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jegyzet, tartalom, impresszum

Interjú Fehér István mezőgazdász professzorral

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Elmélet és gyakorlat
egy személyben

„Az Egyesült Államokban a farmerek 90-95 százaléka felsőfokú végzettségű. Magyarországon tíz százalék ez az arány” – nyilatkozta magazinunknak Fehér István, a Szent István Egyetem emeritus professzora, akit
Szirmai Imre neurológus ajánlott. A gödöllői professzor az a ritka egyetemi oktató, aki a gyakorlatban és a tudományban is letette a névjegyét.
A zebegényi házából rálátni szülőfalujára, Pilismarótra.
Milyen érzéseket idéz fel ez a látvány?

Hogyan került kapcsolatba Szirmai Imre neurológussal,
aki Önt ajánlotta erre a beszélgetésre?

– Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt megadta nekem. Látom korábbi házunkat, a család egykori földjeit – nagyapám nyolc
hektáron gazdálkodott –, azt a nyárfát, amit én ültettem ﬁatalkoromban. Eredetileg azt terveztem, hogy az egyik területünkön
építkezek, de a nagymarosi vízlépcsőrendszer tervezésének idején
azt mondták, nem adnak építési engedélyt. Mivel időről időre átjöttünk a zebegényi rokonokhoz, tudtuk, hogy milyen csodálatos
környezetben fekszik a település. Úgy döntöttünk, itt keresünk
magunknak birtokot. Véletlenül láttam egy panorámás telket kínáló hirdetést. Eljöttünk, megnéztük, végül a szomszédos, szintén
gazos és elhanyagolt területet vettük meg, amiben segítségünkre
volt a szomszéd, az ismert rádióbemondó, Bőzsöny Ferenc.

– Az imént említett Bőzsöny Ferenc révén. Mindketten Baranya
megyeiek, és régről ismerték egymást. Négy-öt éve megbeszéltek
egy zebegényi találkozót, de a szomszédom nem tudott eljönni, én
ellenben itt voltam. Bőzsöny megkért, hogy gardírozzam a barátját, aki festeni szeretne. Beinvitáltam, kivittem a teraszra és hagytam dolgozni. Barátok lettünk.
Gyerekként mi hozta át a Duna másik oldalára, hiszen egyszerűbb lett volna, ha Esztergomban vagy Szentendrén,
esetleg Budapesten tanul tovább?

– Nagymamám arról álmodott, hogy református pap leszek. Az általános iskola befejezése után sokáig nem tudtam eldönteni,
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hogy gimnáziumban vagy szakközépiskolában tanuljak tovább.
Ha szakközépiskola, akkor a budapesti élelmiszeripari és a váci
mezőgazdasági jöhetett szóba. Vác mellett döntöttem, mert Pilismaróton a nagybátyámnak volt először traktora és cséplőgépe.
Azaz a családon belül láttam a mezőgazdaság fejlődésének irányát
és fontosságát. Mivel nem akartam naponta ingázni, kollégista
lettem, ami nagyon nagy élményt jelentett. Önállóvá váltam,
nekem kellett a problémáimat megoldani. Szélesebb körű családomnak, rokonaimnak, akik a szülőfalumban éltek, nagyon sokat
köszönhetek. Tőlük vettem példát a kemény és kitartó munkavégzésre, a becsületes és tisztességes életmódra, a református értékek követésére, az emberek megbecsülésére, segítésére, valamint
a nyitottságra és más kultúrák elfogadására. Tanulmányaim során
és minden munkahelyemen ezen értékeket igyekeztem követni,
erre tanítom a hallgatóimat is. Szerencsés voltam, mivel nagyon
jó tanáraim voltak, akik sokat formáltak rajtam mint falusi ﬁún.
A huszonkét fős általános iskolai osztályomból öten végeztünk
egyetemet. A középiskolás 19 fős osztályunkból kilencen szereztünk egyetemi diplomát.

Hogyan kapott francia ösztöndíjat?

– Még egyetemistaként olvastam Komló László könyvét, Az ipari
mezőgazdaság felé című munkát, amiben leírta, hogy a sertéstenyésztésben és a baromﬁágazatban nagyfokú iparosodás várható. A szerző fél évet töltött Franciaországban – Európában itt
kezdődött meg az ágazat iparosodása –, az ottani élményeiről is
beszámolt a könyvében. Modellértékűnek éreztem tapasztalatait,
ezért önszorgalomból heti tíz órában franciául tanultam. Az egyetem után a baromﬁágazatban helyezkedtem el, francia és kanadai hibrid pulykák hazai honosításával foglalkoztam. 1968 őszén
a Gresham-palota előtt találkoztam az egyik volt tanárommal, aki
akkor éppen főosztályvezető volt a szaktárcánál. Ő említette, hogy
ösztöndíjakat is adnak tehetséges ﬁatal szakembereknek, csak az
a gond, hogy kevés, aki nyelveket beszél. Felcsillant a szemem.
A következő év februárjában szóltak, hogy mehetek Bariba vagy
Montpellier-be. Az utóbbi tetszett. Pályáztam, de először a minisztériumban azzal az indokkal küldték vissza az anyagomat, hogy túl
ﬁatal vagyok. Másodszor is jelentkeztem, de a főnököm nem sok
jóval biztatott. A Francia Intézetben meghallgattak, majd néhány
hónappal később jött a hír, hogy mehetek Montpellier-be.
Hogyan dolgozta fel, hogy egyik napról a másikra olyan
környezetbe került, ahol 23 ország fiatal szakembereit terelték egybe?

– Először hagytam el a szüleimet, a hazámat, az első karácsonyom
volt, amit nem a megszokott emberek között töltöttem. Kulturális
sokként ért a változás. Az első hetekben örültem, hogy itt lehetek,
majd egyre rosszabbul éreztem magam, megbántam, hogy kijöttem. Karácsonykor az egész évfolyamot elvitték Párizsba, a visszatérés után kezdtem jól érezni magam. Hazatérésemkor pedig azt
vettem észre, hogy visszavágyok Franciaországba. Hallgatóimnak
minden lehetséges alkalommal elmondom, hogy az eltérő kultúrákhoz alkalmazkodni kell. Ne zárkózzunk el, mert ez előbb-utóbb
pszichológiai problémákhoz vezet. A legjobb megoldás az integrálódás. Én minden külföldi utam során az utóbbit választottam.
Minél nyitottabban járni, minél több kapcsolatot kiépíteni – ez
a célravezető. Egy francia mondás jut eszembe: „nem az utazás
a fontos, hanem az, hogy emberekkel találkozom”. A Szent István
Egyetem hallgatóinak tíz százaléka külföldi, de nemcsak velük, hanem a magyarokkal is megosztom a tapasztalataimat.
Hazatérése után rövid időn belül állást kapott a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsánál, ahol nyolc évig dolgozott. Miért váltott?

Egyenes út vezetett a gödöllői egyetemre?

– Nem. A középiskola egyik legjobb tanulója voltam, erre hivatkozva a szakminisztérium leningrádi ösztöndíjat ajánlott fel. Állatorvosnak készültem, mindegy volt, hogy itthon vagy külföldön tanulok. Az érettségi hetében közölték, hogy abban az évben nincs
állatorvosi képzési hely Leningrádban, ezért átirányítottak a budapesti hasonló intézménybe. Egy hetem volt arra, hogy a felvételire
a gimnáziumi kémia- és biológiaanyagot megtanuljam. Nem sikerült. Egy évet dolgoztam, majd maximális pontszámmal felvettek
az agrártudományi egyetemre.
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– Éreztem, hogy a régi kollégáimnak nem tetszett, hogy külföldön
tanultam. Az említett szervezetnél franciául beszélő szakembert
kerestek. Elvállaltam egy-két feladatot, francia delegációknak tolmácsoltam, leveleztem a francia szakmai szervezettel. Akkoriban
azt volt a tervem, hogy ha lehet, Afrikában szeretnék dolgozni.
Ehelyett állást ajánlottak a Tanács közgazdasági főosztályán. Afrika helyett maradtam.
1979-ben az Agrober-Agroinvest vállalat igazgatója lett három évre.

– Újabb kihívás volt. A francia mellett akkor már az angolt is beszéltem. Főként fejlődő országokban (Irak, Irán, Brazília, Mexikó,
Algéria, Tunézia, Egyiptom, Laosz, Etiópia, Mongólia, Bulgária,
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Csehszlovákia) végeztünk agrár- és élelmiszeripari fejlesztéseket,
tanulmányokat, beruházási projekteket. Megszereztük az exportjogot, dinamikusan nőttek a bevételeink. Három sikeres év után
azonban konﬂiktusba kerültem a vállalat párttitkárával, ezért
kénytelen voltam önként távozni egy olyan vállalattól, ahol 35 millió dollár és 25 millió rubel összegű szerződésállományt hagytam
magam után. Én a francia menedzsment stílust akartam meghonosítani, számomra a szakmai tudás, a nyelvismeret számított.
Azt neveztem ki, aki megfelelt a követelményeknek, olyat nem
akartam pozícióba tenni, akinek se végzettsége, se gyakorlata nem
volt, csak párttagkönyve. Én sem voltam párttag. A párttitkárnak
ez nem tetszett, ő akarta eldönteni, ki kerüljön ilyen-olyan pozícióba. Megbélyegzett, hogy nem vagyok demokratikus vezető,
nem hallgatok sem a KISZ-re, sem a pártra, sem a szakszervezetre. Pártfegyelmit indított ellenem, a párton kívüli ellen. Annyira
elmérgesedett a helyzet, hogy jobbnak láttam, ha elmegyek, miközben rengeteg energiát fektettem be és tudtam, hogy annak
gyümölcseit nem én szedem le. Így kerültem Dunavarsányba.

Az utóbbival kapcsolatban van egy, a korra jellemző történetem.
A Magyar Nemzeti Bankon keresztül kerestek szakértőket. Százhúsz ember jelentkezett, közülük húsznak az anyagát küldték ki,
de egyik sem felelt meg – valamennyi pártkáder volt. Második
körben minden anyag kiment, majd jött egy háromfős világbanki
delegáció, hogy személyesen elbeszélgessen a pályázókkal. Tizenkét emberrel beszéltek, majd engem és egy másik jelentkezőt
washingtoni interjúra hívtak. Sikerrel szerepeltem. A megannyi
külföldi utam fájó hátránya, hogy a családom nem követhetett,
gyerekeim felcserepedésének legszebb időszakából gyakorta hiányoztam.
A Dunavarsányi Petőﬁ Termelőszövetkezet kiemelt helyet foglalt el az akkori időszakban, országos mezőgazdasági fejlesztési és
innovációs programjainak kidolgozása és alkalmazása területén,
melyben aktív szerepet vállaltam, ennek volt köszönhető, hogy
nagyon sok magas rangú delegáció fogadásában részt vehettem,
többek között az akkori francia köztársasági elnök, François
Mitterrand is látogatást tett nálunk.

Könnyen talált állást?

Mit tart az akkori idők legnagyobb dobásának?

– Öt ajánlatot is kaptam. A Dunavarsányi Petőﬁ Tsz főmérnöki
megbízását választottam, ahol a rendszerváltásig szintén nyolc
éven keresztül irányítottam több mint ötszáz ember munkáját.
Azzal a feltétellel vállaltam el ezt a munkát, ha évente három hónapot külföldön dolgozhatok tanácsadóként. De csak akkor mentem, ha minden ﬂottul működött – ehhez kiváló kollégákra volt
szükség, akiket megtaláltam. Szakmai hírem messze jutott, hívtak
az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetéhez, azaz
a FAO-hoz, és 1986-ban első magyar polgárként a Világbankhoz.

– A dijoni mustárunkat. Élelmiszer-feldolgozó üzemünkben tormát, mustárt és különféle savanyúságokat készítettünk. Volt év,
amikor ötmillió üveg tormát adtunk el az akkori Csehszlovákiában. Úgy gondoltam, ha a hagyományos folyékony mustárt tudjuk
gyártani, akkor vegyünk licencet, és dijoni mustárt is készítsünk.
Megvettük, gyártottuk – a licencért mustármaggal ﬁzettünk. Egy
évvel később öt konténernyi magyar dijoni mustárt szállítottunk
az Egyesült Államokba. Innovatív, tudásorientált kezdeményezés
volt, amiben valamennyi munkatárs örömmel vett részt.
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Ezek szerint azért csak sikerült ledolgozni azt a hátrányt,
hogy gimnázium helyett szakközépiskolában érettségizett…

– Azt igen, de az egyetemi pályafutásom hasonló hiátussal indult.
Életem első évtizedeit a gyakorlatban töltöttem, nem foglalkoztam szakcikkek írásával, nem törekedtem tudományos fokozatok
megszerzésére. A rendszerváltozás idején kerültem szoros kapcsolatba a Gödöllői Agrártudományi Egyetemmel, ahol 1990-től
dolgozom. Egy egyetemi polgárnak alapvető a tudományos fokozat, ezért elkezdtem írni a PhD doktori disszertációmat, melyet
a közgazdaság-tudomány területén, 1997-ben védtem meg. Öszszességében több mint 200 publikációm jelent meg, a munkáim idézettsége bőven meghaladja a százat, tíz doktoranduszom

végzett. Az a ritka egyetemi oktató vagyok, aki a gyakorlatban és
a tudományban is megfordult és jelentős nemzetközi szakértői
tapasztalatokat is szerzett. Talán olyat adok a hallgatóimnak, amit
kevesen adhatnak. Bizonnyal oka van annak, hogy szinte minden
előadásom végén nagy tapsot kapok.
Az Egyesült Államokban a hallgatók megkövetelik, hogy az oktatók a lehető legtöbb tudást adják át, Magyarországon a diákok
minimalizálni próbálják az átadott tudás mennyiségét. Ez óriási
különbség. Nekünk oktatóknak képessé kell tenni a diákokat az önálló tanulásra, hiszen az egyetemen a gyakorlatban hasznosítható
képességeknek csak kisebb részét, harminc-negyven százalékát adjuk át. Ugyanennyit tanulhatnak el az idősebb, tapasztaltabb kollégáktól, de a fennmaradó hányadot maguknak kell megszerezni.
Az Egyesült Államokban a farmerek 90-95 százaléka felsőfokú
végzettségű. Magyarországon tíz százalék ez az arány. A mezőgazdasághoz nemcsak jó termőföld kell, hanem tudás és innováció.
Portrésorozatunk korábbi megszólalója, Bárány László,
aki 2005-ben került a Baromfi Termék Tanács élére, azt
mondta, hogy a hazai egyetemek, így az agráregyetemek is,
diplomagyárak lettek, nem a minőségi oktatásban érdekeltek. Mit mond erre egy agráregyetemi professzor?

– Igaza van, valóban nem eléggé korszerű és nem eléggé gyakorlatorientált az átadott tudás. Tizenöt éve tanítok a Toulouse-i Agráregyetemen. Ott öt év alatt 82 hetet tölt egy hallgató gyakorlaton
– ebből minimum tizenkét hetet külföldön –, nálunk korábban
tizenkét hetet, jelenleg 24 hetet. Ha rajtam múlna, minden diákot
féléves külföldi gyakorlatra küldenék. Sokan ezt nem mernék bevállalni a hiányos nyelvtudás vagy a várható kultúrsokk miatt. Aki
mégis elmegy, az itthon könnyen talál munkát, mert problémamegoldók, alkalmazkodók és kezdeményezők. Ezek a kompetenciák ma nagyon sokat számítanak a munkaerőpiacon.
Hogyan lehet ezen változtatni?

Fehér István 1942. május 8-án született Pilismaróton, földműves nagyszülei által épített háromgenerációs családi házban. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd a Váci
Mezőgazdasági Középiskolában érettségizett. Egy év gyakornoki munka után felvették a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, ahol 1965 decemberében diplomázott. 1969–70-ben
11 hónapot töltött a Montpellier-i Mediterrán Mezőgazdasági
Intézetben. 1998-ban a Francia Mezőgazdasági érdemrend
tiszti fokozatát, 2010-ben Apáczai Csere János-díjat vehetett
át. 2002–2005 között Széchenyi-, 2016–2017-ben Fulbright
professzori ösztöndíjas. Évek óta tanít a Toulouse-i Agráregyetemen, valamint a Murray-i Állami Egyetemen, Kentucky
államban. 70. életéve betöltése után emeritus professzorként
ma is oktat a gödöllői Szent István Egyetemen.
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– Az angol nyelvű képzés hallgatói dinamikusabbak, mint a magyarok, jelenleg öt kurzuson tanítok, közel harminc országból jöttek
a hallgatók. A külföldieknek tartott előadásaimon 15-20 kérdést
kapok, a magyarok egy-két kérdést tesznek fel. Angol nyelven írt,
agrár- és környezetpolitikával foglalkozó új szemléletű könyvünk
most jelent meg. A kötet problémafelvetéssel, a rá adott válasszal,
négy-öt, a témához kapcsolódó internetes linkkel indul, ami vizuálisan, gyakorlatiasan mutatja az adott tananyagot. Ezt egészíti ki internetes konzultáció, amit mindenkinek kommentelnie kell. Gondolkodásra késztetem a diákokat, folyamatos aktivitást várok el tőlük.
Új módszertan kell, mert a megszokottak már nem működnek.
Az EU-csatlakozás előtt az akkori földművelési miniszter
kabinetfőnöke volt, az EU-csatlakozás után államtitkárhelyettesi beosztásban dolgozott a szaktárcánál. Később
Brüsszelben közel egy évig az Európai Vidékfejlesztési
Hálózatot vezette. Miért ezek a kitérők?

– Szeretem a kalandokat. Az olyanokat különösen, amikből tanulhatok. Ezekben az esetekben erről volt szó. Próbára tettem
a képességeimet, illetve hasznosíthattam addig megszerzett tapasztalataimat. Az egyetemen is a nyitottságra törekszem, igyekszem átadni a tudásomat. Így neveltek, így nőttem fel, irtózom
azoktól, akik a ﬁók mélyén rejtik el a tudásukat.

portré

Interjú Fehér István mezőgazdász professzorral

2016-ban a nagy presztízsű amerikai Fulbright Program
keretében, professzori pályázattal az Oklahoma állambeli
Tulsai Egyetemen két szemeszteren keresztül amerikai diákokat tanított. Hogyan jutott eszébe, hogy jelentkezik, hiszen
nem 74 évesen szoktak az emberek ösztöndíjra pályázni?

– Bő húsz évvel ezelőtt már jelentkeztem, három hónapon keresztül ment a huzavona, hogy egy lengyel vagy én menjek. Végül
a lengyel kollégámat választották. Zokon vettem, többet nem pályáztam, de mocorgott bennem ez a dolog. Két éve az egyetemen
Fulbright tájékoztató napot tartottak, gondoltam, meghallgatom. Elkéstem, de az egyetem külügyese bemutatott az előadóknak. Elbeszélgettünk, aminek az lett a vége, hogy megkaptam
az ösztöndíjat. Nem volt korhatár. Az amerikai egyetemen találkoztam olyan 83 éves matematikaprofesszorral, aki 65 évesen,
Európát elhagyva, az Egyesült Államokban telepedett le, mert ott
nem a kora volt az érdekes, hanem az, hogy milyen szellemi kondícióban van. Európa tanulhatna ebből: ne hibernáljuk a tudást.
Számos pozitív élményem volt, sok segítőkészséget tapasztaltam.
Olyan impulzusok értek Tulsában, hogy újabb lendületet vett az
oktatói munkám.

teget köszönhetek neki, mert, ha ő nincs, nem járhatom be ezt
az életutat. Ő a legszigorúbb lektorom, ha valamit nem értett
a szövegeimben, tudtam, hogy rosszul fogalmaztam. Se a ﬁam,
se a lányom nem követett a mezőgazdaság felé. A lányom
nemzetközi ﬁlmgyártásban érdekelt, a ﬁam tévés személyiség,
kulturális műsorok szerkesztő-riportere. Ha ők boldogok a pályájukon – márpedig azt látom, hogy azok –, én is boldog vagyok. Azt is elfogadom, hogy a kapcsolati tőkémnek, szellemi
hagyatékomnak nem ők a kedvezményezettjei, hanem a doktoranduszaim.
Engem meggyőzött. Ön is teljesnek érzi a pályáját?

– Több mint 60 országban megfordultam, az országhatárokon
kitöltendő dokumentumokba mindig büszkén írtam be születési
dátumom mellett a születési helyemet, Pilismarótot. Egy 1200 lelkes kis faluból nagyon messzire jutottam, de visszatértem a Duna
másik partjára, így naponta láthatom a kezdetet. Elégedett lehetek
azzal, amit elértem. Ma is optimista, vidám és mosolygós vagyok,
aki igyekszik elkerülni a negatív ingereket.
Kit ajánl következő beszélgetőpartnerünknek?

A családról nem esett eddig szó. Mi az, amit megtudhatunk?

– Külkereskedelmi főiskolát végzett feleségem nagyon sokat
segített angol és francia nyelvtudásával, de általában is renge-

– Csáki Csaba közgazdász akadémikust, egykori rektort, aki hoszszú éveken át dolgozott a Világbanknál, számos közös projektünk
volt, és nagyon jó barát. 
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Akadémiai honlap
az áltudományok ellen
Az oktatásügyet a magyar állam legfontosabb feladatai között tartja számon
a Magyar Tudományos Akadémia, mint ahogy fontosnak tartja a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára helyzetének megnyugtató rendezését is. Az áltudományok ellen tudomany.hu címen információs portált indít a tudóstestület – derült
ki az MTA májusi közgyűlésén, ahol az Akadémiai Aranyérmet is átadták.

Kiefer Ferencc átveszi az Akadémiai Aranyérmet Lovász Lászlótól

„A tudományos eredmények korrekt kommunikációja és értelmezése a tudós fontos etikai kötelessége. Az Akadémia nem egyes
tudományos tételek mellett áll ki, nincs hivatalos véleménye tudományos kérdésekről. Az Akadémia a tudományos módszer mellett
áll ki. Nem azt állítjuk, hogy egy növény kivonata hatástalan, de
elvárjuk, hogy mielőtt a hatásosságát hirdetnék, ugyanolyan szigorú vizsgálaton menjen át, mint a törzskönyvezett gyógyszerek”
– üzente Lovász László, az MTA elnöke ünnepi beszédében.
A közgyűlés több határozatot is hozott. Az oktatásügyet a tudósok a magyar állam legfontosabb feladatai között tartják számon
– nyilvánította ki több mint 80 százalékos többséggel az Akadémia
döntéshozó testülete. Az oktatás költségvetési forrásokból való
részesülésének éppen ezért minél előbb és tartósan el kell érnie
legalább az EU-28 országok átlagát, de az érzékelhető javuláshoz
azt meg is kellene haladnia. Ugyancsak elfogadták azt a határozatot, amelynek fő üzenete a Magyar Természettudományi Múzeum
Növénytárában található gyűjtemény helyzetének megnyugtató
rendezése. A közgyűlésen jelentették be a tudomany.hu címen
elérhető új honlapot, amely a tudományosnak tűnő, de hamis elméletekkel szemben a tudományosan megalapozott, hiteles ismeretek közvetítőjének szerepét vállalta fel.
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A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb elismerését,
az Akadémiai Aranyérmet idén Kiefer Ferenc, az MTA rendes
tagja, Széchenyi-díjas nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézet
– Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
elméleti nyelvészet szakcsoport professor emeritusa kapta úttörő
jelentőségű jelentéstani, mondattani, pragmatikai és morfológiai
eredményei elismeréseként, a modern magyar grammatikai kutatások megalapozásáért. Akadémiai Díjat kapott Acsády László
István agykutató (MTA KOKI), Balogh Margit egyháztörténész
(MTA BTK), Debreczeni Attila irodalmár (Debreceni Egyetem),
Helyes Zsuzsanna neurofarmakológus (Pécsi Tudományegyetem),
Károlyi György Zoltán ﬁzikus és Török Ákos mérnökgeológus
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem). Ugyanezt
az elismerést vehette át Péter Antal kémikus (Szegedi Tudományegyetem), Pusztai Tamás ﬁzikus (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont), Salánki Katalin növényvirológus (MTA Agrártudományi
Kutatóközpont), Tardos Gábor matematikus (MTA Rényi Alfréd
Matematikai Kutatóintézet) és Varga Attila közgazdász (Pécsi Tudományegyetem).

A hazai tudomány támogatását elismerő Wahrmann Mórérmet Oliver Schatz, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója
érdemelte ki. Az Arany János-életműdíjat Szilágyi N. Sándor,
a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára kapta. 
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Megbecsült
és eredményes
a hazai kémia

Időről időre a világ vezető tudományos folyóiratai közlik a hazai vegyészek, kémikusok
kutatási eredményeit. Magyarországon a kémia jelenléte erős, megbecsültsége nagy,
amit az is magyaráz, hogy a volt szocialista országok közösségében hazánk a gyógyszerkutatások központja volt, és ennek a szerepnek máig ható a jelentősége.

M

árcius végén derült ki, hogy Szente Lajos, az MTA
doktora kapta az Amerikai Kémiai Társaság Szénhidrátkémiai Divíziója által alapított Derek Hortondíjat. A magyar kutató az ipari szénhidrátok kémiai
kutatásában elért, nemzetközileg is kimagasló eredményeiért vehette át az elismerést. Szente Lajos, aki egy kutató-fejlesztő céget
vezet, negyven éve dolgozik a ciklodextrin kémiai-technológiai
kutatásában, munkássága nemzetközi mércével mérve is az élvonalbeli kutatók közé helyezi. A díjról idén márciusban beszámoló
mta.hu arra is kitért, hogy Szente Lajos meghatározó szerepet játszott a ciklodextrinek oldatban fellépő önszerveződési mechanizmusának felderítésében és a jelenség gyakorlati hasznosításában.
A ChemPlusChem kémiai szaklap idei februári száma címlapon
hozta azt a tanulmányt – erről is az akadémiai hírportál tájékoztatott először –, amely a Szegedi Tudományegyetem és a tajvani
Kaohsiung Medical University idén tízéves sikeres együttműködésének legfrissebb eredményéről számol be. A kiemelt munkában
a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Farmakognóziai Intézete és
Gyógyszerkémiai Intézete, valamint az MTA–SZTE Sztereokémiai
Kutatócsoport kutatói vettek részt Fülöp Ferenc, Hunyadi Attila
és Ötvös Sándor irányításával. A kutatóknak elsőként sikerült
szintetikusan kialakítani a ﬂavonoidok egy, a természetben is elő-

forduló, de ritka és különleges szerkezeti elemét, egyúttal megszüntették a kiindulási anyagok egy kedvezőtlen biológiai mellékhatását is.
Hét hónap alatt négy cikk az Amerikai Kémiai Társaság három
szaklapjában. Ez a mérlege az MTA–SZTE Lendület Fotoelektrokémiai Kutatócsoport vezetője, Janáky Csaba, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa, a tanítványának számító doktorjelölt, Samu
Gergely és amerikai partnereik együttműködésének. A szegedi kutatók az optikailag aktív perovszkitokkal foglalkoznak. Az egyetemi honlapnak nyilatkozó Janáky Csaba szerint ezekről az anyagokról már az 1940–50-es évektől tudnak, de csak 2010 és 2011 táján
ismerték fel a kutatók, hogy a perovszkitok rendkívül jól hasznosítják a fényt, optikailag rendkívül aktívak. A perovszkitból ezred
olyan vékony réteg is elég, hogy ugyanazt a mennyiségű fényt elnyelje, mint a szilícium-napelemekben eddig használatos anyagok.
Ezt az ígéretes tulajdonságokkal rendelkező anyagcsaládot az elmúlt néhány évben világszerte kutatócsoportok százai vizsgálják.
Az elmúlt fél évtizedben jutottak el odáig, hogy perovszkitból 2223 százalékos hatékonyságú napelem készíthető. Ennek jelentőségét és a fejlesztés gyorsaságát érzékelteti, hogy a napfény árammá
alakításának elméleti határa 33 százalék a napelemekben. Az Innotéka portrésorozatában tavaly márciusban bemutatott szegedi
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vegyész szerint, ha a méret- és stabilitási problémákat sikerül megoldani, akkor alapjaiban változathatja meg a napenergiás iparágat
a szilíciumnál sokkal olcsóbban előállítható perovszkit.
Az MTA TTK Szerves Kémiai Intézet igazgatója, Soós Tibor és
munkatársai a kémiában frusztrált Lewis-párokként emlegetett
olyan különleges sav-bázis rendszerekkel foglalkoznak, amelyek
esetében a molekulák szerkezetének tudatos megváltoztatásával
megakadályozzák a sav-bázis centrumok között a datív kötés kialakulását. Ezzel egy alapvetően új kémia és kémiai aktiválás előtt
nyílt meg az út. A 2015-ös közleményükben a méretkizárásos elv
továbbvitelével az első nedvességtűrő frusztrált Lewis-pár katalizátor kifejlesztéséről és katalitikus működéséről számoltak be –
erről magazinunk tavaly februári számában írtunk.
A már említett négy beszámoló is azt mutatja, hogy a hazai
kémia ma is eredményes, jelenléte erős, megbecsültsége nagy,
amit az is magyaráz, hogy a volt szocialista országok közösségében
hazánk a gyógyszerkutatások központja volt, ennek a szerepnek
máig ható a jelentősége. Az utóbbi évek legfontosabb hazai vegyészeti eredménye is egy gyógyszercéghez, a Richter Gedeon Nyrt.
nevéhez fűződik. A vállalat kutatói által felfedezett cariprazine
2016 márciusában került forgalomba Észak-Amerikában – a skizofrénia és bipoláris mánia kezelésére alkalmas vegyület előállítása
csaknem két évtizeden keresztül zajlott. Originális gyógyszert ritkán fejlesztenek ki hazánkban, ezért nagyszerű eredmény a Richter új terméke.

keménységű kompozit anyagok is születnek. Az új Airbus–380-as
repülőgép közel negyven százaléka ragasztott kompozitból készül.
Drága anyag, mert a gyártása nehezen automatizálható, sokszor
kézzel ragasztják össze az elemeket. A szerves kémia kissé háttérbe
szorult ága a kismolekuláris kémia, pedig nagyon fontos, mert ennek révén lehet építkezni, nagyobb molekulákat előállítani. Napjainkban 150 millió körül jár a dokumentált kismolekulák száma.
Ha úgy tetszik, ezek a kémia legóelemei.
Az analitikai kémia sem írható le, hiszen az élelmiszer-biztonság terén a nyomokban található elemeket kimutató analitikai
kémiai módszerek meghatározó jelentőségűek. Május közepén
például arról adott hírt a média, hogy az egyik üzletlánc polcairól
magas kadmiumtartalom miatt lekerült az egyik gyártó spenótja. (A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Nébih, a bolgár
hatóság bejelentése alapján értesült az esetről.) A kadmium a természetben csaknem mindenütt előforduló környezeti szennyező
anyag, vegyületei erősen mérgezőek. A szervezetben elsősorban
a májban és a vesében felhalmozódásra képes, bizonyítottan rákkeltő hatású. E szennyező anyagot az analitikai kémia egyre érzékenyebb módszereivel mutatták ki.
„A polimeráz láncreakció (PCR) 1983-as felfedezése óta ez az
eljárás a modern fehérjegyártás és biológiai kutatások, valamint
számos alkalmazott tudományterület alapmódszerévé vált.
A PCR jelentőségét az adja, hogy laboratóriumban képesek vagyunk speciﬁkus DNS-molekulákat sokszorosítani, majd ezeket

Kémia az is, amikor olcsó és környezetbarát akkumulátort állítanak elő, vagy olyan polimert gyártanak, melyet fényelnyelő anyaggal
Kémi
vonn
vo
nnak
ak be,
e vagy alkalmassá teszik elektromos áram termelésére. Az új Airbus–380-as repülőgép közel negyven százaléka titánnal
vete
ve
teke
kedő
dő keménységű, különleges ragasztott kompozitból készül. A kismolekuláris kémia révén pedig, mint a legóból, építkezni
lehet, nagyobb molekulákat előállítani. Az analitikai kémia az élelmiszer-biztonság terén nyújt segítséget.
le

„A kémia tudománya tovább specializálódik” – nyilatkozta
magazinunknak Perczel András, az ELTE Szerves Kémiai Tanszék
vezetője. Kémia az is, amikor az emberiség az elektromos autójához olcsó és környezetbarát akkumulátort állít elő, de az is, amikor
olyan polimert gyárt, amit nemcsak a ruházkodásban használunk,
hanem például az elektronikai eszközök kijelzőjében. A polimereket, ha kell, fényelnyelő anyaggal vonják be, ha kell, alkalmassá teszik elektromos áram termelésére. A titánnal vetekedő különleges
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fehérjegyártásra használni. E technika elterjedése óta már nemcsak a kémikus állít elő új molekulát, de erre a biológus is képes”
– mondta Perczel András, aki a Magyar Tudományos Akadémia
idei közgyűlésének természettudományos szakmai előadását tartotta. (A szerkezeti kémikus, az MTA rendes tagja, a polipeptidek
és fehérjék „született” gyenge pontjáról, két aminosavról és ezek
molekuláris környezetéről beszélt A fehérjék Achilles-sarka című
plenáris előadásán.)
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„Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet (MTA TTK AKI) munkatársai fontosnak tartják, hogy tudományos eredményeiket eljuttassák a társadalom széles rétegei számára, gondozzák a tehetségeket és segítsék a kutatói
utánpótlás nevelését. A fenti célok érdekében középiskolás diákok
részére éves rendszerességgel kutatótáborokat szervezünk. Tapasztalt kutatók irányítása mellett a résztvevők bekapcsolódhatnak az
intézet szakmai munkájába. A kutatótáborok eredményeképpen
a diákok többsége természettudományos szakon folytatja egyetemi
tanulmányait, és sokan közülük a kutatói pályát választják” – tájékoztatott Tompos András igazgató.
„A kémikusok, vegyészek könnyen el tudnak helyezkedni – a magyar vegyipar több szakembert igényel, mint amennyi végez az
egyetemeken –, de ez sem elég vonzerő a középiskolások számára.
Mélyponton vagyunk. A ﬁzikusok megőrizték a hallgatói létszámot,
az ELTE-n évek óta 5-10 fővel csökken a vegyészek száma. Valószínűleg a mi hibánk is, hogy a kémiát nem tudjuk elég vonzóvá tenni
a középiskolásoknak. Hiába tartunk nyílt napokat, robbantgatunk,
különféle fényjelenségeket produkálunk, a diákok megnéznek bennünket, majd közgazdásznak, pszichológusnak mennek” – foglalta
össze Perczel András, aki szerint jobb híre lenne az egyetemi kémia oktatásának, ha több kísérletezésre lenne mód. A normatív
támogatás jelenlegi szintje azonban korlátozza az elméleti tudás
gyakorlatba való átültetését. A vegyészképzésre biztosított támogatás ugyanis a fele annak, mint amennyit a gyógyszerészhallgatók
oktatására jelenleg elkölthet a hazai felsősoktatás. Ez semmivel
sem magyarázható versenyhátrány. Ezen a helyzeten mindenkép-

pen változtatni kell, persze nem úgy, hogy a gyógyszerészhallgatók
támogatását csökkentik.
A kérdésre, hogy a hazai tudományﬁnanszírozási rendszer
megfelelően támogatja-e ezt a területet, Perczel András azt válaszolta, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH) több pénzt is adna a kémiának, ha több támogatásra érdemes pályázat érkezne erről a területről. Az akadémikus szerint
a Hivatal soha nem tapasztalt hatékonysággal szolgálja az alapés alkalmazott kutatást, ami azért fontos, mert ezek nélkül új
ihletettségű magyar innováció később sem lesz. E pályázati pénzek
felhasználását már most is igen szigorú monitoringrendszerrel ellenőrzik. Perczel András szerint előrelépés az is, hogy a ma nyertes
NKFIH-s pályázatok egy részét több kutatócsoport közösen adja
be. Ugyanis a kutatói szinergia fontos cél. A kutatók itthon is fogjanak össze, amennyire lehet, szüntessék meg a frakcionáltságot: azt
a gyakorlatot, hogy magyarok egymás között ritkán kooperáltak.
Az eredmények ellenére gondok is akadnak.
„Nemcsak a vegyészek, más természettudósok is amiatt panaszkodnak, hogy lassú és sokszor nem értelmezhető közbeszerzési
pályázatokon kell a műszereket és a vegyszereket beszerezniük.
A korábbi helyzet arra tanított bennünket, hogyan kell kis pénzből
jól kutatni. Ma azt tanuljuk meg, hogyan kell sok pénz tudatában,
de annak elkölthetetlensége miatt, továbbra is kis pénzből, viszont
frusztráltan kutatni. Van olyan, tavaly szeptemberben indult pályázatom, aminek a forrásához fél éve nem jutok érdemben hozzá, mert még mindig a közbeszerzés útvesztőin bukdácsol. Nem
hiszem, hogy amerikai kollégáim nyolc-kilenc hónapot várnak egy
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vegyszerre. Ez egyértelmű versenyhátrány” – hozott egy saját példát Perczel András.
„Már most világosan látható, hogy a hazai központi kutatási
források önmagukban már a közeljövőben sem biztosítanak megfelelő gazdasági hátteret a hazai tudomány és műszaki fejlesztés
nemzetközi színvonalú műveléséhez. Ehhez egyrészt európai kutatás-fejlesztési források bevonására, másrészt a gazdasági szereplők
aktív hozzájárulására lesz szükség” – tájékoztat Tompos András,
aki szerint pozitív előjelnek tekinthető ebben a vonatkozásban,
hogy az intézet jelenleg számos olyan kutatási projektben vesz
részt, amelyeket ugyan hazai pályázati rendszerben hirdettek meg,
de pénzügyi hátterüket nagyrészt az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA) biztosítja.
Az MTA TTK AKI vezetője szerint a különböző projektekben
való részvétel egyik fontos előfeltétele a széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer. Nem lehet eléggé hangsúlyozni annak
fontosságát, hogy a BME–ELTE campus közvetlen közelében található MTA TTK egyik intézeteként az AKI lehetőségei kutatási
együttműködések kialakítása szempontjából is bővültek. A BME-n
és az ELTE-n kívül az intézet szoros kapcsolatot ápol más hazai
egyetemekkel, például a Szegedi Tudományegyetemmel és a Pannon Egyetemmel is. Kutatási együttműködéseik kiterjednek külföldi kutatóhelyekre (elsősorban európai, továbbá egyesült államokbeli és távol-keleti egyetemekre) is. Az ipari szféra képviselőivel és
a kormányzattal szintén szerteágazó az intézet kapcsolatrendszere. Az elmúlt hat évben az intézet több mint 170 megbízásos
szerződést teljesített, évente átlagosan 40 megbízási szerződést
kötnek. Ezek többsége hosszú távú együttműködésekben kialakult kölcsönös bizalmon és megbízhatóságon alapul.
Az elmúlt években az intézet kutatási tematikája jelentős mértékben megújult. A már korábban is az intézetben dolgozó munkatársakra építve új kollégák felvételével is igyekeztek előrelépni

e téren. Közülük többen saját csoportot alapítottak, elsősorban versenykörülmények között elnyert, saját kutatási forrásaikra alapozva. Beke-Somfai Tamás Marie-Curie-ösztöndíjas, 2016. júliustól
a Biomolekuláris Önrendeződés Lendület Kutatócsoportot vezeti.
Mándity István 2017. júliustól nyert Lendület-támogatást, és hozta létre a Mesterséges Transzporterek Kutatócsoportot. Tuba Róbert, röviddel az után, hogy Katarból hazatért, OTKA NN pályázatot nyert el. Tompos András szerint az intézet kutatási kultúrája,
jelenleg futó projektjei, ipari, akadémiai és egyetemi kapcsolatai
és megújult tematikája alapján jogosan reménykedhetnek abban,
hogy 2020 után is biztosítani tudják a stabil működés szakmaitudományos és gazdasági feltételeit.
Az MTA TTK AKI küldetése funkcionális és szerkezeti anyagok,
továbbá azokra épülő kémiai eljárások és folyamatok nemzetközi
színvonalú kutatása. A fenntartható környezettel kapcsolatos kutatásaik egyes megújuló energiaforrások átalakítását, alkalmazási
lehetőségeit, újszerű energiatárolási, átalakítási módszerek (például
tüzelőanyag-cellák, akkumulátorok és szuperkondenzátorok) fejlesztését, valamint az emberi tevékenységből származó környezetterhelések csökkentését célozzák. A másik fő területen az intézet
kutatásai orvos-biológiai szempontból fontos gyógyszerhordozók
és bioszenzorok létrehozására, biológiai lágy anyagok megismerésére és célszerű módosítására irányulnak. „Publikációs tevékenységünk nemzetközi színvonalú: közleményeink túlnyomó többsége Q1
besorolású, azaz az adott szakterület legfelső negyedéhez tartozó
folyóiratokban jelenik meg” – mondta Tompos András, aki szerint
a jövő egyik legígéretesebb energiahordozója a hidrogén. A hidrogénben tárolt energia tüzelőanyag-cellák – amelyek egyik legfontosabb komponense a többnyire platinatartalmú katalizátor – segítségével alakítható elektromos energiává. A legsürgetőbb feladat a
katalizátorok árának csökkentése és élettartamuk növelése, és erre
választ adhatnak az újszerű platinamentes nanoanyagok, például

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal több pénzt is adna a kémiának, ha több támogatásra érdemes pályázat
érkezne erről a területről. De az is látható, hogy a hazai központi kutatási források önmagukban már a közeljövőben sem biztosítanak megfelelő gazdasági hátteret a hazai tudomány és műszaki fejlesztés nemzetközi színvonalú műveléséhez. Ehhez
egyrészt európai kutatás-fejlesztési források bevonására, másrészt a gazdasági szereplők aktív hozzájárulására lesz szükség.
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A jövő vegyipari alapanyagai biomassza-eredetű, úgynevezett platformvegyületek, például étkezési célokra nem használható növényi olajokból a polimergyártásban felhasználható alapanyagokat állítanának elő az oleﬁn metatézis, napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő zöldkémiai reakciótípusa segítségével. A biomasszaanyagok felhasználásának egyik ígéretes lehetősége a pirolízis,
amelynek révén lehetőség nyílik vegyipari alapanyagok előállítására vagy üzemanyagként felhasználható olaj kinyerésére.

az elektromosan vezető vegyes oxidok és azok kompozitjai szénszerkezetekkel. A nagyáteresztő módszerek alkalmazása jelentősen
felgyorsítja a kutatás-fejlesztési folyamatot.
Az elektromos energia gazdaságos felhasználásának alapvető
feltétele, hogy a megtermelt, ám egyidejűleg fel nem használt
elektromosság jó hatásfokkal tárolható, majd visszanyerhető legyen. Energiatárolás elektrokémiai rendszerekben elektrosztatikus, illetve kémiai energia formájában történhet: az előbbi hordozója egy elektronvezető és egy ionvezető határfelületén kialakuló
elektrosztatikus kettősréteg, míg az utóbbié a határrétegekben
oxidálódó, illetve redukálódó kémiai anyagok. Az első módon
fajlagosan kevés energia tárolható el, amely rövid idő alatt, tehát
nagy teljesítménnyel visszanyerhető, míg az utóbbi rendszerek
sokkal több energia tárolására képesek, ám a visszanyerés lassabban, kisebb teljesítménnyel történhet. Az intézet munkatársai e
két módszer előnyös tulajdonságait ötvöző eszközök, szuperkondenzátorok kifejlesztésén dolgoznak.
Világszerte jelentős erőfeszítések folynak a megújuló szénbázisra épülő vegyipar kialakítására. A jövő vegyipari alapanyagai
biomassza-eredetű, úgynevezett platformvegyületek, például a
lignocellulózból könnyen előállítható cukrok, furánszármazékok
és levulinsav, valamint fermentációval gyártott alkoholok és ketonok lesznek. Az intézetben heterogén katalitikus eljárásokat
dolgoznak ki a platformvegyületek értéknövelt vegyi anyagokká
és motorhajtóanyag-helyettesítőkké alakítására. Étkezési célokra
nem használható növényi olajokból a polimergyártásban felhasz-

nálható alapanyagokat állítanának elő az oleﬁn metatézis, napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő zöldkémiai reakciótípusa
segítségével. A biomasszaanyagok felhasználásának egyik ígéretes
lehetősége a pirolízis, amelynek révén lehetőség nyílik vegyipari
alapanyagok előállítására vagy üzemanyagként felhasználható olaj
kinyerésére. Tompos Andrástól tudjuk, hogy a kutatások elsősorban a termikus és termo-katalitikus bomlásra, az előkezelési eljárások során végbemenő kémiai változásokra irányulnak.
Az utóbbi években a kémiai Nobel-díjakat biokémiai vagy a
nanorendszerek kiemelkedő eredményeiért adták. A 2016-os kémiai Nobel-díj nyertesei: Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart és Bernard L. Feringa olyan molekulákat hoztak létre, amelyeknek mozgását szabályozni lehet, és amelyek képesek elvégezni
egy előre meghatározott feladatot, ha energiát kapnak. Tavaly a
krio-elektronmikroszkópiáért egy svájci, egy német-amerikai és egy
brit tudós kapta az elismerést, ami Perczel András szerint fantasztikus lehetőségekkel kecsegtet. Jacques Dubochet, Joachim Frank
és Richard Henderson munkájának köszönhetően a bio- és makromolekulák térszerkezetének nagy felbontású megismerése, a már
ismert röntgen- és NMR-eljárások mellett, hatalmasat lép előre
éppen napjainkban. Ez az eljárás forradalmasítja egyebek között
a biokémiát, az immunológiát, a virológiát, a sejttant. Nemsokára
atomi szinten is részletes képet nyerhetünk az élet komplex gépezetéről. „Inkább előbb, mint utóbb, nekünk is szükségünk lesz egy
ilyen eszközre” – mondta Perczel András, nehogy behozhatatlan
hátrányba kerüljenek a hazai kutatók. 
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Szerző: Csöme Csilla, Kaposy Nándor, Kovács András, Völgyesi Péter

Sugárzásmérő
detektorok tesztelése
Napjainkban a nukleáris terrorizmus (sugárzó anyagokkal való visszaélés, pánikkeltés) komoly fenyegetettséget jelent. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség több mint 800 olyan
esetről tud, amelyben nukleáris anyag került illetéktelenek kezébe és csempész útvonalakra.
Ebből következik, hogy kiemelt jelentőségű az olyan sugárzásmérő berendezések (detektorok) használata és fejlesztése, amelyek képesek a radioaktív anyagok minél hatékonyabb
felderítésére és azonosítására. Ezért a Csillebércen található Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Sugárbiztonsági Laboratóriuma (MTA EK-SBL)
2015-ben sugárzásmérő detektorok tesztelésére alkalmas laboratóriumot hozott létre.

A

sugárzásmérő eszközök kapcsán megkülönböztetünk személyi, kézi és telepített detektorokat. A személyi sugárzásmérő eszközök (pl.
PRD – Personal Radiation Detector) az adott
személy öltözékében elhelyezett detektor révén
az illetőt ért sugárzás jelenlétéről és erősségéről adnak tájékoztatást. A kézi, hordozható detektorok (pl. RIID – Radiation Isotope Identifier Detector) a sugárzás forrásának megtalálására és azonosítására szolgálnak. A telepített sugárzásmérő berendezések (sugárkapuk) határátkelőhelyeken, tömegrendezvényeken, illetve repülőtereken képesek a személyi és áruforgalom nagy érzékenységű monitorozására.
A tesztlaborban egy dinamikus és egy statikus szcenáriókat modellező tesztelőhelyiséget alakítottunk ki (1., 2. ábra).
A dinamikus laborban egy automatikusan mozgatható, külön-

1. ábra. Izotópazonosítók reakcióidőtesztje a statikus teszthelyiségben.
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2. ábra. Személyi sugárkapu tesztelése
a dinamikus teszthelyiségben.
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féle típusú sugárforrások hordozására/mozgatására szolgáló
kocsi áll rendelkezésre (2. ábra). A tesztpálya hossza 11 méter, a kocsi sebessége és a sugárforrás magassága precízen
állítható, továbbá a mérések távvezérléssel működtethetők.
A mozgatható egységre elhelyezett sugárforrás megfelelően
modellezi a határátkelőhelyen áthaladó rejtett sugárforrás
mozgását. A személyi és kézi műszerek tesztelésére két statikus besugárzóegység készült, ahol egy árnyékolt közegből
elektronikusan előmozgatott sugárforrás (neutron vagy gamma) segítségével gyűjthető információ az adott detektorok
mérési képességeiről.
A tesztlaborban a sugárzásmozgató egységek irányítását,
a környezeti paraméterek (hőmérséklet, nyomás, páratartalom) és mérési adatok gyűjtését és tárolását egy külön erre
a célra kifejlesztett szoftver végzi (3. ábra). A teszteket a nemzetközi előírásoknak (pl. ANSI, IEC szabványok) megfelelően
végezzük, amelyek magukban foglalják az adott teszt jellemzőit (pl.: sugárforrás típusa, árnyékolóanyag mennyisége,
dózisjáruléka, dinamikus mérésnél a forrás sebessége stb.).
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3. ábra. Izotópazonosító tesztelése természetes sugárzó
anyaggal ( 232Th) maszkolt nukleáris anyag ( 238 U) esetében
(bal oldal) a dózisteljesítmény (jobbra fent) és környezeti paraméterek (jobbra lent) folyamatos monitorozása mellett.
Az MTA EK csillebérci telephelyén a több évtizedes fizikai
tudományos kutatómunka következtében számos sugárforrás
áll rendelkezésre a tesztekhez. Ezek között vannak sugárbiztonsági szempontból kiemelt szereppel bíró speciális nukleáris anyagok (pl.: szegényített urán – DU; nagy dúsítású urán
– HEU), iparban felhasznált izotópok (pl.: 60Co, 137Cs, 192Ir),
valamint egyéb, ritkábban előforduló anyagok (pl.: 133Ba, 57Co,
252Cf, 110m Ag, 241 Am) is. Az ilyen anyagok detektálását megnehezítő természetes (pl.: 40K, 226Ra, 232Th) és orvosi (pl.:
99mTc, 131I, 67Ga, 201Tl) izotópok segítségével bonyolult, többizotópos és maszkolásos szcenáriókban is vizsgálhatjuk a műszerek detektálási képességeit (3. ábra).
Az elmúlt évek során a tesztlaboratórium számos nemzetközi projektben vett részt.
y Az EUROSTARS projekt keretében egy angliai detektorgyártó cég (Symetrica Company Ltd.) nagy érzékenységű gamma- és neutronmérő rendszereinek tesztelését
végeztük.
y Az Európai Unió HORIZON H2020 „C-BORD” (effective Container inspection at BORD er control points)
programjának célja határállomások és kikötők számára
konténerek átvilágítására és csempészáruk (pl. radio aktív és nukleáris anyagok, robbanószerek, dohányáruk, kábítószerek stb.) felderítésére alkalmas eszközök
és technológiák kifejlesztése. A jelenleg is futó projektben
az MTA EK Sugárbiztonsági Laboratóriuma koordinálja
a Magyarország egyik külső határán (Röszke) szervezett demonstrációs gyakorlatot, amelynek keretében
sor kerül a projektben kidolgozott technikák és eszközök bemutatására és valós körülmények között történő
tesztelésére.
y A szintén európai uniós ITRAP+10 Phase II (a nemzetközi
szabványok bevezetése a nukleáris és radioaktív anyagok
biztosítéki rendszerébe) program egyik célja, hogy az
Európában található tesztlaboratóriumok fejlesztését támogassa, és az azok közötti kapcsolatot kiépítse. A projekt
hosszú távú célja, hogy hitelesített radiológiai vizsgála-
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tokkal (tesztekkel) és akkreditált laboratóriumokkal megfelelő mérőberendezéseket biztosítson a különböző felhasználó szervezetek (pl. rendőrség, határvédelem) számára. A projekthez kapcsolódóan különböző típusú személyi, kézi és fix telepítésű moduláris detektorok teljes körű
statikus és dinamikus tesztelését végeztük el (1., 2. ábra).
A sugárzásmérő műszerek és a detektálási technikák fejlődésével a felhasználók számára újabb és újabb típusú eszközök
válnak elérhetővé, amelyek megjelenése továbbra is szükségessé teszi a szabványoknak, illetve a felhasználó egyedi igényeinek való megfelelés ellenőrzését. Ebből a célból a tesztlaboratórium folyamatos fejlesztés alatt áll, a többi között nemrégiben
alkalmassá vált hátizsák alapú, Backpack rendszerek tesztelésére, és a jövőben tervezzük a különböző készenléti csapatok
által használt, robotra szerelt felderítő rendszerek tesztelésének lehetőségével kibővíteni (4. ábra). A fejlesztési irányokban
igyekszünk a hazai és nemzetközi felhasználók igényeit követni, ezzel is segítve a határvédelem és a felügyelet alól kikerült
sugárzó anyagok felderítésének területén dolgozó szakemberek
munkáját. 
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Fiatalok Akadémiája alakul
A tudományos pályát választókat leginkább a felfedezés izgalma és a tudományos elhivatottság motiválja. A jelentős mértékű pályaelhagyás megelőzéséhez fontos lenne a bérek további emelése, a kutatási források bővítése és az
infrastruktúra fejlesztése is – ez az egyik legfontosabb megállapítása annak
a felmérésnek, amelyet az MTA 189. közgyűlésének részeként megrendezett
Fiatal Kutatók Fórumán ismertettek.

Tudományos pálya elhagyásának komoly mérlegelése
az elmúlt öt évben. Válaszok száma: 1737

30
Válaszadók %

A

Fiatal Kutatók Fórumának szervezői az idén márciusban közzétett kérdőívvel a 45 évesnél ﬁatalabb kutatók
helyzetét és véleményét akarták felmérni. A tudományos életpályával, szakmai motivációval, nemzetközi
mobilitással, családi állapottal, karrierkilátásokkal, valamint a
kutatói képviselettel kapcsolatos kérdésekre 1760-an válaszoltak.
A válaszolók többsége főállású kutató, 60 százalékuk a fővárosban, 90 százalékuk felsőoktatási intézményben vagy MTA-kutatóintézetben dolgozik. A kérdőív részletes kiértékelése idén nyárra
készül el, de az előzetes eredményeket már a májusi közgyűlésen
megtartott fórumon ismertette Alpár Donát, a Semmelweis Egyetem ﬁatal kutatója. Az egyik legfontosabb következtetés, hogy
a tudományos pályát választókat a felfedezés izgalma, továbbá
a tudományos elhivatottság vonzotta, de a rugalmas munkakörülmények és a nemzetközi lehetőségek is nagy szerepet játszottak
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Tudományos pálya iránti motiváció
Pontszám (1–8)
1.

Felfedezés izgalma, tudományos
elhivatottság

7,4

2. Rugalmas munkakörülmények

6,0

3. Nemzetközi lehetőségek

5,8

4. Hallgatók oktatásának, mentorálásának
lehetősége

5,5

5. Magánélet és munka egyensúlya

5,5

6. Hírnév és szakmai elismertség

4,9

7. A tudományos szférán kívül gyakorolt hatás

4,7

8. A megszerzett tudás más szektorban való
használhatósága

4,5

9. A közszféra biztonsága

4,1

a döntésükben. Az akadémiai honlapon olvasható összefoglaló
szerint a ﬁatal kutatóknak a legkevésbé fontos a megszerzett tudás
más szektorban való használhatósága és a közszféra biztonsága.
Az is kiderült, hogy a válaszolók több mint fele már komolyan
mérlegelte a pályaelhagyást. A legfőbb okok közül a személyes
anyagi nehézségeket, a kutatási forrás hiányát és a nem kiszámít-
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ható karriert említették. A hazai tudományos karrier vonzóbbá
tételéhez szükséges változtatások közül a jelentős ﬁzetésemelést,
a kutatási infrastruktúra fejlesztését és a szakmai karrierút kiszámíthatóbbá tételét nevezték a legfontosabbnak. A kutatás és
a család kapcsolatát feltáró kérdésekre adott válaszokból az derül
ki, hogy a házasok 71 százaléka jelentős kihívásnak tartja a gyermekvállalás összeegyeztetését a tudományos karrierrel.
A tudományos pályán való előrehaladást a ﬁatal kutatók szerint leginkább a publikálás anyagi támogatása, valamint a pályázati
adminisztráció segítése, a nemzetközi pályázatokra való személyre
szabott felkészítés, illetve a külföldi együttműködések támogatása segítené. Ami megdöbbentő, hogy a kutatók 60 százalékának nincs komolyabb külföldi tapasztalata. Az értékelők szerint
ez rendszerszintű problémának tekinthető, amellyel a tudománypolitika irányítóinak is foglalkozniuk kellene.
A Fiatal Kutatók Fórumán jelentették be, hogy Fiatalok Akadémiája néven új testületet hoznak létre. Az MTA elnöke, Lovász
László szerint az Akadémián belül senki sem kifogásolta az új szervezet megalapítását: egy ilyen testület ugyanis fontos erőforrása
lehet az egész magyar tudományos életnek. A ﬁatal kutatók érdekképviseletét segítő szervezet megalakításáról akár már a jövő
évi közgyűlésen szavazhatnak. 
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Biztonságos üzemeltetés
A nukleáris létesítmények továbbra is biztonságosan üzemelnek
Magyarországon – tudtuk meg Fichtinger Gyulától, az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatójától, akit a többi között
a megváltozott Atomenergia törvényről, az új paksi blokkok engedélyeiről is kérdeztünk. A hivatal idén is megtartja nagy érdeklődéssel várt Technical Support Organisations szemináriumát.
Hány, biztonsággal kapcsolatos eseményt jegyeztek az OAH
által felügyelt létesítmények az elmúlt évben, és milyen besorolást kaptak a hétfokozatú INES, a Nemzetközi Nukleáris
Eseményskálán?
– 2017 folyamán huszonhét darab jelentésköteles eseményt
rögzítettünk. A huszonhétből tizenhét az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben, kettő a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete által üzemeltetett Oktatóreaktorban, öt a Budapesti Kutatóreaktorban
és három a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban történt.
Az események INES -besorolása huszonnégy eseménynél
INES 0 volt, három esetben az esemény skálán kívüli besorolást kapott, azaz nem volt nukleáris biztonsági hatása. Összességében elmondható, hogy a hazai nukleáris létesítmények
biztonságosan üzemelnek, a fent említett események egyike
sem volt hatással a nukleáris biztonság szintjére.
Milyen feltételekkel adták meg a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának további húszéves üzemeltetését lehetővé tevő engedélyt?
– A feltételek egyebek között előírják az engedélyezési eljárás
során feltárt, az engedély kiadását nem kizáró eltérések fel-

számolását (az öregedéskezelési programok pontosítását, építmények állapot-ellenőrzése során feltárt hibák kijavítását);
a hosszú távú biztonságos üzemeltetéshez szükséges teendők
végrehajtását (korlátozott időtartamú környezeti minősítéssel rendelkező rendszerelemek újraminősítését, reaktorzónatartó kosár negyven évet meghaladó üzemeltethetőségét
biztosító feladatokat); valamint a reaktortartály biztonságos
üzemeltethetősége fennálltának ellenőrzését szolgáló feladatok elvégzését (szerkezeti anyagai jellemzőinek meghatározását, hazai ellenőrző program folytatását, szakértői testület
működtetését a tartály szerkezeti integritásával összefüggésben felmerülő kérdések megválaszolásához) is.

Érkeztek már az új blokkokhoz kapcsolódó engedélykérelmek a hivatalhoz?
– Mielőtt a beruházás érdemi része elkezdődik, teljeskörűen
ki kell dolgozni az atomerőmű műszaki terveit és biztonsági
elemzéseit, amelyeket a hatóság felülvizsgál, és megfelelőségük esetén kiadja a létesítési engedélyt. Az OAH eddig két
létesítményszintű engedélyt adott ki a Paks II. Zrt. számára,
a telephelyvizsgálati és -értékelési engedélyt, valamint a te-
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március 22-én. Jelenleg az OAH-nál nem folyik a Paks II.
Zrt.-t érintő engedélyezési eljárás.
Összességében az új paksi blokkok nukleáris biztonsági
engedélyezéséhez kapcsolódóan várhatóan tíz létesítményszintű „nagy” és akár több ezer további, „kisebb” rendszer-,
illetve rendszerelemszintű engedélykérelem (például építési,
gyártási, szerelési engedély) fog érkezni a beruházás során.

Doozi
zimetria
iaai ve
vezény
nyylő
lephelyengedélyt. Az MVM Paks II. Zrt. 2014. április 11-én
nyújtotta be az OAH-hoz az új blokkok telephelyvizsgálati
és -értékelési engedélye iránti kérelmét. A beadvány elbírálását
követően, 2014. november 14-én az OAH telephelyvizsgálati és
-értékelési engedélyt adott az MVM Paks II. Zrt.-nek. Az engedély feljogosította az engedélyest az engedélyben megadott
telephelyvizsgálati és -értékelési program végrehajtására.
A 2017. március 30-án megadott telephelyengedély kiadásával a hivatal a létesítést kizáró telephelyjellemzők hiányának igazolását, a telephelyvizsgálat lefolytatásának, a telephelyvizsgálat alapján megállapított adatok értékelésének és az
értékelésből származtatott, telephellyel összefüggő tervezési
adatok meghatározásának megfelelőségét, valamint a telephely alkalmasságát fogadta el.
A rendszerelem- és építményszintű engedélykérelmek kapcsán összesen négy engedélykérelem és egy engedélymódosítási kérelem érkezett az OAH-hoz olyan építményekkel
kapcsolatban, amelyek a nukleáris létesítmény létesítéséhez
szükségesek, de nincs szerepük a létesítmény üzemeltetésében (a többi között úgynevezett felvonulási épületek, például
raktárak, irodaépületek). Az OAH három esetben építési engedélyt adott a kérelemben meghatározott építményre, két
esetben megszüntette az eljárását, mivel az engedélyes visszavonta az engedélykérelmet.
Az MVM Paks II. Zrt. Erőmű Beruházási Központ építési
engedélye iránti kérelmére az OAH 2016. december 5-én adott
építési engedélyt, míg a Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokkjainak létesítéséhez szükséges Igazgatási és Kiszolgáló épületek
komplexuma Fővállalkozói irodaépület építéséhez kapcsolódó építészeti munkák kivitelezési tevékenységeire pedig 2018.
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Tavaly ismét változott az atomtörvény. Mit jelent ez a gyakorlatban?
– Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörét meghatározó
rendelkezések között korábban nem szerepelt a nukleáris
létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók létesítményszintű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzata jóváhagyásának hatásköre. A módosítással egyértelművé válik, hogy az
OAH hatáskörébe tartozik a nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, a telephely jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett
üzemidején túli üzemeltetéséhez, üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez szükséges engedélyezés, valamint az
engedélyek módosítása is.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényt leváltotta az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, amely új, általános eljárási
szabályokat határozott meg. A törvények közötti összhang
megteremtése érdekében az atomtörvény felülvizsgálatára
és módosítására is sor került. Az OAH eljárásainak összetettségéből adódóan a módosítások érintették egyebek között az
eljárások során a hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket
és az ügyintézési határidők hosszát.
Május 1-jén kezdődött el – a Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően – a 3. blokk 2018. évi nagykarbantartása. Ez konkrétan milyen munkafolyamatokat jelent,
és milyen feladatai lesznek ezzel kapcsolatosan az OAH-nak?
– A Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően 2018. május 1-jétől megkezdődött a 3. blokk 2018. évi
nagykarbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével
összekötött tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. A főjavítást, az előzetes terveknek megfelelően,
az összes fűtőelemköteg reaktorból történő kiemelése mellett,
a reaktortartály ciklikus vizsgálatával egybekötve hajtják végre. A leállás alatt a berendezések és technológiai rendszerek
ellenőrzése, karbantartása, szükség szerint alkatrészek vagy
teljes berendezések cseréje történik. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a jogszabályi előírásnak megfelelően az OAH-hoz
benyújtotta a blokk főjavítási tervét, melyben tervezetten több
mint 8600 munkautasítást határoztak meg. Az OAH a jogszabályi követelmények alapján folyamatosan felügyeli a blokk
leállítását, az átalakítási és karbantartási munkák közül a jelentősebbek, munkavégzések helyszíni ellenőrzése mellett,
a napi eseményjelentések és egyéb, főjavításhoz kapcsolódó
dokumentumok rendszeres ellenőrzésével. A folyamat végén,
a szabályrendszernek megfelelően, az üzemeltetési feltételek
és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az
OAH kiadta az ehhez szükséges engedélyt.
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A 2006 óta megrendezett Technical Support Organisations
(TSO) szeminárium idén milyen előadásokkal várja az érdeklődőket?
– A műszaki-tudományos háttérintézményeknek tartott szemináriumon idén összesen 16 előadás hangzik el. A szeminárium témáit minden évben igyekszünk úgy alakítani, hogy
kapcsolódjon a nemzetközi fejlődési irányokhoz, illetve az
OAH munkájához. Természetesen munkánkban központi
szerepet játszanak az új blokkokhoz kapcsolódó feladatok,
így a szemináriumon is számos előadás érinti ezt a területet,
de emellett szó lesz a sugárvédelemről és a radioaktívhulladék-kezelésről is. Minden bizonnyal érdekes lesz az MTA
Energiatudományi Központ munkatársának előadása a zárt
radioaktív sugárforrások törvényszéki analitikai célú elemzéséről, amely azért is kiemelendő, mert 2016 decemberében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felkérésére megalakult az MTA Törvényszéki Analitikai Célú Tudományos
Együttműködő Központja (IAEA Collaborating Centre for

a Magyar Tudományos Akadémia Energiakutató Intézete,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete, az Országos Közegészségügyi Intézet és az Építésügyi Minőségellenőrzési Nonprofit Innovációs
Kft. munkatársai is.

Hogyan értékelik ennek a szakmai rendezvénysorozatnak
a hatását?
– A visszajelzések alapján, a nukleáris területen dolgozó szervezetek és az OAH munkatársai számára is, szakmai műhelyeknek és vállalatoknak a szemináriumon felmerülő kérdések, az ott kialakuló szakmai viták, a konstruktív és őszinte
beszélgetések jelentős értékkel bírnak. Rendezvényünk elősegíti a résztvevők szakmai fejlődését, továbbá azt, hogy
tájékozottak legyenek a legújabb hazai kutatási, fejlesztési eredmények terén. Emellett nagyszerű alkalmat biztosít
a partnereknek, hogy egymás munkáját behatóbban is megismerjék, valamint elősegítse a szinergia kialakulását a ható-
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Nuclear Forensics). Hasonlóan fontos az új blokkokkal kapcsolatos felkészülés. Ennek kapcsán két témát lehet kiemelni:
a VVER-1200 (AES -2006) blokk gőzfejlesztő konstrukciójának, anyagminőségének és vízkémiájának elvárható követelményeivel, valamint az atomerőművi nukleáris környezetben
lévő beton- és vasbeton szerkezetek kiépítésével kapcsolatos
előadás.
Idén is igyekeztünk minél szélesebb körben bevonni a háttérintézményeket, a rendezvény előadói között szerepelnek

ság és a kutatási intézmények között. Mindez katalizátorként
hat: újabb kutatási területek és témák merülhetnek fel, támogatást nyújtva a további munkákhoz. A korábbi visszajelzések alapján úgy ítéljük meg, hogy igény van egy olyan rendezvényre, ahol komoly, kötetlen szakmai beszélgetéseket,
eszmecserét lehet folytatni hazai és nemzetközi szinten is
elismert szakemberek, elméleti tudósok, iparági és hatósági
szakértők között – és a TSO -szeminárium erre kiváló lehetőséget biztosít. 
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Szerző: Bareith Attila igazgató

A magas nukleáris biztonsági színvonal fenntartásának szolgálatában
A NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkezik az atomenergia békés célú felhasználását támogató biztonsági elemzések és az ezekhez kapcsolódó kutatási és fejlesztési feladatok megoldása terén.

A

NUBIKI munkatársai a nukleáris létesítmények bizton-

ságának elemzését és értékelését determinisztikus és
valószínűségi módszerekkel végzik. Az intézet kutatógárdája a determinisztikus biztonsági elemzések tekintetében az atomerőművek védőépületében tervezési üzemzavarok fellépésekor várható üzemzavari folyamatok szimulációjával
és kísérleti vizsgálati eredményeinek számítógépes kiértékelésével foglalkozik, másrészt szimulációs modellekkel vizsgálja és értékeli az atomerőművekben lehetséges súlyos baleseti folyamatok
termohidraulikai és radioaktivitás-kibocsátási jellemzőit. Valószínűségi biztonsági elemzéssel számszerű jellemzést adunk a nukleáris létesítmények biztonsági színvonaláról a súlyos balesetek
kialakulásával, továbbá a nagymértékű környezeti radioaktivitáskibocsátással szembeni védettség vonatkozásában. E jellemzés
nagy részletességű, a nukleáris létesítmények biztonság szempontjából fontos részeinek egészére kiterjedő folyamat- és rendszermodellek kidolgozásával, eseménylogikai és valószínűségi kiértékelésével történik. A NUBIKI nemzetközi kapcsolatai tevékenységének
mindkét fő területén szerteágazóak, az intézet számos kutatási
programban vesz részt, főként az Európai Unió támogatásában.

Meglévő nukleáris létesítmények vizsgálata
Munkatársaink meghatározó szerepet vállaltak a Paksi Atomerőmű üzemelő négy blokkjára vonatkozó első és második szintű valószínűségi biztonsági elemzés elkészítésében. Első szintű elemzéssel
a reaktor és a pihentetőmedence lehetséges, ám nagyon kis esélyű
súlyos baleseteinek gyakoriságát határoztuk meg, és feltérképeztük
az e balesetek kialakulásában szerepet játszó folyamatokat. A blokkok teljes, illetve csökkentett teljesítményű üzeme során, továbbá
a leállított blokkon elképzelhető baleseteket egyaránt vizsgáltuk.
A normál üzemmenetet megzavaró tranziensek mint elemzett kezdeti események köre technológiai eredetű belső eseményekre, belső veszélyekre – például tűzeseményekre – és külső veszélyekre –
például földrengésre és szélsőséges időjárási körülményekre – is
kiterjedt. Az évente aktualizált első szintű elemzés fontos eszköz
az atomerőműben végrehajtott biztonságnövelő program hatásosságának mennyiségi jellemzésére. Második szintű valószínűségi biztonsági elemzéssel vizsgáltuk és értékeltük a blokkok nagy
– baleseti – radioaktivitás-kibocsátással szembeni védettségét.

20

innotéka
inn

2018. június

Gőzkoncentráció a
hermetikus
védőépületben, nagycsőtöréses
üzemzavarkor.

Az elemzés eredményei alapul szolgáltak a súlyosbaleset-kezelési
útmutatók és intézkedések megtervezéséhez és bevezetéséhez az
atomerőműben. Az intézkedések hatékonysága ugyancsak jellemezhető a második szintű elemzés felhasználásával.

Új atomerőművi blokkok
létesítésének támogatása
Megítélésünk szerint elemzési tapasztalataink és szakmai ismereteink hasznosíthatók a hazánkban tervezett új atomerőművi blokkok létesítésének különböző szakaszaiban. E téren az új blokkok
tervezője által készített biztonsági elemzések szakmai ellenőrzése,
valamint – a hazai nukleáris biztonsági követelményekben előírt
– önálló, a tervezőitől független biztonsági elemzések elvégzése
emelhető ki. A független elemzések eredményei elsősorban a tervezői biztonsági elemzések helytállóságának megítélésekor használhatók fel. Intézetünkben mind súlyos baleseti, mind valószínűségi
biztonsági elemzések készültek már a tervezett új atomerőműre.
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Hatósági munkát segítő
műszaki megalapozó tevékenység
A NUBIKI az Országos Atomenergia Hivatal egyik műszaki háttérintézménye is. A hatósági munkát támogató sokrétű műszaki megalapozó tevékenységen belül az utóbbi
néhány év eredményei közül mindenekelőtt a MELCOR
számítógépes programra épülő súlyos baleseti elemzést
lehetővé tevő nukleáris módszertani segédlet, a Paksi
Atomerőműben bekövetkezett jelentésköteles események kockázati fontosságának valószínűségi értékelése,
valamint a determinisztikus és valószínűségi biztonsági
elemzések integrált alkalmazására vonatkozó fejlesztések
érdemelnek említést. Emellett rendszeresen képzést is
biztosítunk a hatóság munkatársai számára a biztonsági
elemzések különböző területein.

HM2 – H2 elosztás, t=4300 s

HM2 – H2 elosztás, t=4360 s

HM2 – H2 elosztás, t=5260 s

Thai nodalizáció – GASFLOW

HM2 – Gőzeloszlás, t=4360 s

HM2 – Gőzeloszlás, t=5260 s

Részvétel hazai nukleáris
kutatási programokban
A NUBIKI kutatói részt vesznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által ﬁnanszírozott Nemzeti
Nukleáris Kutatási Program megvalósításában. E program
keretében egyebek között a gázhűtéses gyorsreaktorok
súlyos baleseti folyamatainak vizsgálatához szükséges
számítógépes szimulációs modellek kidolgozásával, a kockázatelemzési módszerek továbbfejlesztésével, valamint
a valószínűségi biztonsági elemzés korszerű módszereinek
gázhűtéses gyorsreaktorra történő alkalmazásával foglalkozunk. Az intézet a kutatási program megvalósítása során
ﬁatal kutatók bevonásával igyekszik növelni a feladatmegoldás hatékonyságát és erősíteni a hazai atomenergetikai
kutatói közösséget. A NUBIKI a kutatási programot megalapozó Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform
egyik alapító szervezete, és ilyen minőségében a platform
többi tagjával együttműködve munkálkodik a hazai nukleáris programhoz kapcsolódó Stratégiai Kutatási Terv kidolgozásán és továbbfejlesztésén.

Thai gázkeveredési kísérlet ellenőrző számításának eredményei.

Nemzetközi együttműködés
A NUBIKI a közelmúltban számos, a súlyos baleseti folyamatok kutatásával, valamint a nukleáris létesítmények
valószínűségi biztonsági elemzésével kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, kutatási programban vett részt.
Ezek közül a legfontosabbak:
y SARNET és SARNET2 (az EU 6. és 7. Kutatási Keretprogramjában, F6 és FP7) – súlyos baleseti folyamatok megoldatlan problémáinak vizsgálata;
y CESAM (FP7) – európai atomerőművi súlyos baleseti folyamatok determinisztikus elemzésére alkalmas számítógépes kód fejlesztése;
y ASAMPSA2 (FP7) – második szintű valószínűségi
biztonsági elemzés korszerű módszereinek fejlesztése;
y ASAMPSA_E – a valószínűségi biztonsági elemzés
teljeskörűségének biztosítására irányuló kutatás.

2017. évi jelentésköteles események kockázati fontosságának sorrendje.

E tevékenységek jó alapot teremtenek az Európai Unió Horizon 2020
programjába történő bekapcsolódásra is. 
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Szerző: Homonnay Zsombor kirendeltségvezető

Nukleáris létesítményekben
szerzett évtizedes tapasztalat
Az FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt. az 1950-ben alapított Földmérő és Talajvizsgáló Iroda (FTI), majd később Vállalat (FTV) jogutódjaként, privatizáció során jött létre. Cégünk központja Budapesten található, emellett Pakson is van telephelyünk. Jelenlegi létszámunk harminc fő körül van, ebből
nyolc-tíz fő dolgozik állandó jelleggel az atomerőmű területén. Dolgozóink közel
fele felsőfokú végzettségű, mérnöki, tervezési feladatokat ellátó szakember.

Feltárások a Talajvizsgálati
jelentéshez és geotechnikai tervezési beszámolóhoz

T

ársaságunk tevékenységi körei közé tartozik a geotechnika (talajvizsgálati jelentés, geotechnikai tervezési beszámoló, geotechnikai tervezés és főbb szakértés, munkatér-határolások tervezése, alapozástervezés, hidrológia,
hidrogeológia, talajmechanikai fúrások, szondázások készítése stb.),
a geodézia (mérnökgeodézia, ipari geodézia, vonalas létesítmények
[elsősorban vasút és út] tervezéséhez kapcsolódó feladatok, térinformatika), a környezetvédelem (környezeti hatásvizsgálatok, környezetvédelmi monitoringrendszerek tervezése és üzemeltetése,
mintavételezés, környezetföldtani vizsgálatok, talaj-, víz- és levegőszennyezettség vizsgálata, kármentesítések tervezése és kivitelezése, természetvédelmi vizsgálatok). Mindezek mellett foglalkozunk
utak és épületek állapotrögzítésével, légi fényképezéssel, helyszíni
talajtömörség- és talajteherbírás-vizsgálattal, valamint széles körű
reprográﬁai szolgáltatások nyújtásával, így tervrajzok nyomtatásával, másolásával és kötészettel is.
Geotechnikai munkáink támogatására rendelkezünk a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált talajmechanikai laboratóriummal. Társaságunknak van egy kb. 85 ezer darabot számláló
tervtára, az itt őrzött adatok Magyarország teljes területére kiterjednek.
Az atomerőművel már az első blokkok tervezésekor kapcsolatba kerültünk; az FTV végezte az első orosz tervek honosítását.
Az erőmű területén – változó létszámmal – az „első kapavágástól”,
1967 óta folyamatosan jelen vagyunk.
Az MVM PA Zrt. részéről minősített beszállítói elismeréssel
rendelkezünk nukleáris rendeltetésű építmények létesítésével, átalakításával, karbantartásával és javításával összefüggő tervezési,
szerelési és szakértői tevékenységek végzésére.
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Minősített beszállítói vagyunk továbbá a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-nek geodézia, geotechnika, környezetvédelem
és laborvizsgálatok területén.
Az FTV Zrt. ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 és MSZ 28001 tanúsítványokkal is rendelkezik.
Napjainkban már kevés hasonlóan szerteágazó tevékenységi
körű tervezővállalat működik, mint az FTV. Egy-egy projekt megvalósítása során a tervezés legelső lépéseitől kezdve a megvalósulási tervek elkészítéséig jószerével minden fázisba be tudunk kapcsolódni. Ez a több lábon állás segített az építőipar legnehezebb
éveinek átvészelésében, amikor sok régi, nagy hagyományokkal
rendelkező tervezővállalat szűnt meg.
Meggyőződésünk, hogy az atomerőműben szerzett tapasztalataink, munkakultúránk és a beszállítókkal szemben támasztott
magas elvárások az építőipar más területein is segítik eredményes
és magas színvonalú munkánkat. 
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urbanizáció, eszközök, közösségi részvétel

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre pályázó Veszprém a pályázat előkészítése során olyan városfejlesztési
kihívásokkal szembesült, amelyek megoldandó feladatokat
jelentenek, egyszersmind kijelölik a város 21. századi fejlődésének útját. E kihívások jegyében került sor Veszprém
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Paradigma
Ariadné építész stúdió közös szervezésében A kulturális
főváros felé – Városfejlesztési kihívások a 21. században
című konferenciára májusban.

V

árosaink mai képe a 20. századi
urbanizáció eredménye. Nem
Veszprém az egyetlen város a
21. század elején, amely középváros létére nagyvárosi problémákkal néz
szembe. A konferencia célja olyan városfejlesztési stratégiák, szempontok bemutatása
volt, amelyek válaszokat, eszközöket adnak
mindennapi problémákra, és hosszú távú
stratégiaként kiutat jelenthetnek a városok
társadalmi, közlekedési, ingatlanfejlesztési,
örökségkezelési és technológiai zsákutcáiból. Ennek megfelelően az előadók egy-egy
fejezetet tártak fel a városokat érintő kortárs kihívásokkal kapcsolatban, eszközöket
is bemutatva ezek kezelésére.
Porga Gyula polgármester köszöntője
után a konferencia fővédnöke, Navracsics
Tibor, az Európai Unió oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa nyitotta meg a rendezvényt.
Elsőként Jan Gehl dán építész, várostervező, az elmúlt negyven év várostervezésének kiemelkedő alakja osztotta meg tapasztalatait az élhetőbb városok kialakításának
lehetőségeiről, számos példával illusztrálva
nyitó előadását New Yorktól Moszkváig.
Az elmúlt években a közösségi részvétel átalakulásának vagyunk tanúi. Polyák
Levente várostervező, közösségszervező
előadásában a közösségek aktív „városcsinálásának” néhány európai tendenciáján keresztül mutatta be a részvétel új
formáit.

A digitalizációnak köszönhetően ma
adatok tömkelege keletkezik városi környezetben, és ott is hasznosul. Szemerey Samu
építész, városépítész előadásában két alapvető kérdést járt körül: hogyan tudják ezt az
értéket hasznosítani a városok? És: milyen
hatással van ez a folyamat az európai városok évszázados politikai, gazdasági és kulturális modelljeire?
A városi környezet bizonyos elemeit
vagy elemcsoportjait nem csupán tárgyi
mivoltukban, hanem az általuk megjelenített szellemi örökség jelentősége okán
is érdemes lehet védeni. A szabályozásban,
a kezelési gyakorlatban és az értékközvetítés terén gyakran nem sikerül ezt a kettős szemléletet követni. Bőczén Árpád
építész, kulturális örökségmenedzser arra
adta meg a választ, mik lehetnek ennek az
okai? Mely jellemzők képviselhetnek értéket egy adott városi tájban?
Jelinek Csaba városszociológus előadása az urbanizáció, a társadalmi egyenlőtlenségek és az ezekre adott (vagy adható)

inno -tér

Fotók: Máté Albert

Városfejlesztési kihívások
a 21. században
Jan Gehl

közpolitikai válaszok viszonyát mutatta be
néhány magyar és külföldi példán. Véleménye szerint a városi társadalom különböző
csoportjainak eltérő igényeire helyezett nagyobb hangsúly nemcsak élhetőbb és fenntarthatóbb városokhoz vezetne, hanem
tágabban egy hatékonyabban működő, kevésbé megosztott társadalomhoz.
A városi mobilitás világában az okosmegoldások, a technológia, az utasközpontúbb és tervezhetőbb szolgáltatások mind
az élhetőbb városi környezetet és a használók elégedettségét célozzák. Mit tehetünk
annak érdekében, hogy a mindennapi közlekedésünk a városi élet szerethető része legyen? Ekés András mobilitás-szakértő előadása egyebek között e kérdésekre kereste
a választ.
Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros
előadása a Veszprém építészeti arculatát
meghatározó rendezési terveket tekintette át az 1950-es évektől a rendszerváltásig.
Megvilágította, a mindenkori várospolitika
egyik központi, konfrontálódásra lehetőséget adó témája volt a városkép, a város arculatának megjelenése, a város imázsának
formálása.
Veszprém történetében a múlt század
hetvenes évei a dinamikus népességszámnövekedést jelentették. Egyúttal kísérlet
volt a város térszerkezetének és szociális
összetételének átrendezésére, arculatának
megváltoztatására, mely ma is meghatározó, bár csak részben valósult meg. Saád József szociológus egy negyven évvel ezelőtt
végzett szociológiai kutatás felidézésével
ezt az ellenmondásokkal terhelt város- és
társadalompolitikai kísérletet ismertette. 
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mesterséges intelligencia, munkaerőpiac

A

Több állást hoznak a robotok,
mint amennyit visznek
A mesterséges intelligencia (MI) elterjedése hozzájárul
a munkahelyterméshez, az új állások betöltéséhez azonban
egyelőre hiányzik a megfelelő szakembergárda – derül ki
az EY és az MIT Technology Review Insights 2018 áprilisában
készített felméréséből, amelyben arra keresték a választ,
hogyan vélekednek a cégvezetők a mesterséges intelligencia gazdaságban betöltött szerepéről és lehetőségeiről.

z MI szélesebb körű alkalmazása pozitív
hatással lesz a munkaerőpiacra – hívja
fel a ﬁgyelmet az MIT és az EY 122 vállalatvezető körében készített nemzetközi kutatása.
A megkérdezett cégvezetők ötöde úgy látja,
számos új pozícióra lesz szükség a technológia meghonosodása miatt, ez pedig a világgazdaság fellendüléséhez is hozzájárul majd.
A felmérés szerint a megkérdezettek négyötöde ugyanakkor épp a megfelelő szakemberek hiányát látja az automatizáció legnagyobb
kihívásának, emiatt ma még nagyrészt funkcionális feladatokra használják a technológiát.
További akadályozó tényező, hogy az ilyen
rendszerekkel való együttműködés nehezen
illeszthető be a meglévő üzleti folyamatokba
(a válaszadók 53 százaléka véli így).
„A mesterséges intelligencia még gyerekcipőben jár, a cégeknek azonban már most
meg kell alkotniuk a vonatkozó stratégiájukat – mondta Chris Mazzei, az EY innovációs technológiákért felelős globális vezetője. – Az MI hozzájárul az értékteremtéshez
sés a versenyelőny kialakításához, ezért fontos, hogy a szervezetek felmérjék, hogyan
tudják beépíteni működésükbe.” 

Innotéka Mélyépítés szaklapunkkal a mélyépítő szakmát
kívánjuk megszólítani, továbbá
teret adni a szakmai diskurzusnak,
információcserének a beruházók,
tervezők, kivitelezők, alapanyaggyártók és -forgalmazók, valamint
a kormányzati és felügyeleti
szervek között.

Fotó: MTI

Az őszi szám témáiból
Az M85-ös gyorsforgalmi út soproni
szakaszainak kivitelezési munkái
A Budai Irgalmasrendi Kórház új szárnyának mélyépítési munkái, különös
tekintettel a területen található, nagy
szilárdságú kőzetek fúrási és bontási
technológiájára
A Magyar Állami Operaház rekonstrukciója
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Szerz
ző: Paulik Katalin

Gyógyszergyár
a dobozban
A gyógyszeripari innovációról, az intelligens gyártásról, valamint az új trendekről beszélgettünk Greiner Istvánnal, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatójával, aki szerint a miniatürizálás az utóbbi öt év igazi nagy innovációja a gyógyszergyártásban.
A gyógyszeripar különböző területein mi változott meg
alapvetően az elmúlt harminc év alatt, és milyen új, innovatív irányok vannak jelenleg?

− Évtizedes távlatokra visszatekintve egy igen jelentős ugrás volt,
amikor a molekuláris biológia elért egy olyan szintet, hogy a gyógyszerek, gyógyszerjelöltek hatásmechanizmusát molekuláris szinten
lehetett tanulmányozni. Ekkor a laboratóriumi gyakorlatban is nagy
változások történtek, és nagyjából harminc évvel ezelőtt elkezdődtek a hatásmechanizmus alapján történő gyógyszerfejlesztések.
Ez a lendület körülbelül tíz-tizenöt évig sodorta magával a gyógyszeripari kutatás-fejlesztést. Később, amikor az Egyesült Államokban befejeződött a humángenomprojekt, a gyógyszeripar megpróbálta genomiális alapon megközelíteni elsősorban azokat a
betegségeket, amelyeknél a közvetlen kapcsolat kimutatható volt
a genommal. Ekkor indultak el azok a gyógyszeripari kutatás-fejlesztések − párhuzamosan az akadémiai szférában folyókkal −,
amelyek ennek az ismeretnek a birtokában próbáltak előállítani
olyan anyagokat, amelyek befolyásolhatják az emberi genomban az
adott betegséget okozó hibákat. Ennek több módja van: például

géntechnológiai eszközökkel, génpótlással, vagy mostanában egy
új technológiával, a génszerkesztéssel, ami egyébként nagy előrelépést jelent a molekuláris biológiában.
A kockázatcsökkentés is egyre nagyobb prioritást kapott az
elmúlt harminc évben?

− Az iparvállalatok és a kutatóintézetek elsődleges célja a hatékonyabb molekula létrehozása, ami azt jelenti, hogy egy adott
receptoron minél kisebb koncentrációban legyen képes hatni,
mert akkor vélhetően kevesebb mellékhatása és nagyobb szelektivitása lesz a gyógyszernek. A hatóságoknak természetesen
ez önmagában nem elég, ezért nagyon szigorú szabályok szerint
kell a biztonsági vizsgálatokat is megvalósítani, majd a gyógyszer
forgalomba hozatala után is gyűjteni kell az adatokat, és jelentést készíteni a mellékhatásokról. Milliós esetszámnál elvileg
a ritka mellékhatások is megjelenhetnek és azonosíthatóak, már
ha léteznek. Ilyenkor ugyanis nehéz elkülöníteni, hogy valóban
az adott gyógyszerhez köthető-e a mellékhatás vagy sem, hiszen
amíg a klinikai vizsgálatoknál nagyon szigorú kontroll alatt van
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kozáshoz gyógyszereket találjon. A gyógyszeripari fejlesztés egy
hosszú, és a hatóság által szigorúan ellenőrzött folyamat, amit egy
ponton túl az akadémiai szféra már nem tud megvalósítani.
Ez a helyzet Magyarországon. És a világban?

− A gyógyszeripari kutatás-fejlesztésben nincsenek nagy különbségek a világ különböző részein: a kevésbé fejlettek általában követik
a fejlett országok trendjét, esetleg az adott területen honos növények kivonatával próbálkoznak, de akkor általában nem új típusú,
hanem régi, klasszikus megközelítésű fenotípusos gyógyszerkutatást végeznek. A fejlettebb cégek kihasználják, hogy a molekuláris
biológia és a genomika együtt, illetve külön-külön is teret adott az
új, úgynevezett biológiai gyógyszereknek. Az immunrendszerünk
működését felhasználva például el lehet pusztítani daganatos sejteket a szervezetben úgy, hogy a molekuláris biológia eszköztárának felhasználásával előállított biológikum, melynek gyártása az
egyik leggyorsabban fejlődő modern technológia a világon, „megmutatja” az immunrendszernek, hogy melyik a rossz sejt.
Bizonyos betegségek esetében lehet csupán biológiai gyógyszereket használni, és nem úgy kell rá gondolni, mint egy
általános csodafegyverre?

A molekuláris biológgia és a ge
genomiika egy
g üt
üttt és kül
ülön
önn-külön is
teret adott az új, úgy
g ne
neve
veze
zett biolóógi
giai
ai gyó
yógy
g szerekne
nek.
k.

a páciens, addig a való életben nem, és általában nem is csak egy
gyógyszert szed.
A gyógyszerkutatásoknál a molekuláris biológia, illetve
a genomika lehetővé tett egy újfajta megközelítést, pontosabb tervezést és új célpontok kijelölését?

− Azáltal, hogy belelátunk az emberi szervezet működésének apró
kis titkaiba, újabb célpontokat tudunk azonosítani, melyek hatékonyabb kezelést és új típusú gyógyszerek fejlesztését teszik lehetővé,
például az úgynevezett biológiai gyógyszerekét. A molekuláris biológia ilyen fejlődése előtt csak véletlenül fedeztük fel, hogy léteznek
támadási pontok. Például a fájdalomcsillapító hatást úgy vizsgálták, hogy egy kis tűvel megszúrták az állat lábát, amire reagált, majd
beadtak egy anyagot és újra megszúrták, és ha nem rántotta el
a lábát, akkor hatásos volt a fájdalomcsillapító. Ma viszont pontosan tudjuk, hogy mit okoz a tűszúrás molekuláris szinten, hogyan
jut el az ingerület az agyig, ezek ismeretében választjuk ki, hogy melyik ponton akarunk beavatkozni, és olyan molekulákat tervezünk,
amelyek azon a ponton hatnak, és blokkolják a fájdalomérzetet.
Az akadémiai és a gyógyszeripari kutatások mennyire hatnak egymásra?

− Az akadémiai kutatás nagyon sokat segít az egész emberiségnek
és persze a gyógyszeriparnak is azzal, hogy rengeteg útvonalat,
célpontot feltár. A molekuláris biológiai tudásunk is folyamatosan
fejlődik, ezáltal egyre mélyebb rétegeiben látunk bele a szervezet
működésébe, és az akadémiának döntő szerepe van abban, hogy
ezt a működést megismerjük. Az már inkább a gyógyszeripar kutatási célja, hogy a működési mechanizmusokba történő beavat-
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− Szeretném leszögezni, hogy ezen a területen csodák sajnos nincsenek. Ezek a szerek elsősorban immunológiai és daganatos, illetve hasonló típusú betegségeknél használhatók. Ugyanis a biológiai gyógyszerek általában nagyon drágák, ennek megfelelően
csak súlyos betegségekre érdemes kifejleszteni ilyen gyógyszert.
Az utóbbi időben megjelentek az úgynevezett sejtterápiák is, az elsőt tavaly fogadta el az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala, az FDA . Ennél a terápiánál a molekuláris
biológia eszköztárát felhasználva a páciens véréből izolálnak egy
bizonyos típusú sejtet, amelyet úgy alakítanak át, hogy felismerje
a daganatos sejteket, s miután visszajuttatják a szervezetbe, elpusztítsa azokat. Ez olyannyira személyre szabott terápia, hogy
a páciens saját sejtjeit használják fel hozzá.
Egyelőre csak Amerikában engedélyezett ez az eljárás?

− Igen, de belátható időn belül Európában is engedélyezni fogják.
Az elmúlt tíz-tizenöt év egyik legnagyobb eredménye, hogy ilyen
gyógyszert sikerült forgalomba hozni. A humán genom feltérképezése és az emberi szervezet működésének jobb megismerése
odavezetett, hogy ma már nemcsak azt látjuk, miben vagyunk
azonosak, hanem azt is, hogy miben különbözünk. Így a terápiákat, gyógyszereket aszerint tudjuk vizsgálni, hogy az embereknek
mely csoportjára van a legjobb hatással, illetve nincs hatással.
Azt hívják személyre szabott terápiának, amikor úgy határozzuk
meg az indikációt és a betegcsoportot, hogy a lehető legnagyobb
hatásfokkal javítson a beteg állapotán a gyógyszer. Ha valakinek
van egy genetikai hibája, ami miatt hiányosság lép fel valahol a szervezetében, akkor a hibás gén pótlásával meg tudjuk gyógyítani. Egy
olyan embernek, akinek nincs, vagy más típusú hiányossága van,
ez a gyógyszer semmit nem ér, mert nem fog javítani az állapotán.
Tulajdonképpen az orvos ugyanezt csinálja, megpróbálja feltérképezni, hogy az adott páciensnek mik az igényei, milyen tünetei
vannak, és ezekhez igazítja a felírt gyógyszert, például nagyon sok
vérnyomáscsökkentő létezik, de a tapasztalt orvosok tudják, hogy
milyen típusú tünetegyüttesre jó az egyik, illetve a másik gyógyszer.
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A kutatók elsősorban mi alapján választanak kutatási
témát?

Miben működnek együtt és miben versenyeznek egymással
a legnagyobbak a gyógyszerfejlesztésben?

− Számos országban különböző ösztöndíjakkal támogatják a kutatást, ez már kijelöl egy irányt, hogy mit érdemes kutatni. Akik
döntenek, arra is ﬁgyelnek, hogy egy adott pályázatban van-e
potenciál, van-e elegendő humán tudás és ﬁzikai eszközrendszer
mögötte, ami alkalmas az elképzelés megvalósítására. Hiszen lehet valakinek remek ötlete, de ha nem képes megvalósítani, arra
a kutatásra nem érdemes pénzt adni. Vannak kutatók, akik ragaszkodnak egy területhez egész életükön át, de ma már egyre inkább
az a trend ebben a gyorsan változó világban, hogy elindulnak egy
másik kutatási irányba, ha az ígéretesebb.

− A kutatás-fejlesztési folyamatnak körülbelül harminc éve része
a célpont-meghatározás, valamint a célponttal jobban kölcsönhatásba lépő anyagok kidolgozása. Az elsőnél létezik együttműködés az akadémia és a gyógyszeripar, sőt akár még a gyárak között
is, mert az igazi versenyhelyzet nem a célpontok felderítésében
van. A szereplők abban versenyeznek egymással, hogy ki tudja
megtalálni a célponthoz legjobban illeszkedő anyagot úgy, hogy
kielégítse a legkevesebb mellékhatás kívánalmát is. Ezen a területen nem dolgoznak együtt a cégek, itt már éles piaci harc folyik.

A hatékonyabb egészségügyi ellátás a cél, miközben a beteg
átlagosan rövidebb időt tölt a kórházban.

A gyógyszergyártás milyen új innovatív gyógyszerek felé
halad? Melyek az Ipar 4.0 lehetőségei a gyógyszeriparban:
automatizáció, robottechnológia?

− Azok a gyógyszerek jók, amelyek segítségével a kórházban eltöltött idő minimalizálható, de nem mindent lehet gyógyszerrel megoldani. Van, amihez kell a kórház, például, ha műtétre van szükség.
A gyógyszereknek elsősorban az a feladatuk, hogy javítsák az ember egészségi állapotát és csökkentsék a szenvedéseit, de az egész
társadalom számára gazdaságilag akkor hasznos egy gyógyszer, ha
ezáltal csökkennek az egészségügyi ráfordítások. Egyszerű példa:
valakinek a fogát ki lehet húzni úgy, hogy kap fájdalomcsillapítót és
úgy is, hogy nem. Évszázadokon keresztül húzták úgy ki az emberek fogát, hogy legfeljebb pálinkát kaptak, néha még azt sem. Lehet
tehát azt mondani, hogy a fájdalomcsillapítónak nincs semmilyen
gazdasági hatása, társadalmilag nem hoz hasznot. Vannak azonban
gyógyszerek, mint például a skizofrénia elleni szerek, amelyeknek
van bizonyos társadalmi hasznuk, mert nem kell több napos-hetes
kórházi ellátást biztosítani e betegek számára. A gyógyszereknek
tehát egyszerre kell több igényt is kielégíteniük.

− Először is érdemes tisztázni, hogy mit értünk az új technológián,
az Ipar 4.0-n. Elsősorban az intelligens gyártást, az automatizálást,
intelligens eszközök felhasználását. Ahogy emelkedik a szériaszám, úgy nő annak a valószínűsége, hogy ismétlődő tevékenységek lesznek a gyártás során. Tehát nagy sorozat esetén az intelligens technológiák és az automatizálás mindenképpen előremutató. Az IoT, azaz a tárgyak internete a gyártásban arról szól,
hogy ezek az eszközök informatikailag össze vannak kapcsolva
egymással, és egy központ hangolja össze a tevékenységeket emberi beavatkozás nélkül. A gépi intelligenciának számos előnye
van, például sokkal gyorsabban képes reagálni, és rengeteg adatot
tud tárolni. Egy ilyen rendszer kiépítésével nagyon sok szellemi és
ﬁzikai munkát végző embert lehet helyettesíteni. A gyógyszeripari
gyártás két fő területre osztható: az egyik a hatóanyag, a másik a
készítmény gyártása. A hatóanyag mennyisége önmagában olyan
pici is lehet, hogy észre sem vesszük.

A gyógyszeriparban a készítménygyártásban nagy sorozat esetén az intelligens technológiák és az automatizálás előremutató. A gépi intelligencia előnye például, hogy sokkal gyorsabban képes reagálni, rengeteg adatot
tud tárolni, nagyon sok szellemi és ﬁzikai munkát végző embert tud helyettesíteni.
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Akkor mégis miért kell ilyen nagy gyógyszereket gyártani;
rengeteg vivőanyagot veszünk be feleslegesen? Előfordul az
is, hogy két azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszer közül az egyiknél kialakul olyan mellékhatás, ami a másiknál
nem. Ez is a vivőanyag miatt lehet?

− Nem mindegyik gyógyszer dózisa nagy, de ha csak a hatóanyagot
adnánk a betegnek, akkor az egy alig látható fehér por lenne, amit
régen ostyában vettek be. A tablettánál szükség van arra, hogy
valami kezelhetővé tegye és akár össze is tartsa ezt a fehér port,
méghozzá úgy, hogy a szállítás-tárolás közben ne essen szét, viszont
a páciens gyomrában igen. A gyógyszergyártás sok összetevőből
álló folyamat, és az új szempontokra is ﬁgyelni kell: ma már például sok gyógyszergyár laktózmentes tablettákat gyárt a tejcukorra érzékeny emberek számára. Gyakorlatilag a gyógyszeriparban, hogyha nem valamilyen nagyon drága és egyedi gyógyszerről
van szó, akkor nagyon nagy darabszámot kell előállítani, ami már
félig automatizált rendszerekben történik.
Itt tehát az automatizáltság fokát emelni már nehéz? Milyen egyéb innovációk várhatók?

− Még itt is van hová fejlődni. Azonban a hatóanyag gyártásánál az úgynevezett folyamatos technológiák alkalmazása kerül
előtérbe, ahol a reakció egy vékony csőben zajlik úgy, hogy a
cső egyik végén beadják a kiindulási anyagokat, és a másik végén kijön a kész termék. Ez azért jelent előnyt a gyógyszeripari
hatóanyag gyártásában − ahol korábban szakaszos technológiákat alkalmaztak, azaz egy edényben vagy egy készülékben
elvégezték a reakciót, ezután következett a feldolgozás, tisztítás −, mert ha a folyamatos technológiánál beáll az állandósult
vagy stacioner állapot, akkor, ha nem változtatnak a bemenő
paramétereken, a folyamat végén mindig ugyanolyan minőségű lesz a termék.
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Egy nagyon érdekes felhasználási területen is egyre inkább teret
nyer a folyamatos technológia, mivel miniatürizálható. A kis méret
miatt extrém körülmények között, például háborús helyzetekben,
a dzsungelben, sivatagban, űrállomáson egy ilyen „dobozzal” elő
lehet állítani akár 25-30-féle gyógyszert is. Sok előnnyel jár, ha
helyben készítik, és mindig csak azt, amire éppen szükség van.
Ez különösen azoknál a készítményeknél érdekes, amelyeket nem
lehet sokáig tárolni, mert tönkremennek. Azt azért látni kell, hogy
ezzel a miniatürizált technológiával sosem lehet gyógyszergyári
tisztaságot elérni, de ahol ezeket használják, ott az a fontos, hogy
egyáltalán legyen, hiszen ezek általában életmentő gyógyszerek.
Ez az utóbbi öt év igazi nagy innovációja a gyógyszergyártásban.
Fejlődhet olyan irányba a személyre szabott orvoslás, hogy
ha valakinek hosszú időn át mindennap ugyanazokat a
gyógyszereket kell bevennie, készítenek a számára egy
„kompakt” tablettát, amiben minden szükséges hatóanyag
benne van?

− Ezt úgy hívják, kombinációs készítmény, azonban ennek felső
határa van. Két-három gyógyszer kombinációja létezik, ilyenek
például a vérnyomáscsökkentők, vizelethajtók, de vírusellenes
szereknél is van ilyen, mivel a vírusok nagy genetikai változatosságot mutatnak. A hepatitis C kezelésében például 2010 óta nagy az
áttörés, akkor került először forgalomba az új szer, amivel teljesen
eltüntethető a vírus a szervezetből. A korábbi bonyolult és drága
kezelések helyett mindössze egy tablettát kell három-hat hónapig
szednie a betegnek, és meggyógyul.
Az autoimmun betegségeknél is várható áttörés?

− Ezeknél a betegségeknél komoly nehézséget jelent, hogy mennyire szabad fékezni az immunrendszert, mert a fertőzéseket könnyebben elkapja és nehezebben küzdi le egy ilyen beteg. Az az egyik leg-
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gyógyszerfejlesztés, genomika, molekuláris biológia, sejtterápia, miniatürizált technológia

bonyolultabb feladat, amikor saját magunkkal kell megküzdenünk.
De biztos vagyok benne, lesznek mindenütt jó hírek, mert óriási
léptekkel fejlődik a tudomány, nagyon sok irányban folyik kutatás,
és számos olyan felfedezés történt, amiről még a szakmában sem
hallottunk. Azonban hozzá kell tenni azt is, hogy a fantasztikus sikerek mellett hatalmas bukások is vannak. Ez egy ilyen szakma.
Az egészen ritka betegségekre „árva” gyógyszereket megéri
gyártani egy ilyen profitorientált iparágban?

− Ez az orphan drug kategória, amiből nagyon sok fajta létezik,
és nagyon kevés embernek van szüksége rá. Ehhez a kutatáshoz
a gyógyszeriparnak kedvezményeket kell kapnia: például a gyógyszerhatóságok részéről alacsonyabbak az elvárások, hosszabb az
exkluzivitás, valamint a gyógyszerár-támogatási rendszer relatíve
gyorsan és magasabb áron fogadja be ezeket a készítményeket.
Nagyon fontos, hogy legyen ilyen támogatás, mert ezek a betegségek néha olyan súlyosak, hogy korai és tragikus végkifejletet
okozhatnak. Nagyon érdekes, hogy ezeknél a ritka betegségeknél
sokszor könnyebb megállapítani az okot − mivel gyakran genetikai
eredetűek −, mint megtalálni a gyógymódot. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az orvoslás és a gyógyszeripar számára felhasználható
genetikai ismereteink viszonylag frissek, és a genetikai állományba
történő beavatkozás igen nagy körültekintést igényel.
Egy felfedezést követően az innováció fellendülése tapasztalható, ami később lelassul. Mi a helyzet jelenleg a gyógyszeriparban?

− A felfedezést követő, kezdeti bumm után valóban megﬁgyelhető egy lassulás addig, amíg újabb nem jön. Azt lehet mondani,

hogy a gyógyszeriparnak korábban volt egy aranykora; a kilencvenes években a hatóságok jóval kevesebb elvárást támasztottak
egy gyógyszer forgalomba hozásánál, és a társadalombiztosítás
is lényegesen engedékenyebb volt. Aztán elkezdték sokkal szigorúbban vizsgálni a biztonságosságot, és a ritkán előforduló mellékhatások kiszűrésére egyre több adatot kértek, amitől lassabb
és drágább lett a gyógyszerfejlesztés. Általában a hatóság − a betegek biztonsága érdekében − legalább akkora hatással van a gyógyszerfejlesztésre, mint az innováció.
Ha tíz-tizenöt évre előre meg kellene mondania, hogy mi
lesz a piacon, akkor a gyógyszeripar mely területein vár
áttörést?

− A személyre szabott medicinában látok lehetőséget nagy áttörésre. Pontosabban fogjuk tudni meghatározni azokat a betegcsoportokat, akiknél igazán hatékony egy adott gyógyszer, így
nem írják fel azoknak, akiknél nem hat. Egy másik nagyon erős
irányzat, amiben bízom, az az, hogy előre fogunk lépni a daganatos
betegségek terápiájában, mivel egyre több olyan daganattípust
leszünk képesek azonosítani, amit speciﬁkusan tudunk majd
kezelni. Bizonyos daganattípusok esetén elérjük, hogy a gyógyulás kilencven százalék feletti legyen, és a betegek várható élettartamát öt-tíz évvel meg tudjuk hosszabbítani. Mindezt a klaszszikus terápiákon túl. Az idős korral járó neurodegeneratív betegségek kezelésénél is áttörést várok. Az, hogy ﬁzikailag sokáig
élünk, keveset ér, ha nem vagyunk képesek teljes életet élni, mert
attól vagyunk emberek, hogy tudunk társalogni, érvelni, érezni.
A szellemi leépülés megakadályozásával nagyon sokat tehetnénk
az emberiségért. 
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startup, mentorálás, akceleráció • Corvinus–Generali InsurTech Akadémia

Metu Garage A
Metu Garage néven indít startup programot
a Budapesti Metropolitan Egyetem. Képzési
kínálatának megfelelően az üzlet, a kommunikáció, a turizmus és a művészet területéről
egyaránt várja a startupok jelentkezését.

Drukka Startup Stúdió szakmai koordinációjával megvalósuló vállalati akcelerációs programba
olyan startupok jelentkezését várják, melyek multimédiával, IT/telekommunikációs kezdeményezésekkel,
kreatív iparral, turizmus-vendéglátással kapcsolatos
projektekkel, kommunikációval, HR-rel vagy HR techkel, belsőépítészettel, dizájnnal vagy formatervezéssel
foglalkoznak.
Jelentkezni szeptember 1-jéig, a program metugarage
.hu honlapján lehet.
A Metu Garage-ba jelentkező startupok ötleteit az
egyetem neves oktatói és elismert szakemberek bírálják
el. A szakmai zsűri az innovatív vállalkozásokat egyenként maximum 60 millió forint értékű tőkebefektetéssel
támogatja, valamint a Drukka Startup Academy közreműködésével folyamatos szakmai mentorálással és négy
hónapos akcelerációs szolgáltatással díjazza. A teljes körű támogatás a mentorálástól kezdve a jogi támogatáson és a PR-on keresztül a befektetői tárgyalásokig szinte
minden területen segítik majd a legjobb ötletekkel pályázókat. A programba bekerülő jelentkezők emellett
a METU akkreditált képzésén is részt vesznek, amelynek
sikeres elvégzésével Egyetemi Mesterkurzus Oklevelet
és Mini MBA Diplomát szerezhetnek. 

Innovációs akadémia
és ötlet verseny
Az áprilisban megrendezett Corvinus–
Generali InsurTech Akadémia három alkalomból álló előadás-sorozatán a Corvinus
Egyetem 150 diákja ismerkedhetett meg
a jövő technológiáival, a robottanácsadás,
az önvezető autózás és az okosszerződések üzleti lehetőségeivel, kihívásaival.

A

z akadémiát egy innovációs ötletverseny zárta: olyan jövőbe mutató, újszerű szolgáltatásötleteket vártak, amelyek
a pályázók szerint segítenék a biztosítási iparág digitális fejlődését,
legyen szó marketingkommunikációról, ügyfelekkel való kapcsolattartásról vagy akár új szolgáltatásról.
Az egynapos esemény során 12 csapat mérkőzött meg egymással. A diákok mentorok és szakértők segítségével tervezhették
meg a biztosítás jövőjét megreformáló terméküket, valamint játékos formában juthattak el egy startup alapításáig.
A fődíjat mindennapjaink egyik legbosszantóbb problémájára
megoldást kínáló ötlet nyerte el. A ZeroBlokk nevű alkalmazás tudatosabb eszközhasználatra nevelné a mai ﬁatalokat. Az appliká-
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cióval hosszabb távon lehetne megőrizni elektronikai készülékeink értékét. A győztes csapat a papíralapú blokkok és garanciajegyek digitális menedzselésére nyújtana megoldást. A mobilalkalmazáson keresztül a garancia egy gombnyomással kiterjeszthető
lenne, de akár kiegészítő biztosítást is köthetnénk segítségével
elektronikai eszközeinkre. 

inno -tér

ELMŰ Nyrt., ÉMÁSZ Nyrt. • elmu.hu, emasz.hu

Szerző: Bencze Áron

Az energiaipar sem
„férﬁdolog”
A nők mind a műszaki, mind a tudományos
területeken nagyszerű karriert tudnak építeni – hívta fel a ﬁgyelmet a TechCsajok
című rendezvénysorozat budapesti állomásán, az ELMŰ Nyrt. fővárosi sportcsarnokában dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ
Igazgatóságának elnöke.

Katona Gábor (balról), a Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. ügyvezetője, dr. Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország ügyvezetője, dr. Marie-Theres Thiell, dr. Thomas Narbeshuber, a BASF
kelet-európai vezetője és Dirk Wölfer, a Német–Magyar Ipari
és Kereskedelmi Kamara kommunikációs osztályvezetője

A

TechCsajok rendezvénysorozatot a Német–Magyar
Ipari és Kereskedelmi Kamara azzal a céllal hívta
életre tavaly, hogy a középiskolás lányok körében is
népszerűsítsék a műszaki szakmai pályákat. Minderre azért van szükség, mert a nők Magyarországon kevésbé
képviseltetik magukat a műszaki szakterületeken, különösen
a technika, a természettudományok és az informatika területén. Annak ellenére, hogy a felsőoktatásban tanulók több mint
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fele nő, ez az arány a fizika területén 23, a járműtervezésben és
-gyártásban 18, a számítástechnikában 15, míg az elektronika
és automatizálás területén csupán 7 százalék.
„Az ilyen kezdeményezések sokat segíthetnek abban, hogy
a megfelelő szakmát válasszuk” – jelentette ki dr. MarieTheres Thiell a rendezvény megnyitóján. Az elnök asszony fontosnak tartotta azt is, hogy a fiatalok már korán elgondolkodjanak ezen, ezért is vállalt szerepet az ELMŰ-ÉMÁSZ ebben
a programban. Beszédében arra bátorította a 14–18 éves lányokat, hogy tekintsenek példaképként azokra a nőkre, akik
„férfiasnak tartott” szakmát választanak, és ott vezetőként is
érvényesülni tudnak. Mint leszögezte, az biztos, hogy a nők
mind a műszaki, mind a tudományos területeken nemcsak
Magyarországon, hanem az egész világon nagyszerű karriert
tudnak építeni. Véleménye szerint ma már az energiaipar sem
„férfidolog”: természetesen a nőket is bármikor szívesen látják
a vállalatcsoportnál. A műszaki, informatikai vagy természettudományi pályán való elhelyezkedésre bátorította a fiatal nőket Lévai Anikó is egy videoüzenetben. A miniszterelnök felesége azt ajánlotta a fiataloknak, hogy ne féljenek a technikától,
tanulják meg használni azt, mert a technika nemcsak az élet
része, hanem segítője is. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára
szerint pedig el kell érni, hogy a nők is bátran válasszák a műszaki pályát, és női létük ne legyen ennek akadálya.
A TechCsajok rendezvényt idén májusban az ország négy
városában, a főváros mellett Pécsett, Békéscsabán és Debrecenben tartották meg. A sorozat minden állomásán több mint
15 német és magyar vállalat vonult fel, amelyek változatos
standokkal, robotokkal, kísérleti installációkkal, digitális játékokkal és más eszközökkel mutatták be a leendő hölgyhallgatóknak, hogy milyen sokszínű a mai, modern vállalatok
műszaki-termelési háttere és termékpalettája. A témát még
hitelesebbé tette, hogy egy pódiumbeszélgetés keretében sikeres női vállalatvezetők, mérnökök vagy hallgatók számoltak
be arról, hogyan találták meg a műszaki pályát, és milyen változatos munkaköröket kínálnak e területen a cégek. 
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Közlekedési Kultúra Napja

Szerző: Bencze Áron

Az emberiség
közlekedési őssejtje
Magyarországon tavaly több mint 600 ember vesztette életét közlekedési
balesetben, a világon ez a szám 1,2 millió – hívta fel a figyelmet Bíró József,
a Közlekedési Kultúra Napjának megálmodója. A Közlekedéstudományi
Egyesület (KTE) Közlekedésbiztonsági Tagozatának elnökét az általa megalkotott emberiség közlekedési (helyváltoztatási) őssejtjéről is kérdeztük.
Hogyan és milyen céllal jött létre a Közlekedési Kultúra
Napja?

– Büszkén mondhatom, hogy a Közlekedési Kultúra Napja egy
magyar találmány, azaz fogalmazhatunk úgy is: a magyar emberek
hozzájárulása az emberiség közlekedésének fejlődéstörténetéhez.
2013-ban egy ötletpályázatot írtak ki a hazai közlekedésbiztonság
javítására, melyet végül az a pályaművem nyert meg, melyben
három javaslatot tettem. Az első a ﬁatalok meggyőzése a biztonságtudatos közlekedés fontosságáról szólt, a második a települési
önkormányzatok bevonására fókuszált a közlekedési balesetek
megelőzését illetően, a harmadik pedig a teljes közlekedő népesség megszólítását indítványozta A közlekedési kultúra napja című
esemény meghirdetésével. Az elképzelést a közlekedésért felelős
szaktárca, a Mérnöki Kamara és több társadalmi szervezet – köztük a KTE is – felkarolta. Hangsúlyozom: ez a kezdeményezés nem
cél, hanem eszköz a közﬁgyelem ráirányítására a közlekedés szépségére, sokszínűségére, a közlekedésben rejlő kockázatokra, a közlekedési balesetek megelőzésének fontosságára.
Miért éppen május 11-ét javasolta?

– Az ENSZ 2011. május 11-én hirdette meg a Cselekvések évtizede
a közúti közlekedésbiztonság területén című programját. Ez tekinthető az emberiség első globális szintű, e témakörben megvalósult
összefogásának. Ennek a napnak a szellemiségéhez kívántam csatlakozni a Közlekedési Kultúra Napjával, melyen 2015-ben tizenöt,
a közlekedésbiztonság ügye iránt elkötelezett szervezet az országban 11 rendezvényen hívta fel a ﬁgyelmet a biztonságtudatos közlekedési magatartás szépségére és fontosságára. A kezdeményezés
erejét és sikerét jól mutatja, hogy az eseményhez 2016-ban már
több mint 40, idén pedig már 58 szervezet csatlakozott. Az esemény alapvető célja, hogy minden nap a biztonságos, kulturált
közlekedés napja legyen.
A Közlekedési Kultúra Napján, melyen az Innotéka magazin médiatámogatóként jelent meg, a többi között úgy fogalmazott, hogy az emberiség számára a közlekedés lételemmé vált. Mire alapozza ezt a gondolatmenetet?

– Egészen pontosan úgy fogalmaztam, hogy a föld, a víz és a levegő
után a negyedik lételemévé vált. Ha jobban belegondolunk, gyakorlatilag napjainkban szinte minden alaptevékenységünkhöz szüksé-
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günk van helyváltoztatáshoz. Utazunk a munkába, a szabadidő
eltöltéséhez, legtöbbször még ahhoz is, hogy élelemhez jussunk.
A mindennapjaink szerves részévé, hétköznapivá vált a közlekedés,
ebből a mindennapi rutinból fakadóan azonban az erre szánt ﬁgyelem is jóval alacsonyabb szintű a kelleténél. Talán ezért is fordulhat
elő, hogy Magyarországon tavaly több mint 600 ember vesztette
életét közlekedési balesetben, míg világszinten ez a szám 1,2 millió.
Előadásomban kísérletet tettem arra is, hogy megfogalmazzam a
közlekedési kultúra fogalmát, ugyanis erre vonatkozóan semmilyen
deﬁníciót nem találtam sem az Új Magyar Lexikonban, sem az interneten. Véleményem szerint a közlekedési kultúra az emberiség
kultúrájának közlekedéssel összefüggő része. Szűkebb értelemben
a közlekedési kultúra a biztonságot előtérbe helyező, udvarias,
partnerségre törekvő, környezettudatos, toleráns közlekedési magatartásformák, viselkedési minták és attitűdök összessége. Tágabb
értelemben pedig a közlekedési építmények (utak, vasutak, hidak,
buszpályaudvarok, vasútállomások, kikötők, repülőterek), a járművek, folyamatok és jelzésrendszerek műszaki, technikai vívmányait
és kulturális értékeit is magába foglalja. Ugyancsak a közlekedési
kultúra részének tekinthető a közlekedés különböző művészeti
ágakban (közlekedésről szóló ﬁlmek, könyvek, rajzok, festmények
stb.) való megjelenítése és a közlekedési kutatások is. Természetesen nem gondolom, hogy ez az egyetlen jó deﬁníció ebben a témában, azonban arról meg vagyok győződve, hogy alapjaiban helyes,
és új megközelítést jelenthet a közlekedésről, a biztonságtudatos
közlekedési magatartásról gondolkodók számára.
Az előadáson bemutatta az Ön által megálmodott Emberiség közlekedési (helyváltoztatási) őssejtjét. Pontosan mit
ábrázol ez a rajz?

– Ez az első pillantásra egyszerű vázlatnak tűnő rajz valójában az
emberi közlekedés evolúciója, életfája felülről nézve. A közlekedés
megannyi módját és annak fejlődéstörténetét valamelyest hiteles módon egy ábrában foglaltam össze és mutattam be, és mint
„Gutenberg utolsó gyermekeinek” egyike, igyekeztem mindezt
a könyvekből és saját tapasztalatokból, intuíciókból összerakott
tudást tudatosan a legelemibb módon átadni azoknak, akiket érdekel. Amennyiben valakinek e kísérlet láttán Darwinnak A fajok
eredete című műve jut eszébe, megtisztel vele. Az ábrával a cél és
a szándék valóban az, hogy – Darwin után szabadon – nevezzük
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meg a közlekedési eszközök arzenálját, próbáljuk kikövetkeztetni
fejlődésük történetét, összefüggéseit, evolúcióját. S hogy mire jó
mindez? Egyrészt pallérozzuk az elmét, s valamelyest rendszerezett tudást hagyjunk az információs forradalomban már csak célirányosan kereső új generációkra, másrészt az őssejt alapja lehet
a globális közlekedésfejlődés rendszertanának, az oktatásban a
közlekedési evolúció bemutatásának, valamint az életfa segít a további fejlődés fő ágainak meglátásában is.
Az evolúciós fejlődés kezdetekor az ember gyalogolni és legfeljebb úszni tudott. Ezért a közlekedés őssejtjének „gerincét” a közlekedés földön, úton és a közlekedés vízen adja. Több ezer év után
sikerült neki a vasúti – kötöttpályás közlekedést tömegessé tenni,
és ugyancsak több ezer évig áhítozott a repülés iránt. Az előbb
említett négy alágazat adja az őssejt alapját, ezután következhetnek a további osztályozások. A szárazföldön a gyaloglást – összes
eddigi tudásunk szerint döntő valószínűséggel a „közlekedés állatok hátán” közlekedési mód követte. Elődeink lóháton, tevén, elefánton, lámán, szamáron, öszvéren, struccon nyargalásztak, kinek
mi jutott. Utána sorsfordító dolog történt a kerék feltalálásával,
és ennek segítségével a kocsi megalkotásával. Ezzel egy rendkívül
erős ág jött létre, amely aztán az állatok kocsi elé fogásával olyan
hajtásokat hozott, mint a szekér, a hintó, a konﬂis, az omnibusz

stb. Hasonló elv alapján igyekszik az ábra – mintegy faágakkal
szimbolizálva – a kerékpár, a gépkocsi, a vasúti, vízi és légi közlekedés, közlekedési eszközök fejlődését bemutatni, osztályozni, amit
terjedelmi okokból most nem részletezek, de akit érdekel, az ennek alapján végigkövetheti.
Beszédében felvetette a Közlekedési Kultúra Világnapjának szükségességét. Milyen visszhangra talált ez a kezdeményezés?

– Az eseményen jelen volt többek között Sebastian Belz, az Európai Közlekedéstudományi Platform főtitkára és Ledia Lazeri,
az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodájának vezetője, aki újszerűnek találta az ötletet, és nyáron egy személyes találkozó keretében fogjuk megvitatni a KTE vezetőségének bevonásával a további lehetőségeket. Lényegesnek tartom,
hogy idén a Szczecini Egyetem is csatlakozott a Közlekedési Kultúra Napjához, és egy vasútbiztonsági szimpóziumot tartottak Lengyelországban május 11-én. Érdekes egybeesés egyébként, hogy
éppen az internet világnapján (május 18. – a szerk.) beszélgetünk,
miközben a globális számítógépes hálózat alig néhány évtizedes
múltra tekint vissza. Ehhez képest a ﬁzikai létünk alapját képező
több évezredes közlekedésnek a mai napig nincsen… 

Forrás: Bíró József

Az Emberiség közlekedési
(helyváltoztatási) őssejtje
– A közlekedés evolúciója
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újrahasznosítás • homokkrízis

Egy környezettudatos A
nagyvállalat
Egy amerikai nagyvállalat bejelentette
2030-as környezeti-fenntarthatósági céljait,
és ezzel inspirálni szeretné az egész világot.

Procter&Gamble tervei között szerepel, hogy
húsz vezető márkájának csomagolását teljes egészében újrahasznosíthatóvá vagy újrahasználhatóvá
teszi, valamint hogy további fenntartható megoldásokat vezet be. Üzemeiben felére csökkenti az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását, és elegendő
megújuló energiát biztosít a gyárak százszázalékos
energiaellátásához. A vállalások között szerepel, hogy
a vállalat legalább ötmilliárd liter vizet úgynevezett
cirkuláris vízgazdálkodás révén rendelkezésre álló forrásokból biztosít, továbbá az is, hogy megakadályozzák a műanyaghulladék-áramlást a világ óceánjaiba,
és világszerte óvják a kiemelt vízgyűjtő medreket.
A cég bejelentette, hogy számos, 2020-ig kitűzött célját már teljesítette azon a három területen
– éghajlatváltozás, vízfogyasztás, szennyezés –, amelyekkel kiemelten foglalkozik. 2010-re 16 százalékkal
csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását
globális szinten, és 27 százalékkal csökkentette gyárainak vízfogyasztását, valamint elérte, hogy gyáraiból
nulla hulladékot szállítsanak a szemétlerakókba. Magyarországon a csömöri üzemben például a termelési hulladékból tömörített burkolólapot készítenek,
és van olyan termékük, melynek ﬂakonja a Franciaországban a tengerpartokon összegyűjtött műanyaghulladékból készül. Kutatási fejlesztéseik teljesen átformálják a műanyagok újrahasznosítását. 

Mi értelme homokot
vinni a sivatagba?
Egy nagyrészt sivatagos ország, az Egyesült
Arab Emírségek a világ egyik legfontosabb homokimportőre. Ennek az a magyarázata, hogy
a sivatagi homok nem alkalmas építkezésre.

G

yakran hasonlítják a homokot a kőolajhoz, mert a két nyersanyag
valóban sokban hasonlít egymáshoz: mindkettő létrejöttéhez igen
hosszú időre van szükség, és egyiket sem tudjuk mesterséges eszközökkel megújítani vagy használat után visszaalakítani eredeti formájába,
legfeljebb részben újrahasznosítani – olvasható a New Scientist című
tudományos magazinban. Ráadásul mindkét nyersanyag kitermelése
súlyos környezeti ártalmakkal jár, és a készletek kifogyóban vannak.
A világ homokkitermelésének hetven százalékát beton-előállításra
használják, a sóder ugyanis nem más, mint kavicsos homok. Mindeközben a sivatagok terjedésével gyarapodik a világ homokállománya,
ez azonban apró szemű, sima felületű, és meglehetősen gyakran nemkívánatos ásványi szennyeződéseket tartalmaz. Az építkezési szempontból legjobb homok a tengerpartokon, folyómedrekben, illetve homok
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bányákban található, ennek mennyisége azonban messze
nem korlátlan. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP)
számára a homokkrízisről készített jelentésben az áll, hogy az
emberiség évente 47–59 milliárd tonnányi kőzetet használ fel
ipari célokra. Ebből 2010-ben a Journal of Industrial Ecology
szaklapban publikált tanulmány szerint 11 milliárd tonnányi
homokot és ugyanennyi kavicsot fordítottak betongyártásra.
Csak a Dubaj partjai mentén felépített mesterséges Pálmasziget létrehozásához 94 millió köbméter homokot szórtak
a tengerbe. 

ivóvízhiány, körkörös gazdálkodás, membránszűrés, ioncsere, szennyvíziszap-hasznosítás

Szerző: Horváth Dániel

A szennyvíz
nem szemét

Fokváros a teljes kiszáradás határán egyensúlyozik, a város vezetőinek fogalmuk sincs, hogy hogyan biztosítsák a dél-afrikai metropolisz ivóvízszükségletét.
A nyugati világ csatornáiban folyó vízben soha nem látott koncentrációt érnek el
a gyógyszermaradék-molekulák és a fogamzásgátlókból származó hormonkészítmények. A klímaváltozás következtében elsivatagosodó termőföldeknek villámgyors tápanyag-utánpótlásra van szükségük. Ez csak három életbevágó probléma, amelyre megoldást jelenthetnek a legmodernebb szennyvíztisztító eljárások
és az újrahasznosítás. Ám ehhez számos gazdasági akadályt kell legyőzni.

Ú

j vállalkozások lettek hirtelen sikeresek a dél-afrikai
Fokváros tehetősebb negyedeiben. Tisztított ipari és
mezőgazdasági szennyvizet szállító tartálykocsik róják
az ivóvízhiánytól szenvedő város utcáit, és jó pénzért
kínálják azt a portékájukat, amely még néhány hónappal ezelőtt is
egyenest az óceánba folyt volna el értéktelen hulladékként. A várost hónapok óta a víztározók végletes kiürülése, vagyis az ivóvízellátás leállása fenyegeti. Emiatt drákói vízkorlátozó rendelkezések
léptek életbe, amelyek természetesen főként a nem létszükségletű
fogyasztást korlátozzák. Nem lehet kocsit mosni, sem feltölteni
az úszómedencéket. Nehéz ugyanakkor lemondani a megszokott
kényelemről, így a medencetulajdonosok a tisztított szennyvízre
fanyalodtak. Ez elég tiszta ahhoz, hogy úszni lehessen benne, de
meginni nem lehet.
Szerencsére az afrikai példában szereplő katasztrófahelyzet
minket nem fenyeget, hiszen természetes vizekben gazdag ország vagyunk, azt azonban jól mutatja, hogy a jövő fenntartható

vízgazdálkodásában a visszafogott fogyasztás mellett legalább
ugyanekkora szerepe lesz a szennyvíz kezelésének, tisztításának
és újrahasznosításának. Kérdés, hogy jelenleg hogyan áll hazánk
a szennyvíztisztítás terén, fejlesztéseink segítségével jó eséllyel
meg tudunk-e felelni a jövőbeli komoly kihívásoknak?
Szennyvíz azóta létezik, mióta az ember felhasználja a természetes vizeket. Ez az iparosodás kora előtt sem volt veszélytelen,
hiszen kórokozók terjedését segítette, mégis az ipari forradalom
idején vált égetővé a szennyvíz tisztításának problémája. Gyakran
előfordult ugyanis, hogy a mérgezett szennyvíz kiirtotta a környező terület élővilágát, olvasható Ligetvári Ferenc vízgazdálkodási
szakmérnök, a Debreceni Egyetem és a Szent István Egyetem nyugalmazott professzora Szennyvíz-, szennyvíziszap-hasznosítás című
tanulmánykötetében.
Magyarország egészen az elmúlt évtizedig jelentős lemaradásban volt a felhasznált víz tisztításának terén. Ez a közműszolgáltatás természetesen szorosan összefügg a csatornázás terjedésével.
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Az ipari forradalom idején már égetővé vált a szennyvíz tisztításának problémája, ugyanis
gyakran előfordult, hogy a mérgezett szennyvíz kiirtotta a környező terület élővilágát.

Ez utóbbi a korábbi 55 százalékos szintről 2015-re 82 százalékra
nőtt (tehát a háztartások négyötöde csatornázott). Hazánk vízforgalma elképesztő számokkal jellemezhető. A Központi Statisztikai
Hivatal adatai szerint a csatornázott lakossági fogyasztók évente 270 millió köbméter szennyvizet termelnek, ehhez jön az ipar
226 millió köbméteres kibocsátása, így a szennyvíztisztító telepekre 496 millió köbméter folyik be. Ebből 10 millió köbméter szennyvíziszap (gyakorlatilag a szennyvízben lévő kiszűrhető szennyeződés) keletkezik. A tisztított szennyvíz elegendő lenne 250 ezer
hektár termőföld öntözésére, de az iszap sem haszontalan, amint
azt később látni fogjuk.

Felzárkózunk a Nyugathoz
„Én jelentős pozitív változásokat tapasztalok a magyar szennyvíztisztításban az elmúlt tíz évben. Ez nagyrészt az európai uniós

direktíváknak és az ehhez igazodó hazai szabályozásnak való megfelelés következménye – mondja Bodáné dr. Kendrovics Rita, az
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki
Kar docense. – Erre szükség is volt, hiszen korábban jelentős elmaradásunk volt a csatornázásban és a hozzá kapcsolódó szennyvíztisztításban egyaránt. Az uniós direktíva kétezer lakosegyenérték
felett előírta a kötelező csatornázást és a másodfokú szennyvíztisztítást; tízezer lakosegyenértek felett, valamint érzékeny befogadók
esetén pedig már a biológiai tisztítás során keletkezett tápanyagokat is el kell távolítani.”
A szakember kifejtette, hogy hazánkban ma körülbelül hétszáz
szennyvíztisztító mű üzemel, ezek mindegyikében végeznek mechanikai és biológiai tisztítást, kétharmadukban pedig harmadlagos kezelést is. Ez egyértelműen hatalmas áttörést jelent a korábbi állapotokhoz képest. A jelenlegi legnagyobb kihívás – és a fejlődés iránya
is egyben – a körkörös gazdálkodás minél teljesebb megvalósítása.
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„Sokat javult hazánk szennyvízhelyzete az elmúlt években. Magyarországon az úgynevezett közműolló folyamatosan záródik, jelenleg mintegy nyolcvan százalékon áll. Ez azt jelenti, hogy a felhasznált
ivóvíz (amely Magyarországon átlagosan száz liter/fő/nap, a városokban ennél kissé több) nyolcvan százaléka használat után megtisztítva kerül vissza a környezetbe – ért egyet kollégájával Simándi
Péter, a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának nyugalmazott főiskolai tanára. – A következő feladat
az, hogy a kisebb településeken is megvalósuljon a szennyvíztisztítás.
Sok helyütt, csatornázás híján, még mindig emésztőgödörbe gyűjtik
a szennyvizet, pedig már léteznek egy-egy családi házat ellátni képes szennyvíztisztító rendszerek is. Így az elhasznált ivóvizet tisztítás
után locsolásra használhatják. Ez mindenképpen olcsóbb, mint ha
csapvízzel locsolnának, és persze környezetbarátabb is. Ugyanakkor
viszonylag költséges beruházást igényel.”
Térjünk azonban vissza a „klasszikus” szennyvízkezelési eljárásokhoz, hiszen mégiscsak ezekkel tisztítják meg a szennyvíz szinte egészét. A folyamat eljárásait hagyományosan három fázisra
osztják. Először a szennyvíz mechanikai tisztításon esik át, amely
főként szűrést, ülepítést és a lebegő szennyezők eltávolítását jelenti, tudható meg Simándi Péter Szennyvíztisztítási technológiák
című egyetemi tankönyvéből. Ezután következik a másodlagos,
biológiai tisztítás, amelyben a baktériumok játsszák a fő szerepet.
Ezzel olyan szennyeződések vonhatók ki, bonthatók le, amelyeket
valamely baktérium táplálékként képes hasznosítani. Végül következnek a harmadlagos technológiák, amelyek különféle fejlett
ﬁzikai-kémiai eljárásokat takarnak. Utóbbiak között olyan modern
praktikákat találunk, mint az adszorpció (a felületen történő megkötés) vagy az ioncsere. A legújabb trend pedig a membránszűrés,
és a nálunk telepített gyártókapacitás okán a membránok előállításában hazánk a világ élvonalába tartozik.

A membráné a jövő
„A szennyvíztisztítás legújabb vívmánya a membránszűrésen alapuló technológia. A membrán nem más, mint egy szűrő, csakhogy
a hagyományos szűrőkkel ellentétben itt akár a molekulák mérettartományáig is csökkenthető a membrán pórusmérete. Ezáltal
még az olyan kémiai összetevők is kiszűrhetők vele a szennyvízből,
amire más tisztítási eljárások nem képesek – magyarázza Simándi
Péter. – Oroszlányban működik egy nagy membrángyár, egy kanadai cégnek a leányvállalata. Tehát itt lenne kéznél nekünk a szennyvíztisztításra alkalmas membrán, amellyel a mainál sokkal hatékonyabban lehetne szűrni a vizet. Ugyanakkor természetesen meg kell
fontolni az alkalmazott eljárások költséghatékonyságát is, ugyanis
a membránok nemcsak modernek, de drágák is. Bár az alkalmazásuk költségei várhatóan a közeljövőben meredeken zuhanni fognak.”
Nem várható, hogy a közeljövőben a membrántechnológia
vagy bármely modernebb eljárás teljesen kiszorítaná a hagyományos ﬁzikai-kémiai, illetve biológiai módszereket. Ennek nem csak
az az oka, hogy utóbbiakhoz már sok helyütt kiépült a szükséges
infrastruktúra, és működtetésük így olcsóbb. Emellett ugyanis
a klasszikus eljárások terén is lázas fejlesztések folynak. Jó példa
erre a franciaországi Bordeaux szennyvíztisztító telepén üzembe
helyezett berendezés, amelyben bakteriális ﬁlmmel bevont felületeken vezetik végig a szennyvizet. Ez Simándi Péter szerint úgy
működik, mint ha „biológiai membrán”, bioﬁlm lenne. Az egész

A szennyvíztisztítás legújabb vívmánya a membránszűrés,
melynek akár a molekulák mérettartományáig is csökkenthető a pórusmérete, így azok a kémiai összetevők is kiszűrhetők vele a szennyvízből, amire más tisztítási eljárások nem
képesek. A gyógyszermaradványok eltávolítására, lebontására
ionizáló sugárzással vagy speciális baktériumokkal folynak
kísérletek az egész világon.

rendszer zárt, és elfér egy épület tetején. Nincs szükség a klasszikus szennyvízkezelő telepeket olyannyira jellemző hatalmas medencékre, és ezáltal a kellemetlen szagtól is megszabadultak.
Kihívások azonban szép számmal maradtak még a jövő kutatói
számára is.
„Az antibiotikumokat és a hormonokat a jelenlegi szennyvíztisztítási eljárásokkal nem lehet eltávolítani. Éppen ezért ezek kivonása jelenleg a legkutatottabb tudományos kérdések közé tartozik
– mondja Simándi Péter. – Bizonyított, hogy ha a tisztított, majd
a természetes vizekbe visszaengedett szennyvízben magas a fogamzásgátló-eredetű nemi hormonok koncentrációja, akkor a vízben
élő halak nemi aránya ennek hatására eltolódhat. A gyógyszermaradékok tehát elsősorban nem közvetlenül ránk jelentenek veszélyt,
hanem az ökoszisztémára ártalmasak. A gyógyszermolekulák semlegesítésére vannak már kísérleti megoldások, ám azt tudni kell,
hogy ezek igencsak megnövelhetik a szennyvíztisztítás költségét.
Tervezhetők erre a célra membránok, de az is járható útnak tűnik,
hogy ózonnal kezelik a vizet, amely nagyon reakcióképes molekula,
és elbontja a nagy molekulákat.”
A gyógyszermaradékok jelentette probléma az utóbbi években
kétségtelenül sokakat aggaszt. Kérdés azonban, hogy valójában
mekkora bajt okozhatnak ezek a vegyületek.
„Ez nyilván olyan kérdés, amellyel kell foglalkozni, és ha megtehetjük, mindent el kell követnünk, hogy a szennyvízből a lehető legtöbb
szennyező anyagot kivonjuk. A hormonok és egyéb hatóanyagok
kérdése mégis inkább divatos, mintsem a legsúlyosabb probléma
– érvel Bodáné dr. Kendrovics Rita. – Egyszer kiszámoltam, hogy
a fogamzásgátlókból származó hormonokból akkor tudnék egy
tablettányi mennyiséget felvenni, ha legalább százhúsz évig élnék,
és nap mint nap innék minimum két liter vizet. Ezeknek a gyógyszermaradványoknak ugyanis több mint kilencven százaléka a hagyományos tisztítási technológiákkal is eltávolítható. A fennmaradó
tíz százalék eltávolítására, lebontására Magyarországon is zajlanak
kutatások, például ionizáló sugárzással vagy speciális baktériumok-
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kal. E területen sem mondhatjuk, hogy elmaradásban vagyunk, hiszen ez még az egész világon kísérleti stádiumban van, kevés szennyvíztisztító telepen vezették be a negyedik fokozatú tisztítást.”

Az iszap értékes forrás is lehet
A szennyvizek szigorú értelemben vett tisztítása tehát már a mai
technológiai fejlettség mellett is szinte tökéletesen megoldható.
Ugyanakkor ezzel még csak félig oldottuk meg a problémát. Bármilyen szűrési eljárást alkalmazunk ugyanis, a szűrőkön felgyülemlett salakanyag, a szennyvíziszap kezelése további gondot jelent
a szakemberek számára.
„Akár ﬁzikai-kémiai, akár biológiai, akár membrános módszereket használunk, iszap mindig keletkezik, tömegét pedig tovább
növelik a szennyvízbe belekerülő homok és egyéb szervetlen anyagok. Ezek tovább nehezítik az iszap hasznosítását, hiszen a szennyvíziszap-kezelő eljárások mindegyike annak szervesanyag-tartalmát célozza – tájékoztat Simándi Péter. – Akár komposztáljuk az
iszapot, akár biogázt állítunk elő belőle vagy elégetjük energetikai
célból, ez csak akkor lehetséges, ha nagyrészt szerves anyagokból
áll. A szervetlen összetevők közül a nitrogén és a foszfor különösen nagy gondot okoz, hiszen ezek tápanyag-felhalmozódást, majd
eutroﬁzációt váltanak ki a vízben, amely a növényzet, illetve az élővilág elszaporodásához vezethet.”
A szennyvíziszap sorsa többféle irányt vehet. Speciális hulladékégetőkben elégethetik, további szerves anyag hozzáadásával komposztálhatják, vagy biogáz-előállításra használhatják. Az ily módon
termelt metángáz segítségével megoldható a biogázreaktorok vagy

a kommunális helyiségek fűtése, illetve elektromos energiát állíthatnak elő, amely fedezi a szennyvízkezelő telep energiaszükségletét.
„Itt kapcsolódnak össze a szennyvízkezelés és a fenntartható
ipari módszerek. Törekednünk kell arra, hogy a gazdaság egyre
kevesebb energiát használjon, csökkentve az energiaigényeket.
A szükséges energiát például a szennyvíztisztítás során keletkezett szennyvíziszap energetikai hasznosításával (a belőle előállított
biogázzal) is elő lehet állítani – csatlakozik az érveléshez Bodáné
dr. Kendrovics Rita. – A nagyobb szennyvíztisztító telepeken mára általánossá vált a biogáztermelés, fejlődésre sokkal inkább
a szennyvíz és az iszap újrahasznosítása területén van szükség.”
A szennyvíziszapból készített komposztot, annak tápanyagtartalma miatt, a mezőgazdaság számos területén lehetne használni,
ám ehhez jelenleg még nincs meg a kellő bizalom és támogatás.
„A szennyvíziszap és a belőle készült komposzt trágyaként való alkalmazását sokan ellenzik, mondván, tele van nehézfémekkel,
kórokozókkal, mérgekkel. Sokan amellett vannak, hogy inkább
menjen az egész az égetőbe – mondja Ligetvári Ferenc, aki már számos tanulmányt írt a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításáról. – Ez régen, amikor az üzemek valóban sok mérgező anyagot
bocsátottak a környezetbe, még igaz lehetett, de ma már egyáltalán nem az. A szennyvíztisztítók nehézfém-kibocsátása messze
alulmúlja a határértékeket. Az előnyöket nem is veszik ﬁgyelembe. Az iszapban nagy mennyiségben található nitrogént, foszfort,
káliumot jelentős energiafelhasználással állítja elő a műtrágyaipar,
foszforból pedig végesek bolygónk készletei.”
A magyar mezőgazdaságnak minden tápanyagra szüksége van.
Ligetvári Ferenc emlékeztet arra, hogy az ENSZ Élelmiszerügyi

Az újrahasznosításban komoly lehetőségek vannak, hiszen a szennyvíziszapban nagy mennyiségben található nitrogént, foszfort,
káliumot jelentős energiafelhasználással állítja elő a műtrágyaipar, foszforból pedig végesek a föld készletei, ezért jól hasznosítható anyag. A mezőgazdasági felhasználást azonban igen alapos vizsgálatoknak kell megelőzniük.

38

innotéka
inn

2018. június

zöldkörnyezet

ivóvízhiány, körkörös gazdálkodás, membránszűrés, ioncsere, szennyvíziszap-hasznosítás

és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO szerint is a Duna–Tisza közén másodlagos sivatagosodás zajlik. Az agrárium termelékenysége csökken, sok ember hagy föl a gazdálkodással és költözik el
a térségből. A rosszabbodó klíma termésátlag-csökkentő hatását
is ellensúlyozhatná részben a szennyvíziszapból származó tápanyag és szerves vegyületek.
A társadalomban a szennyvízzel szemben meglévő ellenérzések legyőzéséhez hasznos lehet Bodáné dr. Kendrovics Rita kutatásainak ismerete. A docens saját méréseikre is hivatkozva állítja,
hogy a tisztított szennyvíz és a szennyvíziszap újrahasznosításával
kapcsolatos aggodalmak alaptalanok.
„A szennyvizek és az iszap kémiai összetételét vizsgáló méréseink
során kapott eredmények bizonyítják, hogy a tisztítás utáni vízben
és az iszapban nincs olyan mennyiségű szennyező anyag, amely
veszélyt jelentene a környezetre és ezáltal kizárná annak mezőgazdasági hasznosítását. Legutóbb éppen a szennyvíziszapból készített
komposztot vizsgáltuk, és nem mutattunk ki benne határérték feletti, a mezőgazdasági felhasználást gátló nehézfém-koncentrációt.
Ez is bizonyítja, hogy jól hasznosítható anyagról beszélünk. Természetesen a mezőgazdasági felhasználást nagyon alapos vizsgálatoknak kell megelőzniük.”
Amennyiben betartják a szabályokat, az ipari szennyvíz előtisztítása és csatornába engedése után nem szabad olyan mennyiségű nehézfémet tartalmaznia, hogy a szennyvíztisztítóban történő
tisztítást követően akár a vízben, akár az iszapban határérték felett
lenne bármely szennyező anyag koncentrációja.
A szennyvíz áttételesen is segítheti az embereket, hiszen a rá
alapozott energianövény-termesztés egyre fontosabbá válik.
„A szennyvíz minimális tisztítás után kiválóan alkalmas lenne
a haszonnövények táplálására. Egyúttal a tisztítási költségeket is
csökkenteni tudnánk, hiszen részleges biológiai tisztításra lenne
csak szükség, és a további műveletek (például a foszfor kivonása)
elmaradhatnának, mivel a növényzet hasznosítaná azokat – hangsúlyozza Ligetvári Ferenc, aki szerint a szociálisan rászorult emberek megsegítésére kevés tűzifa áll rendelkezésre, de a szennyvízalapú technológiák hozzájárulhatnának az energianövények
termesztéséhez is. – A nitrogént és a káliumot ugyanígy felvennék
a növények. Az így megtermelt biomasszával nemcsak a szociálisan
rászorulókat támogathatnánk, de a települések közintézményeinek
hőellátására is felhasználhatnánk. A talajokban levő mikroorganizmusok sokkalta eredményesebben dolgozzák fel a veszélyes maradványainkat, mint a tisztítóberendezések. Az utóbbiakból a vízfolyásokba juttatott víz ugyanis nagymértékben megterheli a befogadó
víztömeg minőségét, hiszen ma még eltávolíthatatlan vegyületek
vannak benne.”

A „kidobott” szennyvíz nélküli jövő felé
Miközben a világban egyre fejlettebbé válnak az ipari szennyvíztisztítási technológiák, ezek mellett más, természetközelibb eljárások is léteznek – nem kis részben azért, mert a társadalomban
megvan az igény a környezetazonos (és automatikusan biztonságosnak és „jónak” tekintett) módszerekre. Talán a legújabb szennyvíztisztítási trendnek tekinthető az úgynevezett élőgépes tisztítás.
Itt valójában szó sincs gépről, de még mesterséges vegyi anyagok
sem játszanak benne szerepet. A természetes szennyvíztisztítási
eljárások modellezése történik. A spontán létrejött életközössé-

Természetközelibb megoldás az úgynevezett élőgépes tisztítás, ahol természetes szennyvíztisztítási eljárások modellezése
történik. Kis tavacskákhoz hasonló rendszereket hoznak létre,
amelyekben vízinövények, -állatok és mikrobiális szervezetek
szűrik ki a szerves szennyeződéseket.

gekhez, például kis tavacskákhoz hasonló rendszereket hoznak
létre, amelyekben vízinövények, -állatok és mikrobiális szervezetek
szűrik ki a szerves szennyeződéseket a szennyvízből. Ezt jellemzően olyan üzemek – például baromﬁipari cégek telepei – mellé
telepítik, amelyek sok, magas szervesanyag-tartalmú szennyvizet
bocsátanak ki. A kisebb települések szennyvizét az ilyen „élőgépes
rendszerek” is képesek megtisztítani annyira, hogy a szennyeződések koncentrációja a határértékek alá csökken.
A jövőben nincs elvi akadálya annak, hogy megvalósuljon
a százszázalékos szennyvíztisztítás, amikor minden olyan anyagot visszanyerünk a vízből, amely a használat során került bele. Ily
módon a szennyvizet újra fel lehetne használni akár ivóvízként is.
Ez technológiailag már ma is megoldható, gondoljunk csak a hadsereg által használt víztisztító berendezésekre, amelyek segítségével gyakorlatilag minden káros anyagot ki tudnak vonni a vízből.
Ahogy a hulladékmentes technológiák is megjelentek az ipar megannyi ágazatában, ugyanez a vízellátásban is megvalósítható. Más
kérdés a gazdaságosság, hiszen legtöbbször az ár a legerősebb korlátozó tényező, amely az új eljárások elterjedését hátráltathatja.
A természetes vizekből való kivételt szükségtelenné tevő, tökéletesen újrahasznosított szennyvíz technikailag elérhető már ma
is, ugyanakkor az Óbudai Egyetem docense szerint nem biztos,
hogy ez épp Magyarországon fog megvalósulni.
„Elképzelhető a teljes újrahasznosítás – a technológia adott hozzá –, de ez hozzáállás kérdése. Nálunk azért lesz ez nagyon nehéz,
ha egyáltalán valaha is megvalósul, mert Magyarország nem küzd
vízhiánnyal. Velünk ellentétben például Izrael, ahol állandóan kevés
a víz, a világ vezető szennyvíz-újrahasznosítója a mezőgazdaságban. Nálunk viszont jelenleg még úgy gondolkodnak, hogy ha van
víz, és az nagyon jó minőségű (víznyerésünk nagyobb hányada a felszín alatti vízbázisból történik), akkor miért törődjünk a szennyvíz
újrahasznosításával, hiszen ez nem a legolcsóbb eljárás – vélekedik
Bodáné dr. Kendrovics Rita. – A magyar szennyvíztisztítás helyzetét a jövőben a szakemberhiány veszélyeztetheti leginkább. Nálunk,
az Óbudai Egyetemen három képzési formában (műszaki mérnökasszisztens, környezetmérnök és települési szennyvízgazdálkodási
szakmérnök) is oktatunk e területre szakembereket, de egyre kevesebb a ﬁatal. Hiába létfontosságú szakmáról van szó, a szakemberek idősödnek, és nem tudhatjuk, hogy ha a ma aktív kollégák
nyugdíjba mennek, ki veszi át a helyüket.” 
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biológiai sokféleség, erdőművelés • keskeny nyomtávú vonalak

Emberi beavatkozással
a természetes erdőkért
Forrás: MTA ÖK/Frank Tamás

A legnagyobb biológiai sokféleségű szárazföldi élőhe-lyek a tölgyesek. A természetes, egészséges erdőkben vannak fiatal, öreg és halott fák, sok a cserje, ezek
összessége alkotja azt a környezetet, amely számos
állat- és növényfaj élőhelyéül szolgál.

M

Forrás: WWF Magyarország/Gálhidy László

ára azonban a vágásos erdőgazdálkodás következtében egykorúak, homogén szerkezetűek lettek a tölgyesek, és emiatt az állatvilág tagjai nem találnak
bennük megfelelő menedéket. Ezen igyekszik változtatni a Life4Oak Forests projekt,
melynek célja a tölgyesek biológiai sokféleségének növelése, valamint a természetes
erdők irányába mutató erdőművelési eljárások elterjesztése. Az Európai Unió támogatásával és a Földművelésügyi Minisztérium társﬁnanszírozásával megvalósuló tízéves projekt során a tervek szerint olyan egységes természetvédelmi erdőkezelést
fognak végrehajtani, amely hozzájárul tölgyeseink természetesebbé és ezáltal egészségesebbé válásához. Az ilyen tölgyerdő jóval ellenállóbb az egyre gyakoribb természeti
katasztrófák és a tömegszaporodásra hajlamos rovarok hatásaival szemben, állítják
a természetvédők, akik azt ígérik, hogy az általuk elvégzett beavatkozások hatására
bekövetkező erdőszerkezeti és összetételbeli változásokat tudományos módszerekkel
nyomon követik és kiértékelik. A Life4Oak Forests projektben a WWF Magyarország
mellett részt vesznek nemzeti parkok, akadémiai kutatóközpont, turisztikai egyesület,
valamint az olasz természetvédelmi igazgatóság is. 

Nosztalgikus
erdei vasutak
Az erdei vasutaknak egykor nélkülözhetetlen szerepük volt a fakitermelésben, ma viszont jobbára csak turistákat
szállítanak. Magyarországon tucatnyinál is több ilyen erdei vasút működik.

grófok építtették. Eleinte még gőzmozdonyok vontatták a rönkökkel és
a közeli halastavak zsákmányával megrakott kocsikat. Később lóvontatású kocsik is járták a vonalakat, amelyeken idővel a személyszállítás is
megkezdődött. Akkoriban az erdei falvak és puszták lakosai használták,
ma pedig kirándulókat szállítanak a kis mozdonyok húzta szerelvények
a nehezen megközelíthető erdei terepen. A vasút kilenc kilométernyi sínpályán kanyarog a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet vadregényes erdei
és napfényben csillogó tavai között. A szerelvény háromnegyed óra alatt
teszi meg a Mesztegnyő és Felsőkak közötti távolságot, így az utasoknak
van idejük, hogy élvezzék a természet szépségét. 
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Forrás: SEFAG Zrt.

lső virágkorukat a múlt század elején élték. Megfelelő
minőségű utak és teherautók hiányában ugyanis síneken lehetett a leggyorsabban és a legbiztonságosabban szállítani az árukat. A birtokos nemesi családok országszerte
építették a keskeny nyomtávú vonalakat, amelyeken a kitermelt faanyagot el tudták szállítani a fűrésztelepekre.
Napjainkban a kitermelt fát már teherautók és korszerű
erőgépek mozgatják, ezért a fennmaradt erdei vasútvonalakat elsősorban turisztikai céllal használják. Az ország egyik
legszebb erdei vasútja a Somogy megyei Mesztegnyő környékén közlekedik. A festői vonalat közel száz éve a Hunyadi
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informatikai háború • okostelefonról is

Versenyképes cégek = E
versenyképes ország?
A versenyképesség rendkívül meghatározó a mai
szüntelenül változó környezetben, korunk informatikai fejlettségére visszavezethetően, és mára
a menedzserek legnehezebb feladata lett, hogy
kiválasszák a lehető legjobb információhalmazt,
kihalásszák azokat az adatokat, amelyek alapján
a legjobb döntést tudják meghozni.
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E-bevallás 2018
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal e-szja felületén már a bevallás időszakának elején
több mint kétszer annyian tekintették meg
adóbevallásukat, mint tavaly ugyanebben
az időszakban: összesen 2,5 millióan.

hhez az irodai munkafolyamatok mérésére van
szükség, ami az informatikai háború megnyeréséhez szükséges sikeres stratégia egyik fő eleme.
A Motiment Kft. szakemberei szerint ez alapvetően
meghatározza egy cég, végső soron pedig egy ország
versenyképességét.
A hajdan évszázadokban mérhető technológiai
fejlődés kiugrásait idővel már évtizedekben mértük,
majd években, most meg jószerével naponta jelenik
meg olyan újdonság, amely akár újabb mérföldköve
lehet a világ innovációjának. A jelen szakembereinek
véleménye alapján az informatikai háború megnyeréséhez szükséges sikeres stratégia fő elemei: munkafolyamat-mérés, digitalizáció, automatizálás, robotika (quick patch) és a Big Data adta lehetőségek
kihasználása.
Az ipari forradalom 4.0 – a robotikával mint fő
beépülő elemmel – kéz a kézben jár a nagyon fejlett
IT-megoldásokkal, amelyekkel minden cégnek számolnia kell. Az idő a fő ellenség, mert a hagyományos
fejlesztések egyszerűen nem tudnak végigfutni, olyan
gyorsan jelenik meg egy új technológia vagy igény.
Jóllehet a robotikának több szintje van, a legegyszerűbb, leggyorsabb, összességében ár-érték arányban a legjobb megoldást sokszor a mikroveszteségek kiiktatásával lehet elérni. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy akár már egy kétezer fős cégnél is 2050 ezerféle rejtőzködő, káros adminisztráció (mikroveszteség) lehet az irodai folyamatokban, így könnyen
átlátható, hogy milyen fontos lehet egy hatékony
tesztelő, döntéstámogató módszertan bevezetése. 

jobb infokommunikációs projektje, a NAV pedig a saját fejlesztésű
programnak köszönhetően az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének elismerésében részesült. Állami
szerv korábban még soha nem kapott innovációs díjat. Az ügyfélkaput a bevallási határidőig bármikor meg lehetett nyitni, azon keresztül mindenki egyszerűen hozzáférhetett az szja-tervezetéhez,
és rendelkezhetett adója 1+1 százalékáról, a NAV által készített
tervezet pedig a határidő után automatikusan, a törvény erejénél
fogva érvényes bevallássá vált. 

A

már okostelefonról is elérhető internetes felületen keresztül
a tavalyinál 190 ezerrel többen, csaknem 770 ezren küldték el
a bevallásukat, több mint háromnegyedük módosítás nélkül.
Idén a NAV 5 091 987 magánszemélynek készítette el az szjabevallás és havonta 700 vállalkozásnak a jövedékiadó-bevallás
tervezetét. A kormányzat szándéka szerint az adózásban a bürokráciacsökkentés folytatódik, 2021-ben a vállalkozások csaknem
minden bevallástervezetét az adóhivatal készítheti el.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint a számok is
igazolják, hogy az e-szja nem csupán jelentős adózási újítás, hanem egyre népszerűbb is. Kiemelte, hogy az e-szja lett 2017 leg-
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Sz
zerző: B. Szabó Edina

GDPR – semmi pánik
Beköszöntött a GDPR (General Data Protection Regulation) kora – vagyis lejárt a kétéves
türelmi időszak, amely az Európai Unió új adatvédelmi rendeletének való megfelelés végrehajtására vonatkozott. Az elmúlt leginkább egy évben, de különösen az utolsó hónapokban
hirdetések, szakcikkek, egymásnak ellentmondó információk árasztották el az internetet,
tanácsot kérve vagy megerősítést várva. Minél inkább beleásta magát valaki a jogszabályba,
annál inkább elrettenthették annak adminisztrációs kötelezettséggel járó rendelkezései.

A

mi kétségtelenül igaz: a legkisebb cég éppúgy nem engedheti meg magának, hogy ne törődjön az új szabályokkal, mint egy nagyobb nonproﬁt vagy nemzetközi
szervezet. A GDPR előtt mind egyformák vagyunk…
A két legforróbb témakör a „valóban szükséges ezzel foglalkoznom?” és a „valóban több százezer forintos költségvonzata van a
felkészülésnek, ellenőrzésnek?” Elöljáróban annyit, hogy a válasz
nagyon röviden: igen és igen. Angyal Adrián adatvédelmi szakértőt
kértük meg, hogy segítsen a tények mögé látni, olyan tudnivalókkal, amelyek egyértelművé teszik a GDPR körüli információkat.

gyünk például egy üres poharat. Rendeltetésszerűen használom,
ha például limonádét töltök bele. Ha viszont olyasvalamit töltök
bele, amivel meg fogom mérgezni magam, akkor a következményekről nem a pohár gyártója tehet, hanem én. A pohár gyártója
azt vállalja, hogy a pohárban bent marad az a folyadék, amit beletöltök, a gyártón ezt a vállalást lehet számonkérni. Hogy a vásárlást követően az adott poharat mi, a vásárlók, a felhasználók
mire és hogyan használjuk, az már csak rajtunk múlik. Ugyanez
történik a GDPR esetében, például a számlázószoftverekkel. Ha a
számlázószoftver gyártója azt mondja, hogy azért vállal felelősséget, hogy az adott számlakép megfelelő legyen, akkor csakis azért
vállal felelősséget. Attól kezdve, ha szükség van titkosításra, az
egyes felhasználók beléptetését, megkülönböztetését, azonosítását elvégző megoldásokra, archív állományokból való törlésre – ha
szükséges, hangsúlyozom, ezek csak példák –, azt a végfelhasználónak kell megoldani – vagy sem.

Alapvetően két kiinduló kérdéskört kell áttekintenünk: az
egyik a szükségesség, a másik a költségek területe.

– Tulajdonképpen kezdhetnénk elölről a már többször és sok fórumon lezajlott vagy éppen zajló beszélgetéseket: mi számít személyes adatnak, mi történik a különböző adatokat használó, azokat
a munkafelületein feltüntető szoftverek esetében, mint például
számlázószoftverek, mi számít kisvállalkozásnak, vagy elegendő
csak a bevételből kiindulni, és így tovább.
Általánosságban válaszolni az ilyen kérdésekre azért is nehéz,
mert minden területen különböző helyzetekkel találkozunk. Ve-
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De ha egy cég kiad egy számlát, mondjuk egy vásárlásról,
akkor feltételezhető, hogy az azon szereplő adatok „rendben vannak”, nem? Úgy értem, a számla egy jogszabályban
meghatározott, pénzügyi, számviteli adatokat tartalmazó
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dokumentum. Ezeket nem kell védeni? Hiszen azok amúgy
is kvázi nyilvános adatok?

azonban feltűnhet, hogy az étteremben recseg a padló, és amúgy
is nagy a beszűrődő zaj, túl hangos a háttérzene, ami ugyan már
nem feltétlenül tűnik fel a személyzetnek, viszont a vendégek nem
szívesen ülnek be, mert nem tudnak beszélgetni. Megvan a „hiba”,
az ok, amit orvosolni kell.
A tanácsadónak tehát az az egyik legnagyobb helyzeti előnye,
hogy külsős, vagy képes külsősként gondolkodni; kívülről látja a
rendszert, nem befolyásolják olyan dolgok, mint a tulajdonost –
mondjuk az érzelmei vagy egyéb olyan okok, amelyek miatt nem
nyitott a valódi helyzetre.

– Ezek azért nem teljesen nyilvános adatok, viszont azok kezelésére
van jogalapja az adott cégnek, ez igaz. Továbbá nem egyértelmű
az sem, mennyire kell védeni ezeket az adatokat. A számlán szerepelhetnek olyan egyedi információk, amelyek „érzékeny” adatok lehetnek, de akár maga a vásárolt termék is hordozhat további információt, hiszen nem mindegy, hogy egy kávé, egy vallási kegytárgy
vagy egy szexshop árucikke szerepel rajta. Utóbbiak kiszivárgása
ugyanis már érzékenyen érintheti a vásárlót, hiszen vásárolhatott
valamit, amiből a szokásaira, szexuális irányultságára lehet következtetni. Ezek lehetnek már speciális kategóriába tartozó adatok,
melyek például reputációs károkat okozhatnak, magyarul kellemetlen helyzetbe hozhat valakit például a munkájával kapcsolatos
tevékenységek során, sérthetik a méltóságát. Könnyen el lehet kanyarodni abba az irányba, hogy nemhogy személyes adatot tárolnak a cégek, hanem annak is egy speciális, különleges kategóriáját.
Hogy mi tartozik ebbe a kategóriába? A nemi irányultság, a vallási,
politikai nézetek és így tovább, ezeket a GDPR meg is nevezi, és
azért józan ésszel is belátható, hogy melyek ezek. Egyszerűen fogalmazva, az számít ilyen adatnak, aminek kiderülése a szomszédod,
a főnököd előtt kínos lenne. Vagyis nem kell különlegességekre
gondolni, elég egyszerűen meghatározható dolgok ezek.

Ilyen esetben a GDPR-megfeleltetés az, amire felkérjük a
tanácsadót. Van valamilyen speciális tudás ezzel kapcsolatban?

– Induljunk ki abból, hogy szeretnénk valódi segítséget nyújtani a
cégnek, amelyik felkér. Ennek megfelelően a GDPR-megfelelésre
vonatkozó tanácsadáshoz, jó érzéssel, olyan ember fog hozzá, aki
képes jogszabályokat értelmezni, érti azt, hogy mit jelent a „megfelelés” (multinacionális cégek erre a „compliance” szót használják gyakran). Képes információmenedzsment-feladatokat ellátni,
ez jelenti a kapcsolatteremtést az üzlet és az informatika között.
Ezen felül a GDPR speciális területe az adatvédelem, a technikai
értelemben, tehát ez általában véve IT-biztonságot jelent – annak
számos ﬁzikai, logikai aspektusaival együtt. Ez az irányítás, megfelelés oldala.
A fentiek mellett célszerű, ha folyamatmenedzsment-rálátással, tapasztalattal is bír az illető, mert a GDPR-megfeleléshez
sokszor új folyamatokra vagy a régiek átalakítására van szükség.

Amitől úgy tűnik, hogy mindenki jobban megijed, mint az
óriási büntetési tételek beígérése, az a GDPR-megfeleltetést
segítő tanácsadói díjak mértéke.

– Ez érthető, ugyanakkor látni kell, hogy ez egy nagyon speciális
szakterület a tanácsadáson belül is. Haladjunk sorban, hogy optimális esetben mit is tud egy olyan tanácsadó, aki valójában segíti
a cég felkészülését.
Szükséges egy „alap” tanácsadói készségekből álló tudás. Stabil és „bármikor bevethető” eszközkészletet nem elég egyszer elolvasni, optimális esetben gyakorolni is kell azt. És akkor néhány
konkrétum. Például tudni kell kérdezni, úgy, hogy kellően konkrét
kérdések legyenek, melyek nem sugalmaznak válaszokat. A kérdésekre adott válaszokat sokszor az interjúk közben kell értelmezni,
és a következő kérdéseket ennek megfelelően kell feltenni. A személyes interjú az információ, az adat begyűjtésének egyik formája.
Emellett képesnek kell lenni gyorsan és a szükséges mértékig részletekbe menően átlátni, megérteni a cég, az intézmény működését. Figyelembe kell venni a működési, informatikai környezetet,
jogszabályokat – esetünkben ez kiemelten a GDPR-t és az ágazati
szabályozásokat jelenti. Képesnek kell lenni a komplex összefüggések felfedezésére.
A tanácsadók számos okból felkérhetők, persze valamilyen
konkrét céllal szokás hozzájuk fordulni, például azért, hogy valamely üzleti célkitűzés nem teljesülése esetén felismerjék a gyökérokokat, és azok elhárítására valós, végrehajtható intézkedéseket
tudjanak javasolni.
A valódi okok feltárása, felismerése sokszor a cégben dolgozva, a napi munkavégzés közben nehezebb. A működésbe, a napi
rutinba fektetett bizalom, biztonságérzet és az érzelmek miatt a
valódi okokat nem látja az IT-üzemeltető, az ügyvezető, a raktáros,
a kereskedő, a szerelő és így tovább.
Például, ha egy étterem általában üresen kong, pedig tiszta,
minőségi a kínálata, jók az árak, látszólag nincs a hiba. Külsősként

Egy számlán is szerepelhetnek olyan egyedi információk,
amelyek „érzékeny” adatok lehetnek, de akár maga a vásárolt
termék is hordozhat további információt, hiszen nem mindegy,
hogy milyen árucikk szerepel rajta. Ezek speciális kategóriába
tartozó adatok, melyek például reputációs károkat okozhatnak:
kellemetlen helyzetbe hozhatnak valakit, akár a munkájával
kapcsolatos tevékenységek során, vagy sérthetik a méltóságát. A speciális kategóriába tartozik például a nemi irányultság, a vallási és a politikai nézetek is.
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egyszerűen nem volt szüksége különösebb tanácsra az ügyvitelben, kommunikációban, egyebekben? Nézze meg, hogy
megfelel-e a jogszabálynak?

Előnyt jelenthet még, ha valakinek van tapasztalata a hatóságokkal való kapcsolattartást és ellenőrzéseket illetően is.
Fontos kiemelni, hogy a szakmai képességeken túl az eredményeket prezentálni is kell. A tanácsadó akkor igazán eredményes,
ha a menedzsment (cégvezető, tulajdonos) elé tudja tárni azt,
hogy mire jutott a munkája során, és emellett olyan megoldási
alternatívákat is kínál, amit aztán el is tudnak fogadni a vezetők.
Összességében tehát ennyi mindennek kell megfelelni ahhoz,
hogy hathatós és valódi GDPR-tanácsadást tudjon valaki végezni,
és ez némileg független attól, hogy hányféle minősítése van, vagy
éppen milyen adatvédelmi tanfolyamot végzett el az elmúlt pár
hónapban.
És hogy miből tevődik össze az akár több százezres tanácsadói
napidíj?
Egyrészt a fentihez hasonló tanácsadó hosszú éveket töltött
az ismertetett területeken, képezte magát, fejlesztette a készségeit. Ezt a tudást fel kellett építeni, rendszerbe kellett helyezni és
fenn kell tartani. A külsős tanácsadó, amikor kimegy egy autószervizbe, egy kávézóba, egy gyárba, és eltölt a projekttel egy hetet,
akkor és csak abban az egy hétben kérhet ellenszolgáltatást
(pénzt) azért, hogy tudását és képességeit folyamatosan fenntartsa. Így felkészülten és naprakészen tud belevágni egy feladatba.

– Nem tudja „megnézni”, és nem azért, mert autószervizt vezet,
hanem azért, amiért egy kávézó, egy médium, de még egy jogi cég
vezetője sem tudja biztosan ellenőrizni, hogy megfelel-e a GDPR
szabályainak. Más-más okból: általában, aki autókat javít, nincs
hozzászokva a jogi szövegek értelmezéséhez, egy jogi cég tulajdonosa pedig nem feltétlenül jártas az IT-biztonság, etikus hackelés
technikai részeiben. És nem azért, mert nem érthetné meg, hanem azért, mert az emberek általában egy szakterületen proﬁk.
Abban nagyon jól teljesítenek, szakmai kérdésekben ők segítenek
nekünk – akár a GDPR-megfelelés projekt végrehajtása során is.
Ami így van rendjén. Az teljesen természetes, hogy aki benne van
egy adott szakmában, az nehezebben lát át egy másikat, ráadásul
a GDPR esetében csak a jogszabályi része „több tíz” oldal. Néha
nagyon nehéz akár egy bonyolultabb mondatot is adaptálni egy
konkrét helyzetre, egyszerűen sokáig tart értelmezni, és ezt minden negatívum nélkül értem.
A lényeg, hogy nagyon nehéz így távolról (általánosságban)
megmondani, hogy mit tegyen egy kereskedő vagy egy háromfős
autószerviz. Ugyanakkor nem minden cég problémás és teljesen
egyedi eset, sőt. Sok a hasonlóság. Megnyugtatásul azért az már
látható, hogy a hatóság sem fog első körben „mindenkire lőni”.
A GDPR egész megközelítése, ami már sokszor elhangzott, legalábbis tőlem, az az, hogy az egyén jogainak védelme a cél.

Ezek alapján milyen tanácsot ad például egy autószerviz
vezetőjének, akinek eddig nem volt szüksége különösebben tanácsadásra, mert vagy megoldotta házon belül, vagy

A működésbe, a napi rutinba fektetett bizalom, biztonságérzet és az érzelmek miatt a valódi okokat nem látja a cégen belülről az
IT
T-üzemeltető, az ügyvezető, a raktáros, a kereskedő vagy a szerelő. A tanácsadónak tehát az az egyik legnagyobb helyzeti előnye,
hogy külsős, vagy képes külsősként gondolkodni; kívülről látja a rendszert, nem befolyásolják olyan dolgok, mint a tulajdonost –
mondjuk az érzelmei vagy egyéb olyan okok, amelyek miatt nem nyitott a valódi helyzetre.
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Ha az autószerelőnk elkéri a papírokat és továbbítja a vizsgaállomásra, ilyen esetben az autószerelő az adatkezelő, és a vizsgaállomás, ahova átküldi az adatokat, az adatfeldolgozó. Ezt megteheti a megfelelő intézkedések, szabályok betartása mellett. Ha
ilyen helyzetben a szerelőt megkérdezzük, hogy mi az adatkezelés
célja, hogy végzi azt, és ezek a „vásárlói” kérdések nem lesznek számára ismerősek, akkor sajnos az a szerelő bajban van…

Védelem arra az esetre, amikor egymaga, mint természetes személy, mint az adatkezelés alanya, áll szemben, megy neki a nagy
multivállalatoknak, és ez a nagy multicég lényegében kifacsarja,
és bedobja a sarokba… A cél ennek a szituációnak a megelőzése,
kivédése. Ez a jogalkotó szándéka, és nem is csupán a GDPR-ral,
hanem ugyanígy van például a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó
EU-s jogszabályok esetében is, mindenhol ez az alapvetés. A jogi
környezet egyre bonyolultabb, mert egyre bonyolultabbnak kell
lennie, mert egyre inkább szerteágazó a tevékenységek köre, és ezt
követni kell. Ezt az egyre bonyolódó rendszert egy átlagembernek
nagyon nehéz átlátnia, és nem is elvárás, hogy átlássa. Mivel az állampolgároktól ez nem várható el, ezért mondja azt a jogalkotó,
hogy aki vállalkozást üzemeltet, legyen az autószerelő vagy pénzügyi szolgáltató, jogi entitásként teremtse meg a megfelelő, biztonságos környezetet. Szolgálja ki úgy a természetes személyeket,
hogy ebbe a folyamatba automatikusan be van építve a természetes személy védelme. Azt is látni kell, hogy a GDPR alkalmazásával
nem szándékoznak korlátozni az információ szabad áramlását az
EU-n belül, ez alapelv. Ugyanúgy, ahogy a pénz vagy egyéb termékek szabad áramlását sem korlátozza, hiszen a szabad piac elvének
ellentmondana, ha ellehetetlenítené a kisvállalkozásokat. Ezért is
szerepelnek a GDPR szövegezésében olyan elemek, amelyek más
uniós direktívákra, jogszabályokra hivatkoznak. Például az, hogy
mi számít kis- és középvállalkozásnak, vagy hány millió euró, hány
milliárd forint bevételtől számít nagyvállalatnak egy vállalkozás, és
ennek megfelelően lépcsőzetesen enyhít a rájuk kirótt adminisztratív intézkedéseken is. Hangsúlyozzuk: nem azt mondja, hogy
egy háromfős bt.-nek nem kell foglalkozni a GDPR-megfeleléssel!
A példánál maradva: ez érthető is, hiszen lehet, hogy egy háromfős bt. vagy nonproﬁt szervezet rendelkezik a magyar társadalom
adatainak a felével, ami igen nagy kockázattal járhat, és hiába nem
származik belőle bevétel, egy adatszivárgás komoly kárt okozhat.
Így tehát nem fog csökkenni a megfeleléshez szükséges adminisztrációs teher, és szükség lesz kockázatok felmérésére és különböző
nyilvántartások vezetésére.

Javasolt elkerülni a „hörcsögszerű” adatgyűjtést, nem csupán
a személyes, de minden más adat esetében is, mert ezeket
nemcsak gyűjteni kell megfelelően, de tárolni, archiválni és
megsemmisíteni is, ami mind magával vonzza a szükséges
eszközöket, szabályozást.

És végül, a GDPR-jogszabály elején található egy fogalomtár
(4. cikk Fogalommeghatározások), amelyben az összes szükséges
fogalmat világosan meghatározzák, kezdve, hogy mi a személyes
adat, mit jelent az adatkezelő, az adatfeldolgozó. Érdemes megnézni. A GDPR publikusan elérhető mindenki számára (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016
R0679&from=EN).
GDPR ismerete, végrehajtása ugyanaz a kategória, mint mondjuk a számlaadási kötelezettség vagy a KRESZ betartása. Társadalomban élünk, vannak bizonyos új szabályok, és egyszerűen foglalkoznunk kell velük. Attól, hogy utálom a KRESZ-könyvet, nem
szeretném olvasni, nem akarok foglalkozni vele, attól még nem
mehetek át a piros lámpán kedvem szerint. Attól, hogy nem akarok
számlát adni, nem múlik el az adózási kötelezettségem, és előbbutóbb lehet, hogy a hatóságok szankcionálni fogják ezt a „nem
akarást”. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk ebben a társadalomban természetes személyként élni, vagy jogi személyként vállalkozást üzemeltetni, szükség van valamiféle tudásra a világról, amely
folyamatosan változik. Egy biztos, hogy társadalmi szervezetként
vannak kötelezettségeink. Az adatok védelme is ezek közé tartozik, és ez nem is meglepő egy olyan világban, társadalomban, ahol
az adat, az információ sokszor többet ér minden másnál. 

Azért tekintsük át nagyon röviden, hogy mit lehet még javasolni a kis- és középvállalkozásoknak?

– Már a 2011-es magyar adatvédelmi törvény (Infotv.) is rögzített
előírásokat, és találunk azzal kapcsolatban „javaslatokat”. Én magam azt javaslom, kerüljék el például a „hörcsögszerű” adatgyűjtést, nem csupán a személyes adatok esetében, de minden másban is. Ezeket nemcsak gyűjteni, de megfelelően tárolni, archiválni,
megsemmisíteni is kell, ezek pedig mind magukkal vonzzák a szükséges eszközöket, szabályozást. Másodszor: valakit mindenképpen
érdemes megkérdezniük arról, hogy jól van-e az, ha mondjuk ők
publikus, nyílt („titkosítatlan”) e-mailben küldik el egy vevőjük,
partnerük adatait. Például érdemes utánajárni annak, ha a vevő
összes igazolványát lemásolják, és aztán egy publikus szolgáltatáson – gmail, freemail stb. – keresztül beküldik a ki-tudja-hova,
ahol ki-tudja-meddig tárolják az összes igazolvány képét, az jól
van-e így vagy sem. Nem lesz jó, ez szinte biztos, ez már most sem
jó gyakorlat, sőt. Az ilyen eseteket tehát próbálják meg elkerülni.
Ez azért vevőként is érezhető valahol, hiszen egy szolgáltatónak,
cégnek alapvetően semmi köze nincs a személyigazolványunkhoz,
és mégis elkérik, akkor már ma is jogszabályi lehetőségünk van
elkérni az erre vonatkozó adatkezelési szabályzatot, tájékoztatót.
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kiberfenyegetések • fotókészítés, hangzás, videózás

Adat védelem a felhőben
Kihívás a vállalatoknak a felhőben tárolt
adatok védelme, a kibertámadások kezelésére tízből négy vállalat szakértőt kér fel
– derül ki az Oracle és a KPMG LLP kiberfenyegetésekről szóló jelentéséből.

A

z elemzés globális felmérésen alapul, amelyet a két társaság Ausztrália, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada és Szingapúr
magán- és közszférában tevékenykedő szervezeteinél 450 kiberbiztonsági
és informatikai szakember bevonásával végzett.
Szuhai Gusztáv, az Oracle biztonsági megoldásokért felelős szakértője
elmondta, hogy a magyar cégek, intézmények számára a tanulmány megállapításai fontos feladatokra mutatnak rá, hiszen abból jól látható, mire
kell felkészülniük a közeljövőben.
A szakember szerint a magyar piacon is vannak már olyan cégek, amelyek felhős alkalmazások mellett döntenek, mert a legjobbat keresik, és
a legjobb sokszor már csak felhőben elérhető. Bár a felhőbe költözést inkább az üzlet, mint az informatika vezérli, az informatikának képesnek kell
lennie a biztonságos üzemeltetésre, a kockázatok kezelésére.
A jelentésből kiderült, hogy a megkérdezett szakemberek 90 százaléka
érzékeny információként tekint a felhőben tárolt adatok több mint felére,

amelyek védelme érdekében 97 százalékuk külön jóváhagyási szabályozásokat is bevezetett, ám ezek ellenére
tízből nyolc szervezet mégis aggódik a munkavállalói
együttműködés miatt.
A jelentés szerint a megkérdezettek csupán 14 százaléka képes hatékonyan elemezni és kezelni a biztonsági
eseményekhez kapcsolódó adatok többségét, és 89 százalékuk számít arra, hogy vállalata a következő pénzügyi
évtől többet költ majd kiberbiztonságra. 

MI az LG telefonjaiban A
Az LG Electronics (LG) bemutatta legújabb felsőkategóriás okostelefonját, az LG G7ThinQ-t. Az új
készülék az alapvető szolgáltatásokon túl hasznos és kényelmes mesterségesintelligencia- (MI)
funkciókat kínál a felhasználók számára, fejlesztői egyértelműen a fotókészítés-hangzás-videózás
élményének felturbózására koncentrálnak.
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legújabb Qualcomm Snapdragon™ 845 chipkészlettel
felvértezett eszköz a magyar piacon 4 GB RAM-mal,
illetve 64 GB-os belső tárhellyel lesz elérhető, így a nagy erőforrást igénylő feladatokat és alkalmazásokat is könnyedén
futtatja. A 6,1 colos kijelző közel fél hüvelykkel nagyobb az
elődmodell képernyőjénél, ám egy hajszállal sem lett szélesebb, így az LG G7ThinQ egy kézzel is kényelmesen használható. Polírozottfém-keretével az LG G7ThinQ új irányt ad
a G szériás okostelefonok formavilágának is. Az új készülék
még karcsúbb, még elegánsabb lett elődjénél, ellenállóságáról pedig az elő- és hátlapi Gorilla Glass 5 edzettüvegborítás gondoskodik.
Az LG az elérhető mesterségesintelligencia-funkciókat
is továbbfejlesztette. Az AI CAM a korábbi 8 helyett immár 19 fotóüzemmódot kínál, azaz még több kép elkészítésében nyújt segítséget a mesterséges intelligencia. Egy
sor új funkció gondoskodik arról, hogy minden korábbinál
élvezetesebbé váljon a fotózás, így például ez az egyik első
olyan készülék, amely megkapja a hamarosan debütáló
Google Lens funkciókat is. A Google Lens a keresés egy
olyan új módját jelenti, amely a mesterséges intelligenciát
és a számítógépes képalkotás metódusait is alkalmazza.
A mesterségesintelligencia-funkciókat közvetlenül a hangerő-szabályozó alatt, egy erre dedikált gomb kapcsolja be.
A gomb egyszeri megnyomása a Google hangalapú asszisztensét aktiválja, míg két gyors gombnyomásra a Google
Lens nyílik meg. A gomb nyomva tartásával pedig a Google
Assistanthoz beszélhetünk. 

Eberhard Straub • Szerk.: Kunt Gergely, L. Balogh Béni, Schmidt Anikó • Stefano Mancuso

Eberhard Straub

Az élő város

vagy a német székhelyek művelt fejedelmeikkel és úrhatnám kereskedőikkel.
A könyv a nagyvárosi polgárság
szabad életvitelének himnusza és egyben kaján elsiratása a „rossz közérzet”
korában. Eberhard Straub annak a városi kultúrának a szerelmese, melyet
a biztonság mindenek fölé helyezése
kihalással fenyeget. Valaha a piszkos,
nyüzsgő utcák jelentették a nyilvánosság, a demokrácia és a szabadság
színterét, ám mára a fényesre fürdetett
vagy a forgalomnak átengedett aszfaltot fokozatosan feladjuk a távoli-távolabbi kertvárosokért és az átláthatatlan
irodaházakért. •

Az urbánus életformák változásai

Typotex Kiadó
A város mindenkié. Ettől a régi európai kijelentéstől mostanra a legtöbb
városlakót félelem tölti el. A történész,
publicista szerző az európai nagyvárosok közel háromezer éves evolúcióját
írja meg, mely során egyes metropoliszok elszunnyadtak, míg mások életre
keltek: a Földközi-tenger térségének
divatját exportáló Athén, a keresztényként kétszeresen örök Róma, a kifinomult ízlést diktáló középkori Madrid

Szerkesztette: Kunt Gergely,
L. Balogh Béni, Schmidt Anikó

Trianon arcai

A történelmi Magyarország legkülönbözőbb pontjairól arisztokraták és
kisemberek, nők és férfiak, felnőttek
és gyermekek, magyarok és más nemzetiségűek vallanak benyomásaikról,
érzéseikről, valamint arról, hogy saját
személyes sorsukban milyen változásokat hozott az 1918–1920 közötti időszak. Ugyanazt az eseménysort különböző szempontokból és eltérő élethelyzetekből szemlélve az olvasó előtt
izgalmas kép rajzolódik ki a Monarchia
felbomlását átélő társadalomról. •

Naplók, visszaemlékezések, levelek

Libri Kiadó
Trianon – második Mohács. Így látta
a korabeli magyar közvélemény az
1920. június 4-én aláírt magyar békeszerződést. E kötet korabeli naplókon,
visszaemlékezéseken és más személyes
jellegű, többségükben eddig kiadatlan
történelmi forrásokon keresztül mutatja
be az első világháború befejezését
követő impériumváltások hatásait.

Stefano Mancuso

Zöld forradalom

Kivételes alkalmazkodóképességüknek
köszönhetően extrém környezetben is
képesek életben maradni, kémiai molekulákat termelnek, amelyeket arra használnak, hogy manipulálják az állatok
(és az emberek) viselkedését, és a talajt
szondázó gyökércsúcsaik technológiája
átültethető a robotika gyakorlati alkalmazásaiba.
Ilyen és ehhez hasonló tényeket
ismerhetünk meg a világszerte ismert
és elismert növényneurológus-kutató
sok-sok gyakorlati példával és színes
fotóval illusztrált kötetéből. •

A növények már feltalálták a jövőnket!

Kossuth Kiadó
A növények szervezete az állatokétól alapvetően eltérő minta alapján
épül fel. Valóságos élő hálózatok,
melyek katasztrofális eseményeket
képesek túlélni anélkül, hogy elveszítenék létfontosságú funkcióikat, azaz
az állatoknál sokkal ellenállóbb
és „korszerűbb” organizmusok.
Tökéletesen egyesül bennük
a szilárdság és a rugalmasság.

lapozó
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bortermesztés, Széptáj, Zinfandel

Szerző: Stöckert Gábor

Haraszthy Ágoston

néven alapított borászatot. Haraszthy szentül hitte, hogy a völgyben termett szőlőből európai minőségű bort lehet kinyerni.
Eleinte a spanyol szerzetesek által Mexikóban meghonosított európai borszőlővel
próbálkozott, majd 1861-ben Európába látogatott, és több mint 300 szőlőfajtával tért
vissza. Magyar fajta nem volt köztük, de
a Zinfandel igen, amit a hasonló nevű cir-

fandli miatt sokan tévesen magyar eredetűnek vélnek (a Zinfandelnek valószínűleg dalmát gyökerei vannak). És bár a
Zinfandelt már Haraszthy előtt honosították Amerikában, a magyar borász volt az,
aki sikeres vállalkozást épített rá: hamar
az ő vörösbora lett a legnépszerűbb Kalifornia-szerte, és egyúttal azt is igazolta, hogy
a kaliforniai klímában is lehet öntözés nélkül jó szőlőt termeszteni.
Haraszthy Ágoston szárnyaló karrierje
tragikus véget ért. Amikor pincéi, díjnyertes borai révén Amerika egyik legjobb borásza lett, kitört a polgárháború. Pénzügyi
nehézségek gyötörték, a szőlőt kórokozók
tizedelték, és végül úgy döntött, megint
szerencsét próbál egy másik országban.
1868-ban Nicaraguába költözött, de ottani terveit nem tudta megvalósítani: 1869
nyarán eltűnt – valószínűleg egy folyóba
zuhant, és aligátorok végeztek vele. A wisconsini Széptáj ma is létezik Sauk City néven, és a Buena Vista borászat is működik.
Halálának századik évfordulóján, 1969ben a Kaliforniát akkor kormányzó Ronald
Reagan méltatta Haraszthyt kongresszusi
beszédében, a kaliforniai szőlőkultúra atyjának nevezte őt. 

Forrás: Wikipédia

A technikatörténet számontart olyan eseteket, amikor egy magyar nem találmánya
révén járult hozzá valamilyen nagy gazdasági előrelépéshez, hanem a tudását kamatoztatta ügyesen egy másik földrészen.
Ezt példázza Haraszthy Ágoston kalandos
története, aki a bortermesztés know-howját vitte Kaliforniába.
Haraszthy 1812-ben született a Bács megyei Futakon, és eleinte jogi pályára készült.
A pozsonyi országgyűlésbe is eljutott, ahol
Wesselényi és Kossuth barátja lett. Nehezen
élte meg a Habsburgok és a magyar nemesség közti egyre feszültebb viszonyt, és részben ezért, részben kalandvágyból Angliába,
majd 1840 tavaszán Amerikába utazott.
A wisconsini préri és egy hegylánc találkozásánál talált egy alkalmas helyet, ahol
brit üzlettársával együtt várost alapított,
amelyet Széptájnak nevezett el. A következő
években a település szédítően gyorsan fejlődött, nagy hasznot hajtva Haraszthynak.
A kalandor a negyvenes években kiköltöztette egész családját (magyar feleségétől hét
gyereke született), és egyéb vállalkozásai
közt szőlőtermesztésbe kezdett. A wisconsini klíma azonban nem kedvezett a borászatnak, ezért 1848 végén Haraszthy eladta
minden helyi érdekeltségét, és igazi pionírként, ekhós szekereken Kaliforniába vándorolt. 1849 végén telepedett le San Diegóban,
amely akkor még egy Mexikótól nemrég
függetlenedett, 650 fős poros falucska volt.
A helyiek bizalmát hamar elnyerve Haraszthy lett San Diego első seriffje, majd az állam
népgyűlésébe is beválasztották.
Borászati vállalkozása az 1850-es években futott fel, amikor a szőlőnek megfelelő éghajlatot keresve többször utazott
San Francisco környékére, és ott termőföldeket vásárolt. Mind közül a leghíresebb a
Sonoma-völgyi termőterület lett, ahol 226
hektáron telepített tőkéket, és Buena Vista

Forrás: Wikipédia

A magyar, aki szőlőt
vitt Amerikába

A Buena Vista borászat – 1862-es tusrajz
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SecuritBasic

– Moduláris munkaállvány
A lehető legnagyobb biztonság, komplett
és moduláris, az építkezés helyszínén gyorsan és biztonságosan felszerelhető.
A SecuritBasic rendszerben tetszés szerint,
az építkezéshez igazítva összeválogathatja
a zsaluzáshoz szükséges biztonsági elemeket: járófelület a kiválasztott borítással,
korlátok, létrás átbúvók, átbúvónyílások.

TULAJDONSÁGOK

• az építkezés helyszínén szerelhető;
• egységenként összeszerelve mozgatható;
• a funkciós bordák szabadon maradnak,
nincs átvezetés a járófelületen, nincs
botlásveszély, nincsenek akadályok;
• rugalmasan alkalmazható biztonsági
felszerelés minden MEVA rendszerhez,
mindig azonos rögzítési mód, egyszerűbb
logisztika;
• a járófelület szélessége 75 cm;
• a járófelület hossza 2,50 m/2,40 m/
1,35 m/1,25 m;
• munkavédelem további tervezési és
logisztikai igény nélkül, a SecuritBasic
költségtakarékos, teljes és hatékony
megoldás.

www.meva.hu
MEVA Zsalurendszerek Zrt.
1047 Budapest, Labdarúgó utca 19.
Tel.: +36 1 272 2222
Fax: +36 1 369 5885

E-mail: info@meva.hu
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