2018. december

tudomány  innováció  zöldkörnyezet

VIII. ÉVFOLYAM

innotéka
inn

A jelekre
türelemmel
várni kell

1090 Ft

Püspökladány–Ebes
projekt (GPS
koordináta
szerint), Ebes
állomás

Kelenföld–Százhalombatta projekt,
Háros állomás,
2017. szeptember

Kelenföld–Százhalombatta projekt,
Kelenföld–Háros
nyílt vonal,
2017. szeptember

DB2 projekt,
Balatonlelle felső,
2017. április

A V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a magyarországi építőipar egyik
legfiatalabb, dinamikusan fejlődő vállalata,
amely az ország számos pontján valósít meg
európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket. A V-Híd Zrt. célja, hogy
a vasútépítési piac meghatározó szereplőjévé váljon az elkövetkezendő években,
és az egész országra kiterjedő vasútépítő
munkákat végezzen kimagasló színvonalon,
magas fokú precizitással.

www.vhid.hu

V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Tisztelt Olvasónk!
Boldog és békés ünnepeket,
sikeres új esztendőt kívánunk!
Az Innotéka magazin munkatársai

Elhallgatott
példák
Nem kapott túl nagy figyelmet a hazai médiában
Kondorosi Éva akadémikus Balzan-díja, pedig ő az első
magyar kutató, aki kiérdemelte ezt. Nem „futottak még”
elismerés ez, Nobel-díj rangú kitüntetésről van szó.
Az egyik tavalyi Balzan-díjas, James P. Allison amerikai
immunológus idén orvosi Nobel-díjat vehetett át.
Ebből nem következik, hogy jövő decemberben
a szegedi kutatónőnek is Stockholmba kell mennie
a szokásos gálára, bár az is bekövetkezhet.
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Az egyik ismerősöm – történetesen Kondorosi Éva
munkahelyén, a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban
szerzett PhD-t – keserűen tette ki Facebook-oldalára,
hogy lám, ez a hír csak néhány helyen jelent meg
az országos sajtóban. Ez az ismerős elhagyta a kutatói
pályát, pedig tehetséges volt. Ahogy a férje is, aki maradt

mánytalanul eltöltött másfél évtized behozhatatlan.
Egy ideje megindult a közös gondolkodás, hogy miként
lehetne egyre több nőt a tudományos pályán tartani.
Örömteli, hogy erről a kérdésről a nők véleményét
is kikérik. Konferenciákat szerveznek, kutatások indulnak,
párbeszéd zajlik – aminek a végén talán javul a helyzet.
A jó példák sokat segíthetnének. Ha ismernék őket
az érintettek. Ha elmondanák, hogyan hangolták össze
a családot és a munkát, a publikálást a gyerekneveléssel.
A felnövekvő generációknak kellenek a jó példák.
Szegedi Imre
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Interjú Karátson Dávid vulkanológussal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Vulkánok szerelmese
A Föld geomorfológiai titkainak feltárására vállalkoztam, ami fontos, hiszen ilyen szempontból is illik ismerni tágabb környezetünket, ahol élünk. Minél mélyebben ismerjük,
annál jobban kötődünk hozzá – nyilatkozta magazinunknak Karátson Dávid vulkanológus, az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének vezetője, akit Frei Zsolt fizikus ajánlott
figyelmünkbe. Az egyetem Földrajz- és Földtudományi Intézetét is igazgató egyetemi
tanár jó csapatjátékosként a problémafelvetésben tartja a legjobbnak magát.
Budapesten született, de erdélyi felmenői is vannak. Hova
nyúlnak a gyökerek?

– A Kárpát-medencében születettek esetében gyakorta előfordul,
hogy az ősök a szélrózsa minden irányából jöttek, és a 20. században találkoztak Budapesten vagy valamelyik másik nagyvárosban.
Az apai ág valóban Erdélyből, illetve a Felvidékről ered, az anyai
ág még összetettebb, nagyanyám vonalán az orosz Goncsarovokig
nyúlik. Édesapám, Karátson Gábor Kossuth-díjas író, festőművész
apai ágon Székelykeresztúr mellől, Telekfalváról származik. Kolozs-

vár, Debrecen és végül Budapest az apai ősök vándorlásának főbb
stációi. Nagyapám 1907-ben már Budapesten született, döntőbíróként dolgozott a fővárosban.
A református Telekfalva a Hargita nyugati oldalán, a vulkáni vonulat tövében fekszik. Apám 1956 nyarán járta be a vidéket, majd
édesanyámmal együtt szintén megfordultak ott. Harminc évvel
később nagyszerű egyetemi tanáraim ide is elvittek kirándulni,
terepgyakorlatra. Nemcsak az ősök földjére tértem ilyenkor viszsza, hanem első kedvenc vulkánom, a Kakukk-hegy néven ismert
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régi, lekopott tűzhányó is a közelben volt. Ennek tanulmányozásával értem el első, szakmailag komolynak tekintett eredményemet
– még egyetemistaként, amikor az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, az OTDK-n első helyet szereztem.
A vulkanológusi pálya hogyan került képbe?

– Édesapám foglalkozásáról az előbb már szó esett. Édesanyám,
Granasztói Szilvia bábművészként kezdte, majd művészetpedagógusként dolgozott. A szüleim foglalkozását ismerve tehát sehogy
sem jön ki az én vulkanológusi pályám, és a másfél évvel ﬁatalabb
öcsém matematikusi hivatása. Édesapám gyakran változó érdeklődése a családi reggelik, ebédek, hétvégék állandó témáját szolgáltatta. Hihetetlenül sokat tanultunk ezekből a beszélgetésekből.
A művészi hajlamot is örököltük. Mindketten jól és sokat rajzol-

A fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett. Ez
a középiskola a matematikaoktatásról ismert elsősorban.
Mit keresett ott a földrajz szerelmese?

– A nyolcadik kerületben laktunk, területi alapon odatartoztunk.
Az őstehetségnek számító öcsém a matematikát emelt szinten
tanuló osztályba járt, én a humánnak tekintett évfolyamba kerültem. Bár bölcsész vénámat is kamatoztattam (színjátszókör
egy nagyszerű magyartanárnő irányításával, zongorázás iskolai
alkalmakkor vagy énekórák szünetében, osztálytársaknak), a sors
úgy hozta, hogy itt is szárnya alá vett egy elhivatott földrajztanárnő. Nyugdíj előtt állt, talán az egyik utolsó komoly reményekkel
kecsegtető tanítványa lehettem. Az országos középiskolai tanulmányi verseny döntőjében második lettem, felvételi nélkül bekerültem az ELTE földrajz–biológia szakára. Azért ide, mert különösen a geomorfológia, azaz a földfelszín alaktana, a domborzat
tudománya vonzott. Nagyszerű egyetemi oktatóim közül ketten
vulkánokkal foglalkoztak – velük beszélgetve döbbentem rá, hogy
a geomorfológián belül engem mindig is a tűzhányók érdekeltek.
Mi vitte a hegyek közé?

tunk, illetve egészen jól zongoráztunk. Kiskoromban zeneszerző
akartam lenni, hat-hét évesen fantasztikus szimfóniákat írtam. Később – amikor már ismertem a hangjegyek jelentését – komolyabb
darabokat komponáltam, sőt öcsémmel a könnyűzene irányába
is elmozdultunk, némelyik ma is vállalható. Pár éve édesanyám
kerek évfordulós születésnapján az egyik zongoraszámot a kisebbik ﬁam segítségével – aki gitározik – meghangszerelve egész szép
sikert arattunk… Ugyanakkor a biztatások ellenére sem éreztem
magaménak a művészi pályát, de az is lehet, hogy túlontúl nagy
volt az ez irányú nyomás, nagyon magasan volt a léc. Mert művészek, bölcsészek nemcsak a családban voltak, hanem olyan nagyságok is gyakran megfordultak nálunk, mint például Fischer Iván.
Keresztapám a kiváló szentendrei festőművész, Bálint Endre volt.
Zeneszerzői ambícióim elhagyása után a Föld került a középpontba, amit az magyaráz, hogy a családdal nemcsak Erdélyt jártuk be,
hanem nagyon sokat kirándultunk a Magas-Tátrában és itthon is.
A hegymászás, a túrázás révén már kiskamaszként megismerkedtem a hegyekkel, a különböző kőzetekkel. Ezt aztán erősítette
nagyszerű általános iskolai földrajztanárnőm, egyben osztályfőnököm, aki megérezte, hogy engem mennyire érdekel ez a világ. Bújtam a térképeket, olvastam a felfedező könyveket.
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– Nem a magasság vagy a mélység, hanem az, hogy az adott forma,
kőzet, ásvány miért van ott? Felgyűrődött vagy lepusztult? Vulkánokra fókuszálva azok domborzatával, pontosabban felépülésével
és lepusztulásával foglalkoztam. A két dolog nem elválasztható,
hiszen amikor épül, egyúttal akkor pusztul a leggyorsabban a tűzhányó. Behatóan foglalkoztam kárpáti vulkánjaink működésével
– mikor, miért került sor lávaöntő vagy épp robbanásos kitörésekre? A kitörés után a tűzhányó lassan megnyugszik, megjelenik rajta
a növénytakaró, elkezdődik a lassú, de folyamatos erózió. Izgalmas
kérdés, hogy az általunk látott vulkánmaradvány miként nézhetett ki az utolsó kitörésekor? A régi, öreg, lekopott tűzhányók rekonstrukciójának lehetőségét egyetemi oktatóim ültették el bennem. Aztán ez vált a szakterületemmé nemcsak idehaza, de a világ
számos más vulkánját vizsgálva is. Csapatjátékosként a problémafelvetésben vagyok a legjobb, illetve abban, hogy megtaláljam azt
a szakembert (például ﬁzikust, matematikust, geokémikust), akivel együttműködve várhatóan a legjobb választ adjuk a felvetésre.
Mikor lett egyértelmű, hogy a kutatói pálya lesz a hivatása?

– Amikor tizenéves koromban megkérdezték, mi akarok lenni, azt
mondtam: földrajzkutató. Ilyen kifejezés csak az én szótáramban
létezett, de mutatta, merre akarok menni. Sokan kérdezik, miért
hasznos ez. Én az ország, sőt a miénktől teljesen eltérő földrajzi
területek geomorfológiai titkainak feltárására vállalkoztam, kamatoztatva a világ legkülönbözőbb tájain szerzett ismereteimet.
Domborzatunk kialakulásának megértése nagyon fontos, hiszen
ilyen szempontból is illik ismerni hazánkat. Minél mélyebben ismerjük, annál jobban kötődünk hozzá. Ugyanakkor sohasem
gondolom, hogy annál alaposabb ismereteket ne lehetne begyűjteni, mint amennyit én összeszedtem – például arról, hogy milyen
vulkáni terület volt egykoron a Börzsöny, amely ma már eredeti
kiterjedésének felét elvesztette. Az akadémiai doktori címet 2008ban részint e hegységgel kapcsolatos kutatási eredményeimért
kaptam. Viszont máig érdekel – jelenleg egy OTKA-pályázat segítségével tovább ﬁnomítom az akkori megállapításokat. S ami
a honismeretet illeti, ha valaki a Dunakanyarban járva arra keresi a választ, hogyan alakult ki ez a lenyűgöző táj, örömmel tölt
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el, hogy az én könyvemből kapja meg rá a feleletet. Ezt a művet,
A Börzsönytől a Hargitáig című monográﬁát tekintem a talán
legfontosabb szakkönyvemnek. Egy másik épp most formálódik
– a székelyföldi Csomád vulkánról kollégáimmal nemrégiben fogtunk bele egy magyar–román–angol kötet összeállításába.

