármű teljes életciklusa alatt kibocsátott szén-
dioxid 1 kilométerre vetített mennyisége kapható meg (CO2e /km). Számos 
tudományos tanulmány hasonlítja össze a különböző járműhajtásmódok teljes 
életciklusának kibocsátását. Az 1. táblázat összefoglalóan mutat be egyes irodal-
mi kibocsátási adatokat az akkumulátoros elektromos járművek (Battery Electric 
Vehicle – BEV) és a belsőégésű motorral szerelt autók (Internal Combustion En-
gines Vehicle – ICEV) esetében.

1. táblázat: Különböző forgatókönyvek a BEV-ek és ICEV-ek ÜHG-kibocsátásainak 
értékeléséhez[6]

Megfigyelhető, hogy az elektromos járművek esetében a teljes életciklus-elem-
zéshez figyelembe kellett venni az adott ország villamos energiahálózatnak ener-
giamixét, amely a BEV well-to-wheel kibocsátása. Továbbá figyelembevételre 
került az akkumulátor előállításával összefüggésbe hozható ÜHG kibocsátás is. 
Ez a két tényező semmiképp sem elhanyagolható az elektromos járművek eseté-
ben, mivel a „Legjobb eset” zöld árammal számol, így annak ÜHG kibocsátása 

[6]  Szilágyi Artúr – Bereczky Ákos: Az akkumulátoros elektromos személygépjárművek környezeti 
hatásainak értékelése a teljes életciklus figyelembevételével – hol az igazság?, in Magyar Tudomány, 2021, 
182, 292–306 o.
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elhanyagolható (0,02 kg CO2e/kWh), míg a „Legrosszabb eset” feltételez egy or-
szágot, ahol kizárólag széntüzelésű erőműben előállított elektromos áram kerül 
felhasználásra az akkumulátoros járművek töltésére. A legalsó sor egyértelműen 
mutatja, hogy az elektromos járművek egyes esetekben nagy mennyiségű szén-
dioxid megtakarítást tudnak elérni a belsőégésű motorral szerelt járművekhez 
képest. Minden ilyen esetben megfigyelhető, hogy a töltéshez használt elektro-
mos áram szén-dioxid tartalma 0,4 kg CO2e/kWh alatt van. Továbbá az is meg-
állapítható, hogy az akkumulátor kapacitás növekedésével az előállítása során 
kibocsátott ÜGH olyan mértékben nő, hogy az már láthatóan befolyásolni tud-
ja a végeredményt. Érdemes megfigyelni azokat az eseteket, amelyeknél többlet 
kibocsátást okoz az elektromos hajtásláncú járművek használata. Mindkét ilyen 
esetben a nagy akkumulátor kapacitás, valamint az elektromos áram magas szén-
dioxid tartalma okozza a kedvezőtlen eredményt. A legrosszabb eset vizsgálata-
kor látható, hogy akár majdnem hatszoros kibocsátás különbség is jelentkezhet  
a kétféle hajtáslánc között, amennyiben a legnagyobb környezetterhelésű elektro-
mos autót hasonlítjuk össze egy korszerű dízel meghajtásúval. Az eredményeken 
tisztán látható, hogy általános érvényű kijelentést nem hozhatunk azzal kapcso-
latban, hogy mely járműhajtás károsítja kevésbé környezetünket. A teljes életcik-
lus-elemzés jelenleg a legszélesebb körben alkalmazott módszertan, de vannak 
esetek, amikor ez sem alkalmas a járulékos kibocsátási értékek felderítésére.

3. MULTILEVEL SUSTAINABILITY

A korábbiakban bemutatott teljes életciklus-elemzés módszertanának kiegé-
szítéseként témavezetőmmel együttműködésben kidolgoztuk a „Multilevel Sus-
tainability” módszertanát. Ez az új megközelítés nem csupán az LCA lépéseit 
veszi figyelembe, hanem további két faktorral egészíti ki annak metodológiáját.[7]

Ferroni és Hopkirk[8] kutatása azt állapította meg, hogy kiterjesztett LCA 
megközelítéssel a fotovoltaikus erőművek nettó energiafogyasztóként üzemelhet-
nek a mérsékelt napsugárzású területeken. Ez azt jelenti, hogy az ERoEI (Energy 
Returnon Energy Invested) érték 1 alatt helyezkedik el, amelyből arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy az általuk megvizsgált napelem nyersanyagszükségletének ki-
termelése, előállítása, szállítása, üzemeltetése és életciklus végi ártalmatlanítása 
során több energia kerül felhasználásra, mint a működés során megtermelhető 
mennyiség. Tanulmányukat több kritika érte, de az általuk alkalmazott szemlélet-

[7]  Torma, András – Hanula, Barna – Németh, Péter: Multilevel Sustainability – Extended analy-
zing method to evaluate climate protection efficiency, in 12th IEEE International Conference on Cognitive 
Infocommunications (Cog Info Com 2021), 2021, 811–816 o.
[8]  Ferroni, Ferruccio – Hopkirk, Robert J.: Energy Returnon Energy Invested (ERoEI) for photo 
voltaic solarsystems in regions of moderate in solation, in Energy Policy, 94, pp. 336–344.
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mód mindenképp szükségessé teszi további vizsgálatok elvégzését a témakörben.
Amint azt már a járműhajtásoknál említettem, az elektromos áram szén-dioxid 
tartalma meghatározó az akkumulátoros járművek teljes életciklus kibocsátását 
illetően. A német elektromos hálózat részletesebb vizsgálata meglepő eredmé-
nyekhez vezet. A német villamosenergia-csúcsteljesítmény nagyjából 80 GW.[9]  
A telepített névleges szél- és napenergia teljesítmény ennek az értéknek körülbe-
lül 150%-a. Amennyiben részletesen megvizsgáljuk a statisztikát, azt látjuk, hogy 
bizonyos napokon közel 70 GW hagyományos hőerőművi teljesítményt kapcsol-
nak be a fogyasztás fedezésére. Ennek köszönhető, hogy Németország energi-
amixének kibocsátási adata 593 g CO2e/kWh, amely az Európai Uniós átlagnál 
(419 g CO2e/kWh) jelentősen rosszabb.[10] Azonban nem ez a legnagyobb prob-
léma Németország energiahálózatát vizsgálva. Az alap életciklus módszertanhoz 
itt javaslunk egy kiegészítést, amely figyelembe veszi a befoglaló rendszerekre 
gyakorolt hatását is a vizsgált technológiának. A vizsgált energiahálózatnál a ko-
rábbiakban nem került figyelembe vételre a hagyományos erőművek megépítési, 
fenntartási költsége és környezetterhelése, amelyeket csak azért kell működtetni, 
hogyha nem fúj a szél és nem süt a nap, akkor is biztosított legyen az ország ener-
giaellátása. Ez egyes időszakokban 0 és 60 GW kapacitás között változik.

Egy másik erős befolyásoló tényező az emberi pszichológia, amely megha-
tározza fogyasztási szokásainkat. A járműgyártás oldaláról a következő szem-
léletes példa jól mutatja meg ennek a tényezőnek a jelentőségét. Egy 50 éves, 
26LE teljesítményű, 615 kg saját tömegű kis személyautó üzemanyag-fogyasztása 
korábban 6-8 liter/100 km volt. Ma ugyanilyen fogyasztás elérhető egy 286 LE 
motorteljesítményű és 2,2 tonnás saját tömegű SUV esetében.[11] A kimagasló 
mérnöki teljesítménynek köszönhetően a jármű teljesítménye tizenegyszeresére 
nőtt, továbbá a tömege is négyszeresére megnövekedett, de ezzel együtt nem lett 
rosszabb a fogyasztása. Ellenben jobb sem. Környezetünk szempontjából ebben 
az esetben csak az a fontos, hogy mekkora mennyiségű tüzelőanyagot égetünk 
el. Ez mindkét esetben ugyanannyi és ezáltal a tank-to-wheel szén-dioxid kibo-
csátási érték sem csökkent az évtizedek alatt. Feltételezhető, hogy a csökkentett 
üzemanyag-fogyasztás haszna nagyobb kényelemmé, dinamikusabb vezetési él-
ménnyé és presztízssé alakult át.

[9]  agora-energiewende.de, letöltve: 2022.05.10.
[10]  Adatok forrása: GaBi Software-System and Database for Life Cycle Engineering, program version: 
8.7.0.18, database: IPCC AR5, incl. biogenic carbon, GWP100.
[11]  Hanula Barna – Németh Péter: Fenntartható fenntarthatóság, in Magyar Tudomány, 2021, 182, 
353–363 o.
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4. MULTILEVEL SUSTAINABILITY HIDROGÉN HAJTÁSOK 
ESETÉBEN

A korábbiakban bemutatott példákon keresztül nyilvánvalóvá vált számom-
ra, hogy bármely termék életciklusának vizsgálatához szükséges a teljes életcik-
lus-elemzés, továbbá megfontolandó a Multilevel Sustainability módszertanának 
alkalmazása. A járműhajtásmódok közül jelenleg a legelterjedtebb hagyományos 
benzin, dízel vagy földgáz üzemű belsőégésű motorú járművek mellett elterjedt 
a hibrid, plug-in hibrid, valamint teljesen elektromos hajtású gépjárművek hasz-
nálata. A tüzelőanyagcella mobilitási célú felhasználása már évtizedek óta foglal-
koztatja a szakmát és a tudományt is. Számos technológiai és műszaki paraméter 
esetében nagy arányú fejlődés történt, amely elősegítheti ezen technológiai széles 
körű elterjedését. Ellenben jelenleg a legkevésbé használatos járműhajtásmód az 
utakon, amelyet főként a rendkívül magas vételár és a gyér hidrogénutántöltő há-
lózat indokol.[12] A hidrogént nem csupán tüzelőanyagcellában lehet felhasznál-
ni járműhajtás céljából, hanem akár közvetlenül belsőégésű motorban is el lehet 
égetni. Ennek két fajtája van, az első esetben a tiszta hidrogén kerül közvetlenül 
befecskendezésre az égéstérbe és ott szikragyújtással meggyulladva végzi el az 
expanziós munkát a dugattyún. A szén-dioxid emisszió teljes mértékben elke-
rülhető, mert nem történik szénhidrogén égetése a hengerben, továbbá a NOX 
keletkezés is csökkenthető, amelyet a jelenleg is ismert SCR utánkezelő techno-
lógiával ártalmatlanítani lehet.[13] Másrészt létező gyakorlat, hogy a dízelüzemű, 
főként nagyobb lökettérfogatú belsőégésű motorokba a dízel üzemanyag mellé 
fecskendezik be a hidrogént, ezzel csökkentve a szén-dioxid kibocsátást és a NOX 
keletkezést egy költséghatékonyabb és utólagos átalakításra is előnyösebb mó-
don, mint az előző esetben. 

A különböző járműhajtásmódok környezetterhelési szempontból történő 
összehasonlítására a legjobb módszer a teljes életciklus-elemzés. Így a külön-
böző hidrogénhajtások esetében is a termék előállításától kell kezdenünk elem-
zésünket. A tüzelőanyagcellás hajtáslánc előállítása nagymértékű szén-dioxid 
kibocsátással jár, főként a viszonylag nagy mennyiségű beépített platina okoz 
jelentős környezeti terhelést. Továbbá ezen elem esetében ellátási nehézségek is 
felléphetnek, mivel a világ összes platina kitermelésének 68%-át a Dél-Afrikai 
Köztársaság végzi.[14] A hidrogént közvetlenül égető belsőégésű motor esetében 
nincs ilyen jelentős környezetterhelési potenciál, csupán a hidrogén tárolás és 

[12]  Hartung, Stefan: Powertrains of the Future – How We Will Meet our Climate Goals through 
Technology Neutrality, in Proceedings of the International Vienna Motor Symposium 2021.
[13]  Korn, Thomas: Zero-Emission, Maximum Performance – The Latest Generation of Hydrogen 
Combustion Engines, in Proceedings of the International Vienna Motor Symposium 2021.
[14]  Pehnt, Martin: Life-cycle assessment of fuel cellstacks, in International Journal of Hydrogen 
Energy, 2001, 26/1, pp. 91–101.
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befecskendezés környezeti lábnyoma adódik hozzá a hagyományos tüzelőanyagú 
járműhöz képest. A hidrogén előállítása az életciklus-elemzés következő pontja, 
ahol fontos megkülönböztetnünk a jelenlegi technológiákat. 

A fenntarthatóság alapján különböző színnel jelöljük a különböző módon 
előállított hidrogént. A szürke hidrogén fosszilis tüzelőanyagok, főként metán és 
szén gőzreformálásából származik. A melléktermékként keletkező szén-dioxid  
a légkörbe kerül visszaengedésre, amely jelentős környezetterhelést okoz. Jelen-
leg a világon előállított hidrogén többsége ezzel a módszerrel készül. A kék hidro-
gén előállítási technológiája ugyanaz, mint az előzőé, itt csupán Carbon Capture 
and Storage (CCS) technológia segítségével a gyárkéményben megkötik a mel-
léktermékként kibocsátott szén-dioxidot és tisztítás, sűrítés és palackozás után 
ipari felhasználásra kerül. A leginkább jövőbe mutató technológia hidrogén elő-
állítására a „zöld hidrogén” készítése, amely folyamat során megújuló villamos- 
energia felhasználásával történik a vízbontás, elektrolízis és így a felszabaduló 
tiszta oxigén mellett nem keletkezik semmiféle, környezetünkre ártalmas gáz. 
További alcsoportokra osztható aszerint, hogy honnét származik a megújuló vil-
lamosenergia: sárga hidrogén (napenergia), rózsaszín hidrogén (atomenergia), 
fehér hidrogén (ipari melléktermék).

A hidrogén felhasználása nem jár szén-dioxid kibocsátással, mivel égetése 
során kizárólag vízpára keletkezik. Kettősüzemű (bi-fuel) dízel-hidrogén motor 
esetén a konvencionális hajtóanyag kibocsátását kell számolni. 

Életciklus végi, end-of-life folyamatokat tekintve a tüzelőanyagcella ismét  
a legjelentősebb környezeti lábnyommal rendelkező technológia, amely esetben 
a platina kinyerésének aránya és az ehhez felhasznált energia mértéke szabja meg 
a folyamat ezen pontjához köthető szén-dioxid kibocsátást. Kutatások kimutatták, 
hogy a platinatartalom 76%-a visszanyerhető a tüzelőanyagcellák esetében, ameny-
nyiben a legmagasabb hatásfokú, state-of-the-art technológiákat alkalmazunk.[15]

A Multilevel Sustainability módszertanának alkalmazhatósága a hidrogén 
alapú járműhajtás esetében is szükséges. A befoglaló rendszer vizsgálatához zöld 
hidrogén előállítást feltételezve az adott ország villamosenergia előállítási módját 
szükséges értékelni. Amennyiben a hidrogéntermelésre dedikáltan zöld áramot 
alkalmazunk, akkor számolni kell a járulékos többlet, villamos energia igénnyel, 
amely miatt többlet zöld infrastruktúra kiépítése, vagy konvencionális erőmű-
vi technológia készenlétben tartása szükséges. Ezen tényező kiküszöbölésére 
szolgálhat egy módszer, amely a „felesleges” villamos energiát használná hidro-
gén előállításra. Ez esetben jelentős regeneratív áramtermelés mellett nem vol-
na szükség a hagyományos erőművek hatásfokát rontó leszabályozásra, hanem  
a többlet árammal vízbontást lehetne végezni és ez által hidrogént előállítani.

[15]  Duclos, Lucien (ed,): Environmental assessment of proton exchange membrane fuel cell platinum 
catalyst recycling, in Journal of Cleaner Production, 2017, 142, pp. 2618–2628.
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A Multilevel Sustainability szempontrendszerének második tényezője, az em-
beri pszichológia is jelentős szerepet játszhat a hidrogén mobilitás célú felhasz-
nálásában. Amennyiben feltételezzük, hogy van elégséges zöld, karbonsemleges 
hidrogén, akkor az azonnali mobilitási felhasználású döntésünk helyett fontos 
megvizsgálni, hogy mely más ipari ágazatok használnak még hidrogént és hol, 
mekkora környezetterhelés kerülhető el a zöld hidrogén felhasználásával. Az 
ammónia előállításához a levegőből kinyerhető nitrogén mellett még hidrogénre 
van szükség. Kutatások kimutatták, hogy jelenleg a világon előállított összes am-
mónia 85%-át műtrágyagyártás és az élelmiszeripar használja fel.[16] Ez esetben, 
amennyiben rendelkeznénk a jelenlegi ammóniafelhasználáshoz szükséges zöld 
hidrogén mennyiségével, akkor elsősorban ebben az ágazatban kellene azt fel-
használni, mivel befektetés és új infrastruktúra kiépítése nélkül lehetne azonnal 
szén-dioxid kibocsátást elkerülni. Amennyiben bármiféle befolyásoló tényezők, 
köztük az emberi pszichológia arra ösztönzi a döntéshozókat, hogy a zöld hidro-
gént elsősorban a mobilitásban használjuk fel, akkor mindenképp számolni kell 
a töltőinfrastruktúra és járműhöz köthető hidrogén rendszerek kiépítési költsé-
geivel és környezetterhelésével, miközben az ammónia előállítás folytatódik a ha-
gyományos szürke vagy kék hidrogén felhasználásával, amely továbbra is szén-
dioxid intenzív folyamatként károsítja környezetünket.

5. ÖSSZEGZÉS, KITEKINTÉS

Kutatásom célja volt bemutatni a teljes életciklus-elemzés jelenleg használt 
módszertanát, kiegészítve a Multilevel Sustainability metodológiájával, amely 
kutatási tevékenységem fő súlypontját képezte. Elemeztem a különböző villamos- 
energia előállítási módszerek környezeti hatásait, megvizsgálva az egyes országok 
által termelt és fogyasztott energiamixet. Összehasonlítottam a különböző jármű 
hajtásmódokat környezetterhelési szempontból és megvizsgáltam a hidrogén 
különböző mobilitási felhasználásait a teljes életciklus-elemzés módszertanával. 
Továbbá javaslatokat fogalmaztam meg, hogy a Multilevel Sustainability szemlé-
lettel mely területeken lehetne még járulékos szén-dioxid kibocsátást felderíteni, 
illetve elkerülni a hidrogén alapú járműhajtásokhoz kapcsolódóan.

[16]  Brightling, John: Ammonia and the fertiliser industry: The development of ammonia at Billing-
ham, in Johnson Matthey Technology Review, 2018, 62/1, pp. 32–47.
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Ő S Z E  Á R O N [ 1 ]

A jogi, a politikai és a tudományos döntéshozatal 
kapcsolódási pontjai 

1. BEVEZETÉS 

Magyarország Alaptörvényének (továbbiakban: Alaptörvény) rendelkezései 
szerint: „Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás sza-
badságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében 
– a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabad-
ságát. Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudomá-
nyos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.”[2] Kutatá-
saim szempontjából két konkrét gyakorlati példát is kiemelek. Az egyik, amikor 
Győr polgármestere egy 2020. novemberi Facebook-bejegyzésében foglalkozott 
azzal, hogy a városban közterületet szeretnének elnevezni a város életében meg-
határozó ipari üzem egykori vezérigazgatójáról, Horváth Edéről. A magyar ön-
kormányzati törvény tiltja, hogy közterületet nevezzenek el olyan személyről, aki 
a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében 
vagy fenntartásában részt vett.[3] Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolat-
ban, hogy e személy a tilalom alá esik, akkor az önkormányzatoknak a Magyar 
Tudományos Akadémia állásfoglalását kell beszereznie.[4] Az MTA állásfoglalása 
pedig az volt, hogy Horváth Ede e kategóriába tartozik, így Győr nem nevezhet 
el közterületet róla, ugyanis ez az állásfoglalás az Alkotmánybíróság értelmezése 
szerint kötelező az önkormányzatokra. 

A fenti példa mellett ki kell emelni az Alkotmánybíróság gyakorlatát is.  
A testület ugyanis már többször szembesült azzal a helyzettel, hogy egy-egy ha-
tározatában – az annak alapját képező indítványban megfogalmazott jogkérdés-
re tekintettel – a jogtudománytól eltérő más tudományterületek eredményeivel 
kellett foglalkoznia, és ezen eredmények alapján kellett döntést hoznia. A tes-
tület a közelmúltban a védettségi igazolványok, és az ahhoz kapcsolódó egyes 
diszkriminatívnak vélt rendelkezések alkotmányosságát vizsgálta, amellyel ösz-

[1]  SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató. Témavezető: Dr. Erdős Csaba PhD egyete-
mi docens, SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék. 
[2]  Alaptörvény X. cikk (1)-(2) bekezdés. 
[3]  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
14.§ (2) bekezdés a) pont.
[4]  Mötv. 14. § (3) bekezdés.
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szefüggésben természettudományos kérdésekre is reflektált. E döntésében az 
Alkotmánybíróság elsősorban abból indult ki, hogy a hazánkban alkalmazott 
vakcinák rendelkeznek-e az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészség-
ügyi Intézet engedélyével, vagyis a hatóság a vakcinák mindegyikét alkalmas-
nak találta arra, hogy elősegítse a védettség kialakulását a fertőzéssel szemben. 
Ezenfelül az Alkotmánybíróság részletesen áttekintette amértékadó nemzetkö-
zi fórumok koronavírus-oltásokkal kapcsolatos dokumentumait is.[5] E hatá-
rozatában a testület kimerítően hivatkozott korábbi gyakorlatára és kiemelte, 
hogy az egészségügyi beavatkozásokkal kapcsolatos szaktudományos kételyek 
megítélése és az egymással versengő álláspontok közötti választás nem tartozik  
a hatáskörébe. Az Alkotmánybíróság hasonló ügyekben azt is leszögezte, hogy 
a természettudományos igazságok eldöntésére a  tudomány képviselői jogosul-
tak, és az ilyen tudományos kérdésekkel összefüggő alkotmányossági problémák 
megoldásához a szaktudományos álláspontoknál szélesebb vizsgálódás válhat 
szükségessé. E vizsgálat keretében a testület az adott időpontban „meghatározó 
tudományos világkép” figyelembe vételével járt el, amelynek forrásaként például 
az Egészségügyi Világszervezet vonatkozó dokumentumaira támaszkodott. Ezt  
a gyakorlatot aztán megerősítették az Alaptörvény hatálybalépése után megho-
zott döntések is,[6] miszerint a fent hivatkozott alkotmányos rendelkezések ér-
telmében az Alkotmánybíróság nem foglalhat állást tudományos kérdésekben. 
Így a testület az e-cigarettákkal kapcsolatos alkotmányossági kérdések megítélése 
során is elzárkózott a szaktudományos kérdésekben való állásfoglalástól, és az 
e-cigaretta nemzetközi fórumok általi megítélését vizsgálta, amelynek keretében 
az Egészségügyi Világszervezet, illetve az Európai Unió dokumentumokat tekin-
tett át.[7] Az alaptörvényi rendelkezés, illetve a példaként felhozott gyakorlat alap-
ján érdemes megvizsgálni, hogy milyen összefüggéseket fedezhetünk fel a jogi,  
a politikai és a tudományos döntéshozatal között. Előtte azonban röviden érde-
mes utalni a tudományos gondolkodás, illetve a tudomány szabadságának alap-
vető ismérveire. 

2. A TUDOMÁNY SZABADSÁGA 

A tudományos gondolkodás az ember megismerő gyakorlatának sajátos for-
mája. Az objektív valóság tudatos megismerésének és másik oldalról az emberi 
tudat megismerő funkciójának a kialakulása elválaszthatatlan a munka, s ezál-
tal a társdalom kialakulásától.Amegismerés nélkülözhetetlen és elválaszthatat-

[5]  27/2021. (XI. 5.) AB határozat, Indokolás [82]-[90] bekezdés.
[6]  3080/2019. (IV. 17.) AB határozat, különösen az Indokolás [42]-[43] bekezdés; 3292/2017. (XI. 20.) 
AB határozat [23] bekezdés.
[7]  3292/2017. (XI. 20.) AB határozat, Indokolás [23]–[27] bekezdés. 
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lan eleme a munkatevékenységnek. Már a társadalmi fejlődés korai szakaszában 
társadalmi szükségletté válik a megismerési folyamat során elért eredmények, 
ismeretek szavakban és szokásokban való rögzítése és nyilvánosan a következő 
generáció tagjai számára történő átadása. Ezzel párhuzamosan megjelenik a kü-
lönböző ismeretek koherens rendszerbe foglalásának igénye is. A fejlődés további 
szakaszában aztán elválik egymástól a szellemi és anyagi tevékenység, illetőleg 
az utóbbi részeként társadalmi szükségletté válik a függetlenedett megismerő 
tevékenység. A megismerő tevékenység önállósulásának másik okaként pedig  
a szükségletektől és materiális érdekektől független, önmagáért a tudásért folya-
tatott megismerést, vagyis a kíváncsiságot is meg kell jelölni, ami nagymértékben 
befolyásolta a tudomány további fejlődését is.[8]A tudomány elsődleges célja tehát 
az, hogy a világról olyan gondolati képet adjon, ami hozzájárul a világnak önma-
gából való megértéséhez. Más megfogalmazásban a tudomány alapvető feladata 
tehát az igazság keresése. Emellett a tudomány nélkülözhetetlen kritériuma az 
objektivitás is, ami azt jelenti, hogy a tudomány művelőjének érdeksemlegesnek 
kell lennie, vagyis nem engedhető meg olyan személyes érdekérvényesítés, amely 
a kutatás eredményének torzításához, hamisításához vezethet.[9]

Alapjogi megközelítésben a tudomány szabadsága a második generációs 
kulturális jogok közé tartozik az oktatáshoz való jog, a művelődéshez való 
jog és a művészetek szabadsága mellett,[10] és legalább két meggyőző érvet 
hozhatunk fel a tudomány szabadságának igazolására. Az első érv – ami-
ről már volt szó – az igazság keresése, ami fontos szerepet játszik a társa-
dalmi fejlődésben. A második érv alapján kellően bizalmatlannak kell len-
nünk az olyan kormányokkal szemben, amelyek megkísérlik kontrollálni 
vagy korlátozni a tudományos kérdésekkel kapcsolatos kutatások és közlé-
sek szabadságát. Ugyanúgy gyanúsnak kell tekinteni az olyan intézménye-
ket, valamint azok képviselőit – mint például az egyház –, amelyek szank-
ciókat alkalmaznak azokkal szemben, akik általuk kifogásolt tevékenységet 
végeznek.[11] Arról pedig, hogy mit köszönhet az emberiség a tudomány-
nak, már Max Weber értekezik, aki a tudomány pozitívumait három pont-
ban foglalta össze: először is a tudomány megfelelő ismertekkel szolgál arról  
a technikáról, amelynek segítségével számítások révén képesek vagyunk ural-
munk alá hajtani az életet, a külső dolgokat és az emberi cselekvést. Másod-
szor a tudomány rendelkezésünkre bocsájtja a gondolkodás módszereit, esz-

[8]  Szilágyi Péter: Jogi alaptan, Osiris Kiadó, Budapest, 2000, 11. o. 
[9]  Stipta Zsuzsa: A tudományszabadság védelmi tárgya, in Publicationes Universitatis Miskolcinensis 
Sectio Juridicaet Politica, 2013, Tomus 31, 142–143. o. 
[10]  Erdős Csaba: Az alapjogok kialakulása és fejlődése, in Smuk Péter (szerk.): Alkotmányjog, III. 
Alapjogok, UNIVERSITAS-GYŐR, 2015, 24. o. 
[11]  Barendt, Eric: A tudomány szabadsága és a jog, Összehasonlító tanulmány, Wolters Kluwer, Buda-
pest, 2017, (ford. Csertő István), 63–64. o. 
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közeit és iskoláját. Harmadszor pedig a tudomány világosságot nyújt ahhoz, 
hogy a mindenkori értékproblémákra különböző módon tudjunk reagálni.[12]

3. A KAPCSOLÓDÁSI PONTOK

A jogi, a politikai és tudományos döntéshozatal összefüggéseinek feltárásához 
először a döntés fogalmát kell meghatározni. A döntés legáltalánosabb értelem-
ben alternatívák közötti választás, ami minden emberi tevékenység szükségszerű 
eleme. Ennek társadalomontológiai alapja a mindennapi lét objektíve alternatív 
szerkezete.[13] Ami a jogi és politikai döntéseket illeti, klasszikus megközelítés 
szerint ezek elhatárolásának kritériuma az, hogy a döntés alapja egy jogi norma 
(jogi döntés) vagy egy értékválasztás (politikai döntés). A jogi döntések pedig va-
lamilyen jogi normán alapulnak, vagyis azért az adott tartalommal hozzák meg 
a döntést, mert egy jogi normából az vezethető le. A politikai döntést viszont 
azért hozzák meg a döntéshozók, mert saját értékválasztásuk alapján így akar-
ják formálni a társadalmat. Persze a gyakorlatban a politikai és jogi döntéseket 
nem lehet élesen elválasztani egymástól, amelynek oka, hogy a politikai dönté-
seknek is van jogi mércéje. Nem csupán arról van szó, hogy a politikai döntések 
meghozatalának van egy jogilag szabályozott rendje, sokkal inkább arról, hogy  
a politikai döntések tartalmának is alapjogi, jogelvi korlátai vannak.[14] A tudomá-
nyos döntés ismérve pedig a tudományos ismeretek alapján való döntés, vagyis 
a tudomány művelői különböző tudományos módszerek segítségével[15] vonnak 
le következtetéseket a valóságról. Ezek alapján érdemes visszautalni az Alaptör-
vény hivatkozott rendelkezéseire, és először arra a kérdésre kell válaszolni, hogy 
miért nem dönthet az állam tudományos igazság kérdésében. A válaszadást két 
irányból közelíthetjük meg. Egyik kiindulópont, hogy a társadalomban többféle 
alrendszer is működik, amelyek közé sorolhatjuk például a jogrendszert, a poli-
tikai rendszert, illetve a tudományos alrendszert, és mindegyik alrendszer a saját 
szabályai alapján működik.[16] Így szükségszerűen ilyen szabályok működnek a 
tudományos alrendszerben is, ami nem azonosítható sem a jogi, sem a politi-
kai alrendszer szabályaival. Másik megközelítésben a nem alkotmányos állami 
berendezkedésekre kell utalni, ahol – a többi alapjog mellet – nem érvényesül  
a tudomány szabadsága. Példának említhetnék a magyar szocializmust, ahol a tu-

[12]  Weber, Max: A tudomány és politika mint hivatás, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1995, (ford. 
Glavina Zsuzsa), 45–46. o. 
[13]  Bihari Mihály: Politológia, A politika és a modern állam, Pártok és ideológiák, Nemzedékek Tudása 
Tankönyvkiadó, Budapest, 2013, 24. o.
[14]  Csink Lóránt: Merre tovább, magyar parlamentarizmus?, in Parlamenti Szemle, 2019/2. szám, 162. o.
[15]  A társadalomtudományi kutatás módszertanához kiváló adalékul szolgál: Babbie, Earl: A társada-
lomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest, 2001, (ford. Kende Gábor – Szaitz Mariann).
[16]  Bihari: i. m. 170. o. 
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dományos döntéseket kétségtelenül a politika determinálta. Ezért is olyan fontos 
az Alaptörvény hivatkozott rendelkezése, hiszen a rendszerváltás megteremtette 
annak lehetőségét, hogy a tudomány művelői a valóságról ne ideológiai alapon 
vonjanak le következtetéseket, hanem érdek- és értéksemlegesen. 

A döntéshozatal három formájának kapcsolatát illetően érdemes beszélni ar-
ról is, hogy vajon mely állami szervek döntéshozatalát befolyásolhatják a tudo-
mányos eredmények. Úgy gondolom, hogy minden állami szerv döntéshozata-
lában megjelenhetnek, legyen szó akár jogalkotásról, akár jogalkalmazásról. Más 
megközelítésben ezek az állami szervek lehetnek akár politikai, akár jogi szervek 
is. Példának említhetjük a koronavírus-járványra reagáló kormányzati lépéseket, 
de beszélhetünk a már említett önkormányzati döntéshozatalról, illetve a bírósá-
gi eljárásokról is, ahol bizonyos, nem a bírói mérlegelés és kompetencia terrénu-
mába tartozó kérdésekben szakértőknek kell állást foglalnia. 

De vajon mely állami szervek dönthetik el, hogy egy-egy kérdés tudomá-
nyos kérdés-e, avagy sem? Alapvetően azt mondhatjuk, hogy minden közhatal-
mat gyakorló szerv elvégezheti ezt a kategorizálást. Persze érdekes kérdés az is, 
hogy ezt mikor és hogyan teszik meg a jogalkotó, illetve jogalkalmazó szervek. 
Fordított logikával megközelítve a kérdést: az állam milyen mértékű autonómiát 
biztosít a tudomány művelői számára a tekintetben, hogy egy-egy kérdést tudo-
mányos kérdésként kategorizáljon? Az állami működésben ugyanis a közhatal-
mi szervek döntik el, hogy egy-egy kérdés jogi vagy politikai kérdés-e. Viszont  
a tudomány szabadságának fokmérője lehet az, hogy egyes kérdések tudományos 
kérdéssé minősítésében mekkora szabadságot élveznek a tudomány művelői. 
Ezzel párhuzamosan a tudomány művelőinek is törekednie kell arra, hogy ezt  
a kategorizálást elvégezzék, hiszen az is előfordulhat, hogy egy kérdés korábban 
nem volt tudományos kérdés, de valakiben megfogalmazódik a gondolat, hogy 
vajon mégis annak minősül-e, és pont ebben ragadható meg a tudomány szabad-
ságának lényege. Tehát véleményem szerint a tudomány szabadsága nem csak 
azt jelenti, hogy az állam nem dönthet tudományos igazság kérdésében, hanem 
tulajdonképpen egy előfeltételként már annak érdekében is biztosítani kell a tu-
dományos alrendszer autonómiáját, hogy eldöntse, mely kérdés minősülhet tu-
dományos kérdésnek. 

4. ÖSSZEGZÉS 

Összességében tehát elmondható, hogy a jogi, a politikai és tudományos dön-
téshozatal között egyértelműen és szükségszerűen fedezhetőek fel kapcsolódási 
pontok. Külön tárgyalva a döntéshozatal egyes területeit, kétségtelen, hogy bizo-
nyos követelményeknek mindhárom szférában érvényesülnie kell, amelyek nem 
feltétlenül egyeznek meg egymással. Ezzel párhuzamosan azonban mind a jogi, 
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mind a politikai döntéshozatal során figyelembe kell venni a tudományos ku-
tatások eredményeit, ami az adott alrendszer saját módszereivel történik meg. 
Az is leszögezhető, hogy egy-egy kérdés kategorizálása nem egyértelmű feladat, 
hiszen az egyes döntések tudományos jellegével kapcsolatban merülhetnek fel 
viták. Végezetül rendkívül fontos hangsúlyozni azt is, hogy a jogi, a politikai és 
a tudományos döntéshozók között szükségszerű az együttműködés. Tény, hogy 
mindegyikalrendszer független, ennek ellenére mégis mindegyik kapcsolódik  
a másikhoz, adott esetben függ tőle. Ez pedig nélkülözhetetlen, hiszen ez jelenti 
a társadalmi fejlődés egyik alapvető garanciáját.
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P U S Z T A I  Z O L T Á N [ 1 ]

Kényszerpályás spirál kormánymű tervezése, 
validálása és modellezése önvezető 

alkalmazásokhoz

ABSZTRAKT

A tanulmány célja egy önvezető funkciók tesztelésére alkalmas, energiahaté-
kony, elektromos kísérleti jármű irányításához szükséges kormánymű tervezé-
si módszerének leírása, megvalósítása és ellenőrzése. A kormánymű egy spirál 
kényszerpályás kivitelű szerkezet, mely a kanyarodáskor fellépő kormányzási 
vesztségeket küszöböli ki azzal, hogy a kényszerpálya mindig az ideális Acker-
mann szögeknek megfelelő pozícióba mozgatja a kormányzott kerekeket. A ta-
nulmány a kormánygeometria alapjaitól leírja a tervezést, melyhez szükséges 
mechanikus elemek tervezését bemutatom. A kormánymű önvezető alkalma-
zásokhoz szükséges változatát, a beállítások szükséges mérésekkel együtt is is-
mertetem. A tanulmány végén a megalkotott kormányművel végzett tesztpályás 
mérések alapján egy MATLAB környezetben készített veszteségerő modellt is 
prezentálok.

1. BEVEZETÉS

Tanulmányaim eleje óta aktív tagja vagyok a Széchenyi István Egyetemen 
működő SZEnergy Team elektromos járműfejlesztő csapatnak, ahol az évek 
alatt bejárva a ranglétrát a konstrukciótól, a gépészeti részleg, majd csapatve-
zetésen át, egészen a csapat mentorálásáig jutottam el. A kutatáshoz való mo-
tivációmat is a csapat fő versenyére, a Shell Eco-marathonra készülő jármű 
veszteségeinek csökkentése adta. A Shell Eco-marathon a világ legnagyobb energia-
hatékonysági versenye, ahol a cél a csapatok által épített járművek fogyasztásának 
összemérése. A versenyen különböző járműkategóriák (Prototype és Urban Con-
cept) és üzemanyagkategóriák (Battery Electric, Internal Combustion, Hydrogen)  
a győri csapat egy elektromos városi koncepció autót épít (Battery Electric-Ur-
ban Concept). Az első ilyen járművet 2013-ban mutatta be a csapat, az azóta eltelt 

[1]  SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola Közlekedés- és járműtudományok, Té-
mavezető: Friedler Ferenc DSc és Dr. Szauter Ferenc.
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években pedig a 2019-ben megépített aktuális versenyjármű alapjait tette le, amit 
azóta is töretlenül fejleszt. A SZEmission(1. ábra) egy karbon kompozit önhor-
dó karosszériával rendelkező egyszemélyes jármű. A hajtásról egy 750W névle-
ges teljesítményű állandó mágneses szinkron motor gondoskodik, mely kizárólag  
a bal hátsó kereket hajtja egy fogasszíjhajtáson keresztül. A jármű felfüggesztése elől 
keresztlengőkaros, hátul pedig egy rugózott csatolt hátsó híd helyezkedik el. A kuta-
tásomban a jármű kanyarodása során fellépő extra menetellenállási erőket szerettem 
volna csökkenteni egy speciális spirál kényszerpályás kormánymű tervezésével.[2] 

1. ábra: SZEmission – A kutatás alapjául szolgáló versenyjármű

2. A KORMÁNYMŰ GEOMETRIA

A kormánymű a jármű egyik kiemelt részegysége, melynek gondos geomet-
riai tervezése elengedhetetlen a megfelelő járműdinamika és ebben az esetben az 
energiahatékony járműüzemeltetéshez. A kanyarban fellépő veszteségek nem el-
hanyagolhatók az energiahatékonyság szempontjából. A kormánymű geometria 
alapját az Ackermann geometria alkalmazása szolgáltatja, melynek lényege, hogy 
a kormányzott kerekekre állított merőleges tengelyek egy pontba mutatnak, mely 
az elméleti kanyarközéppont. Az Ackermann geometria elvét és főbb paraméte-
reit a 2. ábrán szemléltetem.[3]

[2]  Hoekstra, A.: The Underestimated Potential of Battery Electric Vehicles to Reduce Emissions, in 
Joule, 2019, 3/6, pp. 1412–1414. Pusztai, Z. – Kőrös, P. – Friedler, F.: Vehicle Model for Driving Stra-
tegy Optimization of Energy Efficient Lightweight Vehicle, in Chemical Engineering Transactions, 2021, 
88/6. pp. 385–390.
[3]  Pusztai, Z. – Kőrös, P. – Friedler, F.: i. m. Beckers, C. – Besselink, I. – Nijmeijer, H.: Assessing 
the impact of cornering losses on the energy consumption of electric city buses, in Transport and Environ-
ment, 2020, 86, p. 102360.
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2. ábra: Az Ackermann kormányzási geometria

Az ábra szerint a külső(1), illetve a belső kerék(2) aktuális szöge az alábbiak 
szerint számolható [6]:

(1)

(2)

A vizsgált jármű önhordó karosszériája és a versenyszabályok által meghatá-
rozott geometria méreteket az 1. táblázatban foglaltam össze.

1. táblázat: A futómű jellemzői

Tengelytáv (L) 1300 mm
Első nyomtáv 1000 mm

Hátsó nyomtáv 800 mm
Elkormányzási sugár (Ls) 19,5 mm

Csaptávolság (b) 961 mm
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Az ismertetett geometria összefüggések és a futómű jellemzői alapján az ide-
ális Ackermann kerékszögek a külső és a belső kerékre egyaránt meghatároz-
hatók adott elméleti kanyarrádiuszok esetén. A felvett értékek alapján hatvány-
függvényt illesztettem a kiszámolt adatokra, ez alapján elmondható, hogy alábbi 
összefüggések jellemzik a jármű külső (3) és belső (4) kerekeinek ideális Acker-
mann szögeit a kanyarrádiusz függvényében.

(3)

(4)

3. SPIRÁL KÉNYSZERPÁLYA MEGHATÁROZÁSA

A meghatározott kerékszög egyenletekből látszik, hogy ha a teljes működé-
si tartományon az ideális kerékszöget szeretnék tartani, akkor a külső, illetve 
belső kereket különböző módon kell mozgatnunk. Erre nyújtanak megoldást a 
„steerbywire” rendszerek, ahol különböző módokon, pl.: elektronikusan vezérelt 
aktuátorok segítségével érik ezt el. Az én felhasználási környezetemben ez a tö-
meg és energia minimalizálás elvének és a versenyszervezők előírásának sem felel 
meg. Biztonsági okokból szabályzat úgy rendelkezik, hogy fizikai kapcsolatban 
kell lennie a kormányzott kerekeknek a kormánykerékkel, ezáltal a „steerbywire” 
rendszerek nem jöhetnek szóba. Egy teljesen mechanikai elven működő spirál-
pályás kormánymű megvalósítását végeztem el, ahol a kényszerpálya alakja ha-
tározza meg a kormányzott kerekek kerékszögeit. A kényszerpályás kormánymű 
központi eleme a spirálpálya, ami a kormánykerék elfordítását alakítja át ten-
gelyirányú elmozdulássá. A külső és a belső kerék mozgását külön spirálpályák 
irányítják, ezáltal megoldható a kerekek egyidejű, de különböző mértékű mozga-
tása. A spirálpálya koordinátáit szintén geometriai összefüggések alapján meg-
határozhatjuk, ehhez csupán a már ismertetett ideális Ackermann kerékszögeket 
és a kerékszögek eléréséhez szükséges tengelyirányú elmozdulást kell ismerni  
a futóműben.[4]

A tengelyirányú elmozdulást meghatározhatjuk mérések, vagy CAD modell 
környezetben is. A tanulmány során a mérés alapú távolság meghatározást vá-

[4]  Hartani, K. – Miloud, Y. – Miloudi, A.: Electric Vehicle Stability with Rear Electronic Differential 
Traction, in EFEEA’10 International Symposium on Environment Friendly Energies in Electrical Applica-
tions, Ghardaïa, Algeria, 2–4 November 2010. Dollinger, M. – Fischerauer, G.: Model-Based Ran-
ge Prediction for Electric Cars and Trucks under Real-World Conditions, in Energies, 2021, 14, p. 5804. 
Pusztai, Z. – Kőrös, P: Steering mechanism design for light weight vehicle, in GÉP, 2020, 3-4, LXXI, 5, 
pp. 17–21.
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lasztottam, mivel korábbi munkáim során a CAD alapú mérések nem bizonyul-
tak megfelelő pontosságúnak a kompozit karosszéria nem modellezett eltérései 
miatt.

A mérési elvi ábráját a 3. ábrán szemléltetem. A méréshez a járműben a kor-
mányművet egy lineár vezetékre cseréltem, mely az alkalmazott elkormányzási 
sugáron csatlakozik a tengelycsonkra, ezáltal a lineár vezető elmozdítása össze-
egyeztethető a kormánymű tengelyirányú mozgásával (x). Az adott mértékű el-
mozdulást egy mágneses lineáris jeladóval tudjuk monitorozni, a kapcsolt kerék 
aktuális kerékszögét pedig a 3. ábrán látható geometria kapcsolatok alapján ha-
tározhatjuk meg.

3. ábra: A spirálpálya meghatározásához szükséges tengelyelmozdulás (x) mérése

Gyakorlati okokból a c paramétert állandó értékűnek érdemes választani 
és csak a k és j paramétereket kell mérni, ezt lézeres távolságmérővel valósítot-
tam meg. A c paraméter növelésével a mérési hibák hatását csökkenteni lehet.  
A szakasz merőlegességét a keréksíkra egy önbeálló keresztlézerrel ellenőriztem.  
A mérés során a kerékdőlés 0°. Többszöri mérés eredményeit átlagolva a kerék-
szöget manuálisan változtatva rögzítettem a paramétereket, valamint az 5. egyen-
let alapján kiszámoltam a kerékszög értékét.

(5)

A mérés során felvett kerékszög értékeket a tengelyelmozdulás függvényében 
ábrázoltam a 4. ábrán. A mérést mindkét kerékre szükséges elvégezni, a feltétele-
zett gyártási eltérések miatt.
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4. ábra: A mért kerékszög az elmozdulás függvényében

A mérés alapján a kiszámolt ideális Ackermann szögekhez tartozó tengely- 
elmozdulás értékek adottak. Az értékek alapján elvégeztem az ideális spirál kény-
szerpálya koordinátáinak meghatározását (6. és 7. egyenlet). A kormányzási 
szögtartományt (λ) 0-160° között definiáltam, a versenyjármű eddigi kormány-
zási karakterisztikája szerint. A spirálpálya számításához szükséges egy alaprádi-
usz érték, amitől való eltérés határozza meg a tengely elmozdulást. Az alaprádi-
usz értékét gyárthatósági okokból 70 mm-re választottam.

(6)
 

(7)

A kiszámolt spirál pálya koordináták az 5. ábraán láthatók. Az ábrázolt koor-
dináta rendszerben a jármű a pozitív y irányában halad. A kormányösszekötők 
a két görbe y=0 pontjánál csatlakoznak a kormányműbe. A kék spirálpálya fi-
zikailag magasabban helyezkedik el a narancssárgához képest és közös tengely-
lyel rendelkeznek, ezáltal azonos irányú forgatás hatására a két oldal különböző 
elmozdulást hoz létre az összekötőkben. Ez garantálja, hogy a kerekek egyszere, 
egymástól függetlenül legyenek mozgatva az előre meghatározott Ackermann 
szögek szerint.
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5. ábra: A számolt spirálpálya koordinátái

 

4. A KORMÁNYMŰ SZERKEZET MEGTERVEZÉSE

A spirálpálya egy forgácsolt alumínium tárcsa, melyhez a kormánymű tengely 
illesztve kapcsolódik. Autonóm alkalmazásnál ez a kormánymű tengelyt hajtjuk 
meg egy DC stepper motorral 1:1 arányú fogasszíjhajtással. A spirál kényszer-
pálya a merevítőkben alul és felül is csapágyazva van. A kormányösszekötők 
csapágyazott görgőkkel, kétoldalról kapcsolódnak a spirálpályára. Bal oldalt 
felülről, jobb oldalt alulról csatlakoznak a poliuretán bevonatú görgők, melyek  
a görgőtartó karban helyezkednek el. A görgőtartó kar feladata a görgők megfe-
lelő távolságra való kinyújtása a kormányösszekötőtől, ezzel elkerülve a mecha-
nikai ütközést a kormányzás teljes tartományában. A kormányösszekötők pontos 

JOBB KERÉKBAL KERÉK



190

megvezetéséhez szükséges lineáris vezetőket az IGUS Drylin, négyzetkereszt-
metszetű termékcsaládjából választottam.  A léptető motor egy különálló állvá-
nyon helyezkedik el, ahol a szükséges szíjfeszesség beállítható. Az állvány a mere-
vítőhöz csatlakozik, és könnyen leválasztható, így az átszerelés is megoldható az 
önvezető és hagyományos üzemeltetés között. A kormányösszekötő elmozdulá-
sát rögzíti a SMAG lineáris enkóder, aminek főleg az önvezető alkalmazásoknál 
van kiemelt szerepe. Nem csak a léptető motor elfordulásából lehet számolni az 
aktuális kerékszöget, hanem a lineáris enkóder is ad visszacsatolást. Hagyomá-
nyos üzemben is alkalmazható, ilyenkor a futóműbeállítást, illetve pályafelmérést 
segítheti. A kormányszerkezet a 6. ábrán látható.

6. ábra: A kormányszerkezet CAD modellje

5. A KORMÁNYZÁS MODELLEZÉSE

Az egyenes futáshoz képest kanyarmenetben megnövekedett ellenállást ta-
pasztalunk, ez a kormányzás miatt fellépő laterális erőkomponensek miatti gör-
dülési ellenállás megváltozásának, és a megváltozott aerodinamikai jellemzőknek 
tudható be. Ezeknek a tényezőknek a modellezése időigényes és a pontosságuk is 
nehezen ellenőrizhető, főleg egy alacsony tömegű, energiahatékony jármű esetén. 
A kormányzás ellenállását azonban modellezni kell, erre egy mérésalapú eljárást 
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használtam, melyben a különböző kanyarrádiusz értéken való sebességtartásos 
üzem alapján határoztam meg a fellépő erőkomponenseket. A mérések során 
több mérési pontban felvettem az adott kanyarrádiuszokon, különböző sebes-
ségű és haladási irányú (CW,CCW) vonóerő igényét. Sebességtartásos üzemben 
a vonóerő igény megegyezik a fellépő ellenállási erőkkel, így meghatározható egy 
összevont ellenállási erő, ami a modellezéshez felhasználható. A meghatározott 
menetellenállási mátrixot MATLAB környezetben készítettem el, ahogy a 7. ábra 
is mutatja.

7. ábra: A kanyarodási veszteségek figyelembevételével meghatározott menetellenál-
lási mátrix

A kapott menetellenállási modell felhasználható a fellépő erőkomponensek 
meghatározásában, amihez az aktuális kanyarrádiusz és sebességérték ismerete 
szükséges. A kanyarrádiusz értéket a pálya modell, a sebességet a járműirányítá-
si rendszerese szolgáltatja. A pálya modell, továbbá a magassági erőkomponens 
kiszámításához szükséges magasság értéket is szolgáltatja, ami a menetellenállási 
modell erőkomponensével együtt megadja a járműre ható lassító erőt a 8. ábra 
szerint.
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8. ábra: A kanyarodási ellenállást tartalmazó lassító erő meghatározása
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S C H W E I G H A R D T  A T T I L A [ 1 ]

Egyedi transzmissziós csővel történő mérés, 
valamint porozitás- és tömbi sűrűségmérés 

fejlesztése mind a szimulációs metódusok, mind 
pedig a mért értékek megbízhatóságának javítása 

céljából

ABSZTRAKT

A mérnöki akusztikában alkalmazott szimulációs és mérési eljárások széles 
körben alkalmazhatók. Az akusztikai módszerek használhatók a komfort és a mi-
nőség fejlesztésére, amire manapság egyre nagyobb az igény. Ezért a tanulmány 
elkészítésének célja a „state-of-the-art” mérési metódusok megvizsgálása és az 
abszorpciós együtthatók, a transzmissziós veszteségek, a transzfermátrix para-
méterek és a Biot-paraméterek mérésére alkalmas módszerek meghatározása és 
fejlesztése volt. Ezenfelül a további cél a transzmissziós veszteség meghatározá-
sára alkalmazott és fejlesztett mérési és szimulációs módszerek validálása volt, 
valamint az alkalmazható tartományok 2000 Hz-ig történő kiterjesztése. Végül 
pedig a porozitás és a sűrűség mérési módszere és ennek fejlesztése került be-
mutatásra. 

1. BEVEZETÉS

Manapság a rezgéstan, illetve a mérnöki akusztika alkalmazása iránt jelen-
tősen megnövekedett az igény. Ez a járműiparban sincs másképp és elsősorban 
a megbízhatóság és kényelem iránti megnövekedett vevői követelmények miatt 
alakult így. A mérnöki akusztikai alkalmazásoknak köszönhetően csökkenthetők 
a tervezési és tesztelési idők és költségek. Bizonyos esetekben kiküszöbölhetők  
a potenciális hibák még a tervezési fázis kezdeti szakaszában és javítható a jár-
művek akusztikai viselkedése. Ezen okok miatt a járműiparban sokféle akusztikai 
szimulációt és mérést végeznek. A járműakusztikai szimulációs modellek meg-
bízhatóságának érdekében elengedhetetlen, hogy a szimulációk során bemenő 

[1]  SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató. Témavezető: Dr. Feszty 
Dániel, Dr. Vehovszky Balázs egyetemi docens, SZE Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Járműfejlesztési 
Tanszék.
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adatként szolgáló paraméterek (anyagtulajdonságok, geometria, peremfeltételek, 
kezdeti feltételek) a valóságot tükrözzék, ahhoz, hogy a végeredmény is megfelelő 
legyen.

2. SZIMULÁCIÓK ÉS BEMENETI ANYAGTULAJDONSÁGOK

Talán a leggyakrabban alkalmazott végeselem szimuláció a statikus lineáris 
végeselem szimuláció, ahol általában a fémek lineáris viselkedésűek és 3 konstans 
bemenő paraméterrel jellemezhető az anyag viselkedése, amelyek a következők: 
rugalmassági modulus, sűrűség és Poisson-tényező (természetesen az eredmé-
nyek kiértékelésekor érdemes még tisztában lenni legalább a folyáshatárral).  
A megfelelő akusztikai viselkedés elérése érdekében gyakran alkalmaznak poli-
uretán habokat (amelyek porózus szerkezetű viszkoelasztikus anyagok). Például 
az ilyen anyagok viselkedésének modellezésénél bizonyos esetekben elengedhe-
tetlen a komplexebb modellek alkalmazása, amilyen a Biot-modell is. A Biot-mo-
dell gyakorlati alkalmazásának komplexitása nem csak az eltérő matematikai/
fizikai modell alkalmazásában és a bemenő adatként szolgáló nagyobb számú 
szükséges anyagtulajdonságban rejlik, hanem abban, hogy a meghatározandó 
bemenő anyagtulajdonságok egy része dinamikus mérésekből származik, vala-
mint bizonyos paraméterek sebességfüggőek és a mérés kivitelezésétől függően 
nagy szórás jellemezheti a mérési eredményeket. A Biot-modell alkalmazásához 
szükséges anyagtulajdonságok az úgynevezett „Biot-paraméterek”, amelyek az 1. 
ábrán láthatók.

1. ábra: Akusztikai szimulációk és mérések szempontjából releváns „akusztikai” 
(bal) és „nem akusztikai” (jobb) tulajdonságok 
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A Biot-modell, illetve porózus anyagok esetén megkülönböztetünk egy úgy-
nevezett „solid” fázist, ami tulajdonképpen a porózus anyag vázát adja, valamint 
egy úgynevezett „fluid” fázist, ami tulajdonképpen az a közeg, amiben a váz van, 
illetve amivel a váz kölcsönhatásban van. Ezek alapján a Biot-paraméterek 3 cso-
portba sorolhatók, a „fluid” vagy a „solid” fázis tulajdonságai közé, vagy a har-
madik, az úgynevezett „transport” (transzport) paraméterek csoportjába, amely 
tulajdonságok pedig függnek mind a porózus hálózat geometriájától, mind az 
„intersticialis folyadékáramlástól”. A Biot-paraméterek csoportosítása az 1. ábrán 
látható.

3. EXPERIMENTÁLIS MÓDSZEREK

A jelen cikk egyik célja a Biot-paraméterek közül, a mérési szempontból kri-
tikusabb tulajdonságok, azaz a „solid” fázis tulajdonságainak és transzport para-
méterek mérési módszereinek meghatározása, elsajátítása, vizsgálata, valamint  
a hozzá kapcsolódó elmélet teljes megértése. A porózus akusztikai anyagok teljes 
karakterizációjához 3 különböző mérési metódus együttes alkalmazása a stan-
dard, amelyek a következők: a transzmissziós csővel történő mérés, a „nyomás/
tömeg módszerével” történő porozitás- és sűrűségmérés, valamint QMA (Qua-
si-static Mechanical Analyser) géppel történő mérés. A QMA-val a rugalmassági 
modulus, a csillapítás és a Poisson-tényező határozható meg. A „nyomás/tömeg 
módszerével” pontosabban a nyitott cellás porozitás és a tömbi sűrűség határoz-
ható meg. A transzmissziós csővel történő mérés során pedig a Biot-paraméterek 
közül, a transzport paraméterek határozhatók meg: porozitás, tortuozitás, rezisz-
tivitás, termikus és viszkózus karakterisztikus hosszak. A nem akusztikai, illetve 
transzport paraméterek meghatározása mellett fontos cél a különböző akusztikai 
elemek (például kipufogó, dob) akusztikai tulajdonságainak meghatározására al-
kalmas mérési eljárások megismerése és fejlesztése. Az akusztikai tulajdonságok 
esetén a cél az abszorpciós görbe, a transzmissziós veszteség (TL) és a transzfer-
mátrix paramétereinek meghatározására kiválasztott módszer validálása. Ezen 
tulajdonságok meghatározása szintén a transzmissziós csővel valósítható meg.  
A jelen cikk esetén az előbb említett 3 standard mérési módszer közül a porozi-
tás- és sűrűségmérés, továbbá a transzmissziós csővel történő mérés áll a fókusz-
ban.

3.1. Impedancia csöves mérés

A transzmissziós csővel történő mérést, más néven Kundt csöves vagy im-
pedancia csöves mérésnek is nevezik. Az impedancia csöves méréssel akusztikai 
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elemek, azaz akusztikai anyagok vagy szerkezetek, például egy kipufogó dobja 
karakterizálható akusztikai viselkedés vagy teljesítmény szempontjából. Ezen 
mérési eljárás népszerűsége részben annak köszönhető, hogy széles körben al-
kalmazható. Ahogy az már említésre került, használható a nem akusztikus tu-
lajdonságok, azaz a Biot-paraméterek, azon belül is a transzport paraméterek 
meghatározására (1. ábra). Továbbá alkalmas az „akusztikai” tulajdonságok meg-
határozására is úgy, mint az abszorpciós-, reflexiós-, transzmissziós együtthatók, 
a felületi impedancia, valamint a transzmissziós veszteség mérésére (1. ábra).  
A leggyakrabban alkalmazott impedancia csöves mérőrendszerek a 2, 3 és a 4 
mikrofonos rendszerek. A 2 mikrofonos kialakítás a következő 3 paraméter mé-
rését teszi lehetővé: abszorpciós együttható, reflexiósegyüttható és normalizált 
felületi impedancia. Míg a 3 és 4 mikrofonos kialakítások biztosítják az összes 
„akusztikai” paraméter mérését, beleértve a transzfermátrix, illetve a transzfer-
mátrix tagjainak meghatározását is. A 3 és 4 mikrofonos kivitellel mérhető pa-
raméterek tételes listája az 1. ábra bal oldalán látható. Továbbá a transzmissziós 
csővel való mérés történhet mozgó közeggel vagy mozgó közeg nélkül. A jelen 
méréseknél a mozgó közeg nélküli, valamint 2 és 4 mikrofonos konfigurációk 
voltak alkalmazva.

2. ábra: 2, illetve 3 mikrofonos impedancia cső[2]

A transzport paraméterek meghatározása szempontjából mind a 2, mind  
a 4 mikrofonos kivitel megfelelő, mivel ezen paraméterek méréséhez csupán az 
abszorpciós görbét szükséges meghatározni, aminek mérésére mindegyik kivi-
telképes. A 2, illetve 3 mikrofonos konfiguráció a 2. ábrán látható, a 4 mikro-
fonos kivitelt pedig az 5. ábra szemlélteti. A különbség a 2, illetve 3 mikrofo-
nos kivitel között, hogy míg az előbbinél csak két mikrofon van a hangforrás és  
a minta között, addig az utóbbinál közvetlenül a minta túloldalán, a merev fal-

[2]  Doutres, Olivier – Salissou, Yacoubou – Atalla, Noureddine – Panneton, Raymond: 
Evaluation of the acoustic and non-acoustic properties of sound absorbing materials using a three-mi-
crophone impedance tube, in Applied Acoustics, 2010/71, pp. 506–509., https://doi.org/10.1016/j.
apacoust.2010.01.007.
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ban van elhelyezve a 3. mikrofon. A 4 mikrofonos kivitelnél pedig 2-2 mikro-
fon került elhelyezésre az akusztikai minta mindkét oldalán. Mind a 2, mind  
a 4 mikrofonos mérésnél az alapelvek és a mérési metódus megegyezett, a mé-
rés álló közegben történt és síkhullám terjedést feltételezve történtek a mérések, 
illetve számítások. Ezen szempontoknak megfelelően, valamint a vágási frekven-
ciákat figyelembe véve lettek megválasztva az egyedi impedancia csövek mére-
tei úgy, mint a mikrofontávolságok, átmérők, valamint a hangforrás és a hozzá 
legközelebb eső mikrofon távolsága. Az experimentális módszer során a mikro-
fonok az időbeni nyomásingadozást mérték. A számítógép és az adatfeldolgozó 
segítségével a nyomásadatok Fourier transzformációval frekvencia tartományba 
lettek konvertálva. Így az átviteli függvényeket meg lehetett határozni, ezekből 
pedig a kérdéses fizikai paraméterek meghatározhatók. A jelen tanulmány során, 
az impedancia csöves mérések esetén az elsődleges cél az abszorpciós görbék és  
a transzmissziós veszteségek meghatározása volt.

3.1.1. Kétmikrofonos mérés

A jelen tanulmány szempontjából az abszorpciós görbe mérése azért fontos, 
mivel indirekt, illetve inverz módszerrel az abszorpciós görbe segítségével definiál-
hatók a már említett transzport paraméterek.A nyomásfluktuációkból származta-
tott abszorpciós görbék a 2 mikrofonos mérőrendszerrel meghatározásra kerültek, 
mely eredmények a 3. ábrán láthatók. Az abszorpciós eredmények validálva lettek,  
egyrészt a többször megismételt 2 mikrofonos mérés eredményeinek összehasonlí-
tásával, másrészt pedig az úgynevezett „round-robin” módszerrel. Ami azt jelenti, 
hogy egy független akusztikai cég is kimérte az abszorpciós görbéjét annak a min-
tának, ami használva volt a jelen, 2 mikrofonos mérések során is.

3. ábra: Impedancia csővel mért abszorpciós görbék

A házon belül megismételt mérések eredményeképpen kapott abszorpciós 
görbék és a független akusztikai cég által kapott abszorpciós görbék jó egyezést 
mutattak mind az értékek nagyságrendjének tekintetében, mind pedig a görbe 
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jellegét tekintve. Igaz a legelső 2 mikrofonos méréssel kapott görbe esetén na-
gyobb eltérés figyelhető meg, egyfajta fluktuáció az átlag érték körül, de a nagy-
ságrend még ebben az esetben is egyezést mutat. Ez a fluktuációs jelenség a mé-
rés többszöri megismétlésekor nem volt megfigyelhető. A jó mérési eredmény 
megerősítésének céljából a mérés négy alkalommal lett megismételve. Amelyből 
az első mérési görbét kivéve mindegyik abszorpciós eredmény jó egyezést muta-
tott. Az első méréskor jelentkező hiba valószínűsíthetőleg valamilyen installációs 
okból származhatott. A 2 mikrofonos impedancia csöves összeállítással egy to-
vábbi érzékenységi tanulmány készült, ahol a különböző méretű, minta mögötti 
üreg hatása volt vizsgálva, aminek az eredménye az 4. ábrán került személtetésre.  
A különböző görbék sorra a 0mm, a 30mm, az 50mm és a 100mm hosszú üreg-
hez (légtérfogathoz) tartoznak.

4. ábra: Impedancia csővel mért abszorpciós görbék

3.1.2. Négymikrofonos mérés

Ahogy az már említésre került, a 3, illetve 4 mikrofonos konstrukciók előnye, 
hogy több tulajdonság határozható meg velük, mint a 2 mikrofonos csövek ese-
tén. Az egyik fontos szempont, hogy a transzfermátrix, illetve a mátrix tagjai is 
számolhatók a mért nyomásértékekből a 3 és 4 mikrofonos csövek alkalmazása-
kor. Egy akusztikai minta teljesítménye, csillapítási képessége és számos frekven-
ciafüggő tulajdonsága származtatható a transzfermátrix tagjainak felhasználásá-
val úgy, mint a transzmissziós veszteség (TL) vagy az abszorpciós-, reflexiós-, 
transzmissziós együttható vagy a karakterisztikus impedancia. A jelen kutatás 
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során a TL meghatározására alkalmazott 4 mikrofonos impedancia cső összeál-
lításának vázlata az 5. ábrán látható. A TL meghatározására és a módszerek TL 
általtörténő validálására azért került a sor, mert a TL jelentős szerepet tölt be az 
akusztikai elemek karakterizálása során.

5. ábra: A 4 mikrofonos impedancia cső teljes összeállításának vázlata[3]

A hullámegyenletből levezetve meghatározható a transzfermátrix, amely az 
akusztikai minta két oldalán (a, b) lévő pontokban, a nyomások és a részecske-
sebességek között teremti meg a kapcsolatot. Az egyenletek a következő mátrix 
alakban írhatók fel:[4]

 (1)

A transzmissziós veszteség az alábbi egyenlettel számolható:[5]

 
(2)

Gyakori probléma, hogy az impedancia csöves méréseknél valamiféle át-
menetet, kúpot alkalmaznak a különböző átmérőjű csövek megfelelő illesz-
tése céljából, ahogy az 5. ábrán is látszik. A jelen kutatás során is szükség volt 

[3]  Schweighardt, Attila: Development of 1D and 3D acoustic simulation methods for transmis-
sion loss based on transfer matrix measurement results, in Carletti, Eleonora (ed.): Proceedings of the 
27th International Congress on Sound and Vibration, Silesian University Press, Katowice, 2021, pp. 1–8. 
[4]  ASTM E2611-19: Standard Test Method for Measurement of Normal Incidence Sound Transmission of 
Acoustical Materials Based on the Transfer Matrix Method, 2019.
[5]  Hua, X. – Herrin, D.: Practical Considerations when using the Two-Load Method to Determine 
the Transmission Loss of Mufflers and Silencers, in SAE Int. J. Passeng. Cars – Mech. Syst., 2013/6, pp. 
1094–1101., https://doi.org/10.4271/2013-01-1881.
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adapterekre, amelyek biztosították a megfelelő átmenetet. A mérés során az 
adapterek hatása számításba vehető és eliminálható annak érdekében, hogy 
tisztán a kérdéses akusztikai minta transzmissziós veszteségét lehessen meg-
határozni. Így történt a jelen minta esetén is, ami egy validációs célból gyár-
tott kipufogódob volt a mérések során. Ezen mérések eredményei, valamint 
az összehasonlításuk az 1D és 3D szimulációs eredményekkel a 6. ábrán lát-
ható. Az 1D számítás egy akusztikai szimuláció volt a Ricardo Wave szoft-
verben. Mivel a tanulmány során a cél egy validált metódus kidolgozása volt  
10-2000 Hz tartományra, ezért az 1D szimuláció során is ez a tartomány lett 
vizsgálva, 10 Hz-es lépésekkel. A 3D akusztikai szimuláció a Star-CCM+ szoft-
verben lett elvégezve. A 3D szimulációval történő kalkuláció célja a vizsgálható 
frekvenciatartomány kiterjesztése volt, valamint a vele elérhető pontosság vizs-
gálata. Erre azért volt szükség, mert az 1D szimuláció nagyságrendileg 1450 Hz-
ig mutatott jó egyezést az experimentális utón meghatározott eredményekkel.  
A validációs módszer kidolgozása során az is bebizonyosodott, hogy amennyiben 
szükség van a korábban definiált 10-2000 Hz tartomány lefedésére, akkor szük-
ség lesz két eltérő összeállításra a megbízható eredmények érdekében. Ezért két 
összeállítás került kivitelezésre, egy nagyobb átmérővel rendelkező impedancia 
cső, ami az alacsonyabb frekvenciatartományra lett optimalizálva, valamint egy 
kisebb átmérővel rendelkező cső, ami a magasabb frekvenciatartományt fedte le. 
Az alacsony frekvenciás összeállítás 430 Hz-ig adott pontos eredményt, a maga-
sabb frekvenciás konstrukció pedig a 430-2000 Hz frekvenciatartományt fedte le.

6. ábra: A mérési és szimulációs TL eredmények összehasonlítása
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Továbbá a transzfermátrix metódussal, ahogy az már említésre került, nem-
csak a TL határozható meg, hanem például az egyes minták, rétegek transzfer 
mátrixainak felhasználásával rétegrend optimalizáció is végezhető többrétegű 
anyagok összeállítása esetén. A transzfermátrix módszerrel kivitelezhető a több-
rétegű anyagok akusztikai tulajdonságainak optimalizálása és tervezése. Megha-
tározható és optimalizálható a különféle összeállítások esetén az abszorpció és  
a transzmissziós veszteség egyaránt.

3.2. Porozitás- és sűrűségmérés

A porozitás- és sűrűségmérő a „nyomás/tömeg mérési módszeren” alapszik, 
és pontosabban a porózus szerkezetű akusztikai anyagok nyitott cellás porozitá-
sát, valamint a tömbi sűrűségét lehet vele meghatározni. A méréshez szükség van 
egy nyomástartó edényre, amiben a minták lemérésre kerülnek. A jelen vizsgálat 
során alkalmazott nyomástartó edény végeselem szimulációval lett méretezve, 
annak érdekében, hogy egy megfelelő kompromisszum jöhessen létre a tömeg 
és merevség tekintetében. A méretezés során a minimális tömeg és maximális 
merevség elérése volt a cél, a lehető legpontosabb eredmények elérése érdekében.  
A porozitás és sűrűség meghatározásához el kellett végezni a nyomás- és tömeg-
méréseket, alacsony és magas nyomáson egyaránt, valamint mintával és min-
ta nélkül is. A nagy nyomáson történt vizsgálatokhoz nagy tisztaságú argon 
gáz került alkalmazásra, szintén az elérhető legnagyobb pontosság érdekében.  
A végeselem szimulációnak köszönhetően minimalizálni lehetett az edény defor-
mációját, így a számítások során a deformációt el lehetett hanyagolni. Ellenben  
a szimulációs eredményeknek és az egyedi nyílt hozzáférésű „szoftvernek” kö-
szönhetően a lehetőség biztosított a deformáció számításba vételére, amennyi-
ben a jövőben szükség lenne a további pontosításra. A porozitást és a sűrűséget  
a mért tömegekre felírt egyenletekből és a tökéletes gáztörvényből levezetve lehet 
meghatározni és eljutni a 7. ábrán feltüntetett egyenletekig.
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7. ábra: A „nyomás/tömeg módszere” a porozitás és sűrűség meghatározására[6]

Az irodalomkutatás alapján elvégzett házon belüli kalkulációkkal kapott 
eredmények, és a porozitás és a tömbi sűrűség meghatározására dedikált szoft-
ver eredményei teljes egyezést mutattak, ezen eredmények a 8. ábrán láthatók.  
A validáció 4 különböző mintával történt. Az irodalomkutatás alapján összeállí-
tott mérési eljárás ismétlőképessége is megvizsgálásra került 2 különböző mintá-
val (5. és 6. minta), igaz a teljesség igénye nélkül, mivel mindegyik mintával csak 
2-2 mérés történt. Ettől eltekintve a legnagyobb eltérés 1,2%-ra adódott, míg az 
átlag eltérés pedig kevesebb, mint 0,6% volt.

8. ábra: A porozitás- és sűrűségmérés eredményei

[6]  Salissou, Yacoubou – Panneton, Raymond: Pressure/mass method to measure open porosity and 
porous solid, in Journal of Applied Physics, 2007/101, pp. 142–143., https://doi.org/10.1063/1.2749486.
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4. ÖSSZEGZÉS

A tanulmány elkészítése során megvizsgálásra kerültek a „state-of-the-art” 
akusztikai mérési metódusok. Meghatározásra kerültek azok a mérési módsze-
rek, amelyek alkalmasak abszorpciós együtthatók, a transzmissziós veszteségek, 
a transzfermátrix paraméterek és a Biot-paraméterek mérésére.A transzmisz-
sziós veszteség meghatározásának céljából sikerült egy validált szimulációs és 
experimentális metódust kidolgozni, valamint az alkalmazható frekvenciatarto-
mányokat 2000 Hz-ig sikerült kiterjeszteni. Az impedancia csöves mérésekkel 
meghatározásra került a minta mögötti üreg méretének hatása az abszorpciós 
eredményekre. Továbbá az irodalomkutatás alapján elvégzett kalkulációkkal ka-
pott eredmények teljes egyezést mutattak a porozitás és a tömbi sűrűség megha-
tározására dedikált szoftver eredményeivel. A porozitás- és sűrűségmérés esetén,  
a gép ismétlőképességét tekintve a legnagyobb eltérés 1,2%-ra adódott, míg az 
átlag eltérés kevesebb, mint 0,6%-ra adódott.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-3-II kódszámú Új 
Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

FELHASZNÁLT IRODALOM

• Doutres, Olivier – Salissou, Yacoubou – Atalla, Noureddine – Panneton, Ray-
mond: Evaluation of the acoustic and non-acoustic properties of sound absorbing materi-
als using a three-microphone impedance tube, in Applied Acoustics, 2010/71, pp. 506–509.,  
https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2010.01.007.
• Schweighardt Attila: Development of 1D and 3D acoustic simulation methods for trans-
mission loss based on transfer matrix measurement results, in Carletti, Eleonora (ed.): Pro-
ceedings of the 27th International Congress on Sound and Vibration, Silesian University Press, 
Katowice, 2021, pp. 1–8. 
• ASTM E2611-19: Standard Test Method for Measurement of Normal Incidence Sound Trans-
mission of Acoustical Materials Based on the Transfer Matrix Method, 2019.
• Hua, X. – Herrin, D.: Practical Considerations when using the Two-Load Method to De-
termine the Transmission Loss of Mufflers and Silencers, in SAE Int. J. Passeng. Cars – Mech. 
Syst., 2013/6, pp. 1094–1101., https://doi.org/10.4271/2013-01-1881.
• Salissou, Yacoubou – Panneton, Raymond: Pressure/mass method to measure open 
porosity and porous solid, in Journal of Applied Physics, 2007/101, pp. 142–143., https://doi.
org/10.1063/1.2749486.

https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2010.01.007


204



205

S Ó S  E S Z T E R [ 1 ]

A logisztikai stratégiák szubjektív értékelése: 
kognitív torzítások a döntéshozatalban

1. BEVEZETÉS

A kognitív torzítások jelenléte a döntéshozatalban napjaink egy jelentős, racionális 
gondolkodást befolyásoló tényezőjévé vált. Az emberek folyamatosan ítéleteket alkot-
nak és döntéseket hoznak mind tudatosan, mind tudattalanul, anélkül, hogy megbi-
zonyosodnának azok lehetséges következményeiről. Általában azt feltételezzük, hogy  
a racionális döntéshozó a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az összes ren-
delkezésre álló információt: az események valószínűségét, a lehetséges költségeket és  
a lehetséges kimenetelek előnyeit, és ezáltal kiválasztja a számára legkedvezőbb eshető-
séget.[2] A legtöbb helyzetben azonban az emberek „intuitívabban” hoznak döntéseket. 
Következésképpen az emberek gondolkodási mechanizmusa a döntéshozatali szituá-
ciókban beépített leegyszerűsítésekkel,[3] azaz kognitív torzításokkal együttműködik. 
Számos, különféle torzítás beazonosítható, ami hatást gyakorol az emberi lények in-
formációs rendszerére.[4] Így gyakori jelenség, hogy egy objektív érdekeltségi rendszer  
a tudattalan előítéletek, „hiedelmek”, várt eredmények hatására szubjektívvé válik, 
ennek következtében a döntéshozatali mechanizmus során kognitív torzítás lép fel.[5] 

A kognitív torzítás az életünk minden területén jelen van. A kognitív torzí-
tások objektív döntésekre gyakorolt hatásának vizsgálatát először a marketing 
koncepció logisztikai döntésekre[6] gyakorolt hatásainak vizsgálatával kezdtem.  
A logisztikai területen megjelenő kognitív torzítások jelenlétének beazonosítá-
sa és a logisztikai szakterületen megjelenő kognitív torzítások mérhetőségének 

[1]  SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, 
Egyetemi tanársegéd. Témavezető: Dr. Földesi Péter, egyetemi tanár.
[2]  Korteling, J. E. – Toet, A.: Cognitive Biases, in Encyclopedia of Behavioral Neuroscience, 2nd edition 
(Second Edition), 2022, pp. 610–619. 
[3]  Sibony, O. – Lovallo, D.  – Powell, T. C.: Behavioral Strategy and the Strategic Decision Architec-
ture of the Firm, in California Management Review, vol. 59, Issue 3, 2017.
[4]  Földesi, P. – Botzheim, J.:Computational method for corrective mechanism of cognitive deci-
sion-making biases, in IEEE 3rd International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 
2–5 Dec., 2012. 
[5]  Ariely, D.: Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That Shape Our 
Decisions, Harper Perennial, 2010. 
[6]  Eszter, Sós: Importance of Marketing Logistics Strategy and Presentation of The Method to Support 
The Implementation, in Proceedings of IAC in Vienna, 2021, pp. 53–61.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32536796
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32536796


206

kidolgozása jelentős előkészületeket igényel, ezért először a kognitív torzítások 
megjelenésének pszichológiáját, majd pedig a vállalati döntéshozatal során meg-
jelenő torzításokat tanulmányoztam. Ezt követően elkezdtem vizsgálni a közle-
kedési rendszerek tekintetében megjelenő kognitív torzításokat. A közlekedési 
rendszerek kapcsán szimulációk segítségével megfelelően szemléltethető, hogy 
hogyan és milyen esetekben jelenhetnek meg a kognitív torzítások. Mind a kö-
zösségi közlekedési rendszerek, mind pedig a személygépkocsival történő köz-
lekedéshez kapcsolódó döntések folyamán is megfigyelhető a kognitív torzítás 
megjelenése és nagy jelentőséggel bír.[7] Ugyanis gyakori problémaként merül 
fel, hogy több szempont figyelembevétele alapján (lakossági igények, földrajzi 
adottságok, úthálózat stb.) megtervezett közlekedési rendszer nem felel meg a 
célközönségnek. Választásuk nem arra esik, mivel a felhasználók a döntéshozatali 
folyamatuk közben a kognitív torzítások hatásaképpen úgy érzik, hogy nem az 
igényeiknek megfelelően készült el. Elemzésem kitér arra, hogy melyek azok a 
kognitív torzítások, amelyek hatást gyakorolhatnak a közlekedéssel kapcsolatos 
döntéshozatalra az egyéni utazás és a tömegközlekedés folyamán. 

Kutatásom folyamán azt vizsgálom, hogy hogyan válik egy objektív érdekelt-
ségi rendszer kognitív torzítássá a logisztikai döntéshozatal során, valamint ez 
milyen formában és mértékben jelenik a személygépjárművel, a közösségi köz-
lekedéssel történő, valamint az igényvezérelt közlekedési szolgáltatások kapcsán. 
Segítségével feltérképezhetőek a kognitív torzítások fajtái és jelentőségük. Ezen 
információk a kutatásom folytatásában támogatják a kognitív torzítások objektív 
döntésekre gyakorolt hatásainak megismerését.

2. A VÁLLALATI DÖNTÉSHOZATAL FOLYAMÁN MEGJELENŐ 
KOGNITÍV TORZÍTÁSOK 

A logisztikai döntéshozatal és közlekedési szolgáltatások igénybevétele folya-
mán megjelenő kognitív torzítások feltérképezéséhez ismerni szükséges a kogni-
tív torzítás pszichológiáját és azt, hogy a döntéshozatali mechanizmus folyamán 
hogyan változtatják meg egy adott problémakörre vetített gondolkodásunkat. 

A kognitív torzítások olyan szisztematikus gondolkodási vagy logikai „hibák”, 
amikor az agyunk egy vélt dologról próbál minket meggyőzni.[8] Különböző hely-
zetekben befolyásolják az emberi gondolkodást, ezáltal könnyen eredményezhet-
nek hibás következtetéseket.[9] Emiatt döntéshozatali szinten gyakran jön létre 

[7]  De Vos, J. – Singleton, P. A.: Travel and cognitive dissonance, in Transportation Research Part A: 
Policy and Practise, vol. 138, 2020, pp. 525–536. 
[8]  Erceg, N. – Galić, Z. – Bubić, A.: Normative responding on cognitive bias tasks: Some evidence 
for a weak rationality factor that is mostly explained by numeracy and actively open-minded thinking, in 
Intelligence, vol. 90, 2022, 101619.
[9]  Baron, J.: Thinking and Deciding, 4th edition, Cambridge University Press, 2006.
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kognitív torzítás az objektív érdekeltségi rendszerekben, melyet többféleképpen 
értelmezhetünk. Egy vállalat döntéshozatali modelljében torzításnak hívjuk  
a közgazdasági racionalitástól való szisztematikus eltérést.[10] De ugyanígy kog-
nitív torzításnak nevezzük azt, amikor egy vállalatvezető az intuícióira hallgat.

Olivier Sibony[11] a vállalati döntéshozatallal foglalkozva a kognitív torzításo-
kat 5 fő kategóriába sorolta, ezen belül 23 fajtáját különböztette meg. 

1. táblázat: A kognitív torzítás 5 fő kategóriája

Mintafelismerési 
torzítások

A mintafelismerési torzítások előfeltevéseinket befolyásolják.[12] Fajtái: meg-
erősítési torzítás, „sztoricsapda”, tapasztalati torzítás, „sztártorzítás”, dicsfény-
hatás, hozzárendelési hiba, túlélőhatás.[13]

Cselekvésorientált 
torzítások

A cselekvésorientált torzítások a megkezdett cselekmény előtti aktivitásra ösz-
tönöznek, általában túlzott optimizmusból erednek.[14] Fajtái: tervezési torzítás, 
önbizalom-túltengés, túlpontosítás, versenytársak figyelmen kívül hagyása.[15]

Tehetetlenségi 
torzítások

A tehetetlenségi torzításokról akkor beszélhetünk, amikor egy folyamat nem 
indul el bizonyos tények és adatok miatt.[16] Fajtái: horgonyhatás, elköteleződés 
csapdája, status quo torzítás, utólagos torzítás, veszteségkerülés, bizonytalan-
ságkerülés.[17]

Érdektorzítások Az egyéneket tudattalan szándék vezérli afelé, hogy a saját érdeke fele dönt-
sön.[18] Fajtái: önérdektorzítás, a jelen torzítása, mulasztási torzítás.[19]

Csoporttorzítások

A csoportban létrejövő kognitív torzítások azt jelentik, hogy egy egyén vé-
leménye jelentős befolyással van a többi ember döntéshozatali struktúrájára. 
Emiatt a saját vélemények háttérbe szorulnak, amik konstruktív kritikát jelent-
hetnek a döntéshozatal folyamán.[20] Fajtái: csoportgondolkodás, polarizáló-
dás, az információk egymásra rakódása.[21]

[10]  Stanovich, K. E. – West, R. F.: On the Relative Independence of Thinking Biases and Cognitive 
Ability, in Journal of Personality and Social Psychology 94, 2008, pp. 672–695. 
[11]  Sibony, O.: You’re about to Make a Terrible Mistake: How Biases Distort Decision-Making and What 
You Can Do to Fight Them, Little, Brown and Company, 2020. 
[12]  Kahneman, D. – Klein, G.:Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree, in American 
Psychologist 64,2009, pp. 515–526.
[13] Sibony: i. m. (2020), 237.o.
[14]  Rosenzweig P.: The Halo Effect... and the Eight Other Business Delusions That Deceive Managers, 
New York, Free Press, 2007.
[15]  Sibony: i. m. (2020), 238. o.
[16]  Moore, D. A. – Healy, P. J.: The Trouble with Overconfidence, in Psychological Review 115, 2008, 
pp. 5002–50017.
[17]  Sibony: i. m. (2020) 239. o.
[18]  Kahneman, D. – Trevsky, A.: Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, in Econo-
metria 47, 1979, pp. 263–291.
[19]  Sibony: i. m. (2020) 240. o.
[20]  Bazerman, M. H. – Moore, D. A.: Why Good Accountats Do Bad Audits, in Judgement in Mana-
gerial Decision Making, Hoboken, NJ, Wiley, 2008.
[21]  Sibony: i. m. (2020) 240. o.
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Az 1. táblázatban ismertetett kategóriák mindegyike olyan kognitív torzítás, 
amelyek az emberi döntéshozatalban számos területen megjelennek: a hétközna-
pi életben, illetve vállalati döntéshozatal folyamán is, így az egyéni- és a közösségi 
közlekedés folyamán is. A közlekedés folyamán megjelenő kognitív torzítások 
beazonosításához a vállalati döntéshozatal 5 kategóriáját, és azon belül a 23 alka-
tegóriáját vettem alapul.

Ezen kognitív torzítások mindegyike megjelenik a logisztikai stratégiákkal 
kapcsolatos döntéshozatali mechanizmus folyamán is, melyek alátámasztására  
a kutatásom későbbi fázisában kerül sor.

3. A KOGNITÍV TORZÍTÁSOK JELENLÉTE A SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEL 
TÖRTÉNŐ KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL 
FOLYAMÁN

Az összes kognitív torzítás elemzése után beazonosítottam azokat az alkate-
góriákat, amelyek meglátásom szerint az egyéni, gépjárművel történő közlekedés 
folyamán is megjelennek (2. táblázat). Mindegyik beazonosított kognitív torzítás 
mellé egy példát írtam a megjelenésnek egyértelműsítése érdekében.
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2. táblázat: Személygépjárművel történő közlekedés folyamán megjelenő kognitív 
torzítások

Megerősítési 
torzítás

A megerősítési torzítás megjelenhet egy útvonallal kapcsolatos elvárásként. Van egy bevált 
útvonal, amihez kapcsolódnak információk és ez megerősíti a választást. Ebből kifolyólag ami 
ellentmond az elgondolásnak, azt hajlamosak elutasítani. Elkezdek az olyan információkat 
gyűjteni, amik megerősítik az útvonallal kapcsolatos az elgondolást. 

Tapasztalati 
torzítás 

Egy adott útvonalon rendszeresen közlekedem olyan időintervallumban, amikor forgalmi 
torlódás nem alakul ki. Viszont amikor nem a saját közlekedési eszközömmel és nem a 
megszokott időpontban megyek, hanem pl. taxival, ami más útvonalon indul el, akkor a sofőr 
döntését nehezményezem.

Tervezési torzítás Ha az ismert útvonalon közlekedem, akkor biztosan odaérek, mert erre jó szokott lenni az út. 

Horgonyhatás

Az utazás során azt is meg kell tervezni, hogy előtte, közben és utána milyen tényezők 
befolyásolják az utazás hosszát. Például az autópályán nagyobb sebességgel lehet haladni, de 
baleset esetén több órás a várakozás. Ezzel szemben a városon keresztül közlekedni hosszabb, de 
biztonságosabb, viszont valószínű a későbbi érkezés.

Veszteségkerülés Egy útvonalat azért választok, mert azt feltételezem, hogy kevesebb idő és pénz megtenni a rajta 
a távolságot.

Bizonytalansági 
torzítás

Azt az információt kapom, hogy a másik útvonal biztonságosabb, jobb. De még nem jártam arra, 
nem ismerem a forgalmat, a körülményeket, emiatt az eredetileg választott útvonalon 
közlekedem inkább. 

Önérdektorzítás 

Az önérdektorzítás jelenléte a közlekedéssel kapcsolatos döntéshozatal kapcsán gyakran olyan
formában jelenik meg, hogy az útvonal tervezés folyamán a célhelyen kívül további egyéni
érdekeket szolgáló megállók is tervezésre kerülnek. Például: a közlekedés folyamán azt is szem
előtt tartom, hogy a bevásárlást is meg tudjam tenni, ezért nem a legrövidebb utat választom,
hanem azt, amerre a bolt útba esik, így az útvonalválasztás folyamán a saját érdekeimet
érvényesítem. 

Csoport-
gondolkodás 

Egy csoporton belül többen azt a véleményt fogalmazták meg a választott útvonalról, hogy az 
nem jó. Elfogadom ezt a véleményt annak ellenére, hogy én máshogy gondolom.

Szélsőséges 
gondolkodás

Rendszeresen járok egy forgalmas úton, ahol gyakran vannak balesetek. A helyszínelés a 
forgalom lassulását okozza. Emiatt azt gondolom, hogy ez az út nem megfelelő választás, így 
egy másik útvonalat választok. 

MINTAFELISMERÉSI TORZÍTÁS

CSELEKVÉSORIENTÁLT TORZÍTÁS

TEHETETLENSÉGI TORZÍTÁS

ÉRDEKTORZÍTÁSOK

CSOPORTTORZÍTÁSOK

Számos esetet lehetne még felsorolni, ami az egyedi, autóval történő közleke-
dés során kognitív torzításként megjelenik. Jelen publikációban olyan általános, 
közlekedés során megjelenő példákat gyűjtöttem össze, amik feltételezhetően a 
személygépjárművel történő közlekedés folyamán a legtöbb ember gondolkodá-
sában megjelenik. 



210

4. A KOGNITÍV TORZÍTÁSOK MEGJELENÉSÉT KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK 
A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS IGÉNYBEVÉTELE FOLYAMÁN

A közösségi közlekedés szolgáltatásait igénybe vevő utasok döntését több 
tényező befolyásolja. Egyrészt az idő, mivel gyorsabban szeretnének a célhelyre 
érkezni, mintha a tömegközlekedés alternatívát veszik igénybe. Fontos az utazás 
minősége is, vagyis a körülmények elfogadhatóak legyenek és a közlekedési esz-
közzel való eljutás megfelelő gyorsaságú legyen. További nagyon fontos tényező 
a döntéshozatalnál a költség. Ugyanis hiába kínálunk gyorsabb és kényelmesebb 
utazási módot, ha a szolgáltatás nem megfizethető. A hivatásforgalom és a nem 
hivatásforgalom jelentős eltéréseket generál az idővel és a gyorsasággal kapcso-
latos elvárásaink esetében. A hivatásforgalom a munkavégzéssel vagy tanulással 
összefüggő, rendszeres közlekedést feltételez, amik a hétköznapi élethez nélkü-
lözhetetlen tevékenységek, így a közlekedési helyzet romlása mellett is megtör-
ténik.[22] Ezzel szemben a nem hivatásforgalom a szabadidős tevékenységekhez 
kapcsolódik, melyeket helyszínét és időpontját az utas szabadon megválaszthatja, 
így a közlekedési jellemzők igénybevételével kapcsolatos döntések nagyobb je-
lentőséggel bírnak.

Az egyik legjelentősebb kognitív torzítást a közösségi közlekedésnél a várako-
zási idő jelenti, ezért szükséges ismerni, hogy milyen hatást gyakorol az egyénre 
mind a közösségi közlekedés, mind pedig az egyéni, személygépjárművel történő 
közlekedés folyamán.

A várakozási idő több szempontból meghatározható:[23] a közösségi közleke-
dés esetében a közlekedési eszközre való várakozásról beszélhetünk, míg a saját 
gépjárművel történő várakozás alatt a forgalomban eltöltött időről, fókuszálva  
a forgalmi torlódásban lassú menetben történő közlekedésre. Az időérzékenység 
mindkét esetben jelen van. A bizonytalanság- és kockázatkerülésre vonatkozóan 
készült vizsgálat alapján egyértelműsíthető a pontosság prioritása[24] az utasok 
számára, ezáltal a várakozási idő csökkentésére vonatkozó igény.

A várakozási idő szubjektív hosszára ható tényezői:[25]

• a tétlen idő hosszabbnak érződik,
• a folyamat közbeni várakozás türelmetlenséget okoz, 
• amennyiben a várakozás vagy tervezhető egy bizonyos útszakaszon, ke-

[22]  Prileszky, I.: The Questions of Acquisition and Use of Operational Information in Urban Public 
Transport, in Acta Technica Jaurinensis 6, 2013, pp. 110–119.
[23]  Wardman, M.:Public transport values of time, in Transport Policy 11, 2004, pp. 363–377. 
[24]  Földesi, P. – Botzheim, J.: Modeling of loss aversion in solving fuzzy road transport traveling 
salesman problem using eugenic bacterial memetic algorithm, in Memetic Computing, 2010, pp. 259–271.
[25]  Buics, L. – Süle, E.: Statistical comparison of typical Hungarian administrative public service pro-
cesses using key performance indicators, in Hungarian Statistical Review: Journal of the Hungarian central 
statistical office 3:2, 2020, pp. 71–98.
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vésbé okoz elégedetlenség érzetet (például tudjuk, hogy abban az idő-
pontban szokott jönni a vonat),

• ezzel szemben a váratlan és bizonytalan várakozást hosszabbnak érezzük.
Például: a várakozási idő kiszámíthatóan magas, akkor az utas kevésbé lesz 

türelmetlen és ideges, mint amikor kiszámíthatatlan okok miatt kell várni. Egy 
váratlan okból történő várakozás a következő, ugyanazon úton történő utazás 
kapcsán már kognitív torzításokat okoz, vagyis a megelőző tapasztalat az útvo-
nallal kapcsolatos döntéshozatal folyamán előzetesen negatív ítéleteket generál. 

A közlekedés folyamán megváltozott körülmények hatására kialakul egy 
szubjektív érzet: ugyanis az idő érzékelés más, ha az emberek úgy érzik, hogy 
haladnak és más, amikor az az érzetük, hogy a vártnál lényegesen lassabb a hely-
változtatásuk. Ez az érzet akkor is megváltozik, amikor váratlan forgalmi aka-
dályokba ütköznek és állnak a forgalomban.[26] A türelmetlenség mértéke az idő 
előrehaladtával fokozatosan növekedik, mértéke annak függvényében változik, 
hogy milyen szituációban várakozunk.

4.1. Az ON-DEMAND közlekedési rendszerek 

A közlekedés folyamán megjelenő kognitív torzítások bemutatása a kutatá-
som második felében, az igényvezérelt közlekedési rendszereken keresztül tör-
ténik. Az on-demand közlekedési rendszer közösségi közlekedési hálózat része-
ként kellene működjön, ezért szükséges bemutatni. Az igényvezérelt közlekedési 
rendszerek számos országban kerültek bevezetésre az utóbbi évtizedekben.  
A tömegközlekedés kiegészítőjeként funkcionál azokon a területeken, ahol nem 
lehet gazdaságosan üzemeltetni a közösségi közlekedést, mert a település, vagy 
településrész megközelítése nehézkes és ehhez alacsony lakosságszám társul. 

A rugalmas közlekedési rendszerek kialakítását három szempont szerint 
lehet csoportosítani: az útvonal rugalmassága, a menetrend rugalmassága és  
a felhasználók köre alapján.[27]Az útvonal a két végpont közötti utat jelenti, amely 
lehet előre rögzített, vagy pedig a bejelentett utazási igény alapján meghatározott.  
A menetrend azt jelenti, hogy a kiindulási pont egy rögzített helyszínről törté-
nik, és lehet előre meghatározott időpontban az indulás vagy pedig az utazási 
igényekhez igazodó.[28]

[26]  Shelat, S. – Cats, O. – Van Lint, J. W. C.: Quantifying travellers’ evaluation of waiting time uncer-
tainty in public transport network, in Travel Behaviour and Society, 2021, pp. 209–222. 
[27]  Ambrosino, G. – Nelson, J. D. – Romanazzo, M.: Demand Responsive Transport Services: Towards 
the Flexible Mobility Agency, Rome, ENEA, 2003. 
[28]  Winkler Á. – Horváth, B.: Intelligent decision support technologies in public and individual 
transport, in Intelligent Decision Technologies, Vol. 11, No. 4, 2017. pp. 441–449.
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Magyarországi viszonylatban is jelen volt az igényvezérelt közlekedési szol-
gáltatás már több településen a 2000-es évek elején, amely a közösségi közlekedés 
kiegészítőjeként funkcionált. Nyíregyházán[29] 2007-ben vezették be a rugalmas 
közlekedési rendszernek hívott szolgáltatást, amely 9 útvonalon közlekedett azo-
kon a területeken, amelyek nehezen megközelíthetőek vagy pedig a közigazgatási 
terület alól kiestek. Továbbá 2010-ben Biatorbágyon[30]  is bevezetésre került. 

Napjainkban már egyik helyen sem üzemel. Mindkét helyen gazdasági okok-
ból szűnt meg, ugyanis a szolgáltatás igénybevételéhez külön jegyet kellett vál-
tani, mivel nem a közösségi közlekedés része volt, hanem magánvállalkozó üze-
meltette. Ebből kifolyólag a lakosság nem tudta a már meglévő bérletével igénybe 
venni a szolgáltatást. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium[31] 2012-ben nyújtott be egy személyszál-
lítási törvénytervezetet, amely elfogadása lehetővé tette volna az igényvezérelt 
személyszállítási szolgáltatást elsősorban a zsáktelepülések közösségi közlekedé-
sének szervezése céljából. A terv szerint a viteldíj nem lehetett volna magasabb  
a helyi közösségi közlekedési vállalat által üzemeltetett buszjegy áránál.

A Budapesti Közlekedési Központ[32] (BKK) 2013 óta üzemeltet igényalapú 
közösségi közlekedést. Ez az egyetlen olyan igényvezérelt közlekedési szolgálta-
tás, ami Magyarországon hatékonyan működik. Az évek óta tartó töretlen sike-
rének az oka, hogy a főváros külvárosi területein működik, ahol a lakossági visz-
szajelzések alapján rugalmasan tudják alakítani azokat az időszakokat, amikor ez  
a szolgáltatás alkalmazható. Valamint az utóbbi években egy jól működő rendszert 
alakítottak ki az igények felvételére, mert nem csak telefonon van lehetőség beje-
lenteni, hanem egy internetes felület is rendelkezésre áll már. Jelenleg Magyaror-
szágon Debrecenben,[33] Miskolcon[34] és Pécsett[35] elérhető a rugalmas közlekedési 
rendszer. Viszont az itt kialakított rendszerek nem hasonlítanak egymásra. Tehát az 
on-demand rendszerek kialakítása nem egységes modell alapján történt.

Számos oka lehet annak, hogy az igényvezérelt közlekedési rendszerek nem nyer-
tek teret teljes egészében Magyarországon. Kutatásomban azt szeretném megvizs-
gálni, hogy a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan milyen kognitív torzítások 
jelentek meg és milyen hatással vannak a közlekedéshez kapcsolódó döntéshozatalra.

[29]  Nyíregyháza tömegközlekedésének átalakulása, https://szon.hu/nyiregyhaza-hirei/kozel otven-mil-
liot-sporolnanak-meg-3076978/, letöltve: 2021.09.26.
[30]  Irány taxijárat Biatorbágyon, https://biatorbagy.hu/hirek/201005112107 2021. szept. 26.
[31] Indulnak az iránytaxik, https://www.origo.hu/itthon/20120227-magyarorszagon-is-bevezetne-az-irany-
taxikat-a-kormany.html, letöltve: 2021.09.26.
[32]  BKK Telebuszszolgáltatás,
https://bkk.hu/utazasi-informaciok/kozossegi kozlekedes/telebusz/, letöltve: 2021.09.26.
[33]  Hívom a buszt!, http://hivomabuszt.dkv.hu/, letöltve: 2021.10.17.
[34]  Zoo járat, https://www.mvkzrt.hu/aktualis/junius-4-tol-kozlekedik-zoo-jarat, letöltve: 2021.10.17.
[35]  Igényvezérelt közlekedés, 
http://www.tukebusz.hu/tartalmak/Igenyvezerelt_kozlekedes 2022. jan. 5. 
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https://www.origo.hu/itthon/20120227-magyarorszagon-is-bevezetne-az-iranytaxikat-a-kormany.html%202021
http://hivomabuszt.dkv.hu/
https://www.mvkzrt.hu/aktualis/junius-4-tol-kozlekedik-zoo-jarat
http://www.tukebusz.hu/tartalmak/Igenyvezerelt_kozlekedes


213

5. SZIMULÁCIÓK KÉSZÍTÉSE A KOGNITÍV TORZÍTÁSOK 
HATÁSAINAK VIZSGÁLATÁHOZ

Az egyéni, személygépkocsival történő helyváltoztatás és a közösségi közle-
kedés igénybevétele közbeni kognitív torzítások megjelenésének alátámasztására  
a szimulációkat a PARAGON szoftver segítségével készítem. Ezen szimulációk-
ban a korlátozásokba beépíthetőek olyan paraméterek, amik jellemzik a kognitív 
torzítást. Például kizárhatóak a meghatározott úthossz fölötti és a meghatározott 
időintervallumot túllépő megoldások.A kutatás későbbi fázisában a várakozási 
időkre és a türelmetlenségre történő vizsgálat elkészítése is szükséges. 

A személygépjárművel történő közlekedési döntési mechanizmussal kapcso-
latos szimulációk első lépésként négy különböző változatban készülnek el, annak 
érdekében, hogy a közlekedéssel kapcsolatos döntéshozatal folyamán megjelenő 
kognitív torzítások egyértelműsíthetőek legyenek. 

3. táblázat: Szimulációk változataihoz vizsgálandó kognitív torzítások  
és magyarázatuk

Nincs kognitív 
torzítás

Nem veszünk fi-
gyelembe kognitív 
torzítást

Az egész rendszer objektív optimuma a többség 
számára elfogadható. 

1. kognitív 
torzítás

Legrövidebb 
útvonal

Az emberek nem szeretnek hosszabb úton közle-
kedni, még akkor sem, ha hamarabb odaérnek.

2. kognitív 
torzítás

Leggyorsabb 
útvonal

Az emberek nem szeretnek úgy közlekedni, hogy 
nagyon lassú a tényleges haladási sebesség, inkább 
a hosszabb utat választják.

1. + 2.  kog-
nitív torzítás 

Legrövidebb és leg-
gyorsabb útvonal

Az emberek a lehető legrövidebb és leggyorsabb 
utat szeretnék választani. 

A kutatómunka folyamán a közösségi közlekedéssel kapcsolatos szimuláci-
ók elkészítése több változatban készül el. A szimulációk segítségével vizsgálható, 
hogy a kognitív torzítások hatása a közlekedéssel kapcsolatos döntéshozatal fo-
lyamán milyen mértékben jelennek meg, mivel a kognitív torzítások nem egy-
formán érvényesülnek. Például: a várakozási idő hossza jelentősen befolyásol-
ja a kognitív torzítások megjelenését és mértékét. Továbbá akkor is különböző 
módon és mértékben jelennek meg a kognitív torzítások, amikor más célja van 
az utazásnak: egy munkahelyi megbeszélés miatt sietünk, vagy pedig egy szaba-
didős program miatt változtatunk helyet.
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A szimulációk elvégzése egyértelműen rámutat arra, hogy a kognitív torzítá-
sok figyelembevételének van-e érdemi hatása a közlekedési hálózat tervezésére. 
Továbbá beazonosíthatóvá válnak azok a kognitív torzítások, melyek az egyéni és 
közösségi közlekedés során hatást gyakorolnak a döntéshozatali mechanizmusra. 

6. ÖSSZEGZÉS

A kognitív torzítás objektív döntésekre gyakorolt hatása számos területen 
megjelenik az életünkben. A logisztika egy hektikus szakterület, ahol napi szin-
ten kell különböző helyzetekben döntést hozni. Emellett a logisztikai területeken 
megjelenő időnyomás jelentős döntést befolyásoló tényező, amely előidézheti  
a kognitív torzítások megjelenését. Kutatásom folyamán ezért először a marke-
ting stratégia logisztikai folyamatokra gyakorolt hatását vizsgáltam. Mivel a lo-
gisztikai területen megjelenő kognitív torzítások jelenlétének beazonosítása és 
a kognitív torzítások mérhetőségének kidolgozása jelentős előkészületeket igé-
nyel, ezért először a kognitív torzítások megjelenésének pszichológiáját, majd 
pedig a vállalati döntéshozatal során megjelenő torzításokat tanulmányoztam. 
Ezután a közlekedési rendszerekben megjelenő kognitív torzítások vizsgálatá-
val folytattam, mivel a kognitív torzítások jelenléte a napi közlekedés folyamán 
is megfigyelhető mind a saját járművel történő közlekedés esetén, mind pedig  
a közösségi közlekedés kiválasztásakor. Azért döntöttem a közlekedési rend-
szer kialakításakor megjelenő kognitív torzítások vizsgálata mellett, mert azt 
feltételezem, hogy megjelenésük szimulációk segítségével alátámaszthatóak.  
A közlekedési rendszerek kialakításakor számos tényező (idő, távolság, nap-
szak stb.) vizsgálata és figyelembevétele megtörténik annak érdekében, hogy 
minél hatékonyabb kiszolgálást biztosítson a célközönségnek. Ennek ellenére 
gyakori jelenség, hogy az utasok szubjektív döntéseket hoznak a közlekedési 
rendszer kiválasztása folyamán. Ennek okai lehetnek a döntéshozatal folyamán 
megjelenő kognitív torzítások, amik az objektív, tényszerű adatokat szubjektív 
döntésekké alakítják. 

A kutatás folyamán elsőként ismertetésre került a kognitív torzítás pszicho-
lógiája, majd pedig a vállalati döntéshozatal során megjelenő kognitív torzítások 
típusai, amik jelentős része a logisztikai területen történő döntéshozatali mecha-
nizmus során is megjelenhetnek. 

Ezután beazonosításra került a személygépkocsival történő közlekedés fo-
lyamán megjelenő kognitív torzítások, továbbá azok a paraméterek, amelyek  
a közösségi közlekedés folyamán a kognitív torzítások megjelenését elősegíthetik. 
PARAGON szoftverrel szimulációk készítése szükséges, amibe a korlátozásokon 
keresztül beintegrálhatóak olyan paraméterek, amik a kognitív torzítás jelentétét 
egyértelműsítik. A szimulációkat több különböző változatban szükséges elkészí-
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teni annak érdekében, hogy a közlekedéssel kapcsolatos döntéshozatal folyamán 
megjelenő kognitív torzítások egyértelműsíthetőek legyenek.

Az egyéni- és a közösségi közlekedés során beazonosított kognitív torzítások, 
valamint az adott közlekedési rendszert igénybevevők döntéshozatal mechaniz-
musára gyakorolt hatásuk segítségével támogatható a közlekedési rendszerek ter-
vezése, valamint feltérképezhetővé válnak a kognitív torzítások döntéshozatalra 
gyakorolt hatásai. A beazonosított kognitív torzítások és hatásai a további kuta-
tásaim alapját képezik, mivel az ismertetett főkategóriák mindegyike megjelenik 
a logisztikai stratégiákkal kapcsolatos döntéshozatali mechanizmus folyamán is. 
Ezáltal megfelelően reprezentálható, hogy hogyan válik egy objektív érdekeltségi 
rendszer kognitív torzítássá döntéshozatali szinten.
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S Z A T H M Á R Y  M I K L Ó S  Z O L T Á N [ 1 ]

Gyömbérrel ízesített felső erjesztésű sörök 
összes antioxidáns tartalmának meghatározása 

élelmiszeranalitikai módszerekkel

1. BEVEZETÉS

A káros környezeti tényezők hatására a szervezetben nagy mennyiségű 
reaktív oxigén származék alakul ki, amelyeket az endogén sejtes antioxidáns 
védekező rendszer már nem képes eltávolítani, így ezek a szabad gyökök ká-
rosítják a sejtalkotókat, és hozzájárulnak számos krónikus betegség kialaku-
lásához.[2] Különböző betegségek kialakulásában nagy szerepe van ezeknek  
a molekuláknak, mint a daganatos megbetegedések, érszűkület, ízületi gyul-
ladás és neurodegeneratív megbetegedések.[3] Számos vizsgálat folyik napja-
inkban is a gyümölcsökben, zöldségekben és a különféle élelmiszerekben lévő 
összes antioxidáns és polifenol tartalom meghatározására.[4]

A sör az egyik legrégebben előállított és fogyasztott alkoholos ital a világon.[5] 
A 1129/2011/EU rendelet szerint a sör „malátából, valamint pótanyagokból vízzel 
cefrézett, komlóval ízesített, sörélesztővel erjesztett, szén-dioxidban dús, általában 
alkoholtartalmú ital”. Az ízesített sör pedig olyan termék, amelyhez az ízhatás kiala-
kításához a komló helyett vagy mellett egyéb ízesítőanyagot is felhasználhatnak.[6]

[1]  SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Wittmann Antal Növény-, Állat- és 
Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola. Témavezető: Dr. Kapcsándi Viktória, SZE Mező-
gazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, egyetemi docens.
[2]  Davies, K.: Oxidative stress, antioxidant defenses, and damage removal. Repair, and Replacement 
Systems, in Iubmb Life, 2001, 50/4, pp. 279–289.
[3]  Aruoma, O. I.: Free Radicals, Oxidative Stress, and Antioxidants in Human Health and Disease, in J 
Am Oil Chem Soc, 1998, 75/2, pp. 199–212.
[4]  Sik, B. – Székelyhidi, R. – Lakatos, E. – Kapcsándi, V. – Ajtony, Zs.: Analytical procedures for 
determination of phenolics active herbal ingredients in fortified functional foods: an overview, in Europe-
an Food Research Technology, 2021, 248, pp. 329–344. Székelyhidi, R. – Lakatos, E. – Sik, B. – Nagy, 
Á. – Varga, L. – Molnár, Z. – Kapcsándi, V.: The beneficial effect of peppermint (Mentha X piperita 
L.) and lemongrass (Melissa officinalis L.) dosage on total antioxidant and polyphenol content during 
alcoholic fermentation, in Food Chemistry, X, 2022, 13, 100226.
[5]  Cortese, M. – Gigliobianco, M. R. – Peregrina, D. V. – Sagratini, G. – Censi, R. – Di Martino 
P. (2020): Quantification of phenolic compounds in different types of crafts beers, worts, starting and spent 
ingredients by liquid chromatography-tandem mass spectrometry, in J. Chromatogr. A, 2020, 1612, 460622.
[6]  A BIZOTTSÁG 1129/2011/EU RENDELETE (2011): az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról.
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A növényi kivonatok antioxidáns hatása általában a fenoltartalmukhoz kap-
csolódik. A fenolos vegyületek hidrogénadó tulajdonságai felelősek a szabad 
gyökök által kiváltott lipidek szabad gyök megkötő képességének gátlásáért, és 
olyan oxigénformákat adnak, mint a szingulett oxigén, szuperoxid szabad gyö-
kök és hidroxil gyökök.[7]

Különböző típusú és különböző koncentrációjú fenolvegyületek azonosítha-
tók, elsősorban árpából és komlóból, a felhasznált nyersanyagoktól és a gyártási 
folyamattól függően.[8] Ez befolyásolhatja az érzékszervi jellemzőket (szín, aroma 
és íz). Ugyanakkor fontosak az antioxidáns tulajdonságok szempontjából is.[9] 
Kutatások alapján megállapítható, hogy minél sötétebb színű egy sör, annál na-
gyobb mennyiségben találhatók meg az antioxidáns vegyületek. [10]

A sörben található fenolos vegyületek nem csak az emberi szervezetre képesek 
pozitív hatást gyakorolni, hanem az ital élvezeti értékét, színét, ízét és keserűségét 
is befolyásolják. Az  antioxidánsok  a  sör  eltarthatósági  idejét  is  meghosszabbítják.  
Eddig 57 különböző fenolos összetevőt azonosítottak a különböző típusú termé-
kekben.[11]

A gyömbér, a Zingiber officinale szárított rizómája és az egyik legszélesebb 
körben használt fűszer szerte a világon, különféle gyógyszerek, ételek és italok 
gyakori fűszere.[12] A gyömbérnek számos gyógyászati tulajdonsága van, egyes 
tanulmányok kimutatták például, hogy a gyömbér hosszú távú étrendi bevitele 
hipoglikémiás és hipolipidémiás hatással bír.[13] 

[7]  Hall, C.: Structure-Activities of natural antioxidants, in Aruoma, O. I – Cuppett, S. L. (eds.): Ant-
ioxidant Methodology. in vivo and in vitro. concepts., AOAC press: Champaign, IL, 1997.
[8]  Goupy, P. – Hugues, M. – Boivin, P. – Jose, M.: Antioxidant Composition and Activity of Barley 
(Hordeum Vulgare) and Malt Extracts and of Isolated Phenolic Compounds, 1999, 79:1625-634
[9]  Piazzon, A. – Forte, M. – Nardini, M.: Characterization of Phenolics Content and Antioxidant 
Activity of Different Beer Types, in J. Agric. Food Chem., 2010, 58, pp. 10677–10683.
[10]  Cheiran, K. P. – Raimundo, V. P. – Manfroi, V. – Anzanello, M. J.: Simultaneous identification 
of low-molecular weight phenolic and nitrogen compounds in craft beers by HPLC-ESI-MS/MS, in Food 
Chem., 2019, 286, pp. 113–122.
[11]  Ali, B. H. – Blunden, G. – Tanira, M. O. – Nemmar, A.: Some phytochemical, pharmacological 
and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Rosc.): a review of recent research, in Food 
Chem. Toxicol., 2008, 46, pp. 409–420.
[12]  Ahmed, R. – Sharma, S.: Biochemical studies on combined effect of garlic (Allium sativum Linn.) and 
ginger (Zingiber officinale Rosc.) in albino rats, in Indian journal of experimental biology, 1997, 35, pp. 841–843.
[13]  Prasad, S. – Tyagi, A. K.: Ginger and its constituents: role in prevention and treatment of gastroin-
testinal cancer, in Gastroent. Res. Pract, 2015, 142979. doi: 10.1155/2015/142979.
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A gyömbér bőségesen tartalmaz aktív összetevőket, például fenol- és ter-
pénvegyületeket.[14] Mindezek mellett poliszacharidok, lipidek, szerves savak és 
nyers rostok is jelen vannak a növényben.[15]

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

2.1. A termék gyártástechnológiája

A kísérletek alapjául szolgáló Pale ale típusú söröket kézműves technológiá-
val állítottuk elő. A sörkészítési folyamat során a technológiai lépések különbö-
ző szakaszaiban 250-250 g gyömbér adagolása történt (nyers, reszelt formában): 
cefrézéskor, forraláskor és az erjedés kezdete utáni 5. napon, kontroll mintaként 
pedig egy alap sör készült, amely hozzáadott gyömbért nem tartalmazott.

Az első munkafolyamat az 5,6 kg Pale ale maláta (Ireks Stamag) megroppan-
tása volt, malátaroppantó (Brewferm) segítségével. A cefrézés első lépéseként  
a sörfőző készülékbe (Klarstein Manchenfest 25 L) 17 liter víz bemérése történt, 
majd 54oC-ra melegítettük és belehelyeztük a szűrő üstöt. A cefrézés során több 
hőlépcső alkalmazása szükséges, ugyanis a különböző hőfokok és hőntartási idők 
alkalmazása mellett játszódnak le a sörfőzés folyamán szükséges bomlási folya-
matok és biokémiai reakciók.  

A máslás elvégzéséhez 10 liter máslóvizet 78oC-ra melegítettünk és a szűrő 
üstben kialakult maláta réteget átmostuk, hogy a törkölyben lévő extrakt anya-
gok a sörlébe kerüljenek, ezzel optimalizálva a sörfőzés kihozatalát. Ezután  
a komlóval való forralás folyamata következett, amely során a sörlét 100 oC-ra 
melegítettük és 70 percig forraltuk. A forralás kezdetétől számított 10. és 40. perc-
ben 12,5 gramm Citra komlót (Yakima Chief, HBC 394), az 55. percben 5 gramm 
ír moszatot (LD Carlson), a 65. percben pedig ismét Citra komlót (25 gramm) 
adagoltunk a sörlébe.  A lehűtött sörlevet egy 30 literes sterilizált erjesztővödör-
be fejtettük át, amelyből mintát vettünk és megmértük sörfokoló segítségével  
a sörlé eredeti fajsúlyát, amiből a folyadékban lévő cukor és szárazanyagtartalom 
mennyiségét megállapítottuk. A mérések pontos értékelése érdekében a 100 ml-
es mérőhengerben a mintát 20°C-ra lehűtöttük. Ezután beoltottuk a rehidratált 

[14]  Ji, K. – Fang, L. – Zhao, H. – Li, Q. – Shi, Y. – Xu, C. – Wang, Y. – Du, L. – Wang, J. – Liu, 
Q.: Ginger oleoresin alleviated gamma-ray irradiation-induced reactive oxygen species via the Nrf2 
protective response in human mesenchymal stem cells, in Oxid. Med. Cell. Longev., 2017, 1480294. doi: 
10.1155/2017/1480294.
[15]  Mao, Q. Q. – Xu, X. Y. – Cao, S. Y. – Gan, R. Y. – Corke, H. – Beta, T. – Li, H. B.: Bioactive Com-
pounds and Bioactivities of Ginger (Zingiber officinale Roscoe), in Foods, 2019, 8/6, p. 185. https://doi.
org/10.3390/foods8060185. 
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Safeale US-05 típusú élesztővel (Fermentis), 11,5 g/25 literes adagolási meny-
nyiség alkalmazása mellett. Az erjesztőt lezártuk és 21oC állandó hőmérsékleten 
erjesztettük, amely folyamat 2 hetet vett igénybe. Erjedés után megmértük újra  
a folyadék fajsúlyát és maghatároztuk a keletkezett alkohol mennyiségét százalé-
kos arányban.

 Erjesztés után a fermentumot 4°C-ra helyeztük 4 napra, hogy az élesztő és 
egyéb, a sörlében lebegő zavarosító anyagok leülepedjenek, majd a tiszta sört szó-
dakegbe fejtettük és szén-dioxid palack segítségével, nyomás alatt karbonizáltuk. 
Az üvegbe töltés során a nyomás alatt palackozó eszközt használtunk. 

A sörgyártási folyamatok befejeztével az alábbi termékek készültek el: K - 
kontroll minta (gyömbér nélkül); C - cefrézéskor adagolt gyömbér; F - forralás-
kor adagolt gyömbér; H - erjedés 5. napján. 

2.2. A minták antioxidáns és polifenol tartalmának meghatározása

Kísérleteink során a teljes polifenol tartalom meghatározását Folin-Ciocalteu 
módszerrel végeztük. A kalibrációs görbe felvételét (25, 50, 150, 300 és 500 mg/L 
galluszsav) és a törzsoldatok elkészítését követően a különböző sörmintákat 50 
ml-es centrifugacsövekbe mértük, majd 15 percre ultrahangos fürdőbe helyez-
tük a termékekben található CO2 tartalom eltávolítása érdekében. Ezután 6000 
rpm-es fordulatszámon 10 percet centrifugáltuk. A centrifugált minták felülúszó 
részének 50 μL mennyiségéhez, 1,5 mL nagy tisztaságú vizet pipettáztunk, majd 
hozzáadtuk a reagenseket (Folin, Na2CO3). 90 perces inkubációs idő elteltével 
megmértük a minták abszorbanciáját 750 nm-es hullámhosszon, mintát nem 
tartalmazó vak mérőoldattal szemben.

Az összes antioxidáns tartalom meghatározását FRAP módszerrel valósítot-
tuk meg. A kalibrációs görbe felvételét ismert koncentrációjú L-aszkorbinsav 
mérőoldat sorozattal végeztük (40, 80, 150, 250 és 500 mg/L). Az összes polifen-
ol tartalom meghatározásnál ismertetett módon történt a minták előkészítése.  
A mintákból kinyert 50 μL mennyiségű felülúszó részéhez FRAP oldatot, vala-
mint NT vizet adtunk, majd az abszorbanciát 5 perc elteltével, 593 nm-es hul-
lámhosszon mértük.

2.3. Az érzékszervi vizsgálatok körülményei

A minták alkoholtartalmának, antioxidáns és polifenol tartalmának vizs-
gálatán kívül, kíváncsiak voltunk arra is, hogy a gyártástechnológia különböző 
szakaszaiban adagolt gyömbér, milyen hatással van a termékek organoleptikus 
tulajdonságaira. A bírálati panel a Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és 



221

Élelmiszertudományi Karának élelmiszermérnök hallgatóiból oktatóiból, kuta-
tóiból, azaz összesen 17 főből (7 férfi-10 nő; 20-60 év között) állt.

A bírálat során a termékek illatát, megjelenését, ízét, kortyérzetét és összbe-
nyomását kellett osztályozni egy 0-5-ig terjedő skálán. A mintákat az erre megfe-
lelő helyiségben, zavarmentes környezetet biztosítva előkészítettük az érzékszer-
vi bírálatra.

Az érzékszervi bírálat utolsó lépéseként kiszámoltuk az érzékszervi összpont-
számot a vizsgált jellemzők súlyozott értékeinek összegéből.

2.4. Statisztikai módszerek

Az eredmények kiértékelését Microsoft Office Excel (2016) program segít-
ségével végeztük el. Az adatokat átlag (n=3) ± relatív szórás (RSD) értékben fe-
jeztük ki. Az adatok szignifikáns különbségének összehasonlítására egytényezős 
varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztuk. Az értékeket p ≤ 0.05 értéknél tekin-
tettük szignifikánsnak.

3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

3.1. A termékek alkoholtartalmának eredményei

A termékek alkoholtartalmát a sörfokoló skálájáról leolvasott értékek alapján 
kaptuk meg és az (1) képlet alapján számítottuk ki. Kontroll termék 4,9%-os, cef- 
rézéskor hozzáadott gyömbér termék 4,4%, forralás során hozzáadott gyömbér 
termék 3,9%-os, erjesztés során hozzáadott gyömbér 4,7%-os alkohol tartalom-
mal rendelkezett.  

 

3.2. A termékek antioxidáns tartalmának eredményei

A minták összes antioxidáns tartalmának eredményeiből látható (1. ábra), 
hogy az egyes minták eredményei közt szignifikáns különbségek mutatkoztak 
(p≤0.05). Kontroll termék esetén az összantioxidáns mennyisége 0,27 mg AAE/
mL volt, amelyhez képest a cefrézés során hozzáadott gyömbéres termék eseté-
ben 0,29 mg AAE/mL összantioxidáns mennyiséget detektáltunk. Ennél a min-
tánál kapott antioxidáns mennyiség volt a legtöbb a vizsgált minták közül. A for-
raláskor hozzáadott gyömbéres sör esetén a kontrollhoz képet 7,3%, a cefrézés 
során adalékolt sörhöz képest pedig 14,4%-os csökkenést tapasztaltunk. Erjedés 
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során hozzáadott gyömbéres esetén volt a legkevesebb a vizsgált jótékony vegyü-
letek mennyisége, amely a legjobb eredményhez képest 26,1%-kal volt kevesebb. 
A kontrollként használt vizes gyömbérextraktum összantioxidáns mennyisége 
kimutatási határ alatti volt.

1. ábra: A minták összes antioxidáns tartalmának eredményei a termékgyártás 
különböző szakaszaiban hozzáadott gyömbér esetén

3.3. A termékek polifenol tartalmának eredményei

A minták polifenol eredményei (2. ábra) hasonlóan alakultak, mint az ösz-
szes antioxidáns mennyiségek esetében. A kontroll termék esetén a polifenol 
mennyisége 0,28 mg GAE/mL volt, amelyhez képest a cefrézés során hozzáadott 
gyömbéres termék esetében 9,9%-kal több polifenol tartalom volt detektálható. 
Ugyanúgy, ahogy az antioxidánsok esetében, a polifenolok mennyisége is ennél 
a mintánál volt a legtöbb. A forraláskor hozzáadott gyömbéres sörből 0,27 mg 
GAE/mL mennyiségű vegyületet azonosítottunk, amely alapján a termékhez 
adagolt gyömbér csökkenti ezen hasznos összetevők mennyiségét sör esetében. 
Az erjesztési fázisban lévő termék esetén a kontrollhoz képest 15%-kal, a cefrézés 
során adagolt esetén 27%-kal, a forralás során adagolt esetén pedig 8%-kal keve-
sebb volt a polifenolok mennyisége. 

A kontrollként használt vizes gyömbérextraktum összes polifenol mennyisé-
ge kimutatási határ alatti volt. 
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2. ábra: A minták összes polifenol tartalmának eredményei a termékgyártás külön-
böző szakaszaiban hozzáadott gyömbér esetén

A sörgyártás különböző fázisaiban való gyömbér adagolása a minták antioxi-
dáns és polifenol profil mérési eredményei alapján levonható a következtetés, 
hogy a kiválasztott fűszernövény nem növeli, hanem bizonyos esetekben inkább 
csökkenti a termékben lévő fenolos vegyületek mennyiségét.

3.4. A termékek organoleptikus vizsgálatának eredményei

A termékek érzékszervi összpontszámok súlyozott értékei (3. ábra) alapján  
a kóstolóknak az erjedés során hozzáadott gyömbéres sör 15,7 ponttal ízlett a leg-
jobban. Ezt követte 15,0 ponttal a cefrézés során hozzáadott gyömbéres termék, 
harmadik helyen 14,8 ponttal a forralás során hozzáadott gyömbéres sör végzett. 
Legkevesebb pontszámot a kontroll termék érte el 13,82 ponttal.
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3. ábra: A termékek összpontszámai (K-kontroll; C-cefrézés során adagolt; F-forra-
lás során adagolt; H-erjesztés során adagolt)

4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a legnagyobb antioxidáns és 
polifenol tartalmat akkor kapjuk, ha cefrézés során adjuk hozzá a gyömbért  
a sörhöz. Ebben az esetben a gyömbér több időt tölt a folyadékban, jobban ki 
tudnak oldódni a hatóanyagai. Az eredmények alapján az is levonható következ-
tetésképp, hogy a sörgyártás esetén nem mindegy, hogy a gyártás melyik fázisá-
ban adagoljuk hozzá az ízesítőanyagot a termékhez. Az organoleptikus vizsgálat 
alapján, viszont az élvezeti értéke nem a legjobb. Az erjedés során hozzáadott 
gyömbéres sör íze sokkal intenzívebb, karakteresebb, a gyömbér jegyei sokkal 
jobban kiérezhetők a termékből, annak ellenére, hogy ennél a sörnél mértük  
a legkevesebb antioxidáns és polifenol mennyiséget.

FELHASZNÁLT IRODALOM

• Ahmed, R. – Sharma, S.: Biochemical studies on combined effect of garlic (Allium sativum 
Linn.) and ginger (Zingiber officinale Rosc.) in albino rats, in Indian journal of experimental 
biology, 1997, 35, pp. 841–843.
• Ali, B. H. – Blunden, G. – Tanira, M. O. – Nemmar, A.: Some phytochemical, pharma-
cological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Rosc.): a review of recent 
research, in Food Chem. Toxicol., 2008, 46, pp. 409–420.
• Aruoma, O. I.: Free Radicals, Oxidative Stress, and Antioxidants in Human Health and 
Disease, in J Am Oil Chem Soc, 1998, 75/2, pp. 199–212.



225

• Cheiran, K. P. – Raimundo, V. P. – Manfroi, V. – Anzanello, M. J.: Simultaneous iden-
tification of low-molecular weight phenolic and nitrogen compounds in craft beers by HPLC-
ESI-MS/MS, in Food Chem., 2019, 286, pp. 113–122.
• Cortese, M. – Gigliobianco, M. R. – Peregrina, D. V. – Sagratini, G. – Censi, R. – Di 
Martino P. (2020): Quantification of phenolic compounds in different types of crafts beers, 
worts, starting and spent ingredients by liquid chromatography-tandem mass spectrometry, in 
J. Chromatogr. A, 2020, 1612, 460622.
• Davies, K.: Oxidative stress, antioxidant defenses, and damage removal. Repair, and Repla-
cement Systems, in Iubmb Life, 2001, 50/4, pp. 279–289.
• Goupy, P. – Hugues, M. – Boivin, P. – Jose, M.: Antioxidant Composition and Activity 
of Barley (Hordeum Vulgare) and Malt Extracts and of Isolated Phenolic Compounds, 1999, 
79:1625-634.
• Hall, C.: Structure-Activities of natural antioxidants, in Aruoma, O. I – Cuppett, S. L. 
(eds.): Antioxidant Methodology. in vivo and in vitro. concepts., AOAC press: Champaign, IL, 
1997.
• Ji, K. – Fang, L. – Zhao, H. – Li, Q. – Shi, Y. – Xu, C. – Wang, Y. – Du, L. – Wang, J. – Liu, 
Q.: Ginger oleoresin alleviated gamma-ray irradiation-induced reactive oxygen species via the 
Nrf2 protective response in human mesenchymal stem cells, in Oxid. Med. Cell. Longev., 2017, 
1480294. doi: 10.1155/2017/1480294.
• Mao, Q. Q. – Xu, X. Y. – Cao, S. Y. – Gan, R. Y. – Corke, H. – Beta, T. – Li, H. B.: Bioactive 
Compounds and Bioactivities of Ginger (Zingiber officinale Roscoe), in Foods, 2019, 8/6, p. 
185. https://doi.org/10.3390/foods8060185. 
• Piazzon, A. – Forte, M. – Nardini, M.: Characterization of Phenolics Content and Ant-
ioxidant Activity of Different Beer Types, in J. Agric. Food Chem., 2010, 58, pp. 10677–10683.
• Prasad, S. – Tyagi, A. K.: Ginger and its constituents: role in prevention and treatment 
of gastrointestinal cancer, in Gastroent. Res. Pract, 2015, 142979. doi: 10.1155/2015/142979.
• Sik, B. – Székelyhidi, R. – Lakatos, E. – Kapcsándi, V. – Ajtony, Zs.: Analytical proce-
dures for determination of phenolics active herbal ingredients in fortified functional foods: an 
overview, in European Food Research Technology, 2021, 248, pp. 329–344. 
• Székelyhidi, R. – Lakatos, E. – Sik, B. – Nagy, Á. – Varga, L. – Molnár, Z. – Kapcsán-
di, V.: The beneficial effect of peppermint (Mentha X piperita L.) and lemongrass (Melissa offi-
cinalis L.) dosage on total antioxidant and polyphenol content during alcoholic fermentation, 
in Food Chemistry, X, 2022, 13, 100226.



226



227

K O VÁ C S - S Z É P V Ö L G Y I  E N I K Ő [ 1 ]

A digitális gyermekvédelem egyes aspektusai

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK

A digitális környezetet nem a gyermekek számára tervezték – olvasható az 
ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 25. sz. átfogó kommentárjában[2] és Mary  
Aiken, cyberpszichológus széles olvasóközönségnek szánt könyvében.[3] Mégis  
a gyermekek a digitális tér állandó szereplői, jelen vannak, tartalmakat fogyasz-
tanak és generálnak, vagy tartalmak szereplőivé válnak.

A digitalizáció kitárja a világot a gyermekek előtt, ám a számos pozitívum 
mellett mindez negatív következményekkel is járhat. A gyermekek – a gyermek 
fogalma alatt az 1989. november 2-án New Yorkban elfogadott Gyermekek jo-
gairól szóló Egyezmény nyomán a 18. életévét be nem töltött személyeket érti  
a tanulmány – idejük jelentős részét töltik digitális környezetben. A digitális 
környezet fogalmát az Európa Tanács ajánlása határozza meg, ezen tér „felöleli 
azinfokommunikációs technológiákat (IKT), magába foglalva az internetet, mo-
bilokat és kapcsolódó technológiákat, eszközöket, valamint a digitális hálózato-
kat, adatbázisokat, tartalmakat és szolgáltatásokat”.[4] Az államok feladata kettős 
ezen térben a gyermekvédelem relációjában: egyfelől szükséges a gyermekeket 
érő kockázatokra történő reagálás, másfelől a gyermeki jogok kibertérben tör-
ténő érvényesülésének biztosítása. A tanulmány egyik célja, hogy a digitális tér-
ben érő kockázatok meghatározásának általánosan elismert modelljét vázolja. 
A kockázatok mellett szükséges a digitális gyermekvédelem szupranacionális ke-
retrendszerének áttekintése, univerzális és regionális szinten egyaránt. A nem-
zetközi védelmi rendszer hatást gyakorol a nemzeti védelmi szintre, a nemzeti 
védelmi szinten alkalmazott jó gyakorlatok pedig mintaként szolgálhatnak más 
államok számára. Az aktív állami szerepvállalás szükségessége nem kérdéses  

[1] SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti 
Tanszék gyakornok doktorandusz, témavezető: Dr. Kelemen Roland, egyetemi adjunktus, SZE Deák Fe-
renc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék.
[2]  Committee on the Rights of the Child: General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation 
to the digital environment. CRC/C/GC/25.
[3]  Aiken, Mary: Cybercsapda – Hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést?, Harmat 
Kiadó, Budapest, 2020.
[4]  Council of Europe: Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environ-
ment, Recommendation CM/Rec (2018)7 of the Committee of Ministers, p. 12. 
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a digitális gyermekvédelem területén, ezzel összefüggésben a gyermekek digitális 
térben történő védelmének biztosításaérdekében kifejtett állami cselekvésnégy 
irányát ismerteti a tanulmány.

2. KOCKÁZATOK KÖRE – NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT 
KATEGORIZÁLÁS

A hagyományos tér és a kibertér egymástól nem elválaszthatók, folyamataik 
egymásra hatást gyakorolnak, a digitális térben történtek visszahatnak az egyén-
re a hagyományos térben.[5] Mindez a gyermekvédelem és gyermeki jogok terü-
letére vetítve is igaz. Joggal merül fel a kérdés, hogy a gyermekek biztonsága és  
a gyermeki jogok érvényesülése miként biztosítható a digitális környezetben.

Ahhoz, hogy választ kapjunk, detektálni kell a biztonságot fenyegető ténye-
zőket, azaz fel kell ismerni a gyermekeket érő potenciális kockázatok körét. Ezek 
kimerítő felsorolására nem vállalkozik a tanulmány, a szakirodalom és a vizsgált 
dokumentumok – az univerzális és a regionális védelmi szint szereplőinek kö-
telező erővel nem bíró ajánlásai, jelentései, tanulmányai – alapján a kockázatok 
4 C-s felosztását követi. A modell elnevezése a kockázatok kategóriáinak angol 
nyelvű meghatározásából ered. Az EU Kids Online által alkalmazott, eredetileg 3 
C-s felosztás a gyermekeket érő online kockázatokban három kategóriát – tartal-
mi, kapcsolati és magatartási – különböztetett meg a kockázatok négy – agresszív, 
szexuális, értékek szerinti és kereskedelmi –dimenziójában.[6] A gyermekeket ki-
bertérben fenyegető kockázatok ezen csoportosítását azért is tartom irányadó-
nak,mivel ezt a felosztást követi az UNICEF egy 2017-es jelentése,[7] a Nem-
zetközi Távközlési Egyesület (ITU)útmutatója,[8] valamint tartalmilag a G20-as 
koncepció is.[9] A 3 C-s kockázati modell 2021-ben kiegészült egy negyedik ka-
tegóriával: a kereskedelmi csoport– ezzel egyidejűleg a kereskedelmi megszűnt 
negyedik dimenzióként – azokat a kockázatokat öleli fel, amelyek a gyermekek 

[5]  Kelemen, Roland – Németh, Richárd: Vulnerabilities of the Cyberspace Dueto Its Social Nature, 
in Funta, Ratislav (ed.): Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy. Computer 
law, AI, dataprotection and the biggest technology trends, MSD, Brno, 2019, pp. 52–55. 
[6]  Livingstone, Sonia – Mascheroni, Giovanna – Staksrud, Elisabeth: Developing a framework 
for researching children’s online risks and opportunities in Europe, EU Kids Online, London, 2015, pp. 2–3. 
[7]  UNICEF: The State of the World’s Children 2017, Children in a Digital World, United Nations Child-
ren’s Fund, New York, 2017, p. 72. 
[8]  International Telecommunication Union: Guidelines for policy-makerson Child Online Protection, 
ITU Publications,Genf, 2020, pp. 8–10. 
[9]  Muhammad, Khurram Khan – Omaimah, Bamasag – Abdullah, Ayed Algarni –Mohammad, 
Alqarni: Fostering a safer cyber space for children, G20 Insights, Policy Briefs, 2020.
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digitális szolgáltatókkal történő interakciójából keletkezhetnek.[10] AGazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egészítette ki az eredeti tipo-
lógiát az úgynevezett horizontális (cross-cutting)– magánélet megsértése,fizikai 
és mentális egészségügyi kockázat, egyenlőtlenségek és diszkrimináció –vetület-
tel,az ide sorolható káros hatások jelenlétét mind a négy kockázati kategóriában 
irányadónak tartva.[11] A 4 C modell jó példája annak, hogy egy regionális szintű 
keretrendszer is befolyással bírhat a döntéshozók nemzetközi színterén.

3. A GYERMEKEK DIGITÁLIS TÉRBEN TÖRTÉNŐ VÉDELMÉNEK 
ÁLLAMOK FELETTI SZINTJEI

Mivel a digitális tér egy globális közeget jelent, a gyermekek online védelme 
is globális kérdés, amely globális együttműködést és választ igényel.[12] A nem-
zeti szint feletti védelem nemzetközi szervezetek keretében valósul meg. Ebben  
a szabályozási keretben vannak a szerződő államokra kötelező erővel bíró egyez-
mények, továbbá szép számmal találhatunk kötelező erővel nem rendelkező, de 
az államok által ajánlottan követendő, a softlaw területére eső dokumentumokat. 
A globális és regionális védelmi szintek vonatkozásában a tanulmány arra igyek-
szik választ kapni, hogy a vizsgált dokumentumokban foglaltakat kíséri-e után-
követés. Szűkítéssel élve, a tanulmány a digitális gyermekvédelem vonatkozásá-
ban relevanciával bíró általános, tehát nem a kockázatok egy-egy meghatározott 
csoportjára fókuszáló, a regionális szint tekintetében pedig kizárólag az európai 
keretrendszerre koncentrál.

Az 1989. november 2-án New Yorkban elfogadott Gyermekek jogairól szó-
ló Egyezmény univerzális védelmi szinten átfogó védelmet biztosító nemzet-
közi jogi egyezmény.[13] A Gyermekjogi egyezmény számos kötelezettséget ha-
tároz meg az államok számára, melyek végrehajtását 18 független szakértőből 
álló Gyermekjogi Bizottság vizsgálja, a részes államok pedig ötévente készítenek 
jelentéseket. A Bizottság a monitorozáson kívül megfogalmaz és közzétesz ún. 
átfogó kommentárokat, melyek a Gyermekjogi egyezmény cikkeinek értelmezé-
sében nyújtanak segítséget.[14]

[10]  Livingstone, Sonia – Stoilova, Mariya: The 4Cs: Classifying Online Riskto Children. (CO:RE 
Short Report Serieson Key Topics), Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut (HBI), 
Hamburg, 2021, pp. 6–8. 
[11]  OECD: Children in the digital environment: Revisedty pology of risks, in OECD Digital Economy-
Papers, 2021/302, pp. 13–19. 
[12]  Muhammad – Omaimah – Abdullah –Mohammad: i. m. 
[13]  Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény.
[14]  Szeibert Orsolya: Gyermeki jogok, in Lamm Vanda (szerk.): Emberi jogi enciklopédia, HVG Orac, 
Budapest, 2018, 336. o.
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Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 2021 márciusában megjelent 25. számú 
átfogó kommentárja a gyermeki jogok digitális környezetben való érvényesülésé-
vel foglalkozik. A kommentár kiemeli, hogy a digitális környezet egyre fontosab-
bá válik a gyermekek életének legtöbb területén. A kommentár jelzi, hogy a di-
gitális környezet szerepe krízishelyzetekben még inkább felértékelődik, egészen 
új lehetőséget teremtve a gyermekek jogainak realizálására, ellenben mindez ma-
gában hordoz egy sor fenyegető tényezőt is.[15] A kommentár a részes államokat 
támogatja az Egyezményben foglaltak értelmezésében a digitális térre vonatko-
zóan. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a kommentárok nem bírnak kötelező 
erővel, a bennük foglaltakat a részes államoknak elvileg figyelembe kellene ven-
niük az Egyezményben foglaltak végrehajtása során. A Gyermekjogi Bizottság 
átfogó kommentárjai kapcsán nem valósul meg rendszeres utánkövetés.[16]

Regionális szinten az Európa Tanács (a továbbiakban: ET) Gyermekjogi stra-
tégiájának (2016–2021) 5. prioritását képezi a gyermekek jogainak digitális kör-
nyezetben való érvényesülése. A stratégia meghatározza azokat a valós kihívá-
sokat, melyekre reagálni kell, ezek közül külön pontot képez a digitális világban 
való felnövés. A stratégia rámutat arra, hogy a IKT szektor sokkal gyorsabban fej-
lődik, mint ahogy arra az ET reagálni tudna, ezért is van szükség a piaci szerep-
lőkkel jó partneri kapcsolatok kialakítására és a fejlesztésbe történő befektetések-
re. A stratégiában foglaltak megvalósulását az ET jelentések keretében vizsgálja. 
Az ET monitorozza a Gyermekjogi stratégiában felsorolt és a szerződő államokra 
nézve kötelező erővel bíró nemzetközi egyezményekben foglaltak teljesülését 
is, így például a Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezmény tekintetében  
a gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó rendelke-
zések megvalósulását.[17] A jó gyakorlatok között utal a 2019-es középtávú jelen-
tés Magyarország digitális gyermekvédelmi stratégiájára, mint releváns stratégi-
ára.[18]

Az ET Miniszteri Bizottsága még 2018-ban bocsátotta ki ajánlását a gyermek 
jogainak digitális környezetben való tiszteletben tartásáról, védelméről és érvé-
nyesítéséről. Az ajánlás hangsúlyozza, hogy a gyermekek védelme elsődlegesen 
az állam feladatát képezi, de kifejezi, hogy a vállalkozások is felelősséggel tartoz-
nak a gyermekek jogainak tiszteletben tartásáért, ez egyébként összhangban áll 
az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 16. sz. átfogó kommentárjában foglaltakkal 
is. A gyermekek eltérő szükségleteire – legyenek ezek akár életkorból, társadalmi 

[15]  Committee on the Rights of the Child: i. m. 
[16]  Lux Ágnes: A gyermekjogi mozgalom fejlődése és az európai független gyermekjogi intézmények össze-
hasonlító perspektívában, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskola, Budapest, 
2018, 76–78. o.
[17]  Council of Europe: Strategy for the Rights of the Child (2016–2021), pp. 9–20. 
[18]  Council of Europe: Strategy for the Rights of the Child (2016-2021). Mid-term Evaluation Report, p. 
58. Lásd: Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája.
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státuszból, testi-szellemi fogyatékosságból adódó szükségletek – reagáló stratégi-
ák kialakítása indokolt.[19]

Az Európai Unióban az elsődleges jog köréből kiemelendő az Alapjogi Char-
ta, amely kimondja, hogy a „gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges 
védelemhez és gondoskodáshoz”.[20]A gyermekbarát internet európai stratégiája 
(Better Internet for Kids, a továbbiakban: BIK) már 2012-ben foglalkozott több 
szakpolitikát érintően a biztonságos internet megteremtésével,[21] azzal a céllal, 
hogy a szabályozási környezet révén az internet a gyermekek számára bizton-
ságos hely legyen. A BIK-hez eddig három jelentés készült, legutóbb 2020 no-
vemberében. A jelentés az Európai Unió tagállamaira, Norvégiára, az Egyesült 
Királyságra és Izlandra kiterjedően vizsgálja a szakpolitikai keretet, a szakpoliti-
kák kidolgozásának folyamatát és azok átültetésének helyzetét a BIK-ben vázolt 
négy – minőségi online tartalom a gyermekek számára (I.), digitális és médi-
aműveltség, valamint általános tudatosságnövelés (II.), eszközök és szabályozás 
a biztonságos online környezet kialakításához (III.), küzdelem a gyermekek 
szexuális zaklatása és kizsákmányolása ellen(IV.) – stratégia pillért illetően.[22]  
A BIK esetén tehát rendszeres utánkövetésről beszélhetünk. Az önszabályozás te-
kintetében azEurópai Bizottság által támogatott „Alliance to better protect minors 
online” kezdeményezés is megemlíthető, amely keretében a tagok nyilatkozatai 
tartalmazzák a gyermekek online védelmét biztosító vállalásaikat.[23]

Az Európai Unió 2021-ben kiadott gyermekjogi stratégiája hat tematikus te-
rületen javasol intézkedéseket, meghatározva az uniós szintű fellépés prioritásait, 
ezek között szerepel a biztonságos digitális környezet megteremtése. A stratégia 
egyik kulcskifejezése a kitettség: káros hatásoknak és túl sok képernyőidőnek.  
A Bizottság a tagállamokhoz és az IKT vállalatokhoz címzett kérések megfogal-
mazásával emeli ki a prioritás bizonyos elemeinek fontosságát.[24]

[19]  Council of Europe: Guidelines to respect, i. m. pp. 7–12. 
[20]  Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 2012/C 326/02, Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 326/391, 
24. cikk (1)–(2). bekezdés.
[21]  A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak. A gyermekbarát internet európai stratégiája, COM/2012/0196 final.
[22]  O’Neill, Brian – Dreyer, Stephan – Dinh, Thuy: The Third Better Internet for Kids Policy Map: 
Implementing the European Strategy for a Better Internet for Children in European Member States.
[23]  Az „Alliance to better protect minors online” keretében tett egyéni vállalati nyilatkozatok a kiskorúak 
online védelmének javítása érdekében a következő linken érhetők el: https://digital-strategy.ec.europa.eu/
en/library/individual-company-statements-alliance-better-protect-minors-online.
[24]  A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az EU gyermekjogi stratégiája, COM (2021) 142 final.
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4. AZ ÁLLAMI CSELEKVÉS IRÁNYAI

A nemzetközi szabályozási keretrendszerben állami feladatként jelenik meg  
a gyermekek digitális védelme, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 25. sz. átfo-
gó kommentárjának megalkotása során alapul vett kutatás eredménye pedig tük-
rözi, hogy a gyermekek is kifejezik igényüket a megfelelő állami védelem iránt.  
A nemzetközi egyezményekben és ajánlásokban foglalt tartalom alapján a tanul-
mány absztrakt módon igyekszik vázolni az állami cselekvés irányát az állam sa-
ját közegein kívülre hatóan, így a piaci szereplők irányába történő beavatkozást,  
a gyermeket nevelők felé tett lépéseket, a gyermekeket érintő akciókat, valamint 
az előbbi csoportok körébe nem tartozó, ún. 3. személyeket célzó fellépést. Az 
egyes csoportokat tekintve más kockázatok élveznek prioritást és más az állami 
beavatkozás jellege is.

A piaci szereplők vonatkozásában az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 16. 
sz. átfogó kommentára külön foglalkozik az állam kötelezettségeivel,[25] valamint 
az ITU is készített egy útmutatót, amely az általános iránymutatás mellett elle-
nőrző listával is segíti a piaci szereplőket.[26] A korábban ismertetett kockázati 
modellben az utolsó kockázati kategória megjelenése is a digitális szolgáltatók te-
vékenységét övező rizikók kiemelt szerepére hívja fel a figyelmet. A piaci szerep-
lőkkel az innováció, a technológiai fejlődés rohamos léptéket öltő volta és ezek 
globális hatása miatt mára az államok szükségszerűen együtt kell működjenek. 
Szabályozási szempontból az ön-, illetve társszabályozás említhető meg, ezek ha-
tékonyságát érintően ugyanakkor megoszlanak a vélemények. Egyes területeken, 
így például a médiaszabályozásban uniós szinten is elfogadott és támogatott ez a 
megoldás.[27] Az államok felismerve a gyermekek online védelmének szükséges-
ségét a piaci szereplők számára meghatározott kötelezettségeket is előírhatnak. 
Az internethozzáférést nyújtó szolgáltatók számára több állam is kötelezővé teszi 
ingyenes szűrőprogramok biztosítását.[28] A piaci szférában az utóbbi években 
a társadalmi felelősségvállalás (corporate social responsibility– CSR) jegyében 
egyre nagyobb szerepet kap a gyermekek jogainak védelme.[29]

[25]  Committee on the Rights of the Child: General Comment No. 16 (2013) on State obligations regarding 
the impact of business on children’s rights, CRC/C/GC/16.
[26]  International Telecommunication Union: Guidelines for industry on Child Online Protection, 2020, 
ITU Publications, Genf.
[27]  Csink Lóránt – Szikora Tamás: A médiaszabályozás rendszere és formái, in Koltay András 
(szerk.): Magyar és európai médiajog, Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 2019, 173–176. 
[28]  Lásd példaként a magyar szabályozást: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 149/A. 
§ (2) bekezdése.
[29]  Ságvári, Bence – Máder, Miklós Péter: Towards the Socially Responsible Internet: Industry 
CSR Practices Across Europe, in O’Neill, Brian – Staksrud, Elisabeth –McLaughlin, Sharon (eds.): 
Towards a Better Internet for Children? Policy Pillars, Players and Paradoxes, 2013, Göteborg, Nordicom, 
pp. 159–170.
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A gyermek nevelésének és fejlődésének biztosítása elsősorban a szülők fele-
lőssége, az államoknak ugyanakkor meg kell hozniuk a gyermekek védelme ér-
dekében szükséges intézkedéseket a szülők és gyermeket nevelők érdekében.[30] 
A szülők magatartása is lehet a gyermekeiket érőonline kockázatok forrása.  
A sharenting mint jelenség egyre nagyobb mértéket ölt, a kifejezés a gyermek-
kel kapcsolatos tartalom – kép, videó, szöveges tartalom, személyes adatok – kö-
zösségi médiában történő megosztását jelenti.[31] A jelenség nem veszélytelen a 
posztokban szereplő gyermekek számára, jogaik is sérülhetnek a megosztások 
által.Magyarországon az önálló szabályozó szervként működő Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság 2017-ben és 2020-ban készített empirikus kutatása foglalko-
zik a digitális szülőséggel, a 7-16 év közötti gyermekek, valamint a médiahaszná-
lati szokásokkal jobban tisztában lévő szüleik bevonásával. A 2020-as kutatásban 
megkérdezett szülők 56%-a posztol a gyermekéről, az esetek egyharmadában  
a szülőkezt előzetesen nem beszélik meg gyermekükkel és nem kérik engedé-
lyüket a tartalom megosztásánál. A gyermekre vonatkozó tartalmak láthatóságát 
érintő beállítások kapcsán megállapítható, hogy a szülők iskolázottsága hatással 
van a gyakorlatra, a magasabb iskolázottságú szülők jellemzően szűrik a célkö-
zönséget a tartalom megosztása során.[32] A szülők tudatosítása, edukálása a digi-
tális környezet kedvező és káros hatásait érintően kiemelten fontos. Ebben nagy 
szerepe van különféle állami programoknak és állami szervek munkájának, vala-
mint a köznevelési, közoktatási és felsőoktatási intézményeknek egyaránt.

A gyermekek irányába kifejtett lépések közül kiemelendő a gyermekek bevo-
nása az őket érintő – akár jogalkotásban megnyilvánuló – szakpolitikai döntések 
meghozatalában. A BIK ezzel kapcsolatban egy jó gyakorlatot összegző tanul-
mányt is elérhetővé tett.[33] A gyermekek tekintetében az egyik legfontosabb fel-
adata digitális műveltség egészen kiskortól történő fejlesztése, tekintettel az IKT 
eszközök korai életszakaszban történő használatára és az ún. okos, internethez 
csatlakoztatott játékok népszerűségének növekedésére.[34] A digitális médiamű-
veltség fejlesztése terén Magyarország vonatkozásában kiemelendő jó gyakorlat a 
Bűvösvölgy központok létrehozása és működtetése.[35]

A harmadik személyekkel szembeni beavatkozás magába foglalja az állam 

[30]  Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény, 3. és 18. cikkek.
[31]  Haley, Keltie: Sharenting and the (Potential) Rightto Be Forgotten, in Indiana Law Journal, 
2020/3, p. 1006. 
[32]  NMHH – PSYMA: Digital Parenting Kutatás 7-16 éves gyermekekkel és szüleikkel, 2021, 149–153. o.
[33]  Better Internet for Kids: Children’s rights in the digital environment: Moving from theory to practice, 
Best-practice guideline, 2021, pp. 7–8. 
[34]  Kaseb, Rezvan – Milovidov, Elizabeth: Digital Technologies and theRights of Children in 
Europe, in Andrew, Jonathan – Bernard, Fréderic: Human rights responsibilities in the digital age, 
Hart Publishing, Oxford, 2021, pp. 221–223. 
[35]  Lásd Bűvösvölgy médiaértés-oktató központok: https://buvosvolgy.hu/.
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azon gyermekvédelmi célú intézkedéseit, amelyek nem az előbbi csoportok va-
lamelyikére irányulnak. Az ENSZ gyermekjogi egyezménye egy sor kötelezettsé-
get ír elő az állam számára a gyermekek védelme érdekében. Ezek közé tartozik 
a mentális bántalmazás, a szexuális kizsákmányolás, valamint a kábítószerek és 
pszichotróp anyagok használata elleni védelem.[36] Az említett veszélyek az online 
térben is fenyegetik a gyermekeket. Az államoknak hatékony fellépést kell bizto-
sítaniuk gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekkel kapcsolatos anyagok 
terjedése ellen, ami nemzetközi együttműködést igényel.[37]

5. ZÁRÓGONDOLATOK

A digitális gyermekvédelem szükségszerűen nemzetközi szintű védelmet fel-
tételez, ahol a konkrét lépések megvalósítása soránaz állam aktív szerepvállalása 
is elengedhetetlen. A hatékonyság elképzelhetetlen az érintett jogalanyok, azaz 
a gyermekek digitális műveltségének fejlesztése nélkül. Európai szinten a BIK 
jelentésekben nyomon követhető, hogy az egyes államok miként reagálnak a ki-
hívásokra, pozitívumként fogalmazható meg, hogy egyre több országban áll ren-
delkezésre átfogó digitális gyermekvédelmi stratégia.

A nemzetközi és állami szabályozás, illetve a beavatkozás mellett elengedhe-
tetlen a jogalanyok tudatosságának növelése annak érdekében, hogy a gyerme-
keket a digitális térben potenciálisan érő kockázatok csökkenthetők legyenek és 
az ártalmak elkerülhetővé váljanak. Ennélfogva kulcsfontosságú, hogy az állam 
támogassa az ezt célzó programokat, kezdeményezéseket, vagy azok motorjaként 
működve megteremtse a lehetőséget a tanulásra és a fejlődésre. Az univerzális, 
regionális és nemzeti védelmi szintek egymással szoros kapcsolatban állnak, ez 
pedig nem csupán abból fakad, hogy az egyes államok részesei gyermekjogi tár-
gyú egyezményeknek, a softlaw területére eső ajánlások, közlemények is hivat-
koznak a magasabb védelmi szint eredményeire.

[36]  Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 19. cikk.
[37]  Aiken, Mary– Moran, Mike – Berry, Mike: Child abuse material and the Internet: Cyber psy-
chology of online child related sex offending, 29th Meeting of the INTERPOL Specialist Group on Crimes 
against Children Lyons, France 5-7th September 2011.
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T A K Ó  D A L M A [ 1 ]

A világűrjogi szerződések integritása és egységes 
alkalmazása

1. BEVEZETÉS

A multilaterális, azaz többoldalú nemzetközi szerződések alapvető szerepet 
töltenek be a nemzetközi kapcsolatokban, alkalmazásukra a nemzetközi jog 
szinte minden területén sor kerül. A megállapodásokat szabályozó nemzetkö-
zi szerződések joga a szerződő felek részére bizonyos korlátok között rugalmas 
mozgásteret biztosít, melynek keretében a felek különféle lehetőségek segítségé-
vel érvényre juttathatják érdekeiket, kifejezhetik álláspontjukat a megállapodás 
tartalmát és alkalmazását illetően egyaránt.

Kutatásom során a nemzetközi világűrjogi szerződéseket vizsgálom abból  
a szempontból, hogy e megállapodások tartalma, szövege, valamint alkalmazása, 
gyakorlatba történő átültetése a fent említett lehetőségek fényében mennyiben 
tekinthető egységesnek. A szerződések szövegének egységes egészként történő 
leírására az integritás szót, a megállapodások gyakorlatba történő átültetése egy-
ségességének kifejezésére pedig az egységes alkalmazás kifejezést alkalmazom.

Tanulmányom első részében meghatározom a nemzetközi szerződések integ-
ritásának és egységes alkalmazásának fogalmát, majd e definíciókat a nemzetközi 
világűrjogi szerződésekre vetítem. Ezt követően feltárom azokat a lehetőségeket, 
melyek a szerződő felek rendelkezésére állnak ahhoz, hogy a világűrjogi szerző-
dések szövegének, vagy alkalmazásának egységét befolyásolják, továbbá kitérek 
arra is, hogy e lehetőségek közül melyek kerültek, kerülnek, vagy kerülhetnének 
alkalmazásra a felek által. Ezt követően ismertetem az eddigi kutatómunka alap-
ján levont következtetéseimet, valamint a témakörrel kapcsolatos további tisztá-
zandó kérdéseket.

[1]  SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék, PhD hallgató. 
Doktori képzés, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Témavezető: Prof. Dr. Sulyok Gábor, egyetemi 
tanár, SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék.
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2. A NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK INTEGRITÁSA ÉS EGYSÉGES 
ALKALMAZÁSA

A nemzetközi szerződések integritásának és egységes alkalmazásának fogal-
ma a releváns szakirodalmi források, a Nemzetközi Bíróság és a Nemzetközi Jogi 
Bizottság anyagai, valamint a szerződések jogához kapcsolódó 1969. évi, 1986. 
évi és 1978. évi bécsi egyezmények (a továbbiakban: bécsi egyezmények) alapján 
határozható meg.

Az integritás kifejezés a nemzetközi szerződések esetében az érintetlen, ép, 
sértetlen, teljes, egységes, egész jellegre utaló szavak szinonimájaként értelmez-
hető. A Nemzetközi Jogi Bizottság,[2] valamint a Nemzetközi Bíróság anyagaiban 
az integritás kifejezés abszolút integritás elveként kerül említésre,[3] melynek ér-
telmében a nemzetközi szerződések rendelkezéseit megbonthatatlan egységként 
kell kezelni, a szerződéseknek teljes egészében ugyanolyan tartalommal kell vo-
natkozniuk minden szerződő félre.[4] A bécsi egyezmények a nemzetközi szerző-
désekkel összefüggésben nem említik az integritás kifejezést, azonban tartalmaz-
nak más, erre utaló szókapcsolatokat: „szerződés, mint egész”, „egész szerződés”, 
„a szerződés teljes körű alkalmazása”.[5]

Mindezek alapján a nemzetközi szerződés integritása a szerződés rendelkezé-
seinek megbontatlanságát, a szerződés mint egész egységét jelenti, mely garantálja, 
hogy a szerződés minden félre ugyanolyan tartalommal kerüljön alkalmazásra. Az 
integritás tehát a nemzetközi szerződések szövegéhez kapcsolódó fogalom, mely 
a megállapodás minden félre, egységes egészként történő vonatkozása esetén te-
kinthető teljes körűnek.

Az alkalmazás a szerződés hétköznapi életbe való átültetése,[6]melynek egysé-
ges jelleggel történő megvalósulása kiemelt jelentőséggel bír. Az egységes alkal-
mazás kifejezés ugyanakkor nem jelenik meg a bécsi egyezményekben, valamint 
a Nemzetközi Bíróság anyagaiban sem. A Nemzetközi Jogi Bizottság is csupán  
a fogalom jelentőségét hangsúlyozza, rögzítve, hogy egy nemzetközi jogi szabály 

[2]  Report of the International Law Commission (a továbbiakban: ILC), 21 UN GAOR, Supp. No. 9. 
(A/6309/Rev.1), pp. 205–206. 
[3]  Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion of 28th May 1951, ICJ Reports, 1951, 
pp. 10–11, 13–15. o.
[4]  A nemzetközi szerződések abszolút integritásának elve egészen a XX. század közepéig a nemzetközi 
szerződések jogának domináns princípiuma volt. Napjainkban az elv kivételes jelleggel érvényesül többek 
között a plurilaterális szerződések esetében. Anderson, Niina: Reservations and Objections to Multilateral 
Treaties on Human Rights, University of Lund, 2001, p. 9. 
[5]  A szerződések jogáról szóló 1969. és 1986. évi bécsi egyezmény, 20. cikk (2) és (3) bek, 41. és 44. cikk. 
A szerződésekben való államutódlásról szóló 1978. évi bécsi egyezmény, 17. cikk (3) bek, 18. cikk (4) bek, 
19. cikk (4) bek.
[6]  Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi jog, Aula Kiadó, Budapest, 1999, 82. o.
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csak egységes és pártatlan alkalmazás esetén lehet erős.[7]A Bizottság ezen kívül 
megállapítja, hogy az egységes alkalmazás megvalósulása annál valószínűbb, mi-
nél több objektív elemet tartalmaz a szerződés,[8] ez pedig elősegíthető bizonyos 
fogalmak szerződésben történő meghatározásával, vagy akár egy alkalmazást fel-
ügyelő külön szerv létrehozásával.[9]

Mindezek alapján a nemzetközi szerződés egységes alkalmazása a felek azo-
nos értelmezésén alapuló, egy irányba mutató szerződésszerű magatartása, mely 
révén a megállapodás minden félre nézve ugyanazzal az eredménnyel valósul meg 
a gyakorlatban. Az egységes alkalmazás tehát a szerződés megvalósulását, a meg-
állapodás gyakorlatba történő átültetését érinti, s ennek egységességét fejezi ki.

Az integritás és egységes alkalmazás viszonyát tekintve elmondható, hogy  
a szerződés szövegének egysége, a szerződés integritása az egységes alkalmazás 
szükséges, de nem elégséges előfeltételét képezi. A szerződés szövegének egysége 
nélkülözhetetlen az egységes alkalmazáshoz, ugyanakkor nem jelent garanciát 
utóbbi fogalom megvalósulására. Az egységes alkalmazás eléréséhez ugyanis más 
feltételek is szükségesek, melyek közül példaként említhető a rendelkezések egy-
séges értelmezése.

3. A VILÁGŰRJOGI SZERZŐDÉSEK INTEGRITÁSA ÉS EGYSÉGES 
ALKALMAZÁSA

Az integritás és egységes alkalmazás előző fejezetben rögzített fogalma min-
den nemzetközi szerződésre, így a világűrjogi szerződésekre is irányadónak te-
kintendő. A világűrjogi szerződések kapcsán az integritás és egységes alkalmazás 
kérdése hangsúlyosan vetődik fel, ugyanis egyre nagyobb számú állam végez va-
lamilyen világűrhöz kapcsolódó tevékenységet, melynek okán elemi fontosságú, 
hogy a területet szabályozó szerződések minden részes félre ugyanúgy vonatkoz-
zanak. Kutatásom során az alábbi multilaterális világűrjogi szerződések integri-
tását és egységes alkalmazását vizsgálom (a továbbiakban: világűrjogi szerződé-
sek):

• Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatá-
sa és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket (Világűr-
szerződés, 1967);

• Egyezmény az űrhajósok mentéséről, az űrhajósok hazaküldéséről és  
a világűrbe felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról (1968);

[7]  Report of the ILC, 43 UN GAOR, Supp. No. 10 (A/43/10), p. 64. 
[8]  Report of the ILC (A/CN.,4/L.382), p. 61. 
[9]  Report of the ILC (A/CN.4/L.443), p. 26. 
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• Egyezmény az űrobjektumok által okozott károkért való nemzetközi fele-
lősségről (Űrkárfelelősségi egyezmény, 1972);

• Egyezmény a világűrbe felbocsátott objektumok nyilvántartásba vételéről 
(Regisztrációs egyezmény, 1975);

• Egyezmény az államok tevékenységéről a Holdon és más égitesteken 
(Hold-megállapodás, 1979);

A felsorolt egyezmények integritását és egységes alkalmazását számos tényező 
érinti, érintheti, ezeket az alábbi táblázat foglalja össze:[10]

Integritást érintő tényezők Egységes alkalmazást érintő tényezők
Fenntartás Értelmezés

Szerződés valamely része kötelező hatályának 
elismerése Belső jogi szabályozás

Módosítás, megváltoztatás Azonos tárgyú, egymást követő szer-
ződések

Részleges felmondás, kilépés, megszűnés, felfüg-
gesztés, érvénytelenség Egyéb dokumentumok

A táblázatban említett tényezők közül egyesek alkalmazására már sor került  
a világűrjogi szerződések esetében, más tényezők azonban egyelőre pusztán lehe-
tőségként állnak a szerződő felek rendelkezésére.

3.1. A világűrjogi szerződések integritását érintő tényezők

A világűrjogi szerződések integritását érintő tényezők közül eddig mindössze 
a fenntartás lehetőségének alkalmazására került sor a gyakorlatban. Fenntartás 
alatt olyan egyoldalú nyilatkozat értendő, mellyel valamely állam egy szerző-
dés kötelező hatályának elismerése során kifejezésre juttatja, hogy a szerződés 
bizonyos rendelkezéseinek jogi hatályát a reá való alkalmazásban kizárni vagy 
módosítani óhajtja.[11] Fenntartások tételére főszabály szerint minden szerző-
dés esetében sor kerülhet, kivéve, ha a szerződés tiltja fenntartások megtételét, 
csupán meghatározott fenntartások tételét teszi lehetővé, vagy ha a fenntartás 
összeegyeztethetetlen a szerződés tárgyával és céljával.[12] A világűrjogi szerződé-
sek nem tiltják a fenntartásokat, így a szerződő felek a megállapodások kötelező 

[10]  A nemzetközi szerződések integritását és egységes alkalmazását a táblázatban foglaltakon kívül még 
számos tényező érinti, érintheti, azonban ezek a világűrjogi szerződések kapcsán nem relevánsak, így fel-
tüntetésükre és bemutatásukra nem kerül sor.
[11]  A szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény (a továbbiakban: bécsi egyezmény), 2. cikk 
(1) bek d) pont. Kihirdette az 1987. évi 12. törvényerejű rendelet.
[12]  Bécsi egyezmény, 19. cikk.



241

hatályának elismerésekor tehettek ilyen jellegű nyilatkozatokat. Erre azonban 
pusztán a Világűrszerződés kapcsán került sor egyetlen állam részéről. 1967-ben, 
a szerződés ratifikálásakor az Egyesült Királyság kinyilvánította, hogy fenntartja 
a jogát arra nézve, hogy a szerződést ne alkalmazza egyik gyarmata, Dél-Ro-
dézia területén.[13] Ezen felül megemlíthetőek még az Űrkárfelelősségi egyez-
ményhez fűzött nyilatkozatok, valamint Franciaország Hold-megállapodáshoz 
fűzött nyilatkozata, melyek azonban véleményem szerint nem minősíthetőek 
fenntartásnak.[14] Mivel az Egyesült Királyság fenntartása már nem érvényes,[15] 
így elmondható, hogy jelenleg egyetlen fenntartás sem bontja meg a világűrjogi 
szerződések integritását. A fenntartás tételének lehetősége ugyanakkor a jövőben 
részessé váló felek számára továbbra is rendelkezésre áll. 

A világűrjogi szerződések integritását érintő további tényezők alkalmazására 
mindeddig nem került sor, így ezek pusztán lehetőségként állnak a szerződő felek 
rendelkezésére. Ezek közé sorolható a szerződés valamely része kötelező hatályá-
nak elismerése, melyre sor kerülhet egy adott szerződés kifejezett rendelkezése 
esetén, vagy akkor is, ha a szerződő államok e lehetőség biztosításában egyet-
értenek.[16] A világűrjogi szerződések kifejezetten nem rendelkeznek a kötelező 
hatály részleges elismeréséről, így e lehetőség a szerződő felek döntése alapján,  
a jövőben részessé váló felek tekintetében merülhet fel. 

Az integritást érintő tényezők közül szintén a felek rendelkezésére áll a mó-
dosítás lehetősége, melyre a részes felek közötti megállapodással kerülhet sor.  
A módosítási javaslatot közölni kell valamennyi szerződő féllel, melyek közül azon-
ban minden fél maga döntheti el, hogy részessé kíván-e válni a módosító szerző-
désben.[17] Ennélfogva előállhat olyan helyzet, hogy a szerződő felek egy része az 
eredeti megállapodásnak marad részese, más felek pedig a módosító szerződésben 
válnak részessé.[18] A világűrjogi szerződések módosítására ugyan eddig még nem 
került sor,[19] a jövőben azonban e lehetőség alkalmazása is felmerülhet.

[13]  Világűrszerződés, United Nations Treaty Series, vol. 610, p. 206.
[14]  Az Űrkárfelelősségi egyezményhez Görögország, Írország és Új-Zéland fűzött nyilatkozatot, meg-
erősítve a Kárigényrendező Bizottság döntésének kötelező erejét, összhangban az Űrkárfelelősségi Egyez-
mény XIX. cikkével. Űrkárfelelősségi egyezmény, United Nations Treaty Series, vol. 961, pp. 259–261. 
Franciaország pedig értelmező nyilatkozatot fűzött a Hold-megállapodás 3. cikkének (2) bekezdéséhez, ki-
fejtve, hogy az abban foglaltak véleménye szerint az erőszak tilalmának alapelvét erősítik meg. Hold-meg-
állapodás, United Nations Treaty Series, vol. 1363, p. 86. 
[15]  A fenntartás napjainkra elvesztette jelentőségét, ugyanis az említett terület 1980-ban nemzetközileg 
elismert függetlenséget nyert. Encyclopaedia Britannica: Robert Mugabe on Zimbabwe, elérhető: https://
www.britannica.com/place/Rhodesia (elérhető: 2022.05.02.)
[16]  Bécsi egyezmény, 17. cikk (1) bek.
[17]  Bécsi egyezmény, 40. cikk.
[18]  Francis Lyall és Paul B. Larsen a módosítás kapcsán rögzítik, hogy azt a szerződések integritásának 
védelme érdekében csak abban esetben tartják kívánatosnak, ha azt minden szerződő fél elfogadja. Lyall, 
Francis – Larsen, Paul B.: Space Law. A Treatise, Ashgate Publishing Company, Farnham, 2009, p. 58. 
[19]  Lyall – Larsen: i. m. p. 90. 
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A módosításhoz hasonló lehetőség a nemzetközi szerződések megváltoztatá-
sa, azzal a különbséggel, hogy a megváltoztatás pusztán a szerződő felek egy ré-
szének megállapodása alapján jön létre. Megváltoztatásra csak abban az esetben 
van lehetőség, ha a szerződés ilyen megváltoztatás lehetőségét előirányozza, vagy 
a kérdéses megváltoztatást a szerződés nem tiltja meg és az megfelel bizonyos 
feltételeknek.[20] A világűrjogi szerződések megváltoztatására eddig még szintén 
nem került sor, azonban a szerződések tiltó rendelkezésének hiányában e lehető-
ség jövőbeli alkalmazásának sincs akadálya.

 Az integritást érintő tényezők közé sorolható még a részleges felmondás, 
kilépés, megszűnés, felfüggesztés, valamint a részleges érvénytelenség esete.[21]  
E lehetőségek alkalmazásához a szerződés kifejezett rendelkezésére, vagy a részes 
felek ilyen irányú megállapodására, továbbá bizonyos feltételek teljesülésére van 
szükség.[22] A részleges felmondás, kilépés, megszűnés, felfüggesztés, valamint ér-
vénytelenség alkalmazására eddig ugyan nem került sor,[23] azonban a részes felek 
egyetértése esetén e lehetőségek igénybevétele a jövőben szintén felmerülhet.

Az integritást érintő tényezők vizsgálata alapján látható, hogy a világűrjogi 
szerződések integritását mindeddig semmiféle nyilatkozat vagy megállapodás 
nem befolyásolta, a szerződések egységes szöveggel vonatkoznak minden szer-
ződő félre.

3.2. A világűrjogi szerződések egységes alkalmazását érintő tényezők

A világűrjogi szerződések egységes alkalmazását érintő tényezők közül az ér-
telmezés témakörét egy konkrét példa alapján, a Világűrszerződés II. cikkéhez 
kapcsolódó értelmezési alternatívákon keresztül mutatnám be. Az említett cikk 
értelmében „A világűrt, beleértve a Holdat és más égitesteket, sem a szuverenitás 
igényével, sem használat vagy foglalás útján, sem bármilyen más módon egyetlen 
nemzet sem sajátíthatja ki”.[24] E rendelkezés egyik lehetséges értelmezése, hogy 
a világűrben semmiféle tulajdonszerzés és kisajátítás nem lehetséges.[25] Egy má-
sik lehetséges értelmezés szerint azonban e tilalom nem vonatkozik az égitestek, 
vagy például az aszteroidák belső anyagára, a bennük és rajtuk található nyers-

[20]  Bécsi egyezmény, 41. cikk.
[21]  Bizonyos érvénytelenségi okok esetében a szerződés rendelkezéseinek szétválasztása tilos. Bécsi 
egyezmény, 44. cikk (5) bek.
[22]  Bécsi egyezmény, 44. cikk.
[23]  Lyall – Larsen: i. m. p. 106. 
[24] Világűrszerződés, II. cikk. Kihirdette az 1967. évi 41. törvényerejű rendelet.
[25]  Lyall – Larsen: i. m. p. 171. Hobe, Stephan – Chen, Kuan-Wei: Legal Status of Outer Space and 
Celestial Bodies, in Jakhu, Ram S. – Dempsey, Paul Stephen (eds.): Routledge Handbook of Space Law, 
Routledge, Abingdon – Oxon, 2017, p. 29. Lachs, Manfred: The Law of Outer Space. An Experience in 
Contemporary Law-Making, Martinus-Nijhoff Publishers, Leiden – Boston, 2010, pp. 43–44. 
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anyagokra,[26] így ezek tekintetében a tulajdonszerzés, a hasznosítás és értékesí-
tés nem tekinthető kizártnak.[27] E kétféle értelmezés közül egyik sem tekinthető 
kizárólagosan helyesnek vagy helytelennek, mindegyik mellett felhozhatók érvek 
és ellenérvek egyaránt. Attól függően, hogy a részes felek melyik értelmezéssel 
értenek egyet, a Világűrszerződés alkalmazására más és más eredménnyel ke-
rülhet sor, mely alapvetően befolyásolja a megállapodás egységes alkalmazását.

A világűrjogi szerződések egységes alkalmazását hangsúlyosan érinti a belső 
jogi szabályozás kérdése, mely alatt a szerződő felek által saját nemzeti jogrend-
szereikben az űrtevékenységgel kapcsolatban hozott jogszabályokat értem.[28] 
Ahogy tanulmányában Bartóki-Gönczy Balázs is kiemeli, a világűrjogi kérdések 
nemzetközi szabályozása mellett egyre inkább megjelenik az űrtevékenységek 
nemzeti szintű szabályozása.[29] A világűrjogi szerződések „nem határozzák meg 
egy nemzeti szabályrendszer konkrét tartalmi elemeit, (…) a nemzeti szabályo-
zások erősen divergálnak”.[30]

A belső jogi szabályozás kapcsán példaként említhető az Egyesült Államok 
belső joga,[31] mely biztosítja a Holdon és más égitesteken, valamint egyéb űrkép-
ződményeken történő kitermelés lehetőségét, kiemelve, hogy az nem minősül  
a világűr szuverenitás alá vonásának és kisajátításnak sem.[32] Az Egyesült Álla-
mok mellett Luxemburg és az Egyesült Arab Emírségek is lehetővé tették belső 
jogukban az űrbányászatot.[33] Mindebből jól látható, hogy az államok belső 

[26]  Pershing, Abigail D.: Interpreting the Outer Space Treaty’s Non-appropriation Principle: Custo-
mary International Law from 1967 to Today, in Yale Journal of International Law, 2019/1, pp. 161–162.
[27]  A világűr kapcsán a kitermelési lehetőséget, a természeti erőforrások kiaknázását Bin Cheng sze-
rint a nyílt tengerek analógiájára hivatkozva lehet alátámasztani. Cheng, Bin: The 1967 Space Treaty, in 
Cheng, Bin: Studies in International Space Law, Clarendon Press, Oxford, 1997, p. 273. 
[28]  E jogszabályok részben a Világűrszerződés VI. cikke szerinti engedélyezés és folyamatos felügyelet 
követelménye okán jönnek létre. Tronchetti, Fabio: Fundamentals of Space Law and Policy, Springer, 
New York – Heidelberg – Dordrecht – London, 2013, p. 27. 
[29]  A „»nemzeti űrjog« immár a világ 35 államában képezi a jogrend részét. Az Európai Űrügynökség 
(…) 22 tagállamából 17 rendelkezik (…) speciális joganyaggal.” Bartóki-Gönczy Balázs: Az űrtevé-
kenységek nemzeti szintű szabályozása. A nemzetközi jogi környezet, valamint az ESA tagállamok gyakor-
latának elemzése, in Iustum Aequum Salutare, 2020/4. szám, 93–94. o.
[30]  Ennek ellensúlyozására többek között az ENSZ, valamint a Nemzetközi Jogi Egyesület is tett lépése-
ket. Bartóki-Gönczy: i. m. 99. o.
[31]  Az Egyesült Államokban a Kereskedelmi Űrindítási Versenyképességi Törvény (Commercial Space 
Launch Competetiveness Act) érdemel említést, melynek elfogadását az tette lehetővé, hogy az Egyesült 
Államok nem vált részesévé a Hold-megállapodásnak, a Világűrszerződés vonatkozó rendelkezését pedig 
az állam úgy értelmezi, hogy bizonyos nyersanyagok, források tulajdonszerzés tárgyát képezhetik és hasz-
nosíthatók, értékesíthetők. Ez az értelmezés megjelenik a 2020. április 6. napján kiadott elnöki rendeletben 
is, mely egyenesen elutasítja azt a nézetet, hogy a Hold természeti kincsei az emberiség közös tulajdonának 
minősülnének. Bartóki-Gönczy: i. m. 95. o.
[32]  Tóth Márton: Az űr nemzetközi jogi szabályozása, különös tekintettel az űrbányászatra, in Pólusok 
folyóirat, II. évf., 2. szám, 73. o.
[33]  Tóth: i. m. 72. o.
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jogi szabályozása nagymértékben különbözik, mely a világűrjogi szerződések 
gyakorlatba történő átültetését, s ezzel együtt egységes alkalmazását is befolyá-
solja.

Az azonos tárgyú, egymást követő szerződések kérdése szintén az egységes 
alkalmazást érintő tényezők közé sorolható, azonban csak abban az esetben, ha  
a korábbi szerződés nem szűnt meg, vagy alkalmazását nem függesztették fel. Két 
azonos tárgyú, eltérő időpontú szerződés esetén a korábbi szerződés csak abban  
a mértékben alkalmazandó, amilyenben rendelkezései összeegyeztethetők  
a későbbi szerződés rendelkezéseivel. Amennyiben a szerződések rendelkezései 
annyira összeegyeztethetetlenek, hogy a két szerződést nem lehet egyszerre al-
kalmazni, abban az esetben a korábbi szerződést megszűntnek kell tekinteni.[34] 
A vizsgált világűrjogi szerződések, valamint az azokkal azonos tárgyban kötött, 
egyéb bilaterális és multilaterális megállapodások összehasonlítása az egységes 
alkalmazás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, ugyanakkor e kérdéskör tel-
jes körű feltárása rendkívül hosszú időt vesz igénybe. A témakört ennélfogva né-
hány példán keresztül későbbi kutatásom során szeretném majd vizsgálni.

Végezetül, a világűrjogi szerződések egységes alkalmazását egyéb dokumen-
tumok is érinthetik, melyek között példaként említhető az Artemisz-megálla-
podás.[35] Az Artemisz-megállapodás az Egyesült Államok kezdeményezésére 
jött létre, aláírására 2020. október 13-án nyolc állam részvételével került sor.[36]  
A dokumentum a NASA Artemis programjának kereteként olyan alapelveket kí-
ván lefektetni, melyek biztonságos, békés és fenntartható környezetet teremtenek  
a program lebonyolításához, valamint a jövőbeli űrtevékenységekhez.[37] Formá-
ját tekintve a dokumentum nem nemzetközi szerződés, hanem soft law doku-
mentum, úgynevezett egyetértési megállapodás, idegen szóval memorandum of 
understanding (MoU).[38]

A megállapodás soft law jellege azt jelenti, hogy a dokumentum nem köte-
lező erejű, az aláírók számára sem jogokat, sem kötelezettségeket nem rögzít. 
A soft law dokumentumok, s köztük az egyetértési megállapodások alkalma-
zására részben emiatt, részben pedig azért kerül sor, mert e dokumentumok 
létrehozása jóval könnyebb és gyorsabb, mint a nemzetközi szerződéseké. Míg 
a nemzetközi szerződések szigorú és hosszadalmas szerződéskötési folyamat 

[34]  Bécsi egyezmény, 30. cikk.
[35]  Angolul: Artemis Accords. Principles for a Safe, Peaceful, and Prosperous Future.
[36]  A nyolc aláíró állam: Ausztrália, Egyesült Államok, Egyesült Arab Emirátusok, Egyesült Királyság, 
Japán, Kanada, Luxembourg, Olaszország. A megállapodásnak napjainkban tizenkilenc aláíró állama van. 
Artemis Accords. Elérhető: https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords-sig-
ned-13Oct2020.pdf (letöltve: 2022. 05.05.).
[37]  Az Artemis program célja, hogy 2024-ben az első nőt és a következő férfit eljuttassák a Holdra. Ar-
temis Accords, Preambulum és Section 1.
[38]  E megállapítást alátámasztja, hogy a dokumentum beiktatására nem került sor az ENSZ Főtitkársá-
gán. Artemis Accords, Section 13.
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eredményeként születnek meg, addig a soft law dokumentumok – ideértve az 
egyetértési megállapodásokat is – esetében a felek jóval nagyobb szabadsággal 
rendelkeznek.

Az Artemisz-megállapodás tartalmát tekintve, a dokumentumban foglalt 
elvek egy része pusztán megerősíti a világűrjogi szerződések bizonyos rendel-
kezéseit,[39] ideértve a világűr békés célú felhasználását, a segítségnyújtási és 
együttműködési kötelezettség rögzítését, valamint regisztráció követelményét.[40]  
A megállapodás más cikkei azonban olyan kérdéseket érintenek, mint a vi-
lágűrben fellelhető források, nyersanyagok kitermelése, hasznosítása, valamint 
e tevékenységek végzéséhez úgynevezett biztonsági zónák létesítése.[41] Fontos 
rögzíteni, hogy e cikkek szigorúan véve nem ellentétesek a világűrjogi szerződé-
sekkel, sőt az Artemisz-megállapodás kifejezetten rögzíti, hogy az említett tevé-
kenységeknek a Világűrszerződéssel összhangban, az egész emberiség javára kell 
megvalósulniuk.[42] A megállapodás ez utóbbi cikkei ugyanakkor a világűrjogi 
szerződések sajátos értelmezését testesítik meg, így a megállapodás létrehozá-
sa kétségtelenül hozzájárul a világűrjogi szerződések egységes alkalmazásának 
megbontásához.

4. ZÁRÓGONDOLATOK

A világűrjog egyre időszerűbbé és fontosabbá váló terület nemzetközi szin-
ten és hazánkban is, így a témakörrel kapcsolatos tudományos kutatások kiemelt 
jelentőséggel bírnak. Napjainkban olyan új igények és helyzetek merülnek fel  
a világűrjog kapcsán, melyek széleskörű elméleti és gyakorlati aspektusok elem-
zését kívánják meg. A világűrjogi szerződések integritásának és egységes alkal-
mazásának vizsgálata is ilyen aspektusnak tekinthető, mely kérdéskör ennek 
okán nagyfokú figyelmet érdemel. 

Eddigi kutatásom során tisztáztam a multilaterális nemzetközi szerződések 
integritásának és egységes alkalmazásának fogalmát, valamint feltártam azokat  
a tényezőket, melyek a világűrjogi szerződések integritása és egységes alkalmazá-
sa kapcsán jelentőséggel bírnak. A tényezők vizsgálatának eredményeként meg-
állapítottam, hogy a világűrjogi szerződések integritását semmiféle nyilatkozat, 
vagy megállapodás nem érinti, a szerződések egységes tartalommal vonatkoznak 
minden szerződő félre. A szerződések egységes alkalmazását ugyanakkor számos 

[39]  A Preambulum szerint a megállapodás a Világűrszerződés, az Űrkárfelelősségi Egyezmény, a Re-
gisztrációs Egyezmény, valamint az űrhajósok mentéséről szóló egyezmény rendelkezéseit kívánja meg-
erősíteni. Artemis Accords, Preabulum.
[40]  Artemis Accords, Section 3, 6, 7.
[41]  Artemis Accords, Section 10, 11.
[42]  Artemis Accords, Preambulum és Section 10.
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tényező befolyásolja, melyek között az egymástól eltérő értelmezések és belső jogi 
szabályozások, az azonos tárgyú, egymást követő szerződések, valamint az Arte-
misz-megállapodás említhetőek.

E tényezőkkel kapcsolatban már számos kérdést tisztáztam, mindazonáltal 
úgy vélem, hogy sok kérdés vár még megválaszolásra. Ennek okán a későbbi-
ekben szeretném még alaposabban vizsgálni az azonos tárgyú, egymást követő 
szerződések témakörét, az Artemisz-megállapodást, továbbá szeretném megvá-
laszolni azt a kérdést, hogy a világűrjogi szerződések integritását és egységes al-
kalmazását érintő tényezők alkalmazása vajon szükségszerűnek és jogszerűnek 
tekinthető-e. 
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W É B E R  A N D R E A [1]

Nemlineáris rendszerek tenzorszorzat alapú 
megfigyelőjének tervezése

1. BEVEZETÉS

A lineáris rendszerek irányítása viszonylag egyszerű, fontos szerepet töl-
tenek be az automata irányítás elméletben, a jelfeldolgozás és távközlés terü-
letén. A mindennapi életben azonban többnyire olyan rendszerekkel talál-
kozunk, amelyek nemlineáris tulajdonságokkal rendelkeznek. Nemlineáris 
szabályozással számos az életben fellépő problémát lehet ellenőrizni, kezelni, pél-
dául az 1-es típusú cukorbetegség modell-prediktív (MPC/RHC) szabályozása,[2] 

továbbá biológiai kártevőírtó rendszerekhez[3] a tenzorszorzat (TP) modell 
transzformáció alapú szabályozás is megfelelő. További példa a lineáris mátrix 
egyenlőtlenség (LMI) alapú H∞ szabályozása egy anaerob emésztési modellre.[4] 

A kutatásom két nemlineáris dinamikus modell TP transzformáció és megfigyelő 
alapú irányításának a tervezésén alapszik, amelyek a TORA (Translational Oscil-
lators with Rotating Actuator) rendszer és a két szabadságfokú repülőgépszárny 
modell (Nonlinear Aeroelastic Test Apparatus- NATA). A bemutatott módszert 
más nemlineáris rendszerekre is lehet alkalmazni.

A TP modell transzformáció alkalmas a nemlineáris állapottér modellek pa-
raméter változóinak stabilizálására. Erre azonnal alkalmazható az LMI módszer, 
amelynek adott feltételeivel lehet tervezni stabil szabályozót a rendszerhez. Az 
LMI előnyei közé tartozik, hogy numerikusan könnyedén megoldhatók és több-
féle feltétel, korlátozás adható meg.

[1]  SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD hallgató. Témavezető: Prof. Dr. 
habil. Kuczmann Miklós, egyetemi tanár, SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Au-
tomatizálási Tanszék.
[2] Hamza, Khan – Tar, József K. – Rudas, Imre – Kovács, Levente – Eigner, György: Receding 
Horizon Control of Type 1 Diabetes Mellitus by Using Nonlinear Programming, Hindawi Complexity, Cy-
ber-PhysicalControl, 2018.
[3]  Boonyaprapasorn, Arsit – Kuntanapreeda, Suwat – Ngiamsunthorn, Parinya Sa –
Pengwang, Eakkachai – Sangpet, Teerawat: Tensor Product Model Transformation-based Control 
for Fractional-order Biological Pest Control Systems, in Asian Journal of Control, 2020, 23/2.
[4]  Draa, K. Chaib – Voos, H. – Alma, M. – Zemouche, A. – Darouach, M.: An LMI-Based H∞ 
Discrete-Time Nonlinear State Observer Design for an Anaerobic Digestion Model, in IFAC-Papers On-
line, 2017, 50/1, pp. 11547–11552.
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A kutatást matematikai és numerikus modellezéssel valósítom meg, amely 
utóbbihoz a MATLAB szoftvert használom, illetve a TPtool nevű Toolbox-ot.

2. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

2.1. TP transzformáció

A nemlineáris rendszereket az általános TP transzformációval közelítem, 
majd az állapottér reprezentáció után az állapotegyenleteket átalakítom qLPV 
formába. A qLPV linearizálás során a kapott rendszer tulajdonságai megegyez-
nek a nemlineáris rendszer tulajdonságaival. Tekintsük a következő nemlineáris 
állapotteres alakot, állapotmegfigyelő nélkül:

(1)

(2)

Ezt átalakítom qLPV formába a nemlinearitás miatt:

(3)

(4)

(5)

ahol, x(t), u(t) és y(t) az állapotra, bemenetre, valamint a kimenetre vonatko-
zó vektorok. S(p(t)) a rendszermátrix és  ahol  egy paraméter, 

 pedig a transzformációs tér. Ezekután a TP modell transzformáció általános 
alakja a következő:

(6)

A TORA rendszer qLPV modellezése a következő:

(7)
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ahol.  A kétszabadságfokú repülőgép-
szárny modellhez tartozó rendszermátrix pedig a következő:

(8)

A használt paraméterek megtalálhatóak a következő publikációkban.[5] A (7) 
(8) rendszermátrixokat implementálom a MATLAB programban és ezután nu-
merikus módszereket alkalmazok.

A magasabb rendű szinguláris értékekre történő felbontás (HOSVD) nume-
rikus úton történő alkalmazása során a módszer előállítja a lineáris időinvari-
áns (LTI) rendszereket és a súlyfüggvényeket. A szimuláció során CNO (Closeto 
Normal) típusú súlyfüggvényeket alkalmazom:

[ST,w,sv]=hosvd(S,[1 1 1 0 0],1e-15);

A TORA rendszer TP transzformációjához szükség van a transzformációs térre, 
ami jelen esetben a következő: 

, rácsponton van definiálva. A nemlinearitást 
 okozza. A HOSVD meghatározza a súlyfüggvényeket. A HOSVD 

numerikus módon történő alkalmazása után a teljes LTI rendszerek száma  
5 x 2 = 10 LTI modell:

(9)
 

ami azt jelenti, hogy jelen esetben a TORA rendszert 10 db lineáris vertex mo-
dell kombinációjaként lehet definiálni. Az 1. ábrán látható a TORA rendszer TP 
transzformációjához tartozó CNO típusú súlyfüggvények. Észrevehető, hogy az 
első dimenzióban a rendszer felbomlik 5 súlyfüggvényre, a második dimenzióban 
pedig 2 súlyfüggvényre, tehát az első dimenzióban sokkal nagyobb a súlyfüggvé-
nyek komplexitása a nemlinearitás miatt.

A két szabadságfokú repülőgépszárny-modell  esetében  
a rácspont pedig szintén 137. A nemlinearitást    okozza. A súly-
függvények alakulását a 2. ábra szemlélteti. A vizsgált modell teljes LTI rendsze-
reinek száma 3 x 2 = 6:

[5]  Petres, Zoltán – Reskó, Barna – Baranyi, Péter: TP Model Transformation Based Control of the 
TORA system, Production Systems and Information Engineering, 2004, pp. 159–175. Baranyi Péter: 
Tensor-Product Model-BasedControl of Two-Dimensional Aeroelastic System, 2006, Journal of Guidance, 
Control and Dynamics, 29/2.
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(10)

 
A 2. ábrán látható, ahogyan a rendszer az első dimenzióban 3 súlyfüggvényre, a 
második dimenzióban pedig 2 súlyfüggvényre bomlik fel. 

1. ábra: CNO típusú súlyfüggvények a TORA rendszerre

2. ábra: CNO típusú súlyfüggvények a szárny modellre

2.2. Állapotmegfigyelő és szabályozó tervezése

Az LMI[6] stabilitási feltételek biztosítják a szabályozó és az állapotmegfigyelő 
egyidejű stabilitását. A megfigyelő és a szabályozó tervezése történhet külön is, 
azonban a TP transzformáció miatt célszerű őket egy LMI-be tervezni. A sza-
bályozó garantálja a nemlineáris rendszer stabilitását, a megfigyelőnek pedig a 

[6]  tanaka, k. – Wang, h. O.: Fuzzy Control Systems Design and Analysis: a Linear Matrix Inequality 
Approach, John Wiley&Sons, Inc., 2001.
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következő feltételnek kell megfelelnie:  jelöli a 
becsült állapotváltozókat, amelyeket a TP transzformáció alapú megfigyelő hoz 
létre. Ez azt jelenti, hogy az   és  között fellépő hiba 0-hoz tart. 

 
Az állapotmegfigyelő állapotteres struktúrája a következő:

(11)

(12)

ami alapján a TP transzformációs modell felírható:

(13)

3. ábra: Az állapotmegfigyelő és a szabályozó blokkdiagramja

(11)

(12)

A cél K erősítés meghatározása. A megfigyelő és a szabályozó globálisan, 
aszimptotikusan stabil, ha létezik olyan közös pozitív definit P mátrix, ahol 

 mátrixok a konvex optimalizálási módszerrel 
határozhatók meg. A használt LMI stabilitási feltételek a következők:
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(14)

(15)

(16)

(17)

ahol és 
ahol I a teljes LTI rendszerek számát jelöli. Az 

LMI-re vonatkozó feltételeket (14-17) implementáltam a MATLAB programban, 
a TPtool-t kiegészítve.

3. SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK

Ebben a fejezetben az LMI alapú szabályozó és az állapotmegfigyelő[7] MAT-
LAB környezetben történő szimulációja látható. Az alkalmazott transzformációs 
terek és a CNO típusú súlyfüggvény használatával az LMI megvalósítható (fea-
sible). Azonban léteznek olyan esetek, amikor az LMI nem megvalósítható a tu-
lajdonságok megváltoztatásával, jelen esetben ez nem áll fenn.

3.1. TORA rendszer

A transzlációs oszcillátor egy falhoz rögzített kocsiból áll, amelyet egy line-
áris rugó köt össze a fallal. A kocsi korlátozva van abból a szempontból, hogy 
csak egydimenziós mozgásra képes, tehát a mozgás vízszintes irányban történik. 
A kezdeti érték a következő:  . A 3. ábrán látható, hogy  
a rendszer néhány lengés után kb. 50 másodpercnél kezd stabilizálódni. A meg-
figyelő és a szabályozó között keletkező hiba különbsége szemmel láthatóan  
a 0-hoz konvergál, azonban a szabályozójel kisebb lengést mutat a megfigyelő 
esetében.

[7]  Tanaka, K. – Wang, H. O.: Fuzzy Regulators and Fuzzy Observers: A Linear Matrix Inequality Ap-
proach, in IEEE Proceedings of the 36th IEEE Conferenceon Decision and Control, 1997, pp. 1315–1320.
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4. ábra: A megfigyelt és szabályozott állapotok TORA esetén

3.2. Kétszabadságfokú repülőgépszárny modell

A vizsgált mechanikai modell[8] egy kétdimenziós, tipikus szárnyprofil víz-
szintes irányú áramlásban, amelynekmozgását két független szabadsági fok hatá-
rozza meg; függőleges elmozdulás(merülés), illetve a dőlésszög.

[8]  Takarics, Béla – Szöllősi, Alexandra – Vanek, Bálint: Tensor Product Type Polytopic LPV 
Modeling of Aeroelastic Aircraft, in IEEE Aerospace Conference, 2018, pp. 1–10.
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5. ábra: A megfigyelt és szabályozott állapotok repülőgép-szárnymodell esetén

 
A kezdeti érték a következő: . Látható, hogy a rendszer 
kb. 0.6 másodpercnél kerül stabil állapotba. A megfigyelő és a szabályozó között 
keletkező hiba különbsége szemmel láthatóan szintén a 0-hoz konvergál, azon-
ban a megfigyelő valamennyivel jobb eredményt ad, ugyanis kisebbek a lengések 
és egy-két tized másodperccel hamarabb stabilizálódik a rendszer; ez látható a 5. 
ábrán.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Mivel a mindennapi életben azonban többnyire olyan rendszerekkel találko-
zunk, amelyek nemlineáris tulajdonságokkal rendelkeznek pl. az autó kerekeire 
ható tapadási erő, az izom rugalmassága, biokémiai oszcillátorok az emberi test-
ben stb., ezért jelen kutatás ennek motivációjaképpen a nemlineáris rendszerek 
TP alapú állapotmegfigyelő módszer tervezésének bemutatásáról szól.
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A kutatás két nemlineáris rendszer TP modell transzformáció alapú szabályo-
zó és állapotmegfigyelő tervezését mutatja be, az LMI módszerével és a HOSVD 
alkalmazásával. Az egyik rendszer egy akadémiai példán alapszik; a TORA rend-
szer, a másik pedig egy gyakorlatban is használt modell; a két szabadságfokú re-
pülőgépszárny modell. 

Az LMI módszert olyan optimalizálási és automatizálási problémákra 
használják, amelyeket általában nehéz megoldani, de a konvex optimalizálással 
megoldhatók. Számos irányítástechnikai probléma megoldásához használható 
az LMI, mint például robusztus H∞ szabályozás, optimális LQG szabályozás, sú-
lyozott interpolációs problémák, robusztus pólusáthelyezés, sztochasztikus rend-
szerek szabályozása, kvadratikus stabilizálás, robusztus stabilizálás stb. Az LMI 
feltételek garantálják a vizsgált nemlineáris rendszerek globális aszimptotikus 
stabilitását, ezáltal a rendszerek stabilizálódnak. Mivel a TP transzformációval 
közelítettem a két nemlineáris rendszert, ezért a qLPV linearizálás megtartja a 
nemlineáris tulajdonságokat, tehát tulajdonképpen nem történik teljes lineari-
zálás.

A tanulmány bemutatja a TP transzformáció és az LMI együttes alkalmazá-
sának előnyeit. Ezen kívül a két nemlineáris rendszeren alkalmazott módszerek 
lehetővé teszik más, a mindennapi életben felmerülő nemlineáris rendszerek irá-
nyítási problémáinak kezelését, vagy megoldását.
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A J T A Y N É  K Á R O L Y F I  K I T T I [ 1 ]

Parametrikus tervezés alkalmazása az 
épületinformációs modellezésben (BIM)

1. BEVEZETÉS

Az épületek, illetve építmények tervezett élettartama átlagosan 50 év, így az 
épített környezet fenntarthatósága több évtizedre előre történő tervezést, gon-
dolkodást jelent.[2] Az építőipari beruházások során napjainkban egyre fontosabb 
szemponttá válik a fenntarthatóság és az élettartamra történő tervezés. Egy épü-
let teljesítményjellemzői (például energetikai hatékonysága) azonban túlnyomó-
részt már a koncepciótervek kidolgozása során eldől, a későbbi fázisokban vi-
szonylag csekély hatást gyakorolhatunk rá. Ugyanakkor a beépített építőanyagok 
jelentős környezetterheléssel bírnak, nagymértékben növelik az üvegházhatású 
gázkibocsátás, a talaj-, víz- és levegőszennyezés mértékét, így a megfelelő anyag-
választás kulcskérdés a fenntarthatóság szempontjából. Ezért kiemelten fontos  
a tervezési fázisban a különböző alternatív megoldások vizsgálata és összehason-
lítása, amely eredményeként az ideális megoldás kiválasztható. A gyakorlatban 
a koncepcionális tervezés a megrendelői igény pontosítását követően az épület 
formájának, tömegének, funkcióinak felvázolásával kezdődik, így az építészeti 
kialakítás nagyban meghatározza a tartószerkezeti kialakítást, illetve a lehetséges 
szerkezeti alternatívák és építőanyagok körét. Mivel az építészet és tartószerkezet 
egymástól nem elválasztható, ezért ebben a fázisban az építész a tartószerkezet 
tervezővel együttműködve, tapasztalati adatok alapján közelítő méretfelvétellel 
meghatározza a szerkezeti elemek kiindulási méretét (1. ábra).

[1]  SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tan-
szék, egyetemi adjunktus, Témavezető: Papp Ferenc, MTA doktor, egyetemi tanár, SZE Építész-, Építő- és 
Közlekedésmérnöki Kar, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék.
[2]  Gáspár László – Horvát Ferenc – Lublóy László: Közlekedési létesítmények élettartama, 2011, 
UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft., 2011, 324. o.
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1. ábra: A forma és a funkcionális igények meghatározzák a szerkezeti kialakítást

A részletes tervezés során a kiindulási méretek ellenőrzésre kerülnek, azon-
ban lényegi változtatás már nem történik. Így az alternatív megoldások vizsgála-
tára a koncepcionális tervezés ad lehetőséget. A különböző variációk létrehozása 
és komplex szempontrendszer szerinti kiértékelése azonban időigényes feladat, 
amelyet a hagyományos tervezési módszerek, valamint a feszes határidők ritkán 
tesznek lehetővé. A kutatás célja olyan módszer kidolgozása, melynek segítsé-
gével az építészeti koncepcióban meghatározott formai és funkcionális követel-
ményeket kielégítve különböző tartószerkezeti alternatívák gyors létrehozása és 
kiértékelése válik lehetővé. 

2. ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK

A kutatás során az épületinformációs modellezést (Building Information 
Modeling = BIM), valamint a parametrikus tervezési módszert alkalmazom. A 
hagyományos tervezési metódust az elmúlt évtizedekben fokozatosan felváltotta 
a modell alapú tervezés, majd az épületinformációs modellezés. A Lechner Tu-
dásközpont által kidolgozott BIM kézikönyv alapján: “A BIM olyan CAD-alapú 
tervezési módszerek összessége, amely lehetővé teszi az építmények létrehozá-
sában és üzemeltetésében érdekelt szereplők számára a virtuális térben történő 
együttműködést és információátadást. A BIM rövidítést Building Information 
Management-ként is értelmezhetjük, amely egy olyan folyamatra utal, ahol a 
BIM modell használata az építmény teljes életciklusára kiterjed.”[3] A BIM mód-
szer során ezért a háromdimenziós modellt a felhasználási célnak megfelelően 
adatokkal látjuk el, amely így lehetővé teszi a modell alapú szimulációk végzését, 
kimutatások és tervek készítését, támogatja a kivitelezési és fenntartási, karban-

[3]  Zagorácz Márk – Szabó Beatrix: BIM Kézikönyv, 1. Kötet. Bevezetés az épületinformációs model-
lezésbe, 1. kiadás, 2018, Lechner Nonprofit Kft, http://lechnerkozpont.hu/doc/terbeli-szolgaltatasok-atte-
kintes/lechner-tudaskozpont-bim-kezikonyv-1-kotet-1-kiadas.pdf.
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tartási folyamatokat. Számos szoftver képes a BIM alapú együttműködésre, me-
lyet a szabványosított, nyílt és szoftverfüggetlen fájlformátum, az IFC[4] (Industry 
Foundation Classes) alkalmazása tesz lehetővé. A modell vizsgálatához kutatá-
som során az Archicad 24 szoftvert alkalmaztam.

A BIM modellek létrehozásához a parametrikus tervezési módszert alkalmaz-
tam, melynek során a geometriát nem közvetlenül, hanem algoritmusok segít-
ségével hozzuk létre. Az egyes elemek közötti kapcsolatokat matematikai ösz-
szefüggésekkel és szabályokkal határozzuk meg, így végeredményben egy olyan 
hálózatot alkotunk, melyben minden elem kapcsolatban áll a többivel. Egyetlen 
paraméter változtatásával tehát az egész modell dinamikusan változik, így a 
módszer lehetővé teszi a különböző alternatívák gyors létrehozását. Ugyanakkor 
a parametrikus tervezés alkalmazása túlmutat a dinamikus 3D modellek létre-
hozásán; hatékonyan felhasználható különböző szimulációk végzésére, így pél-
dául tartószerkezeti,[5] energetikai és fenntarthatósági analízisekhez,[6] benapo-
zás-vizsgálathoz,[7] illetve különböző optimalizációs feladatokra. A parametrikus 
úton létrehozott modellt, illetve annak különböző variációit a BIM modelleknek 
megfelelő adattartalommal ellátva lehetővé válik az alternatív megoldások mo-
dell alapú, automatikus kiértékelése és egy döntéstámogató rendszer létrehozása. 
A parametrikus modellek létrehozásához a Rhinoceros és a Grasshopper szoftve-
reket alkalmaztam (2. ábra). Az Archicad szoftverhez a Grasshopper kiegészítőt 
felhasználva a két platform között élő kapcsolatot hozhatunk létre.

[4]  ISO 16739-1:2018 – Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility 
management industries. Part 1: Data schema.
[5]  Girardet, Alexis – Boton, Conrad: A parametric BIM approach to foster bridge project design 
and analysis, in Automation in Construction, 2021/126. szám, ISSN 0926-5805, https://doi.org/10.1016/j.
autcon.2021.103679.
[6]  Zhang, Ingyu – Liu, Nianxiong – Wang, Shanshan: Generative design and performance opti-
mization of residential buildings based on parametric algorithm, in Energy and Buildings, vol. 244., 2021, 
ISSN 0378-7788, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111033.
[7]  Eltaweel, Ahmad – SU, Yuehong: Parametric design and daylighting. A literature review, in Re-
newable and Sustainable Energy Reviews, 2017/73. szám, 1086-1103. o, ISSN 1364-0321,https://doi.or-
g/10.1016/j.rser.2017.02.011.



262

2. ábra: Parametrikusan létrehozott modell (Rhinoceros - Grasshopper)

3. TARTÓSZERKEZETI ALTERNATÍVÁK LÉTREHOZÁSA

A módszer kidolgozásához egy egyszerű nyeregtetős, ipari épületet választot-
tam, amely közbenső alátámasztással nem rendelkezik. A fesztávolság, az oszlop-
magasság és a tetőhajlásszög dinamikusan változtatható paraméterek (3. ábra).

3. ábra: Geometria parametrikus létrehozása (Grasshopper)

A példában vizsgált tartószerkezetet keretek alkotják, amelyre három alterna-
tív megoldást hoztam létre (4. ábra):

a. vasbeton oszlopokból és gerendákból álló keretet,
b. faoszlopokból és gerendákból álló keretet, illetve
c. acél oszlopokból és rácsos tartós lefedésből álló szerkezetet.
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4. ábra: Tartószerkezeti alternatívák

Mindhárom szerkezeti megoldás geometriai méretei ugyanazon paraméte-
rekből származnak, így a variációk automatikusan generálhatók és együtt változ-
tathatóak. Az acél rácsos tartó esetében a tartó magassága és a rácsrudak kiosz-
tása szintén parametrizált adat. A geometria kialakítását követően a következő 
lépés a szerkezeti elemek kiindulási keresztmetszeti méretének meghatározása. 
A közelítő méretfelvétel során a különböző típusú és anyagú tartószerkezeti ele-
mekre az Eurocode szabvány teherbírási és használhatósági határállapotaira vo-
natkozó követelményeiből levezetett, egyszerű összefüggéseket,[8] alkalmazzuk. 

5. ábra: Közelítő méretfelvétel

[8]  Kollár Lajos – Nédli Péter: Tartószerkezetek tervezése. Modellalkotás, közelítő számítások, 2002, 
Műegyetemi Kiadó, Budapest, 199, o. Kollár Lajos – Paládi-Kovács Ádám: Közelítő számítások, mé-
retfelvétel, 2006, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 75. o.
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Ezek a közelítő számítások nem helyettesítik a statikai számításokat, a váz-
latterv szintjén azonban a méretek felvételére alkalmazhatóak, figyelembe véve 
a hibalehetőségeket. Az 5. ábrán az egyszerű tartószerkezetek, azaz a vonalas- és 
felületszerkezetek közelítő méretfelvételének összefüggéseit láthatjuk acél, fa és 
vasbeton anyagú szerkezetek esetében. 

A kiindulási keresztmetszet tehát a fesztávolság, illetve az anyagminőség 
függvényében vehető fel. Ezeket az összefüggéseket a parametrikusan felépített 
hálózatba illesztettem, így a példában vizsgált keretszerkezet különböző anyaggal 
készített változatainak kiindulási keresztmetszetét a program automatikusan fel-
veszi, és a fesztávolság módosításával összhangban változtatja (6. ábra). 

6. ábra: Közelítő méretfelvétel az acél rácsos tartó rácsrúdjainak példáján  
(Grasshopper)

Az élő kapcsolatot kihasználva a Grasshopper-ben az Archicad-építész ele-
meit alkalmaztam, azaz oszlopokat és gerendákat hoztam létre, melyekhez 
különböző adatokat rendeltem. Minden elemnél szükséges megadni az Archi-
cad-en belüli építőanyagot, valamint az IFC klasszifikációt, amely a szoftverek 
közötti objektum-megfeleltetésnek az alapja. Ezen kívül az Archicad további ka-
tegóriákat alkalmaz: a tartószerkezeti funkciót, az átépítési kategóriát, valamint  
a helyzetet. A tartószerkezeti funkció felhasználásával az építész modellből stati-
kai vázat generálhatunk, a helyzet megadása az energetikai elemzésnél alkalmaz-
ható, míg az átépítési kategória az átalakítások esetében használható a felmérési, 
bontási, tervezett állapot automatikus megjelenítésére. Ezen kívül, további ada-
tok is tetszőlegesen megadhatók, melyek szintén mentésre kerülhetnek az IFC 
struktúrában.Az alábbi példában a szilárdsági osztályt, a térfogatsúlyt, a geomet-
riai méretekből és térfogatsúlyból számított önsúlyt, a hőtágulási együtthatót és  
a hőkapacitást határoztam meg (7. ábra, jobbra).
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7. ábra: Objektum adatokkal való feltöltése a fa gerenda példáján (Grasshopper)

Az alkalmazható anyagminőségeket panelek felhasználásával, adatbázisszerűen il-
lesztettem a hálózatba, melyből az index segítségével beállítható a felhasználni kívánt 
sor (7. ábra, balra). Míg az Archicad-ben ezek az adatok egyénileg, objektumonként 
vagy építőanyag szerint definiálhatók, a parametrikus tervezés lehetővé teszi az ada-
tok egymásra való hivatkozását, logikai és matematikai összefüggések alkalmazását.

4. ADATOK KIGYŰJTÉSE

A Grasshopper-ben meghatározott, parametrikusan változtatható modell ele-
mek és a hozzájuk tartozó adatok párhuzamosan megjeleníthetők Archicad-ben 
is (8. ábra).

8. ábra: Archicad-ben megjelenő modell elemek és adatok a fa keret példáján
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Az egyes szerkezeti megoldások számszerű eredményei a geometriai mére-
tek és a bevitt adatok alapján az Archicad-ben listázhatók. Az elemlisták alkal-
mazásával a kigyűjtött adatsor, azaz a vizsgált szempontrendszer dinamikusan 
változtatható, az eredmények összehasonlíthatók. Az 1. táblázatban az acél keret-
szerkezet példáján keresztül látható az automatikusan generált, tovább bővíthető 
adatsor.

1. táblázat: Acél keretszerkezet kigyűjtött adatai (Archicad)

5. ÖSSZEFOGLALÁS, TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK

Jelen kutatás a parametrikus úton létrehozott szerkezeti alternatívák közelítő 
méretfelvételének, valamint BIM alapú kiértékelésének módszertani kidolgozá-
sára irányult. Bár a parametrikus tervezés viszonylag ritkán alkalmazott mód-
szer, a hazai építészek körében túlnyomórészt használt Archicad-et kombinálva 
a Grasshopper-rel, ismerős szoftverkörnyezetben egészíthetjük ki a korábban is 
használt modell elemeket parametrikus tulajdonságokkal, amely új eszközöket 
ad a tervezéshez. A bemutatott módszer több irányban is tovább fejleszthető. A 
Grasshopper-Archicad élő kapcsolat rendkívül hatékonynak bizonyult a szerke-
zeti variációk gyors létrehozásában. A modell adatokkal való feltöltése fél-au-
tomatikusan történt, az Archicad alapadatok megadása gördülékeny, azonban 
az egyéb IFC adatok felvitele jelenleg a Grasshopper-en belül létrehozott listák 
használatával történik. Ez tovább fejleszthető, amennyiben más szoftverek által 
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használt külső adatbázisokra hivatkozunk, így elkerülve a dupla adatbevitelt és 
egyszerűsítve az adatbázis módosítási, bővítési folyamatait. Az adatok kiérté-
keléséhez szükséges továbbá egy döntési modell és komplex szempontrendszer 
felállítása, amely objektíven képes értékelni az alternatív megoldásokat különbö-
ző, összetett célok (pl. minimális ökológiai lábnyom adott költségkeret mellett) 
esetében. A tartószerkezeti variációkon túl a módszer kiterjeszthető az egyéb, 
nem teherhordó épületszerkezeti elemekre, melyek szintén meghatározó szere-
pet töltenek be az építmények környezetterhelése és energiahatékonysága szem-
pontjából.

A felhasznált szoftverkörnyezet ugyancsak számos további lehetőséget biz-
tosít a szakági együttműködésre (9. ábra): egyrészt a Grasshopper-hez fellelhe-
tő kiegészítők segítségével a szoftveren belül elvégezhető a tartószerkezeti vagy 
energetikai analízis, másrészt élő kapcsolat alakítható ki a ConSteel acélszerke-
zeti analízisre alkalmas szoftverrel, valamint a FEM-Design véges elemes prog-
rammal. 

9. ábra: Az alkalmazott szoftverkörnyezet további lehetőségei

Az Archicad kapcsolatot felhasználva az adatok megadását követően a szer-
kezetelemzési modell automatikusan generálásra kerül, amely SAF (Structural 
Analysis Format) formátumban közvetlenül felhasználható az AxisVM véges ele-
mes szoftverben. Az egyes programok között élő kapcsolat hiányában az Open-
BIM megközelítést alkalmazva, IFC fáljformátumban is lehetséges az adatátvitel. 

A parametrikus tervezés és a BIM módszer integrálása egyelőre kihaszná-
latlan erőforrás az építészeti, tartószerkezeti és egyéb szakági tervezési folyama-
tokban. Alkalmazása hozzájárulhat az építmények energiahatékonyságához és 
fenntarthatóságához, támogathatja a döntési folyamatokat, valamint korszerű 
technológiákkal ötvözve (pl. mesterséges intelligencia) hosszútávon jelentős sze-
repet kaphat az optimalizációs folyamatokban.
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B U I C S  L Á S Z L Ó [ 1 ]

Igényalapú logisztikai szolgáltatások  
folyamatainak vizsgálata

1. BEVEZETÉS

Az igény alapú szállítási megoldások lehetővé teszik az ügyfelek számára, 
hogy a számukra megfelelő időben és helyen rendeljenek árut vagy foglalják le 
útjukat, rugalmas élményt nyújtva mind az ügyfelek, mind a szolgáltatók számá-
ra. Ebben az adaptív szolgáltatásban nagy szerepet kapnak a technológiai meg-
oldások, amelyek biztosítják a gyors és könnyen használható kommunikációs 
csatornákat az ügyfelek és a szolgáltatók között.[2]

A szakirodalom alapján az igény szerinti közlekedési rendszereknek számos 
további előnye van, beleértve a forgalmi torlódások mérséklését, ezáltal csökkent-
ve a légszennyezést, amivel fenntarthatóbb közlekedési alternatívákat kínálnak  
a városi területeken.[3] A meglévő tranzithálózatokat kiegészítő rendszerek biztosítása 
szintén az előnyök közé tartozik, ezzel is növelve az általános mobilitást, mivel ezek 
a szolgáltatások magas szintű szállítási igényeket képesek hatékonyan kielégíteni.[4]

Az igény alapú szolgáltatások használata során a potenciális utasokat több 
kulcsfontosságú tényező is befolyásolja: az idő, mivel a gyorsabb utazási módokat 
részesítik előnyben, a minőség, mivel előnyben részesítik az igényeiknek megfe-
lelő feltételeket biztosító utazási módokat, valamint a költség, mivel a jövedel-
mükhöz képest megfizethető közlekedési szolgáltatásokat preferálják. Az igény 
szerinti szállítási szolgáltatások akkor tekinthetők sikeresnek, ha képesek kielé-
gíteni a fuvarozási igényeket, amelyeket a szokásos tömegközlekedési rendszerek 
nem tudnak lebonyolítani, mert sem rugalmasságban, sem hatékonyságban nem 
felelnek meg a vásárlói igényeknek.[5]

[1]  SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, egyetemi adjunktus, Témavezető: Dr. Süle 
Edit, egyetemi docens. 
[2]  Bartucz, Cs. – Buics, L. – Horvath, A. – Süle, E.: Process based approach of adaptive transporta-
tion services - identification of timegaps, in 12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommu-
nications, 2021 (b). 
[3]  Bartucz, Cs. – Buics, L. – Horvath, A. – Süle, E.: Possibilities of adaptive services in mobility and 
city logistics, in 12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, 2021 (a).
[4]  Speranza, M. G. – Archetti, C. – Weyland, D.: A simulation study of an on-demand transporta-
tion system, in International Transactions in Operational Research, 2016, p. 25.
[5]  Logan, Be P.: Best practice demand-responsive transport (DRT) policy, in Road and Transport Re-
search, 2007, 16, pp. 50–59.
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Ebben az adaptív szolgáltatási kontextusban nagy szükség van a folyamat 
alapú megközelítésekre a szolgáltatásfejlesztés és -üzemeltetés tekintetében, mi-
vel az igény szerinti szolgáltatásnyújtás összetettsége holisztikus áttekintést igé-
nyel, amely szem előtt tartja mind a folyamatosan változó vevői igényeket, mind 
a szolgáltatások fontosságát. Technológiát, azaz egy megfelelően megtervezett 
szolgáltatási platformot, valamint a szolgáltatási folyamat időtartamát, beleért-
ve a felkínált szolgáltatástípus főbb lépései közötti lehetséges időbeli eltéréseket  
a végrehajtás során.[6]

Jelen cikk célja, hogy egy rövid szakirodalmi áttekintés segítségével általá-
nos leírást adjon az igény szerinti szállítási szolgáltatásokról, és rávilágítson  
a folyamatban résztvevő szereplők egymás közötti kapcsolataira, valamint az idő 
fontosságára, különös tekintettel a várakozási időkre.

2. IGÉNYALAPÚ LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

Az igényalapú szállítási szolgáltatások az ügyfelek egyéni elvárásaihoz jobban 
igazodó, adaptívabb, dinamikusabb utazási mód iránti igényre válaszul jelentek 
meg. A Transportation Demand Management (TDM) általában olyan stratégi-
ákat foglal magában, amelyek célja a közlekedés hatékonyságának növelése az-
által, hogy nem egyszemélyes (non-SOV) utazási szolgáltatásokat nyújtanak az 
utasoknak, és vonzóbbá teszik ezeket a szolgáltatásokat a hagyományos egyutas 
járművekhez (SOV) képest. A non-SOV szolgáltatási ajánlatok fokozott igénybe-
vétele megnövekedett útkapacitást, csökkent forgalmi torlódásokat és fenntart-
hatóbb közlekedési hálózatot eredményez.[7]

A szakirodalom szerint az on-demand szállítási szolgáltatásokat (ODT) számos 
további néven ismerik. Beszélhetünk keresletérzékeny szállításról (Demand-respon-
sive transport - DRT), keresletérzékeny tranzitról (Demand-Responsive Transit),[8] 
keresletérzékeny szolgáltatásról (Demand-Responsive Service),[9] mikrotranzitról, 
betárcsázó tranzitról (Dial-a-Ride transit - DART), rugalmas szállítási szolgáltatá-
sokról (Flexible Transportation Services).[10] További esetekben ismert úgy is mint 
mobilitás mint szolgáltatás (MaaS) vagy Flexible Mobility On Demand (FMOD).[11]

[6]  Bellini, C. – Dellepiane, G. – Quaglierini, C.: The demand responsive transport services: Italian 
approach, in Sucharov, L. J. – Brebbia, C. A. (eds.): Urban Transport IX: Urban Transport and the Envi-
ronment in the 21st Century, 2003, vol. 14, p. 63.
[7]  Speranza, M.G. – Archetti, C. – Weyland, D.: i. m. 25.
[8]  Bellini, C. – Dellepiane, G. – Quaglierini, C.: i. m. p. 63.
[9]  Logan, Be P.: i. m. 50–59.
[10]  Ferreira, L. – Charles, P. – Tether, C.: Evaluating flexible transport solutions, in Transportation 
Planning and Technology, 2007, 30, pp. 249–269.
[11]  Speranza, M. G. – Archetti, C. – Weyland, D.: i. m. 25.
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Az igény szerinti szállításnál az ügyfelek általában egyéni, megosztott vagy 
kvázi közösségi közlekedési módokat alkalmaznak, ahol a járműveknek nincs 
fix útvonala, dinamikusan alkalmazkodva az ügyfelek idő- és helyigényéhez, egy 
bizonyos pontig, az adott szolgáltatástípustól függően.[12] Ezen szolgáltatások jár-
művei általában kérésük szerint veszik fel és szállítják le az utasokat.[13] A DRT 
rendszerek egyik elterjedt megvalósítása az úgynevezett kiscsoportos szolgál-
tatások, vagy az olyan helyeken történő szállítási szolgáltatás,[14] ahol alacsony  
a rendszeres utasigény, és van példa idősek vagy fogyatékkal élők szállítására 
épülő szolgáltatásokra is.[15]

A szakirodalom alapján tömegközlekedési szolgáltatók esetében is az igény 
szerinti közlekedési megoldások kerültek a középpontba az utóbbi időszakban, 
amelyek célja a meglévő hálózatok és kapacitások fejlesztése, valamint a jövő-
beni hatékonyság és eredményesség növelése.[16] Ezek az adaptív szolgáltatások 
megkönnyíthetik az utasok hozzáférését a főbb tömegközlekedési módokhoz  
a meglévő hálózatok kiegészítő megoldásként történő rugalmas összekapcsolásá-
val a digitalizáció és a technológiai fejlesztések segítségével,[17] amelyek lehetővé 
teszik az elérhető szolgáltatások, forgalmi információk és jegyértékesítés valós 
idejű áttekintését egyetlen platformon belül.[18]

Az igény szerinti fuvarozási szolgáltatások legelterjedtebb formája a taxi-szol-
gáltatás többféle változattal.[19] Az igény szerinti szállítási módok számos új for-
mája jelent meg, mint például a telekocsi és az autómegosztás egyéni szabályzat-
tal, teljesítmény- és szolgáltatási szintekkel, amelyek manapság a szolgáltatások 
széles skáláját kínálják az ügyfeleknek.[20] A szakirodalom az autómegosztást 

[12]  Brake, J. – Mulley, C. – Nelson, J. D. – Wright, S.: Demand responsive transport: towards the 
emergence of a new market segment, in Journal of Transport Geography, 2004, 12, pp. 323–337.
[13]  Cordeau, J. F. – Laporte, G.: The dial-a-ride problem: Models and algorithms, in Annals of Oper-
ations Research, 2007, 153, pp. 29–46.
[14]  Grootenboers, F. – De Weerdt, M. – Zargayouna, M.: Impact of competition on quality of 
service in demand responsive transit, in Sucharov, L. J. –Brebbia, C. A. (eds.): Multiagent System Tech-
nologies, Lecture Notes in Computer Science, 2010, vol. 6251, pp. 113–124. 
[15]  Palmer, K. – Dessouky, M. – Abdelmaguid, T.: Impacts of management practices and advanced 
technologies on demand responsive transit systems, in Transportation Research A, 2004, 38, pp. 495–509.
[16]  Cuevas, V. – Estrada, M. – Salanova, G. – Josep, M.: Management of On-demand Transport Ser-
vices in Urban Contexts, Barcelona Case Study, in Transportation Research Procedia, 2016, 13, pp. 155–165.
[17]  Mulley, C. – Nelson, J. D.: Flexible transport services: A new market opportunity for public trans-
port, in Research in Transportation Economics, 2009, 25, pp. 39–45.
[18]  Uchimura, K. – Takahashi, H. – Saitoh, T.: Demand responsive services in hierarchical public 
transportation system, in IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2002, 51, pp. 760–766.
[19]  Boyaci, B. – Konstantinos, G. Zografos – Geroliminis, N.: An optimization framework for the 
development of efficient one-way car-sharing systems, in European Journal of operation Research, 2015, pp. 
718–733. Brake, J. – Mulley, C. – Nelson, J. D. – Wright, S.: Key lessons learned from recent experience 
with flexible transport services, in Transport Policy, 2007, 14, pp. 458–466.
[20]  Shaheen, S. A. – Cohen, A. P.: Carsharing and personal vehicle services: Worldwide market devel-
opments and emerging trends, in International Journal of Sustainable Transportation, 2013, 7/1, pp. 5–34.
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olyan mobilitási szolgáltatásként határozza meg, amely magasabb szintű rugal-
masságot kínál alacsonyabb költségek mellett, ugyanakkor hozzájárul a fenntart-
hatósághoz.[21]

A városi mobilitási közlekedési szolgáltatások általában olyan nagy, kollek-
tív modellekre összpontosítanak, mint a buszok, metrók vagy vonatok, ahol  
a kiépített hálózat és a menetrend rugalmatlansághoz vezet, és az ügyfeleknek 
alkalmazkodniuk kell a kínált nyilvános hálózat körülményeihez.[22] A hiányos-
ságok kiküszöbölésére az igény szerinti közlekedési szolgáltatások, mint például 
a hagyományos taxi-szolgáltatások,[23] a carsharing, a telekocsi vagy a MaaS meg-
oldások a rugalmasság és a mobilitás növelését célozzák a változó kereslethez 
dinamikusan alkalmazkodva, azonban ezek a szolgáltatások magas szintű irányí-
tást igényelnek,[24] mivel a szolgáltatóknak számos kihívással kell megbirkózni  
a politika, az optimalizálás és a hatékonyság terén.[25]

Az általános tömegközlekedés esetében a lakosság számára egyenlő feltételek-
kel és díjszabással elérhető push típusú tömegközlekedési szolgáltatásról beszélünk, 
amely az általános szolgáltatási feltételek alapján működik, menetrend szerint mű-
ködik, és általában állami támogatásból finanszírozva, utasonkénti viteldíjjal. Az el-
terjedt tömegközlekedési módok közé tartoznak az autóbuszok, trolibuszok, villa-
mosok és vonatok, metró és kompok, amelyek egy-egy előre elkészített menetrend 
és útvonal szerint közlekednek, függetlenül az utasok számától.[26]

Az igény szerinti tömegközlekedés a szolgáltatások szélesebb körét jelenti, 
nem csak a taxikat, hanem például a telekocsi-szolgáltatásokat is, mint például 
az Uber vagy Lyft, vagy az autóbérlés.[27] Az igény szerinti szállítás tartalmazza 
mindazokat a hibrid megoldásokat, amelyeket részben vagy egészben hivatalos 
fuvarozási ügynökségek vagy más magánvállalkozások biztosítanak. A szolgál-
tatások rugalmasságban és testreszabhatóságban különböznek egymástól. A tel-
jesen személyre szabott kereskedelmi igény szerinti szolgáltatások jellemzően 
inkább az egyéni vagy kisebb utascsoportok utazásának optimalizálására össz-
pontosítanak a várakozási és utazási idő csökkentése érdekében.[28]

[21]  Sohani, L. – Hussein, D. – Rusul, A. – Saeed, B.: Flexible Mobility On-Demand: An Environmen-
tal Scan, in Sustainability, 2019, 11. p. 1262. Wong, K. I. – Wong, S. C. – Yang, H.: Modeling urban taxi 
services in congested road networks with elastic demand, in Transportation Research Part B 35, 2001, pp. 
819–842.
[22]  Cuevas, V. – Estrada, M. – Salanova, G. – Josep, M.: i. m.
[23]  Lioris, J. E. – Cohen, G. – La Fortelle, A.: “Evaluation of Collective Taxi Systems by Discrete-Event 
Simulation”, Proceedings of the ITE Western District, San Francisco, 2010.
[24]  Mulley, C. – Nelson, J. D.: i. m. 
[25]  Salanova, J. M. – Estrada, M. – Aifadopoulou, G. – Mitsakis, E.: A review of the modeling of 
taxi services, in Procedia and Social Behavioral Sciences, 2011, 20, pp. 150–161.
[26]  Cuevas, V. – Estrada, M. – Salanova, G. – Josep, M.: i. m. 
[27]  Cuevas, V. – Estrada, M. – Salanova, G. – Josep, M.: i. m. 
[28]  Grootenboers, F. – De Weerdt, M. – Zargayouna, M.: i. m. 
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Az igény szerinti tömegközlekedés a központi helyekre tartó vagy onnan 
induló utascsoportok utazásának optimalizálására összpontosít, kedvezményes 
áron, és figyelembe veszi a hatékonysági szempontokat.[29] Ez viszonylag hosz-
szabb várakozási és utazási időt eredményezhet az igény szerinti szolgáltatások-
hoz képest, és nagyobb valószínűséggel jár majd közös utazásokkal, azonban 
ezek a megoldások jelentős lehetőségeket kínálnak az alacsonyabb sűrűségű, 
utolsó mérföldes szolgáltatásokra, hatékonyabb szolgáltatást nyújtva jobb ügy-
félszolgálati minőséggel.[30]

Az igény szerinti szolgáltatások minőségének biztosítása mind az ügyfél, 
mind a szolgáltató esetében elengedhetetlen.[31] A szolgáltatásteljesítmény egyik 
legfontosabb eleme az idő, amely a szolgáltatási folyamat fontos mértékegysége-
ként jelenik meg.[32] Az átfutási idő a teljes folyamat hosszát jelenti, a megrendelő 
ezen keresztül érzékeli, hogy milyen gyors a nyújtott szolgáltatás.[33] A várakozá-
si idők vagy időbeli hézagok befolyásolják a vevői elégedettséget, a szolgáltatás 
működésének hatékonyságát, azonban eltérően érzékeli őket az ügyfél és a szol-
gáltató.[34] A rugalmasabb, a polgárok igényeihez jobban igazodó szolgáltatások 
kialakítása érdekében az első lépés mindig a meglévő folyamatok alapos vizsgá-
lata kell, hogy legyen, hogy meg lehessen határozni, min kell változtatni, hogy 
adaptívabb legyen.[35] Ebben a folyamatban létfontosságú az időhöz kapcsolódó 
szolgáltatási jellemzők tervezése és mérése számszerűsített célszámok és kulcs-
fontosságú teljesítménymutatók segítségével.[36]

A szervezeti teljesítménymérési modellek célja, hogy különböző teljesítmény-
perspektívák figyelembevételével holisztikus képet nyújtsanak a szervezet telje-
sítményéről.[37] Vannak olyan teljesítménymérési modellek is, amelyek kevésbé 
holisztikusak és többnyire egyetlen üzleti folyamatra összpontosítanak, mint pél-
dául a statisztikai folyamatvezérlés, vagy a folyamatteljesítmény-mérő rendsze-

[29]  Uchimura, K. – Takahashi, H. – Saitoh, T.: i. m. 
[30]  Wong, K. I. – Wong, S. C. – Yang, H.: i. m. 
[31]  Barrios, J. A. – Doig, J. C.: Fleet sizing for flexible carsharing systems: a simulation-based ap-
proach, in Proc. Transportation Research Board 93rd Annual Meeting, 2014.
[32]  Buics, L. – Süle, E.: Service Process Excellence in Public Services, in Proceedings of the ENTRENO-
VA – Enterprise Research In Novation Conference (Online), 2020 (b), 6/1, pp. 173–186.
[33]  Parasuraman, A. – Zeithaml, V. A. – Berry, L. L.: “A conceptual model of service quality and its 
implications for future research”, in Journal of Marketing, 1985, vol. 49, pp. 41–50.
[34]  Neely, A.: The evolution of performance measurement research, in Int J Oper Prod Manag, 2005, 
5/12, pp. 1264–1277.
[35] Paul, O. – McSharry, P.: Public Transportation Demand Analysis: A Case Study of Metropolitan 
Lagos, 2021.
[36]  Yan-Qiu, Liu – Hao, Wang: Optimization for logistics network based on the demand analysis of 
customer, 2016, pp. 4547–4552.
[37]  Buics, L. – Süle, E.: Statistical analysis of Hungarian public service processes for key performance 
indicator measurement, in  Hungarian Statistical Review, 2020 (a), 3/2, pp. 71–98.
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rek, amelyek az időt, a költségeket, a minőséget és a rugalmasságot azonosítják az 
üzleti folyamatok teljesítményének tipikus aspektusaiként.[38]

A szakirodalom határozottan egyetért abban, hogy a teljesítménymutatók 
szervezetfüggőek, és a szervezet célkitűzéseiből, stratégiájából, küldetéséből és 
jövőképéből kell származtatni őket. A szakirodalomban konszenzus alakult ki 
a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatók kombinálásának szükségessé-
géről is.[39] Mindazonáltal úgy tűnik, továbbra is nézeteltérés van abban, hogy az 
objektív és a szubjektív mutatókat össze kell-e kapcsolni, és a legtöbb szószóló 
az objektív mutatókat részesíti előnyben.[40] A szakirodalom több időbeli teljesít-
ménymutatót is azonosít az üzleti folyamatmodellekre vonatkozóan, amelyeket 
nem csak a tudósok, hanem a gyakorlati szakemberek is gyakran használtak ku-
tatásaik során, mint például az áteresztőképesség, a várakozási idő, a feldolgozási 
idő, az átfutási idő és az időben történő szállítás.[41] Ezek a leggyakrabban alkal-
mazott mérőszámok a folyamattervezésben, fejlesztésben és vezérlésben is.[42]

• Az áteresztőképesség az időegység alatt kiszolgált ügyfelek száma. Általá-
ban az alapján mérhető, hogy adott idő alatt hány tételt (vevőt, anyagot és 
információt) lehet feldolgozni. Általában az áteresztőképesség a termelés 
vagy a szolgáltatás sebessége, vagy az a sebesség, amellyel valamit feldol-
goznak.

• A várakozási idő a szolgáltatás minőségének is fontos mutatója, ez a teljes 
időtartam, amely egy intézkedés (megrendelés, szolgáltatás) kérése és an-
nak bekövetkezése között eltelt. A várakozási idő egy folyamat időrésének 
tekinthető, amely legalább az egyik érintett számára haszontalanul telik el.

• A feldolgozási idő az az idő, amelyre egy gépnek vagy szolgáltatónak 
szüksége van ahhoz, hogy az inputokat késztermékké vagy szolgáltatássá 
alakítsa. Az egyes termékek vagy szolgáltatások feldolgozási idejének mi-
nimalizálása fontos célja a vállalatoknak, de ez a szolgáltatás minőségét is 
veszélyeztetheti.

• Az átfutási idő általában az az idő, amely a folyamat megkezdésétől  
a befejezéséig eltelik. Tartalmazza a feldolgozási és várakozási időket is.  
A gyártásban az átfutási idő a megrendeléstől a kiszállításig szükséges 
időt jelenti. 

• Az időben történő szállítás a késztermékek és az időben történő szállítá-
sok arányának mérésére vonatkozik. Ez az arány az adott időszakon belül 
leszállított egységek teljes számában van kifejezve.

[38]  Parasuraman, A. – Zeithaml, V. A. – Berry, L. L.: i. m. 
[39]  Buics, L. – Süle, E. (2020a): i. m. 
[40]  Buics, L. – Süle, E. (2020b): i. m. 
[41]  Neely, A.: i. m. 
[42]  Parasuraman, A. – Zeithaml, V. A. – Berry, L. L.: i. m. 
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3. ÖSSZEFOGLALÁS

Az igény szerinti fuvarozási szolgáltatások azért jelentek meg, hogy kielé-
gítsék az ügyfelek növekvő igényét egy adaptívabb, rugalmasabb utazási mód 
iránt, az igényeknek megfelelő fel- és kiszállítás lehetőségével. Az ilyen típusú 
szolgáltatások lebonyolításában kiemelt jelentősége van a digitalizációnak és  
a fejlett technológiai megoldásoknak, amelyek lehetővé teszik a gyors és egysze-
rű kommunikációs csatornák használatát az ügyfelek és a szolgáltatók között. 
A szakirodalom szerint az igény szerinti szolgáltatások a testreszabás mértéke 
alapján megkülönböztethetőek, akár kereskedelmi megoldásokról, akár közszol-
gáltatásokról beszélünk. Az igény szerinti kereskedelmi szolgáltatások szélesebb 
működési területtel rendelkeznek, míg a tömegközlekedési rendszerek leginkább 
ott alkalmazhatók, ahol nincs elegendő kereslet a menetrend szerinti tömegköz-
lekedési megoldásra.

Az igény szerinti fuvarozási szolgáltatások típusától és alkalmazási területétől 
függetlenül integrált megközelítést igényelnek, mivel komplex szolgáltatási fo-
lyamatokról van szó, ahol az időbeli hiányosságok azonosítása és kezelése döntő 
jelentőségű az ügyfelek számára szükséges rugalmasság és hatékonyság biztosí-
tása érdekében. Emiatt a teljesítménymérés mind az üzleti, mind a szolgáltatási 
szinten fontos kérdés a kínált szolgáltatás minőségének biztosítása és fenntartása 
érdekében, de a szolgáltatóknak azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy a teljesít-
ménymutatók szervezetfüggőek, és a szervezet jellemzőiből származtathatók.

Az adaptív szolgáltatásokat több tényező is befolyásolja, így ezen szolgáltatá-
sok sikere nagymértékben függ az időhiányok számának és hosszának hatékony 
kezelésétől, szem előtt tartva az ügyfelek elvárásait és a felmerülő igények eltérő 
jellemzőit.
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K Á L M Á N  J Á N O S [ 1 ]

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének 
rendszere és legfontosabb modelljei

1. BEVEZETÉS

A modern társadalom végtelenül bonyolult organizmusként működik. Ennek 
az összetett rendszernek a gazdaság csak egy az alrendszerei közül. A pénzügyi 
rendszer[2] részét képező pénzügyi közvetítőrendszer pedig a modern piacgaz-
daság egyik legfontosabb és leginnovatívabb szegmense. A pénzügyi közvetítő-
rendszer a pénz keresletének és kínálatának találkozását biztosító szervezetek – 
pénzügyi szervezetek – összessége.[3] A legtöbb szerző – éppen ezért – a pénzügyi 
közvetítőrendszert a gazdaság éltető vérkeringésének tekinti, amely összefűzi 
egymással a termékeket, szolgáltatásokat és a pénzforrásokat a hazai és a nem-
zetközi piacokon.[4] A pénzügyi közvetítőrendszer kialakulásához, mai állapo-
tának létrejöttéhez hosszú fejlődési folyamat vezetett,[5] amely egyes állomásain 
változtak azok az okok is, amelyek megalapozzák az állami beavatkozást a pénz-
ügyi közvetítőrendszer működésébe. Amely azonban állandó, hogy a pénzügyi 
közvetítőrendszer stabil és biztonságos működéséhez szükséges az önszabályozó 
mechanizmusok mellett a szigorú közigazgatási típusú kontroll intézményeinek 
a biztosítása is, vagyis szükséges a pénzügyi közvetítőrendszer közigazgatási fel-
ügyelete. E rövid tanulmány a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének rend-
szerét és legfontosabb modelljeit mutatja be.

1.1. A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének rendszere

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete több szempont alapján csoportosít-
ható. Csoportosítható egyrészt a felügyelt szektorok alapján: pénzpiac, tőkepiac, 

[1]  Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási és Pénzügyi Jogi 
Tanszék. Témavezető: Dr. habil Lapsánszky András tanszékvezető egyetemi docens, Deák Ferenc Állam- 
és Jogtudományi Kar, Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék.
[2]  A pénzügyi rendszer három alrendszere különíthető el: a) a monetáris rendszer; b) a pénzügyi piac; 
valamint c) a fiskális rendszer.
[3]  Simon István (szerk.): Pénzügyi jog I., 2007, Osiris Kiadó, Budapest, 35. o.
[4]  Ld. Samuelson, Paul A. – Nordhaus, William D.: Közgazdaságtan, 2012, Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 410. o.
[5]  Ld. részletesen: Chambers, David – Dimson, Elroy (eds.): Financial market history, 2016, Univers-
ity of Cambridge.
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biztosítási piac és pénztári piac felügyelete. Másrészt – rendszeralkotás szem-
pontjából fontosabb módon – csoportosítható a felügyelet típusa szerint is, amely 
alapján alapvetően két dimenziót különböztethetünk meg: 

a. a makroszintű (makroprudenciális) és 
b. a mikroszintű felügyeletet. 
A makroszintű felügyelet kizárólag a pénzügyi rendszer stabilitásának bizto-

sítására irányul, amelyre tekintettelmakroprudenciális felügyeletnek is nevezzük. 
A makroprudenciális felügyelet közvetlen célja, hogy korlátozza a rendszerszin-
tű kockázatokat, amelyek a pénzügyi rendszer egészének (monetáris és fiskális 
szféra, valamint a pénzügyi piac) válságáhozvezethetnek. A makroprudenciális 
elemzésnek a rendszerkockázatoknak alapvetően két dimenziójával kell foglal-
koznia. Először is vizsgálnia kell a kockázatok szektorok közötti megoszlását, 
vagyis azt, hogy adott pillanatban milyen típusú és mekkora mértékű kockázat 
jellemzi a közvetítőrendszer egyes alegységeit. Itt számba kell venni az azonos 
típusú, valamint az egymással összefüggő, egymást felerősítő kockázatokat, és a 
kritikus mérték megjelenésekor a hatóságnak figyelmeztető üzenetet kell meg-
fogalmazni a piac és a szabályozók számára vagy rendszerszintű intézkedéseket 
kell bevezetnie. Másodszor pedig vizsgálandó az ún. idődimenzió, melyre eddig 
kevesebb figyelem irányult. Az idődimenzióra épülő elemzés azt vizsgálja, hogy 
a rendszerszintű kockázatok időben hogyan alakulnak, illetve hogy a közvetí-
tőrendszer szereplőinek magatartása hogyan erősíti fel ezeket a kockázatokat.[6]

Fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy a hitelintézeteken és pénzügyi 
vállalkozásokon kívüli pénzügyi közvetítő intézmények makroprudenciális esz-
közökkel jelenleg csak közvetett módon szabályozhatók. Minderre tekintettel 
a makroprudenciális felügyelet ugyan a teljes pénzügyi rendszer stabilitásának 
biztosítását célozza és az elemzések, valamint jogi kötőerővel nem rendelkező 
eszközök a teljes pénzügyi rendszerre gyakorolnak hatást, azonban kifejezetten 
makroprudenciális célú jogi eszközök elsősorban a hitelintézeti szektorra (ide 
értve a pénzügyi vállalkozásokat is) irányulnak.

A makroprudenciális felügyelettel szemben a mikroszintű felügyelet közvet-
len célja az egyedi intézményeket érintő veszélyek csökkentése, végső soron pe-
dig a fogyasztóvédelem megvalósítása. A mikroszintű felügyeletet – a szabályo-
zás tárgyának megfelelően – két további elemre tagolhatjuk: 

a. a prudenciális felügyeletre és 
b. az üzletvitel felügyeletére. 
A prudenciális felügyelet egy négy állomásos folyamatként is leírható. Az első 

állomás célja, hogy a pénzügyi piacra csak olyan szervezetek, vagy személyek 
tudjanak szolgáltatásnyújtóként belépni, akik megfelelnek a jogszabályokban 

[6]  Gyura Gábor – Szombati Anikó: Fókuszban a rendszerkockázat – A pénzügyi felügyelés új irányai 
itthon és külföldön, in MNB Szemle, 2009/december, 7. o.
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foglalt feltételeknek. Ennek az állomásnak a jellemző felügyeleti tevékenységei 
az engedélyezés, a meghatalmazás, illetve a jóváhagyás. A prudenciális felügye-
let második állomása a pénzügyi szervezetek és a pénzügyi rendszer folyamatos 
monitoringja, amelynek keretében a felügyeleti hatóságok ellenőrzik a tőkemeg-
felelést, a likviditást, a managementet, a belső szabályzatokat és a javadalmazáso-
kat. Ha az ellenőrzés során a felügyeleti hatóság hibát észlel, akkor – a harmadik 
állomásként – szankciókat, illetve – negyedik állomásként – a válságmenedzselés 
eszközeit alkalmazhatja (végső hitelezés, betétbiztosítás, szanálási eljárás stb.).[7]

Az üzletvitel felügyelete során a legfontosabb cél a lakossági ügyfelekkel tör-
ténő korrekt, becsületes és a jogszabályoknak megfelelő üzleti kapcsolat elle-
nőrzése és a piaci magatartás tisztességességének vizsgálata. Ennek keretében a 
felügyeleti hatóság fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti és vitarendezési eljárásokat 
folytathat le, illetve különböző ellenőrzéseket végezhet.

1. ábra: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének rendszere (saját szerkesztés)

A pénzügyi közvetítőrendszer feletti felügyelet szervezeti modelljei

Az Európai Unió tagállamaiban nincs egyetlen, közmegegyezésen alapuló, 
konfliktusoktól és érdek-összeütközésektől mentes felügyeleti modell, amelyet  
a pénzügyi piac, illetve szervezetei feletti felügyelet szervezeti kialakítását általá-

[7]  De Haan, Jakob – Oosterloo, Sander – Schoenmaker, Dirk: European Financial Markets and 
Institutions, 2015, Cambridge University Press, Cambridge, 304–305. o.
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nosságban jellemezhetné.[8] A pénzügyi szektor felügyeletére vonatkozó konkrét 
modell kiválasztása szükségszerűen kompromisszumok eredménye lehet, jellem-
zően számos szempont (pl. a pénzügyi piac szerkezete, fejlettsége; a felügyeleti 
rendszer történelmi hagyományai; a kultúra; a politikai viszonyok), figyelem-
bevételét teszi indokolttá. Mindezekre tekintettel, az uniós jog által közvetlenül 
meghatározottakon kívül különböznek a szervezeti megoldások, a jogállás, a fel-
adat- és hatáskörök rendszere, valamint az irányítási és finanszírozási rendszerek. 
A sokszínűség ellenére azonban azonosíthatóak olyan alapvető jellemvonások, 
illetve követelmények, amelyek a nemzetközi „softlaw” részeként általános elfo-
gadottságra tettek szert.[9] Ilyen követelmény: 

a. a makro- és a mikroprudenciális felügyelet megfelelő együttműködése; 
b. a függetlenség a politikai és az üzleti élettől; 
c. az elszámoltathatóság az önkényes működés kiküszöbölésének céljából; 
d. az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás; valamint 
e. az átláthatóság.
A fenti alapvető követelményeket azonban a legkülönfélébb szervezeti mo-

dellek keretében is meg lehet valósítani azzal, hogy a központi bankok szerepe –  
a világgazdasági válság óta fokozottan – kulcskérdés a pénzügyi felügyeleti rend-
szer kialakítása során. A pénzügyi piacok feletti felügyelettel foglalkozó szakiro-
dalomban nincs általánosan elfogadott válasz arra a kérdésre, hogy a pénzügyi 
felügyelet prudenciális ága a központi bank részeként, vagy attól – legalább rész-
ben – elkülönülve működjön. Mind a két szervezeti megoldás mellett és ellené-
ben sorolhatók fel érvek. 

A központi bank részeként működő felügyelettel szemben általánosságban 
négy ellenérvet szoktak felvonultatni a szerzők:[10]

a. a reputációs problémát, 
b. a beépített érdekkonfliktust, 
c. a morális kockázatot, illetve 
d. a túlzott hatalomkoncentrációt. 

[8]  Kandrács Csaba – Fenyvesi Réka – Seregdi László (etc.): Bankszabályozás és bankfelügyelés, 
in Fábián Gergely – Virág Barnabás (szerk.): Bankok a történelemben: innováció és válságok, 2018, 
Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 816. o.
[9]  Ld. Basel Committeeon Banking Supervision: Coreprinciplesforeffective banking supervision, 2012.; 
International Organization of SecuritiesCommissions: Objectives and Principles of Securities Regulation, 
2003.; International Association of Insurance Supervisors: Insurance Core Principles, Standards, Guidance 
and Assessment Methodology, 2012.
[10]  Ligeti Sándor: Egységes pénzügyi felügyelet, specializált felügyelet, in Gazdaság és Jog, 2004/6. 
szám; Erdős Mihály – Mérő Katalin: Pénzügyi közvetítő intézmények, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2010; Goodhart, Charles A. E. – Schoenmaker, Dirk: Should the Functions of Monetary Policy and 
Banking Supervision be Separated?, in Oxford Economic Papers, vol. 47. No. 4, 1995.; Nier, Erlend W.: 
Financial Stability Frameworks and the Role of Central Banks: Lesson From the Crisis, in IMF Working 
Paper, No. 70, 2009. 
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A reputációs probléma akkor jelentkezhet, ha az egy szervezetben történő 
működés során valamelyik tevékenységet nem hitelesen és megbízhatóan foly-
tatja a központi bank. Ebben az esetben a másik tevékenység (pl. mikropru-
denciális felügyelet) megítélése, szavahihetősége, megbízhatósága is jelentősen 
romlik. Beépített érdekkonfliktus azért merülhet fel, mivel a monetáris politika 
adott esetben más szempontokat vesz figyelembe, mint a prudenciális felügyelet. 
A monetáris politika szigorítása vagy enyhítése ronthatja a bankok prudenciális 
helyzetét, a nemzeti bankoknak pedig az elsődleges feladata a monetáris politika 
meghatározása, illetve az árstabilitás elérése. Morális kockázat azért keletkezhet 
az integrált megoldás esetén, mivel a pénzügyi szervezetek úgy gondolhatják, 
hogy a központi bank – végső hitelező funkcióján keresztül – úgyis megmenti 
őket likviditási gondok esetén. Ha a központi bank felügyeleti funkciót is betölt, 
akkor a pénzügyi közvetítőrendszer szereplői hajlamosak azt hinni, hogy a köz-
ponti bank védelme kiterjed minden résztvevőre, mivel felügyeleti funkciójának 
gyakorlása közben sem akar kudarcot vallani. A szakirodalomban számos szerző 
említi, hogy a két funkció (ti. a monetáris politika és a prudenciális felügyelet) 
egyesülése túl nagy hatalmi koncentrációt idézne elő, ami még megfelelő beszá-
moltatási és kontrollmechanizmusok mellett is nehezen kezelhető demokratikus 
jogállami keretek között.

Természetesen a szakirodalom a központi bankba integrált felügyelet mel-
lett is sorakoztat fel érveket.[11] Így az integráció kiküszöböli a központi bank és  
a felügyelet közötti együttműködési problémákat, az erős jegybanki függetlenség 
és piaci reputáció pedig erősíti a felügyeleti funkciót is. A központi bank első kéz-
ből jut a piaci információkhoz, mivel maga is a bankközi piac szereplője, a végső 
hitelezői funkciója pedig épphogy ösztönzi a hatékony és megelőzésre törekvő 
piaci felügyeletet. A két funkció integrálása a monetáris politika ellátását is javí-
taná, mivel a prudenciális információk elősegítik a megfelelő monetáris döntések 
meghozatalát. Társadalmi szempontból pedig az integráció költségmegtakarítást 
is jelentene, nemcsak az állampolgárok, de felügyelt szervezetek számára is.

Mindezeket az alapvetéseket figyelembe véve a legtöbb felügyeleti rendszer 
alapvetően három modell valamelyikébe sorolható. A három felügyeleti modell 
pedig:

a. a szektorális, 
b. az integrált és 
c. a részben integrált modell. 

[11]  Ld. pl. Nier (2009): i. m.; Nier, Erlend W. – Osiński, Jacek – Jácome, Luis I. – Madrid, Pamela: 
Towards Effective Macroprudential Policy Frameworks: An Assessment of Stylized Institutional Models, 
in IMF Working Paper, No. 250, 2011.
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Az integrált modellen belül két alcsoportot különböztethetünk meg: 
a. a központi bankba integrált felügyelet, valamint 
b. az elkülönült, de integrált felügyelet modelljét. 

A részben integrált modellen belül szintén két alcsoportot különböztethetünk 
meg: 

a. az ún.ikertorony modellt, valamint 
b. az ún. kettős hatóság modellt.[12]

2. ábra: A pénzügyi közvetítőrendszer feletti felügyelet szervezeti modelljei  
(saját szerkesztés)

A szektorális modellre épülő felügyeleti struktúra felfogása a pénzügyi piacok 
három szektorra – a banki szektor, a biztosítási piac és az értékpapír piac – osz-
tására épül. Ezekre a szektorokra épülnek a nemzeti felügyeleti hatóságok, vagyis 
mindegyik szektor tekintetében a mikroprudenciális felügyeletet és az üzletvitel 
felügyeletét is szektoronként különálló felügyeleti hatóság látja el. A modell a fel-
ügyelt szervezetek egydimenziós tevékenységére épül, azonban a pénzügyi piac 
rendkívül innovatív, gyorsan változik és alakul át – elsősorban az információs 
forradalomnak, illetve a piaci liberalizációnak és deregulációnak köszönhetően 
–, ezért a határvonalak az egyes szektorok között jelentősen oldódtak.[13] Olyan 
pénzügyi konglomerátumok jöttek létre, amelyek egy szervezetben egyesítet-
ték mind a klasszikus banki tevékenységeket, mind a biztosítási tevékenységet, 
gyakran pedig az értékpapír piaci tevékenységet is. A pénzügyi innovációk ered-

[12]  Calvo, Daniel (et. al.): Financial supervisory architecture: what has changed after the crisis? in FSI 
Insightson policy implementation, No. 8, 2018, p. 7.
[13]  Kremers, Jeroen J. M. – Schoenmaker, Dirk – Wierts, Peter J.: Financial supervision in Europe, 
2003, Edward Elgar, Cheltenham – Northampton, p. 162. 
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ményeként pedig olyan pénzügyi szolgáltatók – pl. fintech cégek – jelentek meg  
a piacon, amelyek klasszikusan nem is sorolhatók be kizárólagosan az egyes szek-
torokba. Mindezekre tekintettel kiemelt jelentősége van a modellben a hatóságok 
közötti együttműködésnek, az információcserének és megosztásnak, valamint az 
összehangolt intézkedésnek. A szektorális modellbe sorolható pl. Brazília, Bulgá-
ria, Hong Kong, Mexikó, Portugália, Spanyolország.

A piaci folyamatok, a bank és biztosító társaságok összeolvadása és a pénz-
ügyi konglomerátumok létrejötte erősítette fel a felügyeleti szervek integrációját. 
Kezdetben különféle megállapodásokat[14] kötöttek a felügyeleti hatóságok egy-
mással (együttműködés, információk kölcsönös megosztása), annak érdekében, 
hogy hatékonyabban tudják ellátni a feladataikat. Ennek eredményeként számos 
országban egy szervezetbe olvasztották be a különböző felügyelő hatóságokat, 
létrehozva az integrált modellt.[15] Az integrált modellbe két altípus sorolható.  
A központi bankba integrált felügyelet esetén valamennyi pénzügyi ágazat tekin-
tetében a felügyeleti funkció és a monetáris politika is a központi bank hatásköré-
be tarozik. Az elkülönült, de integrált modellben azonban a monetáris politikáért 
felelős központi banktól elkülönült (független) felügyelet működik. Mindkét altí-
pusra igaz, hogy kombinálja a prudenciális felügyeletet, a szabályozás lehetősé-
gét, valamint az üzleti magatartás kontrollálását minden pénzügyi szervezet és  
a piac felett, egy hatóság szervezetében. Az elkülönült, de integrált modellbe tar-
tozik továbbá pl. Finnország, Japán, Kolumbia, Németország, Svájc, Svédország. 
A központi bankba integrált felügyeleti modellbe alapvetően kis pénzügyi piac-
cal rendelkező országok sorolhatók, mint Bahrain, Csehország, Magyarország, 
Oroszország, Szlovákia. Csökkenti a felügyeleti űr előfordulásának lehetőségét, 
gyorsítja és megkönnyíti az információáramlást, a pénzügyi csoportokon belüli 
kockázatáramlás jobban követhető, egyértelmű a felügyeleti elszámoltathatóság 
és felelősség, ugyanakkor lehetővé teszi a piac egészének felügyeletét és csökkent-
heti a költségeket. 

A részben integrált modellekben a felügyeleti hatóságok között a hatáskö-
rök felügyeleti tárgyak, vagy felügyelt szektorok alapján kerülnek megosztásra. 
A felügyeleti tárgykörökön alapuló hatáskörmegosztás alapján jön létre az ún. 
„ikertorony” modell (twinpeaks).[16] A modellben az egyik hatóság a mikro- és 
makroprudenciális felügyeletre specializálódott valamennyi pénzügyi szervezet 
tekintetében, a piaci stabilitás elérése érdekében, míg a másik hatóság hatáskö-
rébe tartozik az üzletvitel felügyelete (pl.: megfelelő átláthatóság, piaci visszaélé-
sekkel szembeni védelem, fogyasztóvédelem). A felügyelt szektorokon alapuló 

[14]  Ún. Memorandum of Understanding.
[15]  Kremers – Schoenmaker – Wierts: i. m. p. 17–18. 
[16]  Taylor, Michael: „Twin Peaks”: A Regulatory Structure for the New Century, 1995, Centre for the 
Study of Financial Innovation, London; Taylor, Michael: The Road from „Twin Peaks” – and the Way 
Back, in Connecticut Insurance Law Journal, vol. 16. No. 1, 2009.
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hatáskörmegosztás alapján pedig az ún. kettős hatóság modell (twoagencies) jön 
létre. Ebben a modellben az egyik hatóság – aki lehet a központi bank, vagy egy 
attól elkülönült hatóság is – felelős a prudenciális és az üzletvitel felügyeletéért is 
a bank és a biztosítási szektor tekintetében, míg az értékpapír piac és a piaci inf-
rastruktúra felügyeletéért egy másik hatóság felel.Az ikertorony modellbe tarto-
zik pl. Ausztrália, Belgium, az Egyesült Királyság, Hollandia, Kanada, Új-Zéland. 
A két hatóság modellbe sorolható pl. Franciaország, Görögország, Olaszország, 
Peru, Szaúd-Arábia.

2. ÖSSZEGZÉS

E rövid tanulmányban először bemutatásra került a pénzügyi közvetítőrend-
szer felügyeletének rendszere, vagyis a makroszintű és a mikroszintű felügyelet, 
valamint a mikroszintű felügyelet felügyeleti tárgy szerinti tagolása. Ezt követően 
pedig áttekintésre került, hogy világviszonylatban milyen szervezeti modelleket 
követnek az egyes országok a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének meg-
szervezése során.
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N A G Y  A N D R Á S  L A J O S [ 1 ]

Szintetikus tüzelőanyagok hatása a hibrid 
járművekben alkalmazott kenőolajok öregedésére, 

valamint a motoralkatrészek kopására

1. BEVEZETÉS

Doktori kutatási programom tárgya a hibrid hajtáslánccal rendelkező sze-
mélygépjárművek alternatív tüzelőanyagokkal történő üzemeltetése során 
végbemenő kenőanyagdegradációs folyamatok műszaki felületek kopására 
gyakorolt hatásának vizsgálata. A tisztán elektromos hajtáslánccal rendelkező 
járművek elterjedése a vártnál lassabb ütemben halad, amely a jelenleg ren-
delkezésre álló technológiával előállítható akkumulátorok korlátozott kapaci-
tására, valamint az általánosan elérhető elektromos gyorstöltő állomások kis 
számára vezethető vissza. 

A gazdasági és fenntarthatósági szempontból is kedvezőtlenebb vegyes (hib-
rid) hajtásláncok a végfelhasználó számára előnyösebb alternatívát jelentenek  
a belsőégésű erőforrás által biztosított nagy hatótávolság, valamint a sűrűn lakott 
zónákban elegendő hajtóerőt és használati időt biztosító elektromos kiegészítő 
hajtáslánc által. Utóbbi megléte biztosítja továbbá, hogy a végfelhasználó korlá-
tozás nélkül használhatja járművét a nagyvárosok centrális zónáiban is, ahonnan 
a hagyományos hajtáslánccal rendelkező járművek az Európai Unió több régiójá-
ban kitiltásra kerültek, vagy kerülnek a 2020-2030-as intervallumban.

További globális trend a megújuló forrásból származó (bio), valamint mester-
ségesen előállított (szintetikus) tüzelőanyagok arányának fokozatos növekedése 
a piacokon. Az Európai Unió 2030-ra vonatkozó prognózisa a töltőállomásokon 
forgalomba hozható gépjármű hajtóanyagok megújuló komponens tartalmát 15-
30%-ra emeli a jelenleg hatályban lévő 10% maximális alkoholtartalomról. Ezen 
körülmények mellett kulcsfontosságú a jelenleg közúti forgalomban résztvevő, 
valamint új forgalomba helyezésű járművek, továbbá ezen járművekhez gyártott 
kenőanyagok kompatibilitásának biztosítása az újfajta hajtóanyagokkal a hosszú-
távú, megbízható üzemeltethetőség érdekében.

[1] Széchenyi István Egyetem, Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Belsőégésű Motorok és Járműhajtások 
Tanszék, Adjunktus. Témavezető: Dr. Zsoldos Ibolya.
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A doktori kutatásom során kimutatásra került bizonyos szintetikus tü-
zelőanyag komponensek károsító hatása a jelenlegi kenőolaj formulációkra,[2] 
továbbá kialakításra került egy mesterséges kenőolajöregítő berendezés,[3] illetve 
egy kapcsolódó öregítési módszer,[4] amellyel kontrollált körülmények között le-
hetséges motorolajok oxidációval szembeni ellenálló képességének költséghaté-
kony vizsgálata. Elvégzésre került egy átfogó járműflotta kísérlet, amely feltárta 
a hétköznapi járműhasználat során végbemenő kenőolajdegradáció eredménye-
it,[5] melyet követően a mesterséges öregítési eljárással előállított minták a flottá-
ból származó használt olajmintákkal összehasonlításra kerültek.[6]

Jelen tudományos program célja az előző támogatási ciklusban kifejlesztett 
mérési módszertan, valamint a doktori kutatás során létrehozott mesterséges 
kenőolaj-öregítési eljárás alkalmazásával az alábbiak vizsgálata, illetve feltárása:

• fenntartható módon előállítható dimetil-karbonát és oximetilén-éter oxi-
genátok hatása a modern hibrid hajtásláncokban alkalmazott super-ult-
ra-lowviscosity kenőanyagok degradációs folyamataira,

• oxigenátokkal szennyezett mesterségesen öregített kenőolajok tribológiai 
tulajdonságainak (súrlódási együttható, kopás, határrétegképző képes-
ség) meghatározása súrlódás és kopásvizsgálatok által.

2. FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

A 2019-2020-as pályázati időszakban kidolgozott és bemutatott módszertan 
továbbfejlesztésével újabb kísérletek kerültek elvégzésre. A mintadarabok gyár-
tása, előkészítése és analízise az itt bemutatott kutatási tevékenység során alap-
jaiban megegyezik a 2020-as ÚNKP konferencián bemutatott módszertannal, az 
alábbiak kivételével:

[2]  Nagy, A. L. – Knaup, Jan – Zsoldos, Ibolya: Friction and wear study of laboratory aged engine oil 
in the presence of diesel fuel and oxymethylene ether, Tribology, in Materials, Surfaces & Interfaces, 13:1, 
2019, pp. 20–30, DOI: 10.1080/17515831.2018.1558026. Nagy, A. L. – Singer, A.: The impact of RME 
biodiesel on base oil aging – a friction and wear study, European Conference on Tribology, 2019, ECOTRIB 
2019 Book of Abstracts, pp. 55–56, ISBN:9783901657603.
[3]  Nagy, A. L.: Development of an artificial aging process for automotive lubricants, in Tavaszi Szél – 
Spring Wind 2019, vol. 3, 2020, pp. 98–104, ISBN:9786155586620.
[4]  Nagy, A. L. – Zsoldos, I.: Artificial Aging of Ultra-low Viscosity Lubricant Samples on a Program-
mable Oil Aging Rig, in Jármai, K. – Voith, K. (eds.): Vehicle and Automotive Engineering 3, VAE 2020. 
Lecture Notes in Mechanical Engineering. DOI: 10.1007/978-981-15-9529-5_12.
[5]  Agocs, A. – Nagy, A. L. – Tabakov, Zs. – Perger, J. –Rohde-Brandenburger, J. – Schandl, M. – 
Besser, C. – Dörr N.: Comprehensive assessment of oil degradation patterns in petrol and diesel engines 
observed in a field test with passenger cars – Conventional oil analysis and fuel dilution, in Tribology 
International, 2021, vol. 161, p. 107079, DOI: 10.1016/j.triboint.2021.107079.
[6]  Nagy, A. L. – Rohde-Brandenburger, J. – Zsoldos, I.: Artificial aging experiments of neat and 
contaminated engine oil samples, in Lubricants, 2021, vol. 9, no. 6:63, DOI: 10.3390/lubricants9060063.
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• az alkalmazott hengerfal szegmensek szélessége 12 mm-re lett lecsök-
kentve,

• egy gépészmérnöki MSc diplomamunka[7] keretében kifejlesztésre ke-
rült egy mintabeállító szerszám, amellyel a gyűrűszegmensek görbülete  
a hengerfalak görbületéhez illeszthető,

• véges elemes szimulációk kerültek elvégzésre az ideális gyűrűszegmens 
előfeszítő erő meghatározása érdekében.

A kifejlesztett mintabeállító szerszám a vizsgálati berendezés saját dugaty-
tyúgyűrű mintabefogóját alkalmazza a mintabeállítás során. A kezdeti elképze-
lés a hengerfal mintabefogóját is felhasználta, azonban ezt el kellett vetni, mivel  
a gyűrűszegmens és a hengerfal közötti fényrés nem volt belátható az 1. ábra jobb 
oldalán szemléltetett összeszerelt állapotban. A megvalósított prototípusban az alsó 
mintát egy mintaasztal rögzíti, a felső minta a kísérleti berendezés (Optimol SRV5, 
lsd. következő bekezdés) mintatartójába szerelve kerül az eszközbe. A felső minta 
vertikálisan elmozdítható az alsóhoz képest. A felső mintatartó a saját súlyán túl 
tetszőleges kalibrált súlyok segítségével terhelhető, így figyelembe vehető a kísérlet 
során fellépő terhelés okozta deformáció. A gyűrű előfeszítésének beállítása a két 
minta (a felső befogóban elhelyezett gyűrű, és a mintaasztalon rögzített hengerfal) 
érintkezése során kialakuló rés szemrevételezéses vizsgálatával történik. A min-
ták operátorral ellentétel oldalán LED megvilágítás került elhelyezésre a rés be-
világítása érdekében. Az operátor a kísérleti berendezés mintatartóján elhelyezett 
előfeszítő csavar meghúzásával, ill. meglazításával tudja növelni, ill. csökkenteni  
a gyűrűszegmens előfeszítését úgy, hogy a két minta közötti fényrést minimalizálja.

1. ábra: Mintabeállító szerszám 3D nyomtatott proof-of-concept modellje (balra) és 
működőképes prototípusa (jobbra)[8]

[7]  Nagy B.: Mintabeállító szerszám tervezése hengerfal-dugattyúgyűrű modellen folytatott tribológiai kí-
sérletekhez, Diplomamunka, Széchenyi István Egyetem, 2021.
[8]  Nagy B.: i. m. 
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A súrlódás és kopás vizsgálatát egy Optimol SRV5 gyártmányú univerzális 
triboteszter alkalmazásával végeztem. A berendezést alternáló üzemmódban 
működtetve, 1. táblázatban szereplő terhelési paraméterek alkalmazásával történt  
a kísérletek lefolytatása.

1. táblázat: Súrlódás és kopásmérési kísérletek paraméterei

Optimol SRV5

Mechanikai terhelés 200 N

Kísérlet időtartama 120 perc

Minta hőmérséklet 120 °C

Kenőolaj mennyiség 0,1 ml

Lökethossz 3 mm

Alternáló mozg. frek. 50 Hz

A vizsgálati paraméterek meghatározása a publikációban közölt módszertan, 
valamint publikációkban közölt értékeket alapul véve történt.[9]

A mesterséges kenőolajöregítési kísérleteket SAE 0W-30 osztályú Shell Helix 
Ultra ECT C2/C3 motorolajon végeztem el. A mesterséges öregítés során egy-
egy kenőolajmintát OME3-5, valamint DMC szintetikus tüzelőanyagokkal szeny-
nyeztem. A szennyezőt 24 óránként 5 ml-es adagokban kevertem a mintákhoz, 
így a kísérlet végére megközelítőleg 10 m/m%-os hígulást értem el. Előállítottam 
továbbá egy szennyező nélküli referenciaként szolgáló öregített mintát, valamint 
a tribológiai kísérletek során felhasználásra került egy további, tiszta olajminta is. 
A minták paramétereit a 2. táblázat tartalmazza.

[9]  Obert, P. – Füsserés, H.-J. – Bartel, D.: Oil distribution and oil film thickness within the piston 
ring-liner contact measured by laser-induced fluorescence in a reciprocating model test under starved 
lubrication conditions, Tribology International, 2019, vol. 1., no. 129, pp. 191–201. Obert, P. – Müller, 
T. – Füsserés, H.-J. – Bartel, D.: The influence of oil supply and cylinder liner temperature on friction, 
wear and scuffing behavior of piston ring cylinder liner contacts – A new model test, in Tribology Interna-
tional, 2016, vol. 1., no. 94, pp. 306–314.
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2. táblázat: Súrlódás és kopásmérési kísérletek során felhasznált olajminták tulaj-
donságai

Minta neve Reference Aged 
96h

Aged
DMC

Aged
OME

Öregítési program - 200 ml, 160°C,2 l/min, 96 h

Szennyező - - 4x5 ml DMC 4x5 ml OME3-5

Kin. viszkozitás (40°C) 
[mm2/s] 59,9 68,1 73,8 78,2

TBN [mgKOH/g] 8,2 6,2 6,1 5,7

Maradék ZDDP 
tartalom [%] 100 12 12 11

Maradék fenolos antiox-
idáns [%] 100 57 58 60

Maradék aminos antiox-
idáns [%] 100 85 85 49

A súrlódás és kopás kísérletek során a paraméterek szabályozott értéke mel-
lett rögzítésre kerül a súrlódási együttható szélső és átlagos értéke 1 Hz gyakori-
sággal. A kísérleteket követően minden minta átesett az előkészítés során alkal-
mazott alkatrész tisztítási, valamint optikai szemrevételezési és mérési eljáráson.

3. EREDMÉNYEK

A 2. táblázatban közölt paraméterek alapján jól látható, hogy az alternatív tü-
zelőanyag mint szennyező hozzáadásával az öregítés során kialakuló kenőolajál-
lapot megváltozik. Ez a változás főleg a kinematikai viszkozitás és a maradék 
aminos antioxidáns tartalom értékénél szembeötlő mértékű. 

• A kinematikai viszkozitás értéke a várakozásokkal ellentétben a szennye-
zett kenőolajmintáké (Aged DMC és Aged OME) esetén tovább növek-
szik, amely arra enged következtetni, hogy a tüzelőanyag illékony össze-
tevői a felfűtési fázisok során elpárolognak, azonban nehezebb összetevői 
elősegítik a kenőolaj polimerizációját, ezáltal pedig a viszkozitás megnö-
vekedését.

• A maradék aminos antioxidáns tartalom az OME3-5-el szennyezett minta 
esetében a kiindulási érték felére csökken le, így egyértelmű a szennyező 
szintetikus tüzelőanyag negatív hatása az ilyen típusú oxidációgátló ada-
lékok integritására.

Általánosan kijelenthető továbbá, hogy az öregítés során az olaj kopásgátló 
adalék tartalma (ZDDP) jelentős mértékben lecsökken.
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A súrlódás és kopás kísérletek eredményeinek értékelése során két paramétert 
vettem figyelembe:

• a kísérlet során mért súrlódási együttható alakulása,
• a kísérletek előtt és után lemért felület érdességi értékeinek megváltozása.
A kísérletek során mért súrlódási együttható idősorokat kenőolajminta sze-

rint csoportosítottam, majd ábrázoltam ezek kumulált eloszlásfüggvényeit, me-
lyek alakulását a 2. ábra szemlélteti. Az ábrázolás során a teljes 120 perces mérési 
intervallum második 60 percét vettem figyelembe, mivel az első 60 perces in-
tervallum során a tribológiai rendszer jellemzően még nem stabilizálódik. A 2. 
ábrán jól elkülönül az egyes mintákkal mért súrlódási együtthatók alakulásának 
jellege:

• a tiszta referencia olaj (Reference) esetén szélesebb tartományban helyez-
kednek el az értékek, és eloszlásuk jellege bimodális,

• az öregített minta (Aged 96h) esetén hasonló kiterjedésű adathalmaz fi-
gyelhető meg, az eloszlásnak több módusza van,

• a DMC-vel szennyezett mintával tapasztalható a legkisebb szórás, az el-
oszlás jellege hasonló a referenciához,

• az OME3-5-el szennyezett minta esetén ismételten nagyobb szórás tapasz-
talható, az adathalmaz unimodális eloszlású.

2. ábra: Súrlódási együttható értékek kumulált eloszlásfüggvényei kenőolaj szerint

Összességében a súrlódási együttható eloszlásgörbék alapján megállapítható, 
hogy a mesterséges öregítés következtében a tribológiai kísérletek során tapasz-
talható súrlódási együttható kis mértékben csökken. Ez ellentmond a várakozá-
sokkal, hiszen a kenőolaj minták viszkozitása minden esetben megemelkedett  
a referenciához képest, így magasabb súrlódási együttható értékekre számítot-
tam. Figyelembevéve azonban, hogy a használt tribológiai rendszer nem folya-
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matos kenőolaj keringetést, hanem cseppolajzást alkalmaz, plauzibilis magyará-
zat lehet, hogy a súrlódási együtthatót jelen esetben nem a kenőolaj viszkozitása, 
hanem az olajból kiépülő felületaktív adalékok által alkotott tribofilm jellege 
szabja meg. Miután láttuk, hogy a mesterséges öregítés során jelentős mértékben 
csökken a ZDDP kopásgátló adalék eredeti összetételének mennyisége (2. táb-
lázat), valamint ismert,[10] hogy a ZDDP különböző reakciótermékei a felületbe 
beépülve határréteget alkotnak, feltételezhető, hogy ezen határréteg minősége  
a különböző szennyezők esetén eltérő lehet.

A kísérletek előtt és után lemért felület érdességi értékeinek megváltozását 
szemügyre véve (3. ábra) a szintetikus tüzelőanyaggal szennyezett kenőolajmin-
ták esetében számottevő eltérés tapasztalható. Míg a DMC-vel szennyezett min-
tával számszerűsíthető mértékű felületi érdesség csökkenés volt megfigyelhető, 
addig az OME3-5-el szennyezett minta esetén a gyűrű próbatestek felülete a kísér-
letek során felérdesedett.

3. ábra: Gyűrű („ring delta”, piros) és hengerfal („liner delta”, sárga) szegmensek  
Sa érdességének %-ban megadott átlagos változása
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[10]  Agocs, A. – Besser, C. – Brenner, J. et al.: Engine Oils in the Field: A Comprehensive Tribolog-
ical Assessment of Engine Oil Degradation in a Passenger Car, in Tribology Letters, 2022, vol. 70, no. 28, 
DOI: 10.1007/s11249-022-01566-7.
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Meg kell jegyezni azonban, hogy a felületi érdességek megváltozásának szám-
szerűsítése a kísérletek során használt hengerfalak esetén nem várt nehézségek-
be ütközött. A kísérletekhez használt minták felülete porózus plazmaszórt fém 
bevonattal van ellátva, amely számos kisebb-nagyobb gödröt tartalmaz. Ennek 
következtében az értékek alakulására lényegesen nagyobb hatással van a gödrök 
jelenléte, mint a felület kopása. Ennek kiküszöbölésére a jövőben hosszabb kísér-
leti időtartamokat tervezek alkalmazni.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatási program megfogalmazása során kitűzött célt – olyan kísérleti ered-
mények, valamint ezeken alapuló megállapítások, amelyek rávilágítanak az al-
ternatív tüzelőanyagok széleskörű elterjedése esetén várható műszaki-tribológiai 
problémák lehetséges gyökérokaira – sikerült elérni. A 2019-2020-as pályázati 
időszakban feltárt kritikus hiányosságok ki lettek küszöbölve, így a módszertan 
alkalmazható az alternatív tüzelőanyagok okozta kenőolajöregedés tribológiai 
hatásának vizsgálatára.

Jelen kutatási időszakban megerősítésre került a Nagy, Knaup, Zsoldos, 
(2019) publikációjában feltárt jelenség, mely szerint az OME3-5 negatív hatással 
van a kenőolaj kenőképességére, amely kimutatható az alkatrészek kopásának 
számszerűsítése által is.
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N A G Y  S Z A B O L C S [ 1 ]

Kényszer, erőszak és fenyegetés értékelése a 20. 
századi rendszerváltozások utáni büntetőjogi 

felelősségre vonások során

A rendszerváltozások után felmerülő, az előző rendszer prominenseinek 
esetleges büntetőjogi felelősségre vonására irányuló igények kielégítése min-
den esetben komoly problémákat vet fel a jogalkotók és jogalkalmazók számá-
ra. Általános jelenség például, hogy az elkövetett cselekmények nem ütköztek 
az elkövetéskor hatályos jogszabályokba, sőt bizonyos esetekben kifejezetten 
következtek azokból. Nyilvánvaló azonban, hogy a rendszerváltozások jórészt 
(ezek speciális formái, a forradalmak pedig kivétel nélkül) éppen azért zajlottak 
le, mert az azt végrehajtó csoportok az előző rendszert illegitimnek tekintették. 
Így az annak jogrendszere alapján elkövetett egyes cselekmények legalitását is 
megkérdőjelezték. 

A büntetőjogban a 18. század óta érvényes beccariai alapelvek azonban tiltják 
a visszamenőleges hatályú jogalkotást.[2] E problémára a Gustav Radbruch német 
jogtudós által alkotott híres formula szolgál megoldással. Ennek alapján az al-
kotmányos jogrendnek nélkülözhetetlen összetevője az igazságosság. Ez azonban 
nem egyedi, szubjektív módon értendő igazságosság, hiánya nem személyenként 
értékelendő. A formula alapján a jognak az igazságossággal alapvetően olyan 
mértékben kell szemben állnia, hogy az már jogállami alapon ne legyen jogként 
értelmezhető. Tehát az ilyen jog valójában nem is jog, igazából csak „jognak lát-
szó” szabályok rendszere. „Ez akkor következik be, ha már nem is törekszik az 
igazságosságra, »ahol az egyenlőséget, ami az igazságosság magja, a pozitív jogal-
kotás által tudatosan megtagadják.« Ebben az esetben a törvény már nem pusztán 

[1]  SZE DF ÁJK Jogtörténeti Tanszék, egyetemi tanársegéd. Témavezető: Dr. Barna Attila, egyetemi do-
cens, SZE DF ÁJK JTT.
[2]  „A nullum crimen többször idézett szabálya világosan kifejezi azt a tilalmat, hogy egy jogszabályt 
nem szabad visszamenőleg olyan jogerővel felruházni, amellyel egy cselekményt büntetendő cselekmény-
nek deklarál annak ellenére, hogy elkövetésekor a törvény még nem nyilvánította annak. A magyar alkot-
mányosságban - értve ezen az 1989-es Alaptörvény módosítást és a 2011. évi Alaptörvényt - egyértelmű 
az, hogy a visszamenő hatály alkotmányos tilalma kizárólag a nullum crimen sine lege elvre vonatkozik. Ez 
az értelmezés teljesen vitán felül álló volt a több mint százéves polgári jogalkalmazás viszonyai között, erre 
is tekintettel, valamint a magyar jog kizárólag nyelvtani és történeti értelmezése alapján is alkotmánysértő 
volt a bővítő kiterjesztő értelmezés.” Zétényi Zsolt: Néhány őszinte szó az igazságtételről, avagy megtet-
tünk-e mindent, ami tőlünk tellett? in Hitel, 2017/2. szám, 36–65., 48. o.
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helytelen, hanem a törvény köntösébe bújt jogtalanság.”[3]  A radbruchi formula 
alapján tehát tulajdonképpen a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmának 
megsértése nélkül lehetőség nyílt az önkényuralmi rendszerek jogrendjének fi-
gyelmen kívül hagyására, így a felhatalmazásuk alapján elkövetett cselekmények 
büntetőjog eszközeivel történő vizsgálatára.

A problémakörnek az előzőhöz mérhető súlyú, és a kényszer, erőszak és fe-
nyegetés jogintézményével szorosan összefüggő eleme az elkövetői alakzatok 
kérdése is. A nemzetközi büntetőjogban a kezdetektől kiemelt kérdésként szere-
pelt a konkrét cselekedetekben bűnös tettesek mögött álló részesek, sok esetben 
erkölcsi értelemben vett jóval magasabb felelősségi szintje. Ez a részes pedig leg-
több esetben a felbujtó, akinek cselekményét a vonatkozó jogelvek alapján a tettes 
által megvalósított törvényi tényállás szerint kell minősíteni. A felbujtás járulékos 
cselekmény, ezért minősítése és a hozzá fűződő jogkövetkezmények mindenben 
osztják a tettes cselekményének vonzatait. A felbujtás kereteinek túllépését két 
szempontból szükséges vizsgálni. Az úgynevezett minőségi túllépésért (a tettes 
más bűncselekményt hajt végre) a felbujtó nem felel. Azonban a mennyiségi túl-
lépés miatt (a tettes a bűncselekmény súlyosabb változatát hajtja végre) igen.[4]

A vizsgált ügykörben a felbujtó személye nyilvánvalóan speciális, többnyi-
re a tettessel vélt vagy valós alá-fölérendeltségi viszonyban áll. Ehhez a tényhez 
kapcsolódnak, kapcsolódhatnak egyéb körülmények, például a felettes parancsa, 
kényszer, fenyegetés, melyek figyelembe vehetőek a tettesek cselekedeteinek eny-
hébb elbírálása érdekében. A rendszerváltozások utáni „kirakatperek”[5] kapcsán 
gyakorta mintegy „bizonyítékként” hozzák a szerzők az eljárások koncepciózus 
voltára azt a körülményt, hogy az előző rendszer vezetőit szinte kizárólag része-
si minőségben találták bűnösnek a bíróságok. Így például a Tanácsköztársaság 
vezető funkcionáriusainak felelősségre vonásának eseteiben az ítéletek pénz-
hamisítás, gyilkosság, zsarolás és egyéb delictumok sok rendbeli felbujtókénti, 
vagy bűnsegédi bűnrészeskénti elkövetése miatt szabattak ki.[6] Bár tény az, hogy 
jóval nehezebb bizonyítani, hogy kinek miről volt tudomása, mire adott utasí-
tást (szóban), a fenti érvelés ettől még nem tekinthető helytállónak. A parifikáció 
elve alapján a részeseknek a tettesekkel azonos elbírálásban kell részesülniük, s 
az erkölcsi alapvetéseknek is ellentmond, hogy „csupán a kéz büntetessék a fej 

[3] Varga Zs. András: Megfontolások négy tételben a nemzet és alkotmány(a) összefüggéséről, in Ma-
gyar Kisebbség, 2013/3–4. szám, 252–267., 263. o.
[4] Vermes Miklós: Büntetőjogi felelősség mások cselekménye miatt, in Jogtudományi Közlöny, 1976/6. 
szám, 296–300., 296. o.
[5]  Másik gyakran vizsgált körülmény a hivatalos személynek minősülés, ezzel kapcsolatban ld. pl. Mikó 
Zsuzsanna: Perújítás vagy megbékélési törvény? Politikai vita a rehabilitációról 1989-ben, in Levéltári Köz-
lemények, 2011/1. 11–16. o. 
[6]  Pl. Rév Erika szerint a népbiztosok pere 10 vádlottja ellen többek között 167 rendbeli gyilkosságra 
felbujtás volt a vád. (Rév Erika: Népbiztosok pere, Kossuth kiadó, Budapest, 1969, 29.
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helyett”.[7] Ennek ellenére a vizsgált perfolyamokban gyakori jelenség volt, hogy 
a „vérontásokért és megtorlásokért kétségkívül felelős, életben levő politikai és 
katonai vezetők ellen soha senki sem kezdeményezett törvényes felelősségre vo-
nást [..] Ehelyett egyszerű közembereket ültettek a vádlottak padjára, noha ezek 
többsége ellen sem volt hitelt érdemlő bizonyíték.”[8]

A kényszer, erőszak és fenyegetés a büntethetőségi akadályok közül a bün-
tethetőséget kizáró okok csoportjába tartozik. A hatályos büntetőtörvénykönyv 
a 19. §-ában rögzíti a kényszerrel (erőszakkal) és fenyegetéssel kapcsolatos sza-
bályait. Ezek alapján: „(1) Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt olyan 
kényszer vagy fenyegetés hatása alatt követi el, amely miatt képtelen az akaratá-
nak megfelelő magatartásra. (2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kényszer 
vagy a fenyegetés a bűncselekmény elkövetőjét korlátozza az akaratának megfe-
lelő magatartásban.”[9]

A kényszer és a fenyegetés azáltal válik büntethetőséget kizáró okká, hogy 
hatást gyakorol a tettes akaratára, az amiatt nem képes végrehajtani a valódi 
akaratának megfelelő cselekményt, vagy olyat kénytelen megtenni, melyet va-
lódi akarata alapján nem tenne. Amennyiben a tettes akarata teljes mértékben 
korlátozott volt, büntethetősége kizárt, ha csak részben, büntetése korlátlanul 
enyhíthető. Első esetben a kényszert, vagy fenyegetést kifejtő személyt közvetlen 
tettesként, míg a másodikban részesként: felbujtóként, illetve bűnsegédként lehet 
felelősségre vonni. Természetesen a kényszer (erőszak), vagy fenyegetés kifejtése 
is megvalósíthat bűncselekményt, ezekért az azokat megvalósító személy közvet-
len tettesként felel.

A kényszer és a fenyegetés mint büntethetőségi akadály már a legelső bün-
tetőtörvénykönyvünkben, az 1878. évi V. törvénycikkben, az úgynevezett „Cse-
megi-kódexben” szerepelt. Ennek alapján: „77. § Nem számitható be a cselek-
mény, ha elkövetője, ellenállhatatlan erő, vagy oly fenyegetés által kényszeríttetett 
arra, a mely saját, vagy valamelyik hozzátartozójának életét vagy testi épségét 
közvetlenül veszélyeztette, a mennyiben a veszély másképpen nem volt elhárítha-
tó.”[10] Az (itt „ellenállhatatlan erőként” definiált) kényszer és fenyegetés a kódex 
trichotom rendszerét kiegészítő 1879. évi XL. törvénycikkben, az úgynevezett 
„Kihágási Btk-ban” is szerepelt.[11] Az ezt követő vonatkozó jogszabályok (1950. 

[7]  A részességgel kapcsolatos korabeli általános felfogásról ld. Angyal Pál: A magyar büntetőjog tan-
könyve, Athenaeum Kiadó, Budapest, 1909, 301–332., 196. o. Vámbéry Rusztem: Büntetőjog. I., 
Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1913, 247–261. o.
[8] Zétényi: i. m. 37–38. o. 
[9]  2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
[10]  Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000–1895. 1877–1878. évi törvényczikkek – Corpus 
JurisHungarici. Millenniumi emlékkiadás 1–21, Budapest, 1896.
[11]  Máthé Gábor: A kihágás intézménye, in Állam és Igazgatás, 1980/8. szám, 672–683. o., 1980/9. 
szám, 804–818., 809. o.
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évi II. törvény, az ún. Btká., az 1961. évi V. és az 1978. évi IV. törvényként elfoga-
dott Btk.-k) pedig gyakorlatilag már a ma is hatályos rendelkezéseket tartalmaz-
ták.[12]

Fentiek alapján a kényszer és fenyegetés jelenségét a parancstól is el kell kü-
lönítenünk. A vizsgált perekben nagyon gyakori védekezés a terheltektől, hogy 
cselekményüket „parancsra tették”, így álláspontjuk szerint azért őket nem terhe-
li felelősség. Ez a „parancs” azonban büntetőjogi értelemben sokféleképpen mi-
nősülhet és korántsem biztos, hogy beilleszthető a kényszer és fenyegetés kate-
góriájába. Maga a parancs katonai jogi fogalom, a fegyveres testületeknél ellátott 
szolgálat alatt fogadott és kiadott parancsokkal kapcsolatos büntetőjogi felelősség 
kialakult joggyakorlattal rendelkezik. Schultheisz Emil például már majd’ száz 
esztendeje nagyon részletesen elemezte az akkor hatályos honvédségi szolgálati 
szabályzat, illetve a hatályos és korábban hatályban volt katonai büntetőjogi nor-
mák alapján „A parancs folytán elkövetett büntetendő cselekmény”-eket.[13]

Álláspontja alapján a függelem a feltétlen engedelmességre való kötelezettsé-
get foglalja magában. Így – ezt már én teszem hozzá – a függelem is korlátozza  
a szabad akaratot. A függelemsértés önmagában is (katonai) bűncselekmény. 
Ezek alapján úgy tűnhet, hogy a parancs folytán elkövetett bűncselekményekért 
minden esetben az azt kiadó elöljáró a felelős. Ezzel szemben a Schultheisz ide-
jében hatályos Kbtk.[14] 8. § alapján „Az elöljáró parancsa a bűntett vagy a vétség 
beszámíthatóságát nem zárja ki, hacsak a törvény erre nézve határozottan kivételt 
nem tesz.” Tehát az alantas csak kivételesen mentesül a parancs alapján elkövetett 
bűncselekmény felelőssége alól. A látszólagos jogellentmondást a Kbtk. 155. §-a, 
oldotta fel, amely szerint „valamely parancsnak nem teljesítése az alárendeltnek 
függelemsértés gyanánt nem számítható be, ha a) a parancs a szolgálattal vagy  
a fejedelem iránt tartozó hűséggel nyilván ellenkezik; illetőleg b) ha a parancs tár-
gyát oly cselekmény vagy mulasztás képezi, mely nyilván bűntettnek vagy vétség-
nek ismerhető fel”. Így az alárendelt engedelmességre vonatkozó kötelezettsége 
csak a parancs esetleges törvénysértésre irányultáig terjedt.[15]

[12]  A jogintézmény korabeli értelmezésével kapcsolatban lásd: Vermes Miklós: i. m. 297. o.
[13]  Fejes Erik: Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezései, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társa-
ság, Budapest, 2018, 27–28. o.
[14]  Az 1855. év január 15-én császári nyíltparanccsal életbe léptetett katonai büntető törvény a bűn-
tettekről és vétségekről, in Farkas Ádám (szerk.): Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető 
joghistória forrásaiból (1867–1945), I. Kötet, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Széchenyi István 
Egyetem Batthyány Lajos Szakkolégium, Budapest, 2014, 60–134. o.
[15]  Természetesen a kényszer és fenyegetés a katonai büntetőjogban is releváns fogalmak. Erről Schul- 
theisz a következőket írta: „Amint a bűnösség elemeinek bármelyike, tehát akár a tettes szabadsága, akár 
pedig a pszichikai mozzanat hiányzik, a tényálladékszerű és jogellenes cselekmény a tettesnek nem számítható 
be. Így pl. ki van zárva a bűnösség, ha a tettes oly fenyegetés által kényszeríttetett a cselekményre, mely saját 
életét közvetlenül veszélyeztette, vagy szándékos cselekményeknél, ha a tettes a tényálladék szempontjából 
fontos ténykörülmény körül tévedett.” (Fejes: i. m. 31.)
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Ez az értelmezés a későbbiek során is érvényes maradt.[16] Az 1980-as évek 
elején például Schultheiszéhez nagyon hasonló tartalmú cikket közölt a Honvé-
delem című szaklapban egy ezredes. Kifejtette, hogy az erkölcsi és lelkiismereti 
felelősséget még a kényszerítő körülmények sem szüntethetik meg, mivel ameny-
nyiben azok jogellenesek, ki lehet előlük térni. A korban hatályos szabályzatok 
előírták, hogy „a nyilvánvalóan bűnös, eskü- és törvényellenes parancsot a kato-
nának meg kell tagadnia.” Így a jogellenes parancs végrehajtása mind az azt kiadó 
parancsnok, mind pedig az azt végrehajtó beosztott felelősségét eredményezte.[17] 
A ma hatályos Btk. is ezzel egyezően rendelkezik.[18] Így a köznapi „parancsra 
tettem” védekezés nyilvánvalóan irányulhat a kényszer és fenyegetés miatti men-
tesülésre, de a nem jogellenesen kiadott parancs végrehajtásának esetére is. Hogy 
tulajdonképpen jogilag melyik releváns, azt az egyes eseteknél egyedileg kell ér-
tékelni.

Végezetül nagyon röviden még egy büntethetőséget kizáró okra kell kitér-
nünk, az úgynevezett végszükség esetére. Ennél ugyanúgy ellenálhatatlan erő, 
vagy fenyegetés hatására követi el tettét a terhelt, azonban a cselekmény gondo-
lata – ellentétben a kényszer és fenyegetéssel – saját magától származik. Nem egy 
más által rákényszerített cselekményt hajtott végre, hanem saját maga gondolta 
úgy, hogy a „szorult helyzetéből” csak egy jogellenes cselekménnyel szabadul-
hat.[19]

Mindezek alapján a terheltek „parancsra tettem” típusú védekezése kapcsán 
alapvetően több körülményt szükséges vizsgálni. Elsőkörben nyilvánvalóan 
tisztázandó, hogy a terhelt cselekményét katonai, vagy más, azzal analóg jogvi-
szonyban álló személyként követte-e el, és a felbujtó rendelkezett-e vele szemben 
utasítási joggal. Ebben az esetben elsősorban a parancsmegtagadásnak van je-
lentősége, bár nyilvánvalóan fennállhat a kényszer és fenyegetés is, ha a terhelt 
alapjában véve élni kívánt a parancsmegtagadás lehetőségével, de attól kényszer, 
vagy fenyegetés miatt állt el. Szolgálati jogviszonyon kívül pedig csak ez utóbbi 
állhat fenn.

A kényszer és fenyegetésnek a rendszerváltozások utáni felelősségre voná-
sok során történt alkalmazásával kapcsolatban bemutatandó első jogeset a Pápai 
Forradalmi Törvényszék tagjainak 1919-es büntetőeljárása. A Tanácsköztársaság 
alatt elkövetett túlkapások többsége (melyeket „vörösterrorként” szokás hívni) 

[16]  Például Jilly László: A följebbvalói és alattosi viszony, in Magyar Katonai Szemle, 1941/4. szám, 
699–704. o.
[17]  Molnár Károly: A katonai hivatás és felelősség, in Honvédelem, 1983/1. szám, 64–48., 74–76. o.
[18]  „130. § (1) Nem büntethető a katona a parancsra végrehajtott cselekményért, kivéve, ha tudta, hogy 
a parancs végrehajtásával bűncselekményt követ el. (2) A parancsra elkövetett bűncselekményért a pa-
rancsot adó is tettesként felel, ha a katona tudta, hogy a parancs végrehajtásával bűncselekményt követ el, 
egyébként a parancsot adó közvetett tettesként felel.”
[19]  Székely János: Végszükség, in Jogtudományi Közlöny, 1980/4. szám. 219–226., 219–220. o.
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többnyire nem a rendes bíróságokként működő forradalmi törvényszékekhez, 
hanem a statáriális bíráskodást folytató forradalmi vésztörvényszékekhez volt 
köthető.[20] Így Pápán sem jellemezték a forradalmi törvényszék működését a ki-
rívó túlkapások. Az általa lefolytatott eljárások indíttatásairól a kiszabott szank-
ciók elemzésén túl képet kaphatunk az egykori „bíráknak” a kommün bukása 
után, 1920. február 20-án lezajlott peréből is. A vádlottakat, Novák István egykori 
forradalmi törvényszéki elnököt, Varga Lajos és Réfi István egykori forradalmi 
törvényszéki bírákat a „hivatali idejük” alatt kiszabott szabadságvesztések miatt 
többrendbeli személyes szabadság megsértésének vétségével, a pénzbírságok mi-
att pedig zsarolás bűntettével vádolták. Minden hasonló, a forradalmi törvény-
székek egykori tagjai ellen folytatott perben ezen bűncselekmények elkövetésé-
vel vádolták a terhelteket, mivel az alapkoncepció az volt, hogy nem ismerték el 
a Tanácsköztársaság államiságát, így a tisztségviselők felhatalmazottságát sem, 
ezért cselekményeiket analógként kezelték köztörvényes delictumokkal. (Azon 
esetekben, amelyekben a forradalmi törvényszék halálbüntetést is kirótt, a vád 
gyilkosságra való felbujtással is kiegészült. Pápán nem született halálos ítélet.) 

A vádlottak szerencséjére a tanúk – még az egykor a mostani vádlottak ál-
tal megbüntetettek is – azt vallották, hogy Novák, Réfi és Varga a minden tár-
gyaláson a hátuk mögött ülő terroristák, illetve Gergely politikai megbízottól 
való félelmükben hozták meg ítéleteiket. Ez a tény egyértelműen illeszkedett  
a Csemegi-kódex 77. §-ába. Mivel ezen túl a bíróság azt is értékelte, hogy a ter-
heltek igyekeztek enyhe ítéleteket hozni, a szabadságvesztés ítéleteket rendre fel 
is függesztették. Ezen felül a vádlottak – saját elmondásuk szerint – próbálták  
a „törvényszék” működését is szabotálni, ha lehetett, akár másfél héten keresztül 
nem üléseztek. Mindezek hatására az államügyész a vádak egy részét elejtette. 
A bíróság végül Novák Istvánt két rendbeli zsarolás bűntettében és egy rendbeli 
személyes szabadság megsértésének vétségében találta bűnösnek, amiért 8 hóna-
pi börtönre ítélte (amiből 6 hónapot a vizsgálati fogsággal már letöltöttnek vett). 
Réfi Istvánt csupán egy rendbeli zsarolás bűntettében találta bűnösnek (egy más 
tényállás alapján megítélt izgatás miatt összbüntetésül 8 hónapi börtönre ítélték, 
melyből már szintén letöltött 6 hónapot). Varga Lajos egy rendbeli zsarolásért és 
két rendbeli személyes szabadság megsértéséért 6 hónapi börtönt kapott.[21]

A második világháború után lefolytatott népbírósági eljárásokban különösen 
sokszor fordult elő a terhelteknél a kényszerre és fenyegetésre történő hivatkozás. 
Ez történt például a bori munkaszolgálatosokat nyugat felé kísérő terheltek ese-
tében, akik a menetelés során többek között Radnóti Miklóst is kivégezték Abda 
határában. Bár az esetet feldolgozó szerző jogi elemzése nehezen követhető (töb-

[20]  Ld. Nagy Szabolcs: Muli püspök temet. A Tanácsköztársaság Pápán, Jókai Könyvtár, Pápa, 2016, 
87–88.
[21] Nagy: i. m. 90–92.
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bek között a büntethetőséget korlátozó okok között keveri a parancsmegtagadást 
és a kényszer-fenyegetést), ám az a leírás alapján valószínű, hogy mivel csak mind 
időben, mind térben távoli parancsok utaltak a munkaszolgálatosokkal szembeni 
bánásmódra, a feljebbvalók nem is voltak jelen az út során, így a közvetlen kény-
szer vagy fenyegetés nem volt megállapítható, a terheltek cselekményeiket szabad 
akaratukból követték el, melyeket a bíróság ezek szerint is értékelt.[22]

A Győri Népbíróság az Nb.III.1139/1949. számú perében a holokauszt Hi-
degségen és környékén lezajlott eseményeivel kapcsolatban vizsgálta 23 terhelt 
felelősségét.[23] Ide, a Fertő-tó mellé 1944 végétől szállítottak munkaszolgálatoso-
kat, hogy velük a korabeli német birodalom határait megerősítő erődöket emel-
tessenek. Az eseményeknek a térségben mintegy 1500 áldozata volt, a konkrét 
cselekményekhez is itt több száz zsidó halála volt köthető. A terheltek az úgy-
nevezett „zsidóőrök” voltak. A kényszer és fenyegetés szempontjából rendkívül 
fontos a terheltek összetételének különböző szempontok alapján történő vizs-
gálata. Életkori megoszlásuk alapján három csoportba voltak oszthatók. Hat fő 
volt 30 évnél idősebb(közülük a legidősebb 47 éves volt). Ugyanennyien voltak 
18–21 év közöttiek. A maradék 11 személy 18 évesnél fiatalabb volt (egy fő még 
a 16. életévét sem töltötte be). Lakóhely szerinti megoszlás alapján két csoportot 
képeztek: 11 fő „helyi” volt (Fertőszéplakról, illetve Sarródról érkeztek), míg 11 
fő rábaközi falvakban (Szany, Szilsárkány, Sopronnémeti, Magyarkeresztúr), Hi-
degségtől 30–40 kilométerre élt (egy fő szökésben volt, adatait nem sikerült tel-
jeskörűen tisztázni). Az értékelt cselekményeik az emberölés (minősített esetek, 
bűnhalmazat is előfordultak), a kínzás, sanyargatás (ez a Btk.-ban önálló delic-
tumként nem szerepelt, viszont a népbírósági rendeletekben[24] igen) és a testi 
sértés voltak. Ezek alapján első fokon hat főt halálra, három főt életfogytiglani, 
két főt minimum tizenöt év, egyet tíz, míg a többieket többnyire három évnyi 
kényszermunkára ítélték. 

Az ítéletet mindkét oldal megfellebbezte, így a Népbíróságok Országos Taná-
csa NOT V 2386/1949-49. számon másodfokon új döntést hozott. Ebben három 
fő halálbüntetését, négy fő kényszermunka büntetését enyhítette, két fő kény-
szermunka büntetését börtönbüntetésre változtatta, míg három terhelt esetében 
új eljárást rendelt el. A fiatalkorú terheltek védekezése egyértelműen a kényszer 
és fenyegetés megállapítására irányult. Vallomásaik szerint az idősebb őrök fo-
lyamatosan fenyegették és bántalmazták őket, hasonlóan a területen szintén jelen 
lévő német katonák. A fiatal zsidóőrök egy része egyértelműen követett el olyan 
cselekményeket, melyek önálló akaratukból következtek, azokra másnak közvet-

[22]  Csapody Tamás: Abdai gyilkosok, in Aetas, 2010/01. 66–92., 91. o.
[23]  Békés Pál: Hidegség, Varga Ervin visszaemlékezései, in Mozgó Világ 2000/2. szám, 369–371. o., 
illetve Virág Teréz – Kardos Péter: Hidegségi hideg napok, in Tekintet, 1998/2–3. szám, 25–76. o.
[24]  Az eredeti rendeletek szövegét tartalmazza az 1945. évi VII. törvénycikk a népbíráskodás tárgyában 
kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre emeléséről szóló törvény.
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len ráhatása nem volt. Azonban mások minden inkriminált cselekménye ösz-
szefüggésben állt azzal, hogy az idősebb őrök és a németek bántalmazták őket az 
általuk az őrzött személyek felé tanúsított (túl engedékenynek tartott) magatartá-
suk miatt, így a terhükre rótt bűncselekmények többsége kapcsán a Csemegi-kó-
dex 77. §-a nyilvánvalóan alkalmazható lett volna. (Nem ellenőrizhető adatok 
szerint egy fiatal őrt a vezetők ki is végeztek amiatt, mert túl jó kapcsolatot épített 
ki a munkaszolgálatosokkal.) Mindezen felül a rábaközi csoportot egy helyi nyi-
lasvezér a frontra vezényléssel fenyegetve küldte Sopron mellé, így az ő esetükben 
már az eseményekben való részvétel kapcsán is felmerült a kényszer és fenyege-
tés. Bár a fellebviteli fórum nem mondta ki, hogy az ítéletek egy részét a Cse-
megi-kódex 77. §-a alapján enyhítette, indoklásában mégis utalt a terheltek egy 
részének befolyásoltságára. „A bűnügy adatai szerint a vádlottak katonai jellegű 
alakulat tagjai voltak, katonai fegyelem alatt állottak, német tisztek is voltak a 
fellebbvalóik, megtévesztett, szolgalelkűségre nevelt és megfélemlített [kiemelés 
a Szerzőtől], a világ folyásáról a magasabbrendű erkölcsről, a kölcsönös segítség 
elvén alapuló emberi közösségről mit sem tudó fiatal emberek voltak.”[25]

Az 1989-es rendszerváltozás utáni büntetőjogi felelősségre vonások (arra 
irányuló kísérletek) során is állandó körülményként volt jelen a kényszerre és 
fenyegetésre alapított védekezés. Az úgynevezett kecskeméti sortűzperben pél-
dául a két férfi kivégzésére közvetlen parancsot kiadó Gulyás Kis Sándor és az azt 
végrehajtó Pataki Mihály azt vallotta, hogy felettesük, Gyurkó Lajos hadtestpa-
rancsnok telefonon kiadott utasításában megnyilvánuló kényszer és fenyegetés – 
kivégzéssel fenyegette a parancsait megtagadókat – veszélyeztette életüket, ezért 
hajtották végre cselekményüket. A bíróság azonban a fenyegetést nem értékelte 
közvetlenként, így a védekezést elutasította.[26]

A sortűzperekben értékelt cselekmények kapcsán fontos kiemelni, hogy egy 
szakvélemény szerint a korabeli gyakorlatban a tömegoszlató sortüzeknek egy 
szóbeli figyelmeztetés után három fokozatban szabadott elérni a célzott (de térd 
alá irányzott) lövésekig, az azonnali célzott lövésre, pláne kivégzésre adott pa-
rancs tehát nyilvánvalóan jogellenes volt, és a forradalmárokkal ellenséges egy-
ségek jó része azt nem is alkalmazta.[27] Így, ahogy egy az érintett ügyekben eljáró 
bíró fogalmazott, az ártatlanok halálát eredményező sortüzekkel kapcsolatban 
„nem mentő körülmény sem az, hogy a karhatalmisták a szovjet katonákkal 
együtt hajtották végre a mészárlást, sem az, hogy ki-ki „parancsra tette”.[28]

[25]  Népbíróságok Országos Tanácsa NOT V 2386/1949-49. számú ítélete.
[26]  T. B.: Ítélet a kecskeméti sortűzperben, in Népszabadság, 2000. szeptember 14. szám, 5. Békés Pál: i. 
m. 369–371. o., illetve Virág Teréz – Kardos Péter: i. m. 25–76. o.
[27]  Kahler Frigyes: A történelem kriminalizálódása, avagy joghalál Magyarországon, in Kortárs, 
1995/2 szám, 118–128., 123. o.
[28]  Vathy Zsuzsa: A sortűz bírája, dr. Strausz János, in Hitel, 1997/1. szám, 81–87., 85. o.
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A kérdés rövid elemzéseként leszögezhető, hogy a kényszer és fenyegetés, 
mint büntethetőséget korlátozó ok értékelése a rendszerváltozások utáni felelős-
ségre vonások egyik legnehezebb kérdésköre. Felmerülése nagyon gyakori. Az 
alacsonyabb beosztású terheltek előszeretettel hivatkoztak rá, nyilvánvaló, hogy 
sok esetben úgy is hitték, hogy mivel az elkövetéskor aránylag szűk jogkörökkel 
rendelkeztek, ezáltal valódi felelősségük sem állt fenn. Ez azonban nem így van. 
Amennyiben konkrét cselekményük nem „meghajlított, vagy megtört akaratuk-
ból” következett, hanem ők döntötték el, hogyan sanyargatják, ölik meg áldoza-
tukat, erre alapozott védekezésük semmis volt. Voltak azonban valóban olyan 
terheltek is, akik valójában „két tűz közé kerültek”, közvetlen fenyegetettségben 
látták el tevékenységüket. Ebben az esetben, ha cselekményeik nem terjedtek túl 
azon, mint amire az őket kényszerítő, és/vagy fenyegető személyek rábírni kíván-
ták őket, a kényszer és fenyegetés jogintézménye alapján mentesülniük kellett 
(volna) a büntetés alól. Mindezen kérdéscsoport vizsgálata egyre közelebb vihet 
minket a különböző emberiség elleni és háborús cselekményekkel kapcsolatos 
felelősségek értékeléséhez, melynek napjainkban sajnos a szomszédunkban zajló 
háború miatt ismét aktualitása van.
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S Z É K E L Y H I D I  R I T A [ 1 ]

Tejipari melléktermékek felhasználásának 
lehetőségei funkcionális élelmiszerek előállításához 

1. BEVEZETÉS

A tej fő összetevői a víz, a zsír, a laktóz és a fehérje (kazein és tejsavófehérjék), 
emellett kis mennyiségben tartalmaz ásványi anyagokat, specifikus vérfehérjéket 
és enzimeket is. A különböző emlősökből származó tej összetevői és arányai na-
gyon eltérőek lehetnek, így feldolgozási módjaik is változatosak.[2] A lipofil (fosz-
folipidek, α-tokoferol, β-karotin, konjugált linolsav, D3 és A vitamin, Q10 koen-
zim) és hidrofil (fehérjék, peptidek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek) 
tej antioxidánsai jelentős szerepet játszanak a prooxidáns egyensúlyban – anti- 
oxidáns homeosztázis az emberi szervezetben.[3] A lipofil antioxidánsok kiváló 
hőstabilitással rendelkeznek, így aktív formában minden tejtermékben jelen van-
nak. A tej antioxidánsai kölcsönhatásba lépnek és deaktiválják a reaktív oxigén-
fajtákat (ROS) és a lipid-peroxidáció végtermékeit, ezek a tények megerősítik, 
hogy a tejtermékek fogyasztása jótékony hatással van az egészségre.[4] Számos 
tejtermék és tejfrakció antioxidáns hatású (tej, kazein, tejsavó, laktoferrin), így 
javíthatják a tej minőségét, fogyasztásuk pedig rákkeltő hatással lehet az emberi 
szervezetre.[5]

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérletbe bevont Szánentáli kecsketej a Kránicz tanyáról (Győr, Magyar-

[1]  Adjunktus, Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudo-
mányi Tanszék.
[2]  Robinson, Richard K.: Diary microbiology haandbook, 2002. 
[3]  Pihlanto, 2006. Baldi, A. – Pinotti, L.: Lipophilic microconstituents of milk, in Bosze, Z. (ed.): 
Bioactive Components of Milk, vol. 606, Springer, New York, 2008, pp. 109–125. 
[4]  Cichosz, Marzenna – Goldsby J., Thomas – Knemeyer, A. Michael – Taylor, Daniel F.: In-
novation in logistics outsourcing relationship – in the search of customer satisfaction, LogForum, 2017, 
13/2, 209–219. 
[5]  Hooijdonk,Antonous – Kussendrager, K. D. – Steijns, J.: In vivo antimicrobial and antiviral 
activity of components in bovine milk and colostrum involved in non-specific defence, in British Journal 
of Nutrition, 84, suppl. 1, 2000, 127–134. Tong, H. – Chen, W. – Steenbergen C. – Murphy, E.: Ischemic 
preconditioning activates phosphatidylinositol-3-kinase upstream of protein kinase, in C. Cirk Res, 87, 4, 
309–315.
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ország) származott. A Holstein tejet Berebora Attila (Darnózseli, Magyarország) 
gazdasága biztosította a kísérletem számára. A Jersey szarvasmarhatejet Meisz-
ner Milán (Levél, Magyarország) tehenészetéből kaptam. A Magyartarka tejet 
Varga Miklós gazdaságából szereztem be (Dunakiliti, Magyarország).

2.1. Tejfeldolgozás

2.1.1. Oltott túró gyártás

A meglévő teljes tejekből 5-5 L-t mértem fazékba, mindegyik fajta tejet 65°C-
ra melegítettem és ezen a hőmérsékleten tartottam 2 percig pasztörizálás céljából. 
Ezt követően hagytam 36°C-ra hűlni őket, a megfelelő hőmérséklet elérésekor 
5mL tejoltót adtam hozzájuk, melyet előtte 10 mL vízben hígítottam. A beoltott 
tejeket 45 percig pihentettem, ez alatt az idő alatt az oltó enzim hatására kiala-
kult az alvadék, melyet sajthárfával felvágtam függőlegesen és vízszintesen is, ezt 
követően 10 percet pihentettem a felvágott alvadékot, hogy az kieressze a savót. 
A 10 perc letelte után a nagyobb alvadékrögöket keverés során felaprítottam és 
további 15 percig pihentettem. A keletkezett alvadékot sajtruhába adagoltam, fel-
akasztottam és kicsepegtettem a benne lévő maradék savót.

2.1.2. Ricotta gyártás

A ricotta elkészítéséhez a túró készítéséből visszamaradt édes savót melegí-
tettem 89-92°C-ra, majd 5g citromsavat adtam hozzá és alaposan elkevertem. 
A tűzhelyet lekapcsoltam, de nem vettem le a savót. 30 perc elteltével pelyhes 
csapadékként a sav hatására kicsapódtak a savófehérjék. A kivált savófehérjéket 
sajtruhába mertem, felakasztottam majd megvártam, míg a visszamaradt sava-
nyú savó kicsepegett.

2.1.3. Mysos gyártás

A ricotta gyártás után megmaradt savanyú savót felhasználva, mysost készí-
tettem. A még ki nem hűlt savót visszatettem melegíteni, és literenként 70 dkg 
cukrot adtam hozzá. Ezt folyamatos kevergetés mellett 5 órán keresztül főztem, 
majd formákba öntöttem és hagytam hűlni.
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1. ábra: A tejfeldolgozás folyamata

 

2.2. A minták antioxidáns és polifenol tartalmának kivonása

Az előzőleg készített túró és ricotta mintákból 5g-ot mértem 250mL-es Er-
lenmeyer-lombikokba. A mintákat két órán át extraháltam, miután hozzáadtam 
20mL 70v/v%-os metanol és nagy tisztaságú víz elegyet. Ezután 20 percig 6000 
RPM-en centrifugáltam a mintákat, majd a vizsgálatokhoz a felülúszó részt hasz-
náltuk.

A nyers tej, savanyú savó és édes savó minták nem igényeltek mintaelőké-
szítést, ezen minták összes antioxidáns és polifenol tartalmát közvetlenül meg 
tudtuk határozni.

2.3. A minták antioxidáns és polifenol tartalmának mérése

Az előkészített minták antioxidáns tartalmát FRAP módszerrel vizsgáltuk. 
Az eljárás során mintamátrixtól függetlenül 300µL extraktumot pipettáztunk 
kémcsőbe, majd 4,5mL FRAP oldatot hozzá. Az így elkészített oldatot 5 percre 
sötét helyre tettük, majd abszorbanciájukat (szűrést követően) spektrofotomé-
terrel 593 nm-en, extraktumot nem tartalmazó (vak) oldattal szemben mértük. 
A mennyiségi meghatározáshoz a berendezés kalibrációját aszkorbinsav (AAE) 
mérőoldatokkal végeztük. 
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A polifenol tartalom meghatározáshoz Folin-Ciocalteu módszert használ-
tunk. Ebben az esetben szintén 300µL extraktumot pipettáztunk kémcsőbe, majd 
hozzáadtunk 1,5mL nagytisztaságú vizet, 2,5mL 10%-os Folin reagenst, illetve 
2mL 7,5%-os Na2CO3 oldatot. A kémcsöveket ebben az esetben is sötét helyre he-
lyeztük 90 percre, majd abszorbanciájukat (szűrést követően) vak oldattal szem-
ben 725 nm-en spektrofotométerrel mértük. A mennyiségi meghatározáshoz  
a kalibrációt ebben az esetben galluszsav (GAE) mérőoldatokkal végeztük.

3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

3.1. Tejek, tejtermékek és tejipari melléktermékek összes antioxidáns 
tartalma

Meghatározták a nyers szarvasmarha- és kecsketej, a tejtermékek és a savó 
antioxidáns tartalmát. Az eredményeket egységnyi aszkorbinsavban fejezzük ki.

A vizsgált tej, tejsavó és tejtermékek FRAP vizsgálattal kapott antioxidáns-tar-
talmának eredményeit az 1. ábra mutatja. Az eredmények alapján a Jersey tej ren-
delkezik a legmagasabb antioxidáns tartalommal (28,2 mg AAE/100g), ezt követi 
a Holstein tehéntej (26,24 mg AAE/100g). A szimmentált tej ennek csak a felét 
tartalmazza, 13,22 mg AAE/100g. A legalacsonyabb összes antioxidáns tartalmú 
nyerstej a Sanental kecske teje, amely mindössze 8,95 mg AAE/100 g antioxidánst 
tartalmaz. Sreeramulu és Raghunath (2011) is hasonló eredményeket értek el  
a tej és tejtermékek antioxidáns tartalmának vizsgálatakor.

A nyerstejből készült túró antioxidáns tartalmában volt egy kis szignifikáns 
különbség. A legmagasabb antioxidáns tartalmú a jersey túró (16,38 mg AA-
E/100g). A Holstein és Szimentál sajtok 14,12 és 14,13 mg AAE/100g antioxi-
dánst, a Saanen kecsketejből készült túró pedig 15,01 mg AAE/100g antioxidánst 
tartalmaz. Ogunlade et al. (2019) hasonló eredményeket értek el a kecsketejből 
készült lágy sajtok vizsgálatával.

A túrókészítés után visszamaradt Jersey édes tejsavó 66,87 mg AAE/100g 
antioxidánst tartalmazott. A holstein édes tejsavó antioxidáns értéke mindösz-
sze 10,85 mg AAE/100g volt. A Simmental tejsavó esetében ez az adat 47,49 mg 
AAE/100g volt. A négy vizsgált édes tejsavó közül a Sanental kecske tejsavója 
kiemelkedően magas összes antioxidáns értéket tartalmazott (197,55 mg AA-
E/100g). Az édes tejsavó antioxidáns tartalmában szignifikáns különbségek vol-
tak megfigyelhetők, mint a nyerstej esetében.

A túrókészítés során visszamaradt édes savóból készül a ricotta. A ricották tel-
jes antioxidáns tartalmában nagyon kevés különbség van. A Jersey (14,21 mg  
AAE/100g) és a Simmental (13,71 mg AAE/100g) fajok esetében az érték statisztikai-
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lag azonos. A legtöbb antioxidáns 15,93 mg AAE/100g Holstein ricottát tartalmazott. 
Ezzel szemben a Saanen kecske ricotta tartalmazta a legkevesebb összes antioxidánst 
(10,84 mg AAE/100 g). A ricotta és a tejsavó antioxidáns értéke nem vethető össze  
a szakirodalmi adatokkal, tudomásunk szerint nem áll rendelkezésre olyan cikk, 
amely hasonló módszerrel és aszkorbinsavegységben megadná az eredményeket.

2. ábra: Tejek, tejtermékek és a melléktermékek összes antioxidáns tartalma

3.2. Tejek, tejtermékek és tejipari melléktermékek összes polifenol tartalma

A nyerstejminták összes polifenol tartalmának elemzése során azt találtuk, 
hogy a legmagasabb polifenoltartalom (490,72 mg GAE / 100 ml) a Saanen kecs-
ke tejében volt. A jersey-i (483,53 mg GAE/100 ml) és a holsteini tehenek (478,79 
mg GAE/100 ml) tej összes polifenoltartalmában nem volt szignifikáns különb-
ség a Saanen kecsketejéhez képest. A szimentáli tehenek nyersteje 420,34 mg 
GAE/100 ml polifenolt tartalmazott. Alyaqoubi és munkatársai (2014) hasonló 
eredményekről számoltak be a kecsketej vizsgálatakor.

A túrók polifenoltartalmában szignifikáns különbségek voltak. A Jersey te-
henek tejéből készült túró 32,58 mg GAE/100 g összes polifenolt tartalmazott.  
A Holstein túró már 56,70 mg GA/100g polifenolt tartalmazott. A simentáli tej-
ből készült túróban kiemelkedően magas, 124,29 mg GAE/100 g polifenol értéket 
mutatott ki. A legkevesebb polifenol a Saanen kecsketejéből készült túróban volt, 
mindössze 32,29 mg GAE/100g tartalmazott. Hasonló eredményre jutott Farrag 
et al. (2020) fehér lágy sajtok vizsgálatakor.
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Az édes tejsavó esetében a Jersey tejsavó összes polifenol tartalma 196,76 
mg GAE/100 ml volt. A holsteini édes tejsavó esetében ez az érték 313,33 mg 
GAE/100 ml volt. A Simmental túró gyártása során az édes savómaradványok 
összes polifenol tartalma 265,85 mg GAE/100 ml volt. A Saanen kecskesavó ese-
tében ez az érték 347,34 mg GAE/100 ml volt.

A Jersey ricotta esetében a teljes polifenoltartalom 19,01 mg GAE/100 g volt. 
A holstein ricotta esetében a legalacsonyabb összes polifenol-tartalom (10,55 mg 
GAE/100g) volt kimutatható. A Simmental és Saanen kecskesavóból készült ricotta 
esetében az összes polifenol tartalom megegyezett (15,42-15,42 mg GAE/100g).

Végül az utolsó termék (savanyú savó) esetében a Jersey savanyú tejsavó ösz-
szes polifenol tartalma 98,03 mg GAE/100 ml volt. A holsteini tehenek savanyú 
tejsavója esetében 43,50 mg GAE/100 ml, míg a szimmentáli tejsavó esetében 
93,22 mg GAE/100 ml polifenol tartalmat határoztunk meg. A Saanen kecskesa-
vó összes polifenol tartalma 67,35 mg GAE/100 ml volt. Jelenlegi ismereteink 
szerint a tejsavó és a ricotta összes polifenol tartalmáról nem áll rendelkezésre 
olyan cikk, amely a minta-előkészítés és a vizsgálati módszer tekintetében hason-
ló lenne, így eredményeinket nem tudjuk összehasonlítani az irodalmi adatokkal. 
Egyetlen cikket találtunk (Bennato et al. 2022), amely a ricotta és a tejsavó ösz-
szes polifenol tartalmát vizsgálta, azonban ezek a vegyületek lényegesen kisebb 
mennyiségben voltak kimutathatók, mint mi. Ennek oka a rendkívül rövid (30 
másodperces) extrakciós idő lehetett.

3. ábra: Tejek, tejtermékek és a melléktermékek összes polifenol tartalma

A savanyú savóból készült Mysost (tejsavó-karamell) teljesen melléktermék-
mentessé teszi a tejfeldolgozást.
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

Az eredmények alapján a nyerstej és tejtermékek kiváló antioxidáns- és po-
lifenol források. A túró és a ricotta gyártása során kis mennyiségű antioxidáns 
vegyületet távolítanak el a folyadékfázisokból. Továbbá az egyes termékek ant-
ioxidáns- és polifenol tartalma szignifikáns különbségeket mutatott az egyes faj-
ták és fajok összehasonlításakor. A tejsavó egészségvédő hatását kiemeli a benne 
található nagy mennyiségű szabad gyökfogó. Az eredmények azt mutatják, hogy 
a tejiparban a teljes feldolgozhatóság lehetséges, a melléktermékek mindegyike 
hasznos és értékes tulajdonságokkal rendelkezik.
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R E I S I N G E R  A D R I E N N [ 1 ]

Fenntarthatóság – felelősségvállalás – értékteremtés

1. BEVEZETÉS

A kutatásomban vizsgált három fogalom – fenntarthatóság, felelősségvállalás, 
értékteremtés – régóta jelen van valamilyen formában a vállalatok működésé-
ben és a velük kapcsolatos kutatásokban is. Ennek ellenére még ma is több olyan 
területe van a felelős és fenntartható működésnek, melynek további elemzése 
komplexebb összefüggéseket, folyamatokat tárhat fel. Kutatásomban alapvetően 
kétféle módon kívánok hozzájárulni a témához: a) a három fogalom együttes ér-
telmezése a vállalati működésben, b) KKV-k gyakorlatának megismerése inter-
júk segítségével.

Az értékteremtés egyfajta új elemének tekinthető a közös értékteremtés – 
Creating Shared Value (CSV) fogalom, amely a nemzetközi szakirodalommal 
ellentétben, hazánkban még kevésbé ismert jelenség. Egyrészt célom, hogy fel-
tárjam a fogalom összetevőit, alkalmazási lehetőségeit, másrészt megvizsgáljam, 
hogy milyen relevanciája lehet a fogalomnak a vállalati működésben. A fogalom 
a nemzetközi szakirodalomban annak ellenére jelentősen elterjedt, hogy vannak 
olyan megközelítések, melyek alapján nem is igazán önálló fogalomról van szó, 
hanem korábbi, más elméletekhez történő kapcsolódásról.[2]

A tanulmány első felében röviden áttekintést adok a kutatási témám előz-
ményeiről, céljáról, majd a három fogalomhoz kapcsolódó főbb szempontokat 
ismertetem. A tanulmány második fele az empirikus kutatásom módszertanát, 
tapasztalatait mutatja be. A tanulmány zárásaként megkísérlek választ adni arra, 
hogy a három fogalom milyen módon kapcsolódhat egymáshoz, milyen szem-
pontok meghatározóak a téma vizsgálatában.

[1]  Egyetemi docens, dékánhelyettes, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 
Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék; E-mail: reisinger.adrienn@ga.sze.hu.
[2]  Menghwar, Prem Sagar – Daood, Antonio: Creating shared value: A systematic review, synthesis 
and integrative perspective, in International Journal of Management Reviews, 2021/4, pp. 466–485. szak-
irodalmi rendszerezése alapján
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2. AZ ÚNKP BOLYAI+ KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, CÉLJA

A 2020–2023-as időszakra elnyert Bolyai Ösztöndíj témája a vállalati verseny-
képesség és a lokális társadalom kapcsolódásának a kutatása alapvetően vállalati 
oldalról. A kutatás egyik kulcskérdése, hogy a vállalati társadalmi felelősség-
vállalás (CSR) milyen módon tud kapcsolódni a vállalati versenyképességhez.  
A 2020/21-es ÚNKP Bolyai+ kutatás keretében továbbgondoltam a vállalatok 
és a tér, illetve a vállalatok és a társadalom szerepét. A téma vizsgálata közben 
körvonalazódott bennem, hogy a vállalatok társadalmi szerepe és egyáltalán  
a társadalomban betöltött jelenléte összetettebb megközelítést kíván. Ma már 
mindenhol azt hallani, hogy milyen fontos a fenntarthatóság, a vállalatok fenn-
tarthatósági célokat követnek, mindeközben megjelenik e kontextusban a CSR is, 
és egy további új fogalom, a Creating Shared Value (CSV) is. 

A kutatási témám a fentiek alapján e három fogalom – a fenntarthatóság,  
a felelősségvállalás és az értékteremtés – összekapcsolása, egymáshoz való viszo-
nyuk megvizsgálása, vállalati működésben való megjelenésük elemzése elméleti 
és gyakorlati kutatás alapján. A kutatás empirikus része vállalati interjúzást jelent 
győri KKV-k körében. Ennek részleteiről a módszertani alfejezetben írok majd 
részletesen.

A kutatás újszerűségét az adja, hogy a két, jelenleg is sokat kutatott fogalom 
mellé behozza az értékteremtés fogalmát és megjeleníti ezen belül a Creating Sha-
red Value jelenségét, és mindezt nemcsak elméleti, hanem győri KKV-k körében 
gyakorlati oldalról is megközelítve, így járulva hozzá a téma szakirodalmához és 
a vállalati működéshez is. 

3. A KUTATÁSBA BEVONT FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE

3.1. Felelősségvállalás

„A felelősségvállalást […] az erkölcsi érzelem által vezérelt, tudatos tevékeny-
ségnek tekintjük, amely önmagunk vagy mások cselekedeteivel kapcsolatban 
tanúsítunk.”[3] Felelősségvállalása minden társadalmi és gazdasági szereplőnek 
lehet,[4] kutatásom szempontjából a vállalati társadalmi felelősségvállalás értel-

[3]  Gaskó Krisztina: Autonómia és felelősségvállalás, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2010, 
13. o.
[4]  Nárai Márta – Reisinger Adrienn: Társadalmi felelősségvállalás és részvétel, Dialóg Campus Ki-
adó, Budapest–Pécs, 2016.
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mezhető. Bár a fogalom már az 20. század közepén megjelent,[5] általánosítható 
definíciója a mai napig nem született.[6] Egy korábbi tanulmányomban alapve-
tően Carroll[7] piramismodelljét alapul véve a következőképpen fogalmaztam 
meg a CSR lényegét az addig feldolgozott irodalmak alapján:[8] „A CSR-t olyan 
tevékenységnek gondolják, melynek keretében a vállalkozás úgy tartja az üzle-
ti érdekeit és a profitot szem előtt, hogy közben etikusan viselkedik, odafigyel  
a munkavállalóira és lehetőségeihez mérten támogatja a helyi és akár a nemzeti 
szintű ügyeket, közösségeket.”

Ebben a megközelítésben a CSR tevékenység egy önként vállalt tevékenység-
ként jelenik meg, azonban ma már – főként a nagyvállalatok esetében – egyre in-
kább megjelenik az a gondolat is, hogy a CSR nem önérdek nélküli és olyan CSR 
tevékenységet fognak a vállalatok folytatni, melyek valamilyen módon kötődnek 
az alaptevékenységükhöz, a vállalatvezetők attitűdjeihez vagy akár a vállalati 
versenyképességhez is.[9] E gondolat mentén a CSR egy olyan koncepcióként ér-
telmezhető, mely áthatja az egész vállalati működést, miközben befolyásolhatja  
a vállalati működést és a sikert is. Ez az elgondolás alapvetően kötődik a stratégiai 
CSR-hoz[10] és inkább nagyvállalati megközelítésű. Sokáig a kutatások tárgya is 
a nagyvállalat volt, azonban az utóbbi közel két évtizedben megjelentek a KKV 
szintű kutatások is.[11] 

A számos, KKV-kat elemző tanulmány[12] alapján kijelenthető, hogy a vállalati 
méret biztosan befolyásolja a CSR tevékenységet, mely magával vonhat további 
különbségeket pl. a motivációban (mennyire filantróp és mennyire eredményfó-
kuszú a CSR aktivitás) és más tényezők esetében is. Bár a KKV-k körében is egyre 
gyakoribb a CSR témájú irodalom, esetükben jelentős a feltáratlan terület, ezért 
választottam az empirikus kutatásom tárgyává a KKV-kat, bízva abban, hogy  
a vizsgált vállalati gyakorlattal hozzá tudok adni mind a téma elméletéhez, mind 
a gyakorlatához. 

[5]  Bowen, Howard R.: Socialresponsibilities of the businessman, No. 3. Harper & Brothers, New York, 
1953.
[6]  Sarkar, Soumodip – Searcy, Cory: Zeitgeistorchameleon? A quantitative analysis of CSR defini-
tions, in Journal of Cleaner Production, 2016/135, pp. 1423–1435. 
[7]  Carroll, Archie B.: The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management 
of organizational stakeholders, Business Horizons, 1991/4, pp. 39–48. 
[8]  Reisinger Adrienn: Győri autóipari beszállító vállalkozások CSR tevékenysége öt vállalkozás példá-
ján, in Tér-Gazdaság-Ember, 2018/1. szám, 283–310. o. 287. o.
[9]  Ezt a gondolatot számos szakirodalmi forrás alapján fogalmaztam meg, konkrét hivatkozást ezért 
nem rendelek hozzá. 
[10]  Porter, Michael E. – Kramer, Mark R.: The competitive advantage of corporate philanthropy, in 
Harvard Business Review, 2006/12, pp. 56–69. 
[11]  Berk, Abigail: Small Business SocialResponsibility. More than Size, in The Journal of Corporate 
Citizenship, 2017/67, pp. 12–38. 
[12]  Ebben az esetben is olyan sok számú a releváns irodalom, hogy ezek felsorolásától itt eltekintek.
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3.2. Fenntarthatóság

„Furcsa, hogy ennyire vágyunk a végtelen gazdasági növekedésre, és még csak 
el sem gondolkozunk azon, hogy ez végső soron okozhat-e zavarokat a társada-
lomban és az élővilágban.”[13] Írták ezt a gondolatot 2019-ben, amikor már a háta 
mögött hagyott a világ számos világkonferenciát, egyezményt, melyeknek közös 
témája, célja volt, hogy megfogalmazzon olyan intézkedéseket, elveket, melyek 
segítségével olyan jelenlegi folyamatokat működtethetünk, amivel képesek lehe-
tünk élhető világot hátrahagyni a jövő generációi számára is. A fenntartható-
ság ezen megközelítése az elmúlt néhány évtized alatt sokat formálódott, mára 
egyfajta divat kifejezés is lett, miközben tartalma egyre komplexebbé válik és  
a környezeti tényezőkön túl, társadalmi, gazdasági megközelítéseket is magában 
foglal.[14]

A fogalommal kapcsolatban sok kérdés felvetődik: pl. Mit jelent egyáltalán 
felelősnek lenni? Mit jelent felelősen működni? Mit jelent felelősen fejlődni? Ki-
nek kell felelősen viselkedni? Ki és hogyan ellenőrzi, hogy aki azt mondja magá-
ról, hogy felelős, valóban az is? Lehet egyáltalán fenntartható módon fejlődni? 
stb. Sok kérdés, melyekre a szakirodalom és az empirikus kutatások eredményei 
adhatnak választ egy-egy konkrét esetre, folyamatra, azonban globálisan általá-
nosítható válaszok, megoldások véleményem szerint nincsenek, csak olyanok, 
amelyek adott helyen és időben valamilyen formában figyelembe veszik környe-
zetünk összetettségét és megpróbálnak reagálni a kihívásokra, a jelen folyamata-
ira. Ebből a megközelítésből a fenntarthatóság tartalma egy rendkívül összetett 
jelenséggé válik, amelyben minden társadalmi és gazdasági szereplőnek van sze-
repe és feladata, ami eltérhet annak függvényében, hogy milyen jelentőségük van 
és mennyit hajlandók feláldozni a jelen kényelméből a jövő érdekében.

Kutatásomban a vállalatok állnak a fókuszban, így az ő esetükben vizsgál-
tam elméletben és gyakorlatban is a fenntarthatóság kérdését. Minden vállalat 
elsődleges célja a profit, így magát a fenntarthatóság kérdését ennek mentén kell 
tudni értelmezni, ami vállalati mérettől, tevékenységtől, működési területtől stb. 
függően összetett menedzsment folyamatot jelent. Ezt a komplexitást mutatja be 
az 1. ábra.

[13]  Kate Raworth gondolata: Trebeck, Katherine – Williams, Jeremy: A megérkezés gazdaságtana, 
Pallas Athéné Könyvkiadó Kft., Budapest, 2019, 39. o.
[14]  Málovics György: A vállalati fenntarthatóság értelmezéséről, JATEPress, Szeged, 2011.
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1. ábra: A vállalati fenntartóhaság komplexitása 

Forrás: Schaltegger, Stefan – Burritt, Roger: Corporate Sustainability, in Fol-
mer, Henk – Tietenberg, Tom (eds.): The International Yearbook of Environmental 

and Resource Economics, Edward Elgar, Cheltenham, 2005, pp. 185–232.– idézi: 
Málovics: i. m. 68. o.

3.3. Értékteremtés – Creating Shared Value (CSV)

A vállalati működésben az érték kifejezés értelmezhető egyrészt tulajdonosi 
értékként a gazdasági tevékenység eredményeként, másrészt a vállalat környezete 
számára teremtett értékként (társadalmi érték).[15] Ezenkívül értékként lehet ér-
telmezni a vállalati folyamatokat is (pl. ügyfélbarát működés, pozitív munkahelyi 
környezet, etikus magatartás, környezettudatosság, költségtudatosság, felelősség-
vállalás), mely elvezethet ahhoz a gondolathoz, hogy végeredményben minden, 
amit egy vállalat tesz valamilyen szempontból adott szereplők számára értéket 
fog jelenteni. Ebből a megközelítésből az értékteremtés magát a vállalati műkö-
dést helyezi a középpontba. 

Az értékteremtés ezen széles körű értelmezése jelentheti az alapját a Porter 

[15]  Radácsi László: Felelős és fenntartható vállalat, Saldo, Budapest, 2021.
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és Kramer által[16] megalkotott Creating Sharded Value (CSV) – közös értékte-
remtés fogalmának. A CSV koncepció egy új vállalati működési megközelítést 
jelent, melynek lényege, hogy a vállalatok tudatosan figyelik és értékelik azokat 
a társadalmi tényezőket, amelyek hatással vannak a működésükre. Amelyek  
a legnagyobb hatást gyakorolják, azok esetében olyan együttműködési folyama-
tokat indítanak el a vállalatok, melyek mind a társadalmi oldalról, mind a vállalat 
oldaláról előnyt jelentenek, ezáltal nőhet a vállalat versenyképessége. Porter és 
Kramer[17] kiemelik, hogy ez a koncepció nem egyenlő a társadalmi felelősség-
vállalással, a fenntarthatósággal vagy a filantrópiával, hanem ez egy új útja annak, 
hogy a vállalatok üzleti sikert érjenek el úgy, hogy ez az új megközelítés megje-
lenik a kapcsolataikban, az értékláncokban és az együttműködésekben, vagyis  
a vállalat a társadalom részét képezi.

Baines[18] kiemeli, hogy a CSV egyfajta értékcserét jelent a vállalatok és a tár-
sadalom között: a vállalatok gazdasági értéket teremtenek és közben társadalmi 
értékteremtés is történik. Kérdés azonban, hogy az elméletben jól hangzó ér-
tékteremtési folyamatot hogyan lehet a gyakorlatban kivitelezni, egyáltalán mit 
jelent az, ha a vállalat közös értéket teremt, ezt milyen tényezők befolyásolhat-
ják.[19] Ezekre a kérdésekre akkor lehet majd igazán hatékonyan válaszolni, ha 
már jelentős számú olyan vállalat működik a világban, amely követi a CSV elveit. 
Jelenleg ez a gyakorlat inkább a nagyvállalatok körében elképzelhető,[20] de ahogy 
a CSR esetében is (ez is nagyvállalati körből indult), itt is elképzelhető majd, hogy 
kisebb vállalatok esetében is releváns lehet. Jelenleg a fogalom gyakorlatba ülteté-
sének időszaka zajlik és majd idővel eldől, hogy valóban egy új koncepcióról van 
szó, vagy csak korábbiak továbbgondolásáról. 

4. VÁLLALATI INTERJÚK – A KUTATÁS MÓDSZERE, KÖRÜLMÉNYEI 
ÉS TAPASZTALATAI

Kutatásom célja, hogy a téma szakirodalma mellett megismerjem annak 
gyakorlati folyamatait is. A felelős, fenntartható működés elemzése a szakiroda-
lomban sokáig a nagyvállalatokra fókuszált, CSR témában a 2000-es évek elején 

[16]  Porter – Kramer: i. m.; Porter, Michael, M. – Kramer, Mark, R.: Creating Shared Value, in 
Harward Business Review, 2011/January–February, pp. 1–17. 
[17]  Porter – Kramer: i. m. 
[18]  Baines, Peter: Doing good by doing good, Wiley, 2015.
[19]  Mengwhar – Daood: i.m. 
[20]  von Liel, Benedikt: Creating Shared Value as Future Factor of Competition, Springer, 2016.
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jelentek meg az első olyan kutatási eredmények, melyek KKV-k körében[21] ké-
szültek,[22] azonban azóta sem ez a vállalati méret van a fókuszban. Ennek oka 
lehet például, hogy a nagyvállalatokat tartják méretben alkalmasnak arra, hogy 
ezekkel a kérdésekkel tudatosan foglalkozzanak, esetükben lehet akár stratégai 
szintű folyamatokról beszélni. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a KKV méret 
nem teszi lehetővé a felelős, fenntartható és értékteremtő folyamatokat. Kutatá-
som során éppen azért választottam ezt a vállalati méretet, mert kíváncsi voltam, 
hogy a gyakorlatban hogyan jelennek meg ezek a folyamatok a vállalatoknál és 
mi a véleménye a témáról az ügyvezetőknek, tulajdonosoknak. 

A kutatás helyszínének Győrt választottam, ennek több oka van. Egyrészt  
a város társadalmi és gazdasági fejlettsége[23] alapján feltételezhető, hogy az itt 
működő vállalkozások körében értelmezhetőek a kutatási témámban vizsgált fo-
galmak, ezek valamilyen szinten már benne vannak a köztudatban és vizsgálható 
a gyakorlati megjelenésük is. Másrészt a városban élek és kutatok, így van szemé-
lyes rálátásom is a folyamatokra, melyek segíthetik az eredmények értékelését. 
Harmadrészt a városról már több kutatás is zajlott, melyek egy részében részt 
is vettem kutatóként a Széchenyi István Egyetemen (pl.: Mobilitás és környezet: 
Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli 
régióban, Győri Járműipari Körzet), melyek mind alapul szolgáltak a kutatási 
koncepció formálásához.

A kutatásom során 50 győri KKV-val tervezek interjút készíteni.[24] A mintát 
nem szűkítettem tovább tevékenységre, tulajdonlásra vagy egyéb szempontokra, 
hogy minél többféle vállalatot megismerhessek. Az interjúk készítése a tanul-
mány megírásakor még folyamatban van,[25] az 50 interjú elkészítését 2022. július 
31-ig tervezem. A kutatás tervezésekor 2021 augusztusában összeállítottam egy 
50-es listát a kutatásba bevonni tervezett vállalatokról, közülük 10 vállalat vállal-
ta az interjút. A minta bővítése még most is folyamatosan zajlik, mert az interjú-
ra felkért vállalatok egy része nem vállalja az interjút, így újakat kell bevonnom  
a kutatásba. A vállalati minta összeállításához az alábbi forrásokat használtam:

• személyes ismeretség,
• vállalati ajánlások,
• Győri Nemzetközi Ipari Park vállalatai,

[21]  A KKV kategória alatt kutatásomban azokat a vállalatokat értem, amelyeknek foglalkoztatotti létszá-
ma 10 és 249 fő között van, a mérlegfőösszeget nem veszem figyelembe (az egyes vállalati méretkategóriák 
meghatározása az Európai Bizottság 2003/361/EC számú ajánlásában és a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben található meg).
[22]  Berk: i. m.
[23]  Rechnitzer János: A területi tőke a városfejlesztésben, A Győr-KÓD, Dialóg Campus Kiadó, Buda-
pest–Pécs, 2016.
[24]  Ugyanez az 50 vállalat az alanya az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében folytatott interjús 
kutatásomnak is.
[25]  A kézirat lezárásakor, 2022. május 12-én 29 elkészült interjúval rendelkezem.
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• Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara honlapján több forrásból elér-
hető vállalkozások és a kamara titkára által rendelkezésemre bocsátott 
vállalati lista,

• https://kkvtop100.hu/.

Azok a vállalatok, amelyek eddig nem voltak nyitottak, az alábbi okokat je-
lölték meg:

• Megállapodás van a vállalatnál, hogy nem adnak interjút.
• Nem érnek rá.
• Nem nyitottak a téma iránt.
• Az aktuális társadalmi, gazdasági folyamatok foglalkoztatják őket (jár-

ványhelyzet, nemzetközi folyamatok, stb.): ez utóbbit jelentős nehezítő 
tényezőnek ítélem meg a vállalatok megkeresése során.

Az interjúkérdések összeállítása és véglegesítése egy hosszabb folyamat volt. 
A kérdések első változata a Bolyai Ösztöndíj és a 2020/2021-es ÚNKP Bolyai+ 
ösztöndíj keretében folytatott kutatás, szakirodalomfeldolgozás alapján készült el 
2021 augusztusában. Ekkor három pilot interjú készült, majd ezután a kérdések 
részben átdolgozásra, finomításra kerültek és megkezdtem az interjúk készíté-
sét, azonban a járványhelyzet miatt nehéz volt olyan vállalatokat találni, amelyek 
vállalták az interjút. Ezt az időszakot kihasználva további szakirodalmakat dol-
goztam fel és ezek, illetve az őszi interjúk alapján tovább finomítottam a kérdé-
seket, melyek véglegesítése 2022. február elején történt meg. Az interjúk témái 
az alábbiak:

• Hogyan értelmezik a vállalatok az értékteremtés, a felelős működés,  
a CSR és a fenntarthatóság fogalmát?

• A CSR és a fenntarthatóság gyakorlata.
• A CSR tevékenység kinek teremt értéket és milyen területi szinten? 
• A vállalati kapcsolatok milyen módon kapcsolódnak a CSR-hoz és a fenn-

tarthatósághoz?

A szakirodalmi háttér alapján az alábbi feltételezésekkel élek a három vizsgált 
fogalomhoz kapcsolódóan:

• Felelősségvállalás (CSR): a megkérdezett KKV-k körében ismert a foga-
lom, azonban CSR tevékenységük kevésbé tudatos, nem stratégiai szintű.

• Fenntarthatóság: a megkérdezett KKV-k körében is értelmezhető a jelen-
ség, de nemcsak környezeti dimenzióban.

• Értékteremtés: a megkérdezett KKV-k esetében főként a tulajdonosi érték 
és más vállalati folyamatok is; a társadalmi értékteremtés (CSV) még fo-
galmi szinten sem jelenik meg.
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Mivel még zajlik az interjúzás a kézirat leadásakor, így eredményeket még 
nem tudok közölni a tanulmányban, azonban szeretnék néhány tapasztalatot 
megosztani:

• Az eddigi interjúk alapján az látszik, hogy a vállalatok egy része nyitott  
a téma iránt és érdekli őket a nem kizárólag gazdasági folyamatok vizsgá-
lata, bár kevés az olyan vállalat, amely magas szinten tudatos a kérdésben.

• Az interjút vállalók egy része az interjún hallott először egyes fogalmak-
ról, ennek ellenére a többségnél megjelennek a mindennapi működésben, 
de nem tudatosan.

• Volt olyan vállalat, amely kiemelte, hogy az interjú hatására tudatosan 
végiggondolta ezeket a kérdésköröket és kifejezetten örült az interjúnak, 
mert ezután tudatosabban kezeli majd őket.

• Az eddig felkeresett vállalatok jelentős része a vállalati méretre korlátozó 
tényezőként gondol, úgy vélik, azáltal, hogy ők kicsik, nincs annyi lehe-
tőségük.

• Ahány vállalat, annyiféle értelmezés: az eddig elkészített interjúk alapján 
az látható, hogy a vállalatok sokféleképpen értelmezik a kutatás témáit, 
eltérőek a megközelítéseik. Ezáltal a kutatás eredményei hozzá tudnak 
majd járulni a szakirodalmi értelmezések pontosításához, bővítéséhez. 

• Az eddig elkészült interjúk jó hangulatban teltek, a vállalatvezetőket ér-
dekelte a téma és arra is nyitottak, hogy más vállalatok gyakorlatát megis-
merjék, illetve a témában írt tanulmányaim iránt is érdeklődnek.

5. ÖSSZEFÜGG-E A HÁROM FOGALOM EGYMÁSSAL? – ÖSSZEGZÉS 
HELYETT

A kutatásom témája három fogalom – a felelősségvállalás, a fenntarthatóság 
és az értékteremtés – egységben való vizsgálata elméleti és gyakorlati szempont-
ból. Ha az elméleti oldalt nézzük, akkor az alcímben feltett kérdésre lehet igennel 
válaszolni: a felelős vállalati működés figyelembe vesz fenntarthatósági kérdése-
ket is és az egész folyamat egyfaja értékteremtésként fogható fel, ami vagy kap-
csolódik a közös értékteremtés Porter és Kramer féle megközelítéséhez vagy nem. 
A téma vizsgálata egyrészt jelentősen függ attól, hogy milyen méretű vállalatot 
elemzünk, másrészt attól is, hogy az értékteremtés fogalmát milyen aspektusból 
nézzük. Ha értékteremtés alatt tulajdonosi értéket és a vállalati folyamatok által 
teremtett értéket értjük, akkor a három fogalom kapcsolódása akár kisvállalati 
szinten is értelmezhető lehet. Azonban, ha a közös értékteremtést a CSV meg-
közelítés jelenti, akkor ez már egy sokkal magasabb szintű tudatosságot feltételez  
a vállalattól, ami inkább a nagyvállalatoktól várható el. 
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A kézirat leadásáig 29 vállalat ügyvezetőjével készítettem interjút, egyikük 
sem ismeri a CSV fogalmat, azonban nagyon változatos formában tudják ér-
telmezni az értékteremtést, amihez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódnak  
a felelős és fenntartható működés jellemzői szintén nagyon tág megközelítésben. 
Az eddigi interjúk azt bizonyítják számomra, hogy a KKV méret nem akadálya 
annak, hogy egy vállalat beépítse működésébe a vizsgált folyamatokat, azonban 
az, hogy nevén nevezik-e a fogalmakat, illetve, hogy tudatosan tervezik-e őket, 
már kevésbé jellemző. Több interjúalany kiemelte azt, hogy ők még kicsik ah-
hoz, hogy a fenntartható, felelős működéssel magas szinten foglalkozzanak, en-
nek ellenére a gyakorlatban megjelenik az erről való gondolkodás és aktivitás, de 
ez valóban nem stratégiai, tudatos szinten, hanem alapvetően a tulajdonosi kör 
elvárásai és tudása alapján sokszor kifejezetten kreatív módon. Éppen ez teszi 
egyedivé ezeket a vállalatokat. 

Bízom benne, hogy kutatásommal hozzá tudok majd járulni a győri KKV 
szektor értékteremtő folyamatainak fejlődéséhez és a felelős és fenntartható mű-
ködés tudatosabb menedzseléséhez annak érdekében, hogy minél több vállalat 
tudja megtalálni egyediségét, és kreatív módon legyen képes hozzájárulni a tér-
ség fejlődéséhez.
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