Hargitán elapadt a magmautánpótlás. Földtörténeti értelemben
bizonyosan véget ért a vulkanizmus, ami azonban nem zárja ki,
hogy még egy utolsó kitörésre valamikor sor kerülhet, viszont
a kutatások ilyenre egyelőre nem utalnak.
Venne telket Nápoly közelében, a Vezúv lábánál?

A székelyföldi Csomád utolsó kitöréseiről többször is beszélt az elmúlt években. Lehet még vulkánkitörés a Székelyföldön?

– Az október végi székelyföldi geológustalálkozón épp erről is beszéltem. Nagyon sokat tudunk róla, ezért megnyugtathatok mindenkit, semmi sem utal újabb kitörésre. A mi kutatásaink szerint
utoljára 28 ezer éve tört ki a vulkán, azt megelőzően – hatvanezer
évet mentünk vissza – többször is komolyakat „lőtt”. A 28 ezer éve
tartó szunnyadás számomra azt üzeni, hogy nem csak ott, az egész

– Szeptemberben éppen Nápolyban tartották a Városok vulkánokon (Cities on volcanoes) című konferenciát, ahol én is előadtam.
A történelemkönyvekből mindenki tudja, hogy a Vezúv Kr. u. 79es kitörése pusztította el Pompejit és két másik települést. Azóta
ez a tűzhányó ehhez fogható robbanásokat nem produkált, 1944
óta nyugalomban van. Sokkal veszélyesebb a Vezúvtól északnyugatra elterülő Flegrei-mezőknek nevezett vulkanikus terület,
ahol kénes kigőzölgések festik sárgára, vörösre a környező kőzeteket, de találhatók itt mofetták, azaz száraz szénsavas források,
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a leglátványosabbak pedig a fortyogó iszapvulkánok. Ez az egész terület egy hatalmas,
sekély mélyedésben, úgynevezett kalderában helyezkedik el, melyet egy irdatlan nagy
robbanásos kitörés hozott létre 15 ezer évvel
ezelőtt. Nápoly épp erre a mezőre épült…
Ha tehát ott valami történik, kezelhetetlen probléma elé állítaná a várost. Az olasz
vulkanológusok közzétették azokat a vörös
zónákat, ahol nem szabad építkezni – és
ahol természetesen építkeznek. Telket nem
itt vennék, hanem a Szicília előtt húzódó
Lipari-szigeteken néznék körül.
Idén májusban jelentették be, hogy
nemzetközi kutatócsapat, benne magyar tudósok, rekonstruálták Szantorini 3600 évvel ezelőtt vulkánkitörésben megsemmisült belső szigetének
méretét és korát. Feltételezések szerint
ez a katasztrófa jelenhetett meg Atlantisz legendás történetében. Az egyik
szerzőként mit tett a közösbe?

Karátson Dávid 1964-ben, Budapesten született. Középiskolai tanulmányait a fővárosi Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban végezte 1979 és 1983 között.
Az ELTE biológia–földrajz szakán 1989-ben kiváló minősítésű biológia–földrajz tanári
diplomát szerzett, geomorfológia ágazati képesítéssel. 1995-ben szerezte meg a PhDfokozatot. 1992 és 1997 között a Természetföldrajzi Tanszéken tanársegéd, majd 1997
és 2002 között adjunktus, 2002-től docens, 2012-től professzor. 2007 óta a tanszék
vezetője. 2016-tól a Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója. 2008-ban szerezte
meg az MTA doktora címet. Elismerések: Szádeczky-Kardoss Elemér-díj, 1991, 1997,
1998, 1999, 2000; Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj, 1998–2001; Bolyai János
Kutatói Ösztöndíj, 2002–2004; Öveges József Ösztöndíj, 2006–2007; ELTE Rektori
Kiválósági Különdíj, 2016.
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– Az égei-tengeri Szantorini Földünk egyik
legismertebb vulkánszigete, egyben a történelem egyik legpusztítóbb vulkánkitörésének helyszíne. A Szantorinit építő vulkán bő
300 ezer éve mutat robbanásos aktivitást
sok száz kitöréssel. A szakemberek sokáig
azt gondolták, hogy a 3600 évvel ezelőtti
kitörés előtt egységes sziget feküdt a mai
Szantorini helyén. Ezt azonban az újabb kutatások megcáfolták. Az általam koordinált
nemzetközi kutatócsoport – melynek tagjai magyar, francia, német, görög és angol
szakemberek – meghatározta a 3600 éve,
az úgynevezett minószi kitörés során megsemmisült belső sziget méretét és korát.
Kiderítettük, hogy a minószi előtti utolsó,
22 ezer éves kitörést követően – az új korméréseink szerint 20 ezer éve – egy, a maihoz hasonló kis belső öbölben alakulhatott
ki „Pre-Kameni” szigete. Ez a mai Kameniszigetekhez hasonló volt, azonban kisebb
méretű. Aztán a tűzhányó megnyugodott,
a szigeten és környékén megtelepedtek
az emberek, a késő bronzkorra Szantorini lett a minószi civilizáció egyik előretolt
bástyája. Majd jött a 3600 évvel ezelőtti
robbanás. Ehhez a kitöréshez sokan hatalmas cunamit, ennek következtében Kréta
szigetén a minószi civilizáció pusztulását
kapcsolják, magához Szantorinihez pedig –
Platón nyomán – a legendás Atlantisz „elsüllyedését”. A mostani Kameni-sziget térfogata a robbanás óta eltelt idő óta 3,2 köbkilométeresre duzzadt, és jelenleg is aktív.

Interjú Karátson Dávid vulkanológussal

A hatéves közös munka eredménye idén májusban, a Scientiﬁc
Reportsban jelent meg.
Dolgozott Olaszországban, Görögországban, Franciaországban, a Kanári-szigeteken, a Középső-Andokban, Japánban, Jáván és az Egyesült Államok délnyugati részén.
Szponzorokkal jut el a távoli helyekre, vagy összespórolja
a professzori fizetéséből?

– Az Egyesült Államokban egy évet töltöttem Fulbright-ösztöndíjjal, ekkor egy kialudt arizonai vulkánt kutattam. A 3500 méter
magas tűzhányó félmillió éve működött utoljára – itt is rekonstruáltuk a vulkán eredeti képét. A Középső-Andokban folyó kutatást a német Humboldt-ösztöndíj tette lehetővé. Németország
élen jár az Andok kutatásában, örömmel támogatták a munkámat.
Ez a két ösztöndíj kiváló kutatási feltételeket teremtett. A többi
utamra kisebb pályázati pénzekből vagy éppen saját költségvetésből jutottam el. Az olaszországi utakat elsősorban évtizedes
Erasmus oktatói együttműködéseim, valamint hallgatói terepgyakorlatok tették lehetővé.
A Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont szakmai koncepciójának kidolgozására is volt ideje. Miért volt erre szükség?

– Mert ezzel is a tudományt népszerűsíthettem. A vulkanológiát
bemutató látogatóközpont kicsiktől a szakemberekig, egyetemi professzorig mindenkinek nyújt újdonságot. Nívós tárlatként
a nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét. A Vulkánparknak
az a hátránya, ami az előnye: közelebb van Bécshez és Pozsonyhoz,
mint Budapesthez. A két nagyvároshoz való közelségből sokat
proﬁtálhatnánk. A tudománynépszerűsítés terén a legkomolyabb
eredményem a Pannon Enciklopédia sorozatban megjelent Magyarország Földje. Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére címet
viselő kötet. Három kiadást ért meg ez a munka; még az 1990-es
években – mint ﬁatal adjunktust – kértek fel a főszerkesztésére.
Megtisztelő volt a feladat, sok akadémikust, egyetemi professzort
vontam be szerzőnek, ami megalapozta ma is élő, széles körű kapcsolataimat.
„Jó előadásokat tart, amit számonkér, az valóban elhangzik vagy a könyvben szerepel, de a vizsgakérdéseket kicsit
túltolja” – olvasható a neten egy hallgatói vélemény. Milyen
a kapcsolata a diákokkal?

– A diákok egy része lelkesedik értem, másik része talán azért elégedetlenkedik, mert nem a remélt jegyet kapja. Az elmúlt húsz évben
a karon oktató kollégák azt tapasztalják, hogy a beérkező hallgatók tudása, motivációja csökken, érdeklődése a tudományegyetemi szint helyett eltolódik egy más, mondjuk úgy, gyakorlatiasabb
irányba. A legjobbakkal nagyszerű a viszonyom, ők azok, akiket
igazán öröm tanítani, mert az általam elvárt nívón képezhetem
őket. Azonban azokkal, akik csak három évre, a munkaerőpiacon jól
hasznosítható diplomáért jönnek hozzánk, még keressük a hangot.
Másfajta képzési struktúra kell, ami a szélesebb diáktömegeknek is
élményt ad, ugyanakkor a legjobbakat is az általuk elvárt tempóban
fejleszti. Hiszen utóbbiak szerepelnek a tanulmányi versenyeken,
az OTDK-kon, közülük kerülnek ki a PhD-hallgatók és a majdani
egyetemi oktatók. Egyértelmű, hogy a hazai képzést diﬀerenciálni kell. A földrajzi szakterületen kitörési pont lehet például a
geoinformatika vagy a turizmusföldrajz szélesebb körű oktatása.

Ezek iránt már most is nagy az érdeklődés. Nem nyugtat meg a tudat, de le kell szögezni, hogy másutt is hasonló gondok akadnak az
egyetemi oktatással. Az Egyesült Államokban még a 2004/2005-ös
tanév során éltem meg, hogy az ottani földrajzos hallgatók némelyike nem tudta, melyik a Csendes- és melyik az Atlanti-óceán.
Két fia van. Egyik sem akar tudós lenni. Bántja?

– Az egyik most szerzett közgazdaságtudományi alapszakos diplomát, a másik angolul tanul marketingismereteket. Mindketten több
nyelven beszélnek. Nem baj, hogy más irányba mennek, hiszen én
sem lettem művész… Annak viszont örülök, hogy egyetemre járnak
és helytállnak. Nem kényszerből, nem azért, mert a közvélemény,
a szülők, a tanárok erre kötelezték őket. Ők akarták így.
A feleségéről mit tudhatunk meg?

– A ﬁaim az előző házasságomból valók, mostani feleségem nyelveket beszélő, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező asszisztens, akit
épp tavaly csábítottam át az ELTE-re. A ﬁaim már külön élnek, de
a „kötelező” ünnepeket leszámítva gyakran együtt is ebédelek velük,
sőt nyaranta mindmáig belefér egy-egy rövid külföldi kiruccanás.
Az egyetemi oktatói pálya mellett a civil életben is aktív.
A Duna Charta tagjaként időről időre megszólal. Miért küzdenek, és milyen reménnyel teszik ezt?

– A Duna-elterelés okozta több évtizedes problémára szerintem az
lenne a megoldás, ha a szlovákokhoz fűződő, a korábbinál kicsivel
jobb viszonyt arra használná a kormányzat, hogy végre lekerüljön
a napirendről a szigetközi vízduzzasztás, ezzel párhuzamosan pedig a jelenleginél jóval több víz áramolna a folyó főágában. Hiába
bűvészkednek a vízmérnökök, víz nélkül nincs érdemi, értékelhető
haszonnal járó megoldás. Szlovákia megalakulásakor a függetlenség jelképe volt a bősi erőmű, azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán… Ma már sokkal nagyobb érték a víz, mint az általa termelt
elektromos energia. A Sziget- és Csallóköz kiszáradása mellett a
felszín alatti vízkészlet – duzzasztás okozta – elszennyeződése
felmérhetetlen károkat okoz. Tíz éven belül az ivóvízellátás mind
Magyarországon, mind Szlovákiában akut probléma lesz.
Nagyot tévedek, ha azt mondom, hogy életében a szakma
egyúttal a hobbija is?

– Igaza van, de azért más is érdekel. Kritikusaimtól sokszor hallom,
hogy a természettudósok közé csöppent bölcsész vagyok. Elismerem, sok természettudományt népszerűsítő cikket írok, előadásokat tartok. Az írás számomra természetes. Kevesen tudják, de
– egyelőre csak az asztalﬁóknak – irodalmi igényű műveket is írok,
természetesen vulkánokról… Az utóbbi években ismét egyre gyakrabban odaülök a zongorához, és ha nem is a Virtuózok szintjén, de
komoly darabokkal kapcsolódok ki, elsősorban Chopint és Lisztet
játszom. Ha időm engedi, futok, úszok, kirándulok, és rendszeresen jógázom. Bevallom, erre szükségem is van, hiszen igazgatóként
a rengeteg irodai munka és az értekezletek messze esnek a vulkanológus által elképzelt mindennapoktól…
Kit ajánl következő interjúalanyunknak?

– Magyari Enikőt, az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének
vezetőjét, aki az őskörnyezet kutatása terén nemzetközi szintű
szakember, és egyúttal kiemelkedő nívón oktat. ¡
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kémiai ökológia • ultrarövid lézerimpulzusok

Első magyar kutatóként Kondorosi Éva akadémikus,
az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora kapta a világ egyik legjelentősebb tudományos
elismerésének számító, 1957-ben alapított Balzan-díjat.
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Kondorosi Évát meglepte, hogy a Nobeldíjhoz hasonló rangos tudományos díjat
kap. Kutatásainak eredménye a közeljövő
legnagyobb problémáira kínálhat megoldást. A század közepére például nagy
éhínségnek nézhetünk elébe, ha nem tudjuk a növénytermelést megduplázni. ¡

Forrás: elte.hu

Nemzetközi Balzan-díj Alapítvány célja a kultúra, a tudományok és azon kezdeményezések támogatása, melyek az emberiséget szolgálják az egész világon a béke és
a testvériség jegyében. Kondorosi Éva a kémiai ökológia, Detlef Lohse a folyadékdinamika,
Jürgen Osterhammel a világtörténelem, Marilyn Strathern a szociális antropológia területén kifejtett tudományos munkássága elismeréseként vehette át 2018-ban a Balzan-díjat.
Az ötödik díjazott a svájci központú gyermekvédő szervezet, a Terre des hommes Foundation. (A díj eddigi egyetlen magyar kitüntetettje Ligeti György zeneszerző, aki 1991-ben
részesült az elismerésben.) A 750 ezer svájci frankkal járó díjat Sergio Mattarella olasz államfő adta át. A jutalom 50 százalékát ﬁatal kutatók támogatására kell fordítani; a négy tudósnak részletes pályázatban kellett indokolnia, hogy kit és milyen célból támogat.
Kondorosi Éva Széchenyi-díjas akadémikus, több ország akadémiájának tagja, az Európai Kutatási Tanács alelnöke. A professzornőt elsőként Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke ajánlotta a díjra. Jóllehet az eredményeit elismerés övezi világszerte,

Nobel-díjas vendégek
Szegedre látogatott az egyik idei fizikai
Nobel-díjas, Gérard Mourou francia lézerfizikus. Budapesten Rainer Weiss Nobel-díjas
asztrofizikus járt, aki a gravitációs hullámok
észleléséért kapott tavaly Nobel-díjat.

G

érard Mourou, az École Polytechnique ﬁzikaprofesszora a szuperlézerként emlegetett ELI-projekt egyik kezdeményezője.
A Szegedi Tudományegyetemen tartott előadásában kitért arra
az 1985-ös publikációra, amelyet akkori PhD-hallgatójával, Donna
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Rainerr Weiss
s

Forrás: eli-alps.hu

Gérard Mourou

Forrás: comsult.create-connections.com

Balzan-díj Kondorosi Évának

Stricklanddel közösen jegyeznek. A publikációt azóta 4677 alkalommal idézték, a benne leírt módszer segítségével legyőzték az
ultrarövid lézerimpulzusok erősítésében addig fennálló korlátokat.
Gérard Mourou elmondta: „Valódi megtiszteltetés, hogy visszatérhetek az ELI-ALPS kutatóintézetbe, amelyen éveken keresztül keményen dolgoztunk azokkal a kutatócsoportokkal, amelyek tagjai
segítettek a projekt megvalósításában.”
Az ELTE Szenátusa novemberi ünnepi közgyűlésén díszdoktori
címet adományozott Rainer Weiss Nobel-díjas asztroﬁzikusnak a
gravitációs hullámokat első ízben, ELTE-s közreműködéssel, észlelő
LIGO Scientiﬁc Collaboration alapító vezetőjének. Rainer Weiss
még 1972-ben jelezte, hogy a lézeres interferométerek vezethetnek
el a gravitációs hullámok észleléséhez. Munkásságát a gravitációs
hullámok 2015-ös észlelése koronázta meg: ezért az eredményért
2017-ben ﬁzikai Nobel-díjban részesült. A professzor továbbra is
támogatja és segíti a levegőben terjedő infrahangok kiszűrésére
az ELTE TTK-n készített műszer fejlesztését. ¡

inno -tér

Földön kívüli technikai civilizációk, asztrobiológia, paradigmaváltás

Szerző: Paulik Katalin

A jelekre
türelemmel
várni kell

A Földön kívüli értelem és civilizációk utáni kutatás nagyon közel áll hozzám
– ezzel a mondattal kezdte előadását az idei Magyar Tudomány Ünnepén
Almár Iván űrkutató-csillagász. A Magyar Tudományos Akadémia falai között
először hangzott el előadás SETI- (Search for Extraterrestrial Intelligence)
kutatásokról, amelyek ma már a Földön kívüli technikai civilizációk nyomainak keresését reálisabb célnak tekintik a velük való kommunikációnál.
A modern SETI-kutatások közel hatvan évre tekintenek
vissza. Miután a 20. század fordulóján a nagy lelkesedést,
majd csalódást keltő Mars-csatornák „felfedezését” követően több mint negyven évre kiesett az érdeklődés középpontjából a Földön kívüli civilizációk keresése.

− Ez igaz, de azért nem teljesen. A húszas évek közepén folyt egy
amerikai rádiós kísérlet, ami érdekes volt ebből a szempontból, de
valóban a csillagászok elvesztették az érdeklődésüket a téma iránt,
miután bebizonyosodott, hogy a Mars-csatornák felfedezése, ami
annak idején óriási szenzációt jelentett, csupán optikai csalódás.
Ilyen értelemben a modern SETI 1959 óta létezik. Én mégis egy más
korszakolást is indokoltnak tartok. A klasszikus SETI 1959-ben kezdődött, és körülbelül 2000-ig tartott, ami előtte volt, az nem tekinthető Földön kívüli intelligencia utáni kutatásnak. Az 1959-ben
a Nature-ben megjelent híres Morrison–Cocconi-cikkel kezdődött, majd 1960-ban Frank Drake a Green Bank-i obszervatórium

26 méter átmérőjű rádiótávcsövét ráirányította két közeli csillagra,
a Tau Cetire és az Epszilon Eridanira. Az ezt követő évtizedekben
egyre bonyolultabb eszközökkel próbáltak kiszűrni a rádiózajból
szokatlan jeleket a Naphoz hasonló csillagok környékéről. Hiába
vontak be egyre több csillagot a kutatásba és lettek egyre érzékenyebbek a berendezések, semmiféle üzenetet nem tudtak felfogni.
Tűt kerestek a szénakazalban?

− Ez egy közismert hasonlat volt a SETI-kutatók között. Azért
voltak szellemes ötletek is ebben az időszakban, ezekről könyveket is írtam.
Köztük A SETI szépsége címűt.

− Ez volt az első a könyvek közül, 1999-ben jelent meg. Az egyik
szellemes módszer például ebből a korszakból, amikor a Puerto
Ricó-i Arecibo Obszervatórium 305 méter átmérőjű rádiótáv-
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asztrobiológusok olyan helyeken találtak olyan életformákat a Földön, amire senki nem gondolt korábban.

Az első kísérletek
„Negyven évvel ezelőtt, amikor Cocconi és Morrison alapvető tanulmánya megjelent a Nature-ben, egy ﬁatal amerikai
csillagász, Frank Drake már javában dolgozott azon, hogy
hogyan valósítsa meg rádiócsillagászati kereső programját
a Nyugat-Virginiai Green Bankben nemrég létrehozott Nemzeti
Rádiócsillagászati Obszervatórium (NRAO) távcsövein. Lloyd
Berknernek, az Amerikai Egyetemek elnökének és Otto
Struvenek, az Obszervatórium igazgatójának támogatásával
megkapta az új, 26 méteres rádiótávcső használati jogát − ez
volt akkor a legnagyobb rádiótávcső az Egyesült Államokban!
OZMA-nak elnevezett programját 1960. április 8-án indította
meg. A program keretében 200 órányi észlelés gyűlt össze
két Nap-típusú csillagról, a Tau Cetiről és az Epszilon Eridaniról.
Az OZMA program rövid volt és sikertelen, de a Tau Ceti neve
mégis fogalommá vált. (Lásd Marx György nagy hatású cikkét,
amely Vár a Tau Ceti népe címmel jelent meg.) Az sem teljesen
véletlen, hogy később CETI lett a kutatások hivatalos elnevezése;
ez egyrészt a Communication with Extra-Terrestrial Intelligence
(Kommunikáció a Földön kívüli értelemmel) betűrövidítése,
másrészt utal a Tau Cetire, mint elsőként megﬁgyelt csillagra is.
Később, 1977-ben az elnevezés a ma is használt SETI-re változott úgy, hogy a Communication helyére Search, vagyis kutatás
került. Ekkoriban a szakma már úgy vélte, hogy a „kommunikáció” megnevezés korlátozza tevékenységét, hiszen például kirekeszti az egykori idegen civilizációk nyomai utáni kutatást.”
(Almár Iván: A SETI szépsége. Vince Kiadó, 1999.)

csövével végzett mérések adatait úgy próbálták meg feldolgozni,
hogy bevonják a laikusokat is, erre találták ki a SETI@home programot. Az egész világon több millió számítógépet kapcsoltak öszsze, akkora volt az érdeklődés a projekt iránt.
Ha egy idegen civilizáció tevékenységének legalább a lehetőségére utaló jelre sikerülne rábukkanni, az óriási lökést
adna a SETI-kutatásnak?

− Még egy lépéssel továbbmennék: már az is nagy eredménynek
számítana, ha kiderülne, hogy egy valaha volt fejlett technikai civilizáció automatikusan működő adóinak a jeleit sikerült felfogni.
Sokáig úgy gondolták, hogy csak az az érdekes, ha létrejön a kommunikáció az idegenekkel. Ezért hívták eredetileg CETI-nek, ahol
a C a communication rövidítése, és csak akkor változtatták S-re,
azaz searchre, miután rájöttek, hogy a kommunikáció meglehetősen reménytelen próbálkozás lehet egy tízmilliárd évnél nagyobb
időintervallumban.
Akkor ezt az irányt most már teljesen feladták, és új célokat
jelöltek ki a kutatásban?

− Nem. Inkább úgy mondanám, hogy a tudományos SETI megváltozott az elmúlt tíz évben mind a célját, mind az eszközeit tekintve, és napjainkra a hangsúly a technikai civilizációk keresésére tevődött át. Az egyik döntő változást kétségtelenül az idegen
csillagok körül keringő exobolygók, exobolygórendszerek felfedezése jelentette. A Kepler-űrtávcsőnek köszönhetően megtudtuk, hogy legalább annyi bolygó kering a Tejútrendszerben, mint
amennyi csillag. A másik fantasztikus eredmény az volt, hogy az
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Mit gondolnak a csillagászok és az asztrobiológusok arról
az állításról, hogy a tudomány és a technológia fejlődésének
köszönhetően az elmúlt évtizedben felfedezett exobolygók
közül sok kering lakható zónában, ezért alkalmasak lehetnek élet vagy civilizáció kifejlődésére?

− Szemléleti ellentét van a csillagászok és a biológusok között. Mi,
csillagászok azt tapasztaltuk, hogy tágul a horizont, egyre meszszebb látunk, egyre több bolygót fedezünk fel, miközben folyamatosan gazdagodik az univerzumról alkotott képünk. A biológusok
hasonlóképpen egyre többet tudtak meg az életről, és egyre mélyebben hatoltak be az élő anyag elemi szintjeire. Azonban amíg mi,
csillagászok a lehetőséget látjuk abban, hogy a kozmikus körülmények nagyon sok helyen nem zárják ki az életet, addig a biológusok
jelentős része a megszerzett ismeretekből inkább arra következtet:
annyira bonyolult az élet, hogy nagyon ritkának kell lennie, különösen a fejlett életnek. Azt gondolom, hogy rengeteg ismeretre
tettünk szert mindkét tudományterületen, csak éppen azt nem
tudjuk még, hogy hol kell kialakulnia, s milyen feltételei vannak az
életnek. Antropocentrikus nézetből indulunk ki, amikor lakható
zónáról beszélünk, vagyis abból, amit itt a Földön látunk. A Hold is
a lakható zónában van, amiről kétséget kizáróan tudjuk, hogy nincs
rajta élet, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ha egy égitest a lakható
zónában van, akkor azon van élet, de fordítva sem biztos, hogy igaz
ez az állítás. Találtak olyan holdakat a Naprendszer külső részében,
ilyen például a Jupiter körül az Europa, illetve a Szaturnusz körül
az Enceladus, amelyeket minden bizonnyal tenger borít, igaz, hogy
befagyva, de valamilyen energiát kapnak alulról, tehát elképzelhető,
hogy van ott élet, holott messze kívül esnek a lakható zónán.
Egyáltalán mit tekintünk életnek? Csak abból tudunk kiindulni, amit magunk körül látunk.

− Ha precízen akarunk fogalmazni, akkor hozzá kell tennünk,
hogy a földihez hasonló életformákról beszélünk, nem is beszélhetünk másról, mert egyelőre csak a földi életet ismerjük. Az sem
tisztázott még teljesen, hogyan alakult ki az élet a Földön, ugyanis
ahogy haladunk vissza az időben, egyre kevésbé ismertek a részletek. Kétségtelenül sokkal többet tudunk, mint, mondjuk, ötven
évvel ezelőtt, arról azonban semmit sem lehet határozottan kijelenteni, hogy mindez másutt is így zajlott le. Az ilyen alapvető
kérdések megválaszolása a legnehezebb, ezeknek a tisztázása
szokott évszázadokig tartani a tudományban. Hosszú időbe telik,
amíg megértjük, hogyan jött létre az univerzum, hogyan fejlődtek ki az égitestek. Ugyanezek a kérdések vetődnek fel az élettudományokban is: hogyan jött létre az élet, miként fejlődött és
hogyan fog esetleg véget érni. Ne legyünk tehát türelmetlenek, és
merjük kimondani, hogy ezekre a kérdésekre ma még nincs egyértelmű válasz.
A Földön kívüli civilizációk kutatásáról egy átlagosan tájékozott embernek sokáig valamilyen ufóhír jutott először az
eszébe, ma már ugyan csillapodni látszik ez a láz, de menynyit ártott korábban ennek a területnek?

− Az ufóőrület erősen kompromittálta az idegen civilizációk utáni kutatást. Az Egyesült Államok Kongresszusa 1993-ban leállí-
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A színképelemzést erre is lehet használni?

− Igen. Amikor egy bolygó elhalad a csillaga előtt, kitakar valamennyit a fényéből, amiből sok mindenre lehet következtetni. Így

fedezték fel a Kepler-távcsővel az exobolygókat. Amikor a csillag
fénye még csak a bolygó légkörén keresztül halad át, színképet
lehet készíteni a légkörről, és annak összetételéből következtethetünk – megint csak a földi tapasztalatainkra hivatkozva – az
életre. Nagyon érdekli az asztrobiológusokat és a SETI-vel foglalkozó kutatókat is ez a technika. Ezen a ponton az asztrobiológia
és a Földön kívüli civilizációk utáni kutatás összeér: ugyanazokkal
az érdekes bolygókkal foglalkozunk.
Felfedeztek-e a közelmúltban olyan különleges jelenségeket, amelyek utalhatnak technikai civilizációkra is akár?

− Igen, ezek közül azonban egyik sem olyan, amiről biztosan ki lehetne jelenteni, hogy ez az, amit idáig kerestünk. Az emberekkel
való könnyebb kommunikálás érdekében Jill Tarter amerikai kutatónővel 2000-ben javasoltuk az általunk kidolgozott Rio-skála
alkalmazását, ami azt a célt szolgálja, hogy egy 0-tól 10-ig terjedő
skálán könnyen kifejezhető legyen, mennyire fontos, amit találtak.
Az előbb említett felfedezések az 1-es 2-es kategóriába esnek, ami
Forrás: NASA/JPL

totta a SETI-kutatások támogatását, részben ezért. Most átalakulóban van a helyzet, miután eljutottunk odáig, hogy mind az
asztrobiológia, mind a SETI ugyanazokkal a módszerekkel, célokkal keresi az élet különböző formáit, és huszonöt év után először
tárgyaltak a Kongresszusban arról, hogy a NASA támogassa-e a jövőben a SETI-kutatásokat. Korábban éles határvonalat húztak az
asztrobiológia és a SETI közé, ennek az is az oka volt, hogy az egyik
Földön kívüli értelmes civilizációt, technológiát keresett, amire
a Naprendszeren belül nem volt esély, a másik pedig az élet minden formáját kereste, amire viszont csak a Naprendszeren belül
láttak lehetőséget a 20. században, mivel ehhez el lehetett küldeni
űreszközöket a Mars felszínére. Az exobolygók felfedezését követően megváltozott a helyzet, mivel az asztrobiológusok is életjelenségek után kutatnak a Tejútrendszer bolygóin.
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azt jelenti, hogy érdekes, tovább vizsgálandó, ám semmiképp sem
azt, amire azt lehetne mondani, hogy perdöntő bizonyíték.
A számítástechnika fejlődése lehetővé tette sok százmillió
csatorna egyidejű észlelését, de vajon hogyan lehet rájönni
arra, hogy mesterséges, technikai jelet hallanak – mi tekinthető hitelesnek?

Forrás: NASA

− A hitelesség nehéz kérdés, de vannak jó ötletek erre is. Tudjuk
például, hogy a természet nem produkál nagyon keskeny sávú rádiójeleket. A keresés hosszú évtizedek óta arra koncentrálódott,
hogy nagyon keskeny vonalakat találjunk. Ugyanezt, kis változtatással, el lehet mondani az optikai SETI-nél is, amikor a nagy távcsöveikkel ﬁgyelik a célpontokról érkező sugárzást, azon keresik
az olyan rendkívüli dolgokat, amiket természetes jelenségként
nem lehet megmagyarázni. Például gyanús lehet, ha nagyon rövid,
nanoszekundumos jeleket fogunk valahonnan, mint ahogy az is,
ha egy jelnek valamilyen törvényszerűség szerint változik az erőssége, a frekvenciája, ami nem magyarázható természetes folyamatokkal, és másutt nem látunk ilyet. Ugyanakkor nagyon nehéz
feladat eljutni odáig, hogy nagy biztonsággal ki lehessen mondani:
nem, ilyet a természet nem produkál, mert mindig fennáll a veszély, hogy a természet mégiscsak produkál ilyet. A pulzárok felfedezése volt egy híres eset, amikor azt hitték, hogy sikerült kis zöld
emberkéktől származó jeleket fogni, aztán kiderült, hogy gyorsan
forgó neutroncsillagoktól származnak. Mindig vannak „gyanús”
jelek, ezért a rádiócsillagászat és az optikai csillagászati megﬁgyelések egyre intenzívebbekké válnak, mindkét terület arra törekszik,
hogy folyamatosan lefedje az egész spektrumot, és a megﬁgyelés
ne szakadjon meg azért, mert felhős az ég.

12

Ezt honnan lehet megoldani?

− Leginkább a világűrből. Az optikai távcsöveket rossz időben nem
lehet használni. A rádióteleszkópoknál pedig problémát jelent
a földi rádiósugárzás mellett az is, hogy sok ezer mesterséges hold
kering körülöttünk, amelyek szintén sugároznak, úgyhogy a kiszűrés elég nehéz feladat. Egyébként vannak már távcsövek a világűrben, két rádiótávcső is, és most már lesz egy harmadik is, összekapcsolva a földi távcsövekkel, ami technikailag elég bonyolult, de van
mód arra, hogy hálózatba összekapcsolva a Föld egész területén
feldolgozzák a rádiótávcsövekből érkező adatokat. Ez ma már egy
működő technika, ami lehetővé teszi, hogy például az északi és
a déli félgömbről látható eget egyszerre lehessen megﬁgyelni.
Többször is volt már olyan, hogy valami gyanúsnak tűnt, aztán
kiderült, hogy mégsem az vagy nem ismétlődött, és később máshonnét sem sikerült befogni ugyanazt a jelet. Jelenleg nagy erőkkel dolgoznak egy folyamatosan összekapcsolt hálózat kiépítésén.
Ez egy nagy projekt, aminek egy része már működik, egy része épül
és egy része még csak terv.
Jelenthet-e valamiféle veszélyt egy idegen civilizáció felfedezése? Az előadásában azt mondta: a SETI passzív kutatásokat folytat, tehát nem üzenetet küldünk, hanem azt
várjuk, hogy a nálunk idősebb civilizációk esetleg üzenetekkel jelentkezzenek. Egyáltalán miért keressük kozmikus társainkat?

− A SETI alapvetően egy kereső program, attól, hogy ﬁgyelünk,
még nem árulunk el magunkról semmit. A legfontosabb kérdés
az, hogy miért van ennek értelme? Tudományos oldalról az ok
egyértelmű: amíg a matematika, a ﬁzika, a csillagászat törvényei
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A biológia csak a földi életet ismeri, semmi nem bizonyítja, hogy a törvényei általánosak és nincsenek kivételek, ezért
az egész világképünket megváltoztathatja egy idegen civilizáció felfedezése. Azonban távcsővel kitekintve a világűrbe
a múltba látunk, hiszen a fény terjedési sebessége véges. Ha sikerülne felfedezni egy civilizációt, annak is a múltját
látnánk, és könnyen elképzelhető, hogy abban a saját jövőnkbe is bepillantanánk. Ha sikerülne egy nem földi eredetű
életet felfedezni, az óriási eredmény lenne a biológia és a biológián alapuló orvostudomány számára is.

univerzális érvényűek, addig a biológia és a társadalomtudományok nem ilyenek. A biológia csak a földi életet ismeri, semmi
nem bizonyítja, hogy a törvényei általánosak és nincsenek kivételek. Tehát az egész világképünket megváltoztathatja egy idegen
civilizáció felfedezése. A másik ok az, hogy távcsővel kitekintve
a világűrbe a múltba látunk, hiszen a fény terjedési sebessége
véges. Ha sikerülne felfedezni egy civilizációt, annak is a múltját
látnánk, és könnyen elképzelhető, hogy abban a saját jövőnkbe
is bepillantanánk. Az élet kutatása mindenféle szempontból nagyon fontos. Ha valóban sikerülne egy nem földi eredetű életet
felfedezni, az óriási eredmény lenne a biológia szemszögéből,
valamint a biológián alapuló orvostudomány számára is.
Nálunk van megfelelő szintű felsőoktatási képzés ezekhez
a területekhez?

− Specializáltan SETI-képzés, -oktatás Magyarországon nincs, de
nagyon sok területet – csillagászat, biológia, geoﬁzika, híradástechnika – ölel fel ez a témakör. Tulajdonképpen természettudományos alapképzés kell hozzá, és a téma annyira nemzetközi,
hogyha valakinek van egy igazán jó ötlete, és azt a megfelelő helyen adja elő, könnyen belekerülhet a programokba. Nem olyan
régen volt is egy ilyen kezdeményezés. Az amerikai SETI Institutenak bárki beküldhetett egy úgynevezett white papert, egy olyan
dolgozatot, amelyben fel lehetett vetni egy SETI-kutatás szempontjából érdekes ötletet. A legjobbakat idén márciusban be is
mutatták egy konferencián. (Köztük magyar javaslatokat is.)

Önt mi vonzotta ehhez a területhez?

− Az űrkutatással a kezdetek óta foglalkozom, de a Földön kívüli
civilizációk kutatását nem én kezdtem Magyarországon, először
Marx György professzor népszerűsítette a hatvanas években, és
én meghallgattam az előadásait. A hetvenes évek második felében
az asztronautikai kongresszusokon hallottam az ezzel kapcsolatos
vitákat, aztán lassan belekapcsolódtam, előadásokat tartottam,
majd alelnök lettem a SETI Bizottságban, és attól kezdve ez a terület egy fontos része lett az életemnek. A szakmai múltam nem erre
a területre vonatkozik, ez inkább a hobbim volt és az is maradt.
Miben változott meg a SETI-kutatás, és miért kellene ma
komolyabban venni, mint korábban, jóllehet idáig nem fogtak idegen civilizációra utaló jeleket?

− Azért, mert óriási különbségek vannak a korábbiakhoz képest.
A kétezres évek elején kezdtek új irányt venni a kutatások, azóta
a teljes égboltot ﬁgyeljük, és más módszereket alkalmazunk a bolygók felfedezésével kapcsolatban is. Az utóbbi években új lehetőségekkel gyarapodott az eszköztárunk. Magyarországon ugyan nem
keltett feltűnést, hogy mi minden történt ezen a területen, ahhoz
itthon túl kevesen foglalkoznak a témával. Most egy olyan korszakot élünk, amikor a SETI-kutatás alapjaiban változik világszerte,
azonban ebből a paradigmaváltásból csak nagyon kevés jutott el
hozzánk, emiatt is nagyon örültem a Magyar Tudományos Akadémia felkérésének, ahol elsőként tarthattam előadást a Földön kívüli civilizációk kutatása terén bekövetkezett paradigmaváltásról. ¡
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Szerző: Paulik Katalin

A jövő kvantum
Elindult az Európai Unió Kvantumtechnológiai zászlóshajó
programja, amelyben Gali Ádám, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetében kutatócsoportjával konzorciumi tagként vesz részt az ASTERIQS projektben,
valamint két, a Kvantumtechnológiai zászlóshajó programot
kísérő uniós szintű konzorciumi QuantERA projektben.
Lassan százéves a kvantummechanika elmélete, azóta megértettük, hogyan működik az anyag. Mi volt a fejlődés útja?

− A kvantuminformatika elméletéből nőtt ki az univerzális számításokat lehetővé tevő kvantumszámítógép, a kvantuminformációt közvetítő kvantumkommunikáció, a kvantumos érzékelés
és mérőeszközök, valamint a kvantumszimuláció, melynek során
kvantumrendszereket próbálunk szimulálni. Ezeket közösen kvantumtechnológiának hívjuk.
Hogyan jutottunk el a kvantumállapotok szabályozásáig?

− Miután felismerték, hogy az anyag atomokból, illetve azok kisebb részeiből, elektronokból és atommagokból épül fel, meg
akarták érteni azt is, hogyan működnek ezek az építőkövek.
Kiderült, hogy a korábban használt elméletek ezeknek a leírására nem alkalmasak. A kvantummechanika elmélete viszont nagyon különbözött az addig ismert világképünktől. Az hozta meg
a sikerét, amikor kiderült, ha ezt az elméletet használjuk, akkor sok
olyan kísérleti eredményt meg tudunk magyarázni, amiket korábban nem. Általa értettük meg például azt, hogyan kapcsolódnak
össze az atomok molekulává vagy nagyobb szilárdtestté, és arra
vonatkozóan is tudtunk jóslatokat felállítani, hogy azoknak milyen elektromos, optikai, illetve mágneses tulajdonságai lesznek.

Ez az elmélet döntően járult hozzá a mai elektronika kifejlődéséhez, valamint a gyógyszerhatóanyagok modern, in silico (számítógépes – a szerk.) tervezéséhez, és minden olyan terület fejlődéséhez, ahol fontos az anyagok atomi szinten történő tervezése. Ez volt
a kvantummechanika első forradalma.
A nyolcvanas évek elején a ﬁzikusok azon kezdtek gondolkodni, hogyan lehetne befolyásolni egy adott anyagban a kvantumállapotokat. Ekkor indult el a kvantuminformatika korszaka, ahol
a számítástechnikától eltérően nem a hagyományos bitek adják
az elemi számítási egységet, amelynek értéke egy vagy nulla lehet,
hanem az úgynevezett kvantumbitek, amelyeknek a kvantummechanika törvényei szerint bármilyen keveréke kialakulhat, ami
végtelen számú valószínűséget jelent. Ha lennének kvantumszámítógépeink, akkor sokkal gyorsabban megkapnánk az információt egy nagy rendszerről, mivel egy lépésben exponenciálisan
több műveletet tudnánk elvégezni, mint a hagyományos digitális
számítógépekkel. Ez a kvantumrendszerek leírásánál érdekes, ami
elősegítené minden anyag atomi szintű, pontos tervezését.
A kvantummechanika egy másik érdekes elmélete szerint egy
ismeretlen kvantumállapotot nem lehet lemásolni. Ennek a gyakorlati jelentősége az, hogy egy adott információt A-ból B-be úgy
lehet eljuttatni, hogy biztosan értesülünk arról, ha valaki megpró-

1. ábra. A gyémánt nitrogén-vakancia (NVV) szenzor működésének sematikus ábrája: egy konfokális mikroszkópon keresztül zöld
fénnyel megvilágítjuk a gyémánt felületéhez közeli NVV-centrumot, amely vörösen világít, és amelyet a mikroszkópon keresztül
mérünk meg. Ezt a felülethez közeli NVV-centrumot használjuk mágneses, elektromos terek, hőmérséklet és nyomás mérésére.
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2. ábra. A nitrogén-vakancia, valamint a szilícium-, germánium-, ón-vakancia (SiV, GeV, SnV) színcentrumok geometriai
struktúrája. Az NVV-centrum elektronspinje megvilágítás hatására alaphelyzetbe hozható, amely elektronspin mint kvantumbit használható mérőeszközként. A SiV, GeV és SnV rendszerek
a kvantumkommunikációs hálózatok építőkövei lehetnek.

bálja lehallgatni az üzenetet. Bizonyos bankok már használnak
kvantumkulcselosztást titkosításra. Kvantuminternet egyelőre
még nincs, de az Európai Unió kvantumtechnológiai programjában
célul tűzte ki, hogy 2030-ra kialakítsák az első hálózatot a legnagyobb városok között. Ha valakinek időközben sikerülne megalkotni a korábban említett kvantumszámítógépet, fel tudná törni
a jelenlegi titkosításra használt kódokat, amelyeket például az internetes bankoláskor használunk. Ezért jó, ha a kvantumkommunikációs csatornákat minél előbb kifejlesztjük, amivel egy új biztonsági
protokollt lehet felállítani. Jelenleg a Google, az IBM és a Microsoft
is fejleszt saját kvantumszámítógépet, de ezek még nagyon kezdetleges állapotban vannak. Ennél közelebb járunk a kvantuminternet
megvalósításához, ahol a jelenleg is használt optikai szálakon lehet
majd kvantuminformációkat küldeni.

az eredményektől függően tíz évig meghosszabbítható. A konzorciumban folyó munkához azzal járulunk hozzá a kutatócsoportommal itt a Wigner Fizikai Kutatóközpontban, hogy feltárjuk
azokat a mechanizmusokat, folyamatokat, amelyekkel jobban
lehet szabályozni az NV-centrumokat, amivel egyre pontosabb
mérőeszközöket hozhatunk létre. Azt is vizsgáljuk, vannak-e más
alternatív centrumok a gyémántban, amelyek jobban igazodnak
egy adott alkalmazáshoz (2. ábra).
Miért éppen a gyémántot választották?

− Körülbelül húsz évvel ezelőtt fedezték fel, hogy a gyémántban
lévő NV-centrumok elektron spinjét optikai módon lehet manipulálni, amely így kvantumbitként hasznosítható (2. ábra). Emellett új típusú kvantumbiteket is el kezdtünk vizsgálni EU, USA és
ausztrál kutatókkal együttműködésben (3. ábra).

A kutatócsoportjával mivel foglalkozik jelenleg?

− Elsősorban kvantumérzékeléssel és kvantumkommunikációval
foglalkozom. Az anyagban az egyik legtipikusabb kvantumbit az
elektronspin. Ez a kvantumbit állapot azonban nagyon törékeny,
ha valamilyen külső hatás éri, akkor megváltozik. Ebből jött az ötlet, hogy kvantumos érzékelőnek használjuk a nagyon kis mágneses és elektromos terek, valamint a ﬁnom hőmérsékleti változások
mérésére. Kvantumbit állapotot létre lehet hozni szilárdtestben:
a gyémántban például egy nagyon pici, kétatomnyi ponthibával − ahol nitrogén van a szén helyén, és mellette egy hiányzó szénatom −, amit NV- (nitrogén-vakancia) centrumnak hívnak. Kutatócsoportommal ezek működésének stabilitásán dolgozunk számítások segítségével. Az ASTERIQS konzorciumban pedig hőmérséklet vagy mágneses terek mérésére használjuk (1. ábra). Olyan új,
kímélő diagnosztikai módszereket lehet kifejleszteni belőle, amilyeneket a korábbi technológiákkal nem, vagy csak a pácienseket
megterhelő módokon volt lehetséges. Emellett az ipar számos más
területén is tudják majd hasznosítani ezeket az érzékelőket. Fontos
megérteni, hogy az alapkutatások által feltárt, gyökeresen eltérő
megoldások vezetnek technológiai ugráshoz, és nem a korábbiak
továbbfejlesztése.
Kikkel dolgoznak együtt?

− A konzorciumnak tizennégy tagja van, a többségében francia
és német kutatóintézetek mellett olyan nagy ipari cég is, mint a
Bosch GmbH. 2011-től kapcsolódtam be ebbe az Európai Bizottság által is támogatott kutatásba, azóta folyamatos az együttműködés közöttünk. A most elnyert támogatás három évre szól, de

3. ábra. A szilícium-karbid a gyémánt érdekes alternatívája
lehet kvantumbit hordozóanyagként. Gali Ádám
m kutatásai
megmutatták, hogy szilícium-karbidbeli kvantumbitek érzékeny nyomásérzékelők lehetnek, ahol a megfelelő kvantumbitek elektronspinje érzékenyen reagál a nyomásra, amit
optikai módon olvashatunk ki.
Vagyis egy korábbi alapkutatás eredményeit felhasználva
fogtak hozzá a saját kutatásukhoz?

− A kutatások, fejlesztések és innovációk egymásra épülnek. Egy
korábbi alapkutatás eredményét továbbgondolták, amiből szintén
kijött egy eredmény, s akkor a kutatók észrevették, hogy amit találtak, nagyon fontos lehet számos alkalmazásban. Még ma is részben
alapkutatási szinten vagyunk, de ebbe már egy óriás iparvállalat
is bekapcsolódott, mert fantáziát lát benne. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy az alapkutatási szinttől kezdve benne legyünk a
kutatás-fejlesztés-innováció láncban. Ha kihagyjuk az alapkutatási
szintet, akkor e lánc fejlesztési-innovációs részébe csak olyan későn
tudunk bekapcsolódni, amihez hozzáadott értéket már aligha tudunk hozzátenni. Most lehetőséget kaptunk arra, hogy a Magyarország Kormánya által támogatott Nemzeti Kvantumtechnológiai
Program keretében laboratóriumot építsünk a Wigner Fizikai Kutatóközpontban, így a jövőben a kísérleteink eredményeivel is
hozzájárulhatunk majd a konzorciumi munkához. ¡
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Sokféle feladat, korszerű
tudásmegosztás
A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont jelenlegi formájában 2012. január 1-jével jött létre, főigazgatói posztját azóta tölti be Fodor Pál történész, turkológus, aki egyúttal az MTA BTK-n belül működő Történettudományi Intézet
igazgatója is. A Kutatóközponthoz tartozik még a Filozóﬁai, az Irodalomtudományi,
a Művészettörténeti, a Néprajztudományi, a Régészeti és a Zenetudományi Intézet is.
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A

z intézetek alapvető feladata
a nemzetközi tudományosságba ágyazott, kimagasló
alapkutatások végzése hazai
és külföldi partnerek oldalán, továbbá
a friss eredmények közzététele a tudományos közélet és a társadalom számára egyaránt, a 21. század szellemiségének és eszköztárának megfelelően.
Néhány példa, hogy kik a BTK partnerei határon innen és túl: a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem Magyar
Történeti Intézete, Nemzeti Emlékezet
Bizottsága, a Horvát Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete,
Balatonfüred Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyar Nemzeti Levéltár, Pozsonyi Magyar Intézet, Deutsches
Archäologisches Institut Römisch-Germanische Kommission, European Network Remembrance and Solidarity stb.
A felsorolásból kitűnik, hogy nem „csupán” a szorosan vett tudományos intézetekkel dolgozik közösen az MTA BTK.
Kiemelnénk az együttműködő partnerek sorából a Magyar Nemzeti Bankot,
amelynek támogatása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hazai bölcsészettudomány eredményei a tudományosság nemzetközi nyelvein is megjelenhessenek.
Valamennyi intézet vezető intézménye, elsődleges bázisa saját, szűkebben
vett szakterületének, függetlenül attól,
hogy akadnak-e hasonló területen működő más intézmények. Az összes intézetről elmondható, hogy szakterületük
teljességét fogják át a kutatásaik, amihez természetesen elengedhetetlen az,
ami a többi között kiemeli a BTK egészét

Fodor Páll a Magyar Tudományos Akadémián
a többi hazai kutatóműhely közül: a kimagasló nyelvi kompetencia. Így a Történettudományi Intézet kutatói révén
– egyedülálló módon – a Magyarország
környezetét képező közép-európai és a
balkáni régió összes itt használt nyelvét
– szerb-horvát, szlovák, román, bolgár,
albán, lengyel, német – alkalmazza a kutatások és a publikációk során.
A BTK intézetei tudatosan törekednek arra, hogy nemzeti alapfeladatokat
lássanak el (például az irodalmi szöveghagyomány gondozása és közlése, régészeti és művészeti topográfiák készítése,
a hagyományos népi kultúra előtérbe helyezése, a történelmi emlékezet csomópontjait képező események emlékezetpolitikai vitája és újragondolása).
A tudományos feltárás mellett a nemzeti összetartás erősítése, az összmagyar kulturális örökség minél teljesebb
feltárása, ápolása is része a munkának.
Ebben kiemelt szerepet kapnak azok
az úgynevezett alapkönyvek, amelyek

tudomány

a nemzeti tudást összegzik időről időre
a kiemelt területeken. Valamennyi intézet olyan összetett és rangos publikációs
rendszert működtet, amelyben a hazai
bölcsészet kiemelkedő eredményei látszanak. A BTK így ma saját területén az
egyik legnagyobb tudományos könyvkiadó, amely megkülönböztetett figyelmet
fordít arra, hogy – a fentieknek megfelelően – éppúgy megszólítsa a társadalom
egészét (népszerűsítő művek, tankönyvek), mint a külföldi tudományosságot.
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A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című ﬁlm ősbemutatója az Akadémián
Az idegen nyelvű könyvkiadás 2012
elejétől soha nem látott lendületet vett,
sorra jelennek meg angol, francia, német stb. nyelven a BTK kötelékében dolgozó szerzők művei. Ennek is köszönhető, hogy a BTK elismerten Magyarország első számú reprezentánsa az adott
szakterületek nemzetközi erőterében;
a nemzetközi szervezetekben a magyar
képviselők legtöbbjét a BTK adja. Emellett valamennyi intézet pótolhatatlan
szerepet játszik az új, nemzetközileg elismert módszertanok hazai adaptálásában, fejlesztésében, sőt továbbgondolásában.
Az MTA BTK az országimázs egyik
fontos alakítója. Ennek szellemében
eseti feladatokban éppúgy, mint közép- és hosszú távú projektekben szorosan együttműködik a kormányzattal.

Ehhez megfelelő hátteret nyújt, hogy
az 1825 óta fennálló Magyar Tudományos Akadémia elismert „márkanév” a
nemzetközi tudományos közvélemény
szemében, és ebből következően egyedi
tisztelet övezi az MTA BTK-t is.
Fontos ismételten hangoztatni, hogy
az MTA BTK gyorsan áttörést ért el abban a tekintetben, hogy a felhalmozott
tudást a lehető legszélesebb réteghez
juttassa el. A tradicionális publikációs
formák (konferenciák, könyvbemutatók, workshopok, folyóiratok, monográfiák, tanulmánykötetek, forráskiadványok stb.) megtartása és erősítése
mellett az MTA BTK intézetei készítenek ismeretterjesztő fi lmeket (például
a Szent Koronáról, ennek új kiadása
nyolcnyelvű felirattal lát napvilágot),
részt vesznek középiskolás vetélkedők
szakmai előkészítésében (például a Mátyás király-emlékév kapcsán a Hunyadi
Mátyásról szóló diákfilmek versenyében
partner a BTK a Magyar Tudomány Ünnepe keretén belül), de készülnek filmes
összefoglalók szakmai rendezvényekről, amelyek a YouTube-on érhetők el.
A BTK nyitottságát mutatja, hogy a
Facebookot is a tudományos népszerűsítés szolgálatába állította. Televíziós,
rádiós stb. sajtómegkeresések nemzeti
ünnepek, évfordulók, vitatott történeti kérdések esetében rendre elsőként
érintik az MTA BTK dolgozóit. Olyan interdiszciplináris kutatócsoportok ered-
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ményei jelennek meg és köszönnek
vissza így a különféle publikációs fórumokon is, mint a Magyar Őstörténeti
Témacsoporté, a médiatudománnyal
foglalkozóé, az első világháborús nacionalizmusokat kutató OTKA-csoporté,
a REFO 500 Kutatócsoporté, a „Lendület” program támogatásával működő
Trianon 100 és Szent Korona Kutatócsoportoké, a szigetvári türbe kutatását
végző csoporté, a mohácsi csata közelgő
500. évfordulója alkalmából létrejött
Mohács, 1526–2026 Kutatócsoporté,
az 1945 utáni kulturális ellenállást kutató COURAGE -é, vagy a 20–21. századi magyarországi zenével foglalkozó
„Lendület” kutatócsoporté, a morál és
tudomány kapcsolatával foglalkozó filozófiai „Lendület” kutatócsoporté, vagy
az ETNOFOLK európai uniós pályázati
projekt keretében zajló, a digitalizált népi kulturális örökséget előtérbe helyező
kutatócsoporté.
Mindez egyértelművé teszi, hogy az
MTA BTK mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban ismert és elismert,
rangos és pótolhatatlan tudományos
műhely. ¡

2018. december

innotéka
inn

17

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont • tk.mta.hu

Szerző: S. I. K.

Innováció és társadalmi
önismeret
A nemzetközi tudományos és kutatói kiválóság mellett az MTA Társadalomtudományi
Kutatóközpont fő feladatának tekinti, hogy a magyar társadalmat közvetlenül érdeklő
kérdésekre válaszoljon. „A hazai és nemzetközi tudományos közösségben gyakorolt hatásunkon túl szeretnénk, ha a társadalomtudományi nézőpontnak és eljárásoknak növekedne
a szerepük az üzleti életben; a politikai döntéshozók szakpolitikai kérdésekben egyre
inkább támaszkodnának eredményeinkre, és a fontos kérdésekben tudományos eredményeink kiegyensúlyozott gondolkodási alapot teremtenének mindenki számára” – mondja
Rudas Tamás, a Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
Melyek a Kutatóközponthoz tartozó főbb tudományterületek?

– A Kutatóközpontban hagyományosan négy intézet működik: a Jogtudományi, a Kisebbségkutató, a Politikatudományi és a Szociológiai Intézet, azonban a társadalomtudomány változásait megjelenítve új területek is nagy hangsúlyt kapnak, ilyen például a hálózatkutatás.
Rendszeresen vannak a hagyományos tudományterületek határait átlépő projektjeink; a mi vezetésünkkel alakult meg például az MTA Számítógépes Társadalomtudomány témacsoportja.
Hogyan érvényesül a kutatás szabadsága?

– A kutatás szabadsága egyrészről jelenti a témaválasztás szabadságát, másrészről jelenti
az eredmények jellegével és azok közzétételével kapcsolatos szabadságot. Feladatunk, hogy
a magyar társadalmat közvetlenül érdeklő kérdésekre válaszoljunk. Ilyen tevékenység például
együttműködésünk a Központi Statisztikai Hivatallal vagy a Kúriával, és készek vagyunk más
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kutatóink tudományos kiválósága és az intézményi kutatásmenedzsment-infrastruktúra, amelyik nemcsak a pályázat tervezésében volt sikeres, hanem a kutatás – amely egy igen összetett, sok
részből álló projekt – lebonyolítására vonatkozó tervei is kiválónak
bizonyultak. Biztos vagyok benne, hogy kutatóink kiválósága mellett
a kiépült pályázattámogató infrastruktúra is biztosítéka a további
pályázati sikereknek. Az év folyamán számos rendezvényt tartottunk, melyek a sajtó képviselői és a nagyközönség számára nyilvánosak voltak, ezeken kiegyensúlyozott, tudományos megközelítésben
beszéltünk olyan kérdésekről, mint a szegénység, a migráció vagy
a választások. Kutatóközpontunk vezetésével elindult – az MTA kiválósági projektjeként – a Mobilitás Kutatási Centrum, mely a társadalmi, munkaerőpiaci, iskolai és területi mobilitás új összetevőit
elemzi interdiszciplináris kutatási keretben.

A European Social Survey kutatás regionális konferenciája
a Kutatóházban, 2018. június 7–8.

hasonló együttműködésekre. A témaválasztásban a túlnyomó
többséget a felfedező kíváncsiság által inspirált témák jelentik, és
világos, hogy az ilyen kutatásokból lesz igazi innováció. Ugyanakkor minél inkább tematizál a politika egy témát, annál inkább
kötelességünk, hogy foglalkozzunk vele azért, hogy az állampolgárok számára a tudomány eredményeire támaszkodva alapot
teremtsünk a higgadt gondolkodásra, véleményalkotásra és a társadalmi párbeszédben való megalapozott részvételre.
A kutatás szabadságának a legfontosabb eleme, hogy az eredményekkel kapcsolatban csak a kutatás tudományosan megalapozott módszereinek alkalmazását kívánjuk meg, ezen túl az eredmények szabadok. Csak így tudunk sikereket elérni a nemzetközi
és a hazai tudományos életben.
Milyen minőségi kritériumokat állítanak saját munkájukkal szemben?

– A tevékenységünk különböző területein eltérő kritériumokat
alkalmazunk. A nemzetközi tudományban való részvétel során
a legkiemelkedőbb nemzetközi kiadóknál, illetve folyóiratokban
való megjelenések számát tekintjük a legfontosabb indikátornak.
Amikor a nagyközönség számára próbálunk ismereteket közvetíteni, akkor ezeknek az ismereteknek a megalapozott és kiegyensúlyozott volta mellett a közérthetőségre és a relevanciára helyezzük a hangsúlyt. A magyar társadalom lényeges kérdéseivel
kapcsolatos kutatásaink esetében ezeknek a kérdéseknek a fontossága, sokfélesége és politikai érdektől mentes tudományos jellege jelentik a minőségi kritériumokat.
Melyek voltak az év legfontosabb eredményei?

– A legmagasabb nemzetközi színvonalat jelentő, úgynevezett impakt faktoros nemzetközi folyóiratokban megkétszereztük publikációink számát. Olyan kiemelkedő kiadóknál jelentek meg kutatóink művei, mint a Springer, a Routledge vagy az Elsevier. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap (volt OTKA) keretén belül, a legfontosabb hazai kutatástámogató pályázati rendszerben
hat pályázatunk lett sikeres, összesen 114,78 millió forint támogatást nyertünk el. Az EU által működtetett H2020 program keretében egy nagy kutatási konzorcium vezetőjeként egymilliárd forintos
kutatási támogatást nyertünk politikatudományi témájú kutatásra. A konzorciumban, melyet a Kutatóközpont vezet, olyan rangos
kutatóhelyek vesznek részt, mint a Hamburgi vagy a Koppenhágai
Egyetem. Nemzetközi sikereinkhez egyaránt hozzájárult résztvevő

Hogyan alakult a Kutatóközpont finanszírozása, milyenek
a munkakörülmények?

– Munkánk fő anyagi forrásai az MTA-tól kapott támogatás és
a pályázatokkal megszerzett kutatási költségvetés. Összességében
azt mondhatom, hogy kutatásaink dologi költségeire, a nemzetközi tudományos életben való részvételre, publikációk előkészítésére megfelelő eszközökkel rendelkezünk, a ﬁzetések azonban nagyon alacsonyak. Nemhogy Európában, de Magyarországon sem
versenyképesek, és ezért kollégáink részéről a társadalomtudományi kutatás hivatásszerű művelése nagyfokú elkötelezettséget
kíván. Az elmúlt hónapokban a jövő évi ﬁnanszírozással kapcsolatban nehezen viselhető bizonytalanság alakult ki. Ennek a helyzetnek a megoldására főigazgatóként nagyon kevés ráhatásom
van, ám biztos vagyok abban, hogy akármilyen döntés is születik,
a Társadalomtudományi Kutatóközpontban végzett tevékenység
értéke és haszna nyilvánvaló, és lehetőség lesz azt tovább folytatni.
Lapunk fő témája az innováció – hozzá tud-e járulni a társadalomtudomány a magyar innovációs tevékenység javításához?

– A társadalomtudományi kutatásoknak központi szerepük van
a társadalmi innováció terén. Szükség van a munkával, oktatással, egészséggel és általában a társadalmi viszonyok bármely területével kapcsolatban az új jelenségekre reagáló, a problémákra
megoldást kínáló fogalmak, tudás és eszközök fejlesztésére. Szeretnénk, ha kialakulnának olyan csatornák, amelyeken keresztül
a szakpolitikai döntéshozatal jobban megismerné az eredményeinket. A társadalomtudományi nézőpontnak és eljárásoknak
egyre növekszik a szerepük az üzleti életben is. Ma már új, sikeres
termék fejlesztése elképzelhetetlen a fogyasztói igények alapos
megismerése, sőt ezeknek a fogyasztói igényeknek a befolyásolására irányuló tevékenységek nélkül. Az üzleti sikert a termék vagy
szolgáltatás társadalmi fogadtatása határozza meg. Azonban a
társadalomtudomány szerepe a sikeres innovációban ennél jóval
nagyobb. A társadalomtudomány visszajelzést tud adni az innováció sikeréről vagy sikertelenségéről, meg tudja találni az innovációs
lánc gyenge pontjait, és képes megadni azt a társadalmi önismeretet, amely nélkül az innováció eredményei nem befogadhatóak. ¡
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fejfordítás, tekintet követése • kockázatos vírusok, invazív szúnyogfaj

Macskaértelem
Az ember-állat interakció hatása
rendkívül erős egy olyan, alapvetően
nem társas múlttal rendelkező faj
esetében is, mint a macska – publikálták felismerésüket az ELTE kutatói
az Intelligence folyóiratban.

konyabb-e. A macskák átlagosan 70 százalékhoz közeli eredményességgel
találták meg a jutalmat, ez pedig magasan a véletlen szint fölötti, kiváló
eredmény – hasonló a korábban a kutyáknál mértekhez. Ugyanolyan jól
teljesítettek a hosszas és a rövid ideig tartó nézések esetén. A néven szólítás
hatását úgy mutatták ki, hogy ilyenkor gyorsabban lehetett szemkontaktust létesíteni az állattal. ¡

A

z eddigi eredmények szerint a kézzel-karral jelzés
alapján számos állatfaj képes kiválasztani a jutalmat
rejtő helyet, viszont a fejfordítás, illetve a tekintet helyes
követése még a főemlősöknek is nehézséget okozhat. Eddig csak a kutyáról bizonyosodott be, hogy jelzések láttán
is helyesen képes dönteni. Az ELTE Etológia Tanszék munkatársai arra a kérdésre keresték a választ, vajon a macskák követik-e egy számukra ismeretlen személy fejfordítással küldött jelzéseit. A feladat egyszerű volt: két edény
egyikébe jutalmat rejtett el a kísérletvezető, majd a földön
maga elé helyezett edények közül arra nézett rá, amelyikben a jutalom volt. Ekkor a vele szemben ülő gazda elengedte a macskát, és az választhatott az edények közül.
Azt is vizsgálták a kutatók, vajon a folyamatos nézés vagy
a fej oda-, majd visszafordításával történő tekintés haté-

Szúnyogstratégia kell! A
Az elmúlt évtizedekben a klímaváltozás más hatásaival együtt számos új betegségterjesztő szúnyogfaj telepedett meg Európában. A Magyar Tudományos Akadémia új stratégiát sürget ellenük.
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z újonnan megjelent szúnyogok miatt több esetben az általuk behurcolt vírusok (például Chikungunya-vírus, Dengue-vírus) okozta járványok alakultak ki. Ebben a folyamatban Magyarország is jelentős mértékben érintett, hiszen a nyugat-nílusi láz
vírusának megjelenése óta minden évben ismertek
megbetegedések, sőt további rendkívül kockázatos
vírusok (Usutu-vírus) felbukkanását is kimutatták.
A helyi szúnyogállomány fogékonysága ezekre az új
kórokozókra kevéssé ismert, ám egyes fajok esetében
ez is bizonyított. A trópusi területekről behurcolt invazív szúnyogfajok betegségterjesztő képessége viszont
jól dokumentált, és rendkívül komoly kockázatot jelent. Hazánkban eddig három invazív szúnyogfajt írtak
le. Tartós megtelepedésükre is egyre több tudományos
bizonyíték áll rendelkezésre. Emiatt reálissá vált új,
a korábbiaknál súlyosabb járványok kialakulásának veszélye. A járványos megbetegedések megjelenésének
megakadályozására a leghatékonyabb módszer a terjesztő szúnyogok állományának kezelése. A Magyar Tudományos Akadémia három osztálya – biológiai, agrártudományi és orvosi – koncepcióváltást sürget a védekezésben. Országos monitorozás, biológiai gyérítés,
rendszeres élőhely-térképezés, akkreditált laboratóriumok mellett célorientált szakértői gárdára is szükség
van, emellett a lakosság tájékoztatása és aktív bevonása a védekezésbe szintén igen fontos. ¡

Magyar Innovációs Nagydíj

2018 legjelentősebb innovációs
teljesítményének elismerése
A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen – a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal, az Agrárminisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával
együttműködve, 27. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot.

A

2018. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen öt
kategóriában kaphatnak díjat:
 a 2018. évi Ipari Innovációs Díj,
 a 2018. évi Informatikai Innovációs Díj,
 a 2018. évi Agrár Innovációs Díj,
 a 2018. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj,
 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.
A legeredményesebb, 2016. január 1. után alapított innovatív
startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség „2018. év
legjobb startup vállalkozása” díját nyeri el.
A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások,
illetve szervezetek vehetnek részt, amelyek 2018-ban kiemelkedő
műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot
értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológiatranszfer
stb. lehet.
A díjak ünnepélyes átadására 2019. március végén, az Országházban kerül sor.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll,
elnöke Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.
Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2018-ban elért többleteredmény/többletárbevétel és egyéb műszaki, gazdasági előnyök
mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, illetve társadalmi
hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát
is értékeli.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
A korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.
A nevezéshez szükséges dokumentumok:
 egyoldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio
.hu/nagydij oldalról tölthető le;
 részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy
külső (pályázati) forrás mennyiben segítette az innovációs
teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A4-es oldalon;

 referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó,

videoﬁlm, szakcikk stb.);
 nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szelle-

mi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.
Beadási határidő: 2019. február 13., 15 óra.
A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1116 Budapest, Fehérvári út 108–112.
II. emelet 227., innovacio@innovacio.hu.
Bővebb információ a www.innovacio.hu oldalon. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Kibővített portfólió
A kihívás jobban megedzi az embert, mint a siker – vallja Birkner Zoltán, a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) nyáron kinevezett elnöke, aki
szerint az innovációs gondolkodásmód társadalmasítása lesz a következő időszak
legfontosabb feladata. A cél érdekében a finanszírozási rendszer átalakítása mellett
a Hivatal az egyetemek újfajta szerepének erősítésére és a nemzetközi térben is helytállásra képes kis- és középvállalkozások megtalálására is nagy hangsúlyt fektet.
Június elején a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégiumának kihelyezett nagykanizsai ülésén a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza igazgatójaként tartott előadást. Négy napra rá a sajtó már arról írt, hogy megtalálták Pálinkás József utódát. Kért gondolkozási időt, vagy azonnal rábólintott
a felkérésre?

– Nagyon megtisztelő volt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter felkérése, akivel júniusban volt egy személyes találkozásom, melynek során nagyon részletesen átbeszéltük,
hogyan képzeli el az új innovációs rendszert Magyarországon. Inspiráló volt ez a megbeszélés,
olyan terveket hallottam, amelyekkel teljes mértékben egyet tudtam érteni. Természetesen
rövid gondolkodási időt kértem, de nem volt nehéz meghoznom a döntést.
Egy ilyen horderejű döntés esetén mi szólt az új kihívás mellett, és mi ellene?

– Összességében sokkal több szólt a kihívás mellett. Úgy vélem, ha egy rendszerbe vérfrissítés érkezik, az dinamizálja a környezetét. Egyrészt a Nagykanizsán és az egyetemen eltöltött
idő után idejét éreztem annak, hogy máshol is kipróbáljam magam. Másrészt, ha egy innovációs menedzsmentet oktató és kutató szakember tudomást szerez arról, hogy megszületik
az az innovációs intézményi struktúra, amely az álma volt, és abban vezető szerepet szánnak
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neki, akkor a döntése nem lehet kérdéses. Egyedül a Nagykanizsa–
Budapest távolság és az ezzel járó életritmus-változás okozott
bennem némi bizonytalanságot, azonban ez az érv eltörpült a
szakmai kihívás mellett.

a hazai és a nemzetközi piacra jutás pillanatáig. Fontos feladatnak
tekintjük, hogy minél több nemzetközi szabadalom és védjegy
szülessen Magyarországon, alapvető vállalásunkká kell tennünk
a folyamatos szakmai támogatást és az utógondozást.

Egy intézményvezetői váltás után kikerülhetetlen a kérdés:
milyen állapotban volt az NKFIH júliusi érkezésekor?

A nyáron még arról is olvashattunk, hogy Nemzeti Innovációs Hivatal néven folytatják működésüket. Ebből sokan
arra a következtetésre jutottak, hogy a kutatás-fejlesztés
kevesebb figyelmet kap a jövőben…

– A Hivatal várakozó állásponton volt érkezésemkor, de a kollégák
segítségével hamar átláttam a folyamatokat és az aktuális ügyeket, az átállás teljes mértékben zökkenőmentesen ment végbe.
Ugyanakkor arról sem lehet megfeledkezni, hogy az utóbbi hónapok tudományos életet és felsőoktatást érintő aktualitásait olykor
kezelnünk kell, aki pedig felső vezetői pozíciót vállal, annak meg
kell tanulnia a kiélezett helyzetekben is helytállni. A kihívás jobban
megedzi az embert, mint a siker.
Az új kormányzati struktúrában a Hivatal az Innovációs
és Technológiai Minisztérium felügyelete alá tartozik. Mekkora mozgástere maradt az intézménynek?

– Azzal, hogy májusban egy nagyon erőteljes politikai és gazdasági-társadalmi befolyással bíró minisztérium jött létre Magyarországon, kinyíltak a lehetőségek. Kizárólag azok az országok lehetnek igazán sikeresek, ahol az innováció az oktatástól kezdődően egészen a gazdaságfejlesztésig egységesen fontos. A Hivatal
szakmai autonómiája biztosított, mozgásterünk nemhogy szűkült,
hanem szinte megduplázódott.
Miben lesz más a Hivatal szerepvállalása, hová helyezik
a jövőben a hangsúlyokat?

– Az NKFIH eddig egy pénzügyi pályázati struktúrát stabilan
működtető intézmény volt. Bár kétségtelenül fontos ez a szerep,
a jövőben ennél jóval összetettebben kell meghatároznia önmagát egy ilyen nagy jelentőségű hivatalnak. Ma már nem elegendő
pusztán forrást biztosítani a kutatás-fejlesztésre és innovációra:
a pályázót a teljes életcikluson keresztül végig kell kísérnünk, az
ötlet megszületésétől a szabadalmaztatás folyamatán át egészen

– A jövőben német mintára teljesen szétválik majd az innováció
és a kutatás-fejlesztés ﬁnanszírozása, és markánsan elkülönülő
pénzügyi eszközök jönnek létre. Az Innovációs Alap elsősorban
a vállalatok számára nyújt majd forrásokat, míg a Kutatási Alap
forrásai kizárólag a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek
számára lesznek elérhetők. Nem csak a ﬁnanszírozási rendszer alakul át, a döntéshozatali mechanizmus is meg fog változni. Létrejön
a Hivatal és a minisztérium fölött álló tanácsadó testület, amely
Magyarország nemzetközi térben betöltött szerepét fogja folyamatosan vizsgálni.
Mit lehet tudni erről a tanácsról?

– Az új szereplő megjelenésének legfőbb üzenete, hogy a lehető
legmagasabb szintre emelkedik annak vizsgálata, hogyan kapcsolódik össze a versenyképesség, az innováció, a fenntarthatóság és
az élhetőség kérdése hazánkban. Amennyiben ez a négy szempont
összehangoltan és egymást támogatva működik az elkövetkező
évtizedben, akkor 2030-ra Magyarország az öt legélhetőbb európai ország egyikévé válhat.
Módosul a Hivatal innovációs tevékenysége is?

– Az áttörő siker innovatív gazdasági szereplőkkel való együttműködés révén érhető el. A nemzetközi adatokból egyértelműen látszik, hogy sokkal több magyar kis- és középvállalkozást, kkv-t kell
bevonnunk az innovációs folyamatokba. Éppen ezért a korábbi
évek pályázóit megkérdezzük arról, mi a véleményük a mostani
pályáztatási struktúránkról. Első lépésben arra vagyunk kíván-
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csiak, szükség van-e változtatásra. Ezzel egy időben meg fogjuk
kérdezni azokat a szereplőket is, akik ugyan indultak pályázaton,
de nem voltak sikeresek, illetve azokat is, akik egyáltalán nem
nyújtottak be pályázatot. Minden szintre el kívánunk jutni: a
nagyvállalatok mellett felkeressük a kis- és középvállalkozásokat,
valamint az érdekképviseleti szervezeteket is. Jövőre megyei roadshow-kat tervezünk, hogy helyben tudjuk megkérdezni a lokális
szereplőket arról, mire lenne szükségük. A beérkező visszajelzések
ﬁgyelembevételével fogjuk módosítani a pályázati struktúránkat.
Körülbelül mekkora összegben jelenhetnek meg jövőre pályázatok?

– Terveink szerint 2019-ben nagyságrendileg 70 milliárd forint pályázati forrás áll majd rendelkezésre, ugyanakkor ez az összeg közvetlen brüsszeli forrásokból, az EU eddigi legnagyobb kutatási és
innovációs programjából tovább bővíthető. Óriási lehetőséget
látok a Horizont 2020-ban, mert ebben a programban nemcsak
Magyarország, hanem az egész régió is alulteljesített. Ha sikerül a
lakosságszámhoz viszonyítva több forráshoz jutnunk, akkor nagyságrendileg nagyobb keretösszeg áll majd az innováció rendelkezésére. A közeljövő egyik legfőbb célkitűzése tehát: ösztönözni
a piaci szereplőket a Horizont 2020 források minél szélesebb körű
megpályázására, ehhez pedig meg fogjuk erősíteni a tanácsadói
rendszerünket. Nemzetgazdasági érdek, hogy minél előbb megtaláljuk azokat a hazai kis- és középvállalkozásokat, amelyek nemcsak a hazai térben képesek dinamikus fejlődésre, de a nemzetközi
piacon is megállják majd a helyüket. Erre kiváló alkalom lesz a már
korábban említett megyei roadshow is.
Korábban többször nyilatkozta, hogy az új innovációs környezetben fontos lesz a felsőoktatási intézmények támogatása. Mit jelent mindez a gyakorlatban?

– Az elmúlt években a felsőoktatási rendszerben rengeteg előnyös
változás ment végbe. A miniszter még az előző ciklusban indított
kezdeményezése (Palkovics László 2014-től az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felsőoktatásért felelős államtitkára, 2016-tól pedig
oktatásért felelős államtitkára volt – a szerk.) új szemléletet honosí-

tott meg a pályázati struktúrában. Ennek lényege, hogy minél több
ipari és szolgáltatói kapcsolat születhessen a felsőoktatási intézményekkel, és a közgondolkozás részévé váljon a fenntarthatóság
kérdésköre. Az újfajta megközelítést az NKFI Hivatal is a magáénak
érzi, így minden jelentős egyetemen inkubációs rendszert fogunk
létrehozni. A cél az, hogy az itt születő tudás a vállalati kapcsolatokon keresztül közvetlenül kikerüljön a piacra, és ott helyben fenntartható, üzletileg modellezhető struktúrát alakítsanak ki.
Országosan egyedülálló inkubációs programot hirdettek a
Műegyetemen: a „Startup Campus Program” például iránymutató lehet a magyar felsőoktatásban?

– A Műegyetem vállalkozása az új típusú egyetemi szerepek egy
előremutató példája. A startupok bevonása, a tudástranszfer és
a vállalati kapcsolatépítés a felsőoktatásban alapvetéssé kezd válni, ezért is támogatom személyesen ezt a programot. A startupok
fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni: magukban hordozzák a vállalkozói kedv népszerűsítését, ami elengedhetetlen a jövőbeli sikerek eléréséhez. Ilyen típusú kezdeményezések más egyetemeken is indultak már, de még ennél is többre van szükség.
A Pannon Egyetem kutatása szerint a vidéki felsőoktatásból 2005 és 2016 között nagyjából 100 ezer hallgató „tűnt
el”, a korábbinak a fele. Ön szerint miképp lehetne ismét
visszacsalogatni Budapestről a hallgatókat?

– A magyar vidéki városok előtt még hosszú fejlődési út áll, ha a fővároshoz vagy a külföldi példákhoz hasonlítjuk őket. Véleményem
szerint akkor válhat a vidék vonzóvá a ﬁataloknak, ha erősítik a
helyi identitást, és modern munkahelyeket hoznak létre lokálisan. A következő húsz évben elképesztő mértékű ipari átalakulás
valósul meg a negyedik ipari forradalom révén, amelynek csak
az innovációra nyitott települések, cégek és egyetemek lehetnek
a nyertesei. Az identitás ügyét a középkori céhlegények hasonlatával tudom leginkább érzékeltetni, akik – bár Európa különböző
nagyvárosaiban szerezték képesítésüket – a megszerzett tudást
mégis helyben, a saját szülőhelyükön hasznosították. Hasonlóan
fontosnak tartom a nemzetközi képzések elindítását is. Szükség

K+F ráfordítások forrásainak alakulása szektoronként (Mrd Ft)
600
külföldi

500

nonproﬁt
állami költségvetési

400

vállalkozási

300

200

Forrás: KSH

100

24

0
2000

innotéka
inn

2001

2002

2003

2018. december

2004

2005

2006

2007

2008

2009

innováció

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

társadalmasítás, szakmai támogatás, utógondozás, egyetemen inkubációs rendszer

Emberi erőforrások
1.1.1 A friss doktori címmel rendelkezők száma

26%

1.1.2 A befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkező népesség száma
1.1.3 Élethosszig tartó tanulás

–6%
–13%

K+F rendszer
1.2.1 Részvétel nemzetközi tudományos publikációkban

52%

1.2.2 Top 10 legtöbbet idézett publikáció

–5%

1.2.3 A külföldi hallgatók aránya az összes PhD-hallgatóhoz mérten

76%

Innovációbarát környezet
1.3.1 Széles sávú internetlefedettség

78%

1.3.2 Lehetőségvezérelt vállalkozás

10%

Finanszírozás
2.1.1 Közszféra K+F ráfordításai

–34%

2.1.2 Kockázatitőke-befektetések

152%

Vállalati beruházások
2.2.1 Az üzleti (magán-) szektor K+F ráfordításai

31%

2.2.2 Nem K+F jellegű innovációs ráfordítás

88%

2.2.3 IKT képzést nyújtó vállalkozások

21%

Vállalati innováció
3.1.1 Kkv-k termék- és eljárásinnovációja

3%

3.1.2 Kkv-k marketing- és szervezésinnovációja

–32%

3.1.3 Házon belüli innovációt megvalósító kkv-k

7%

Együttműködések/kapcsolatok
3.2.1 Együttműködő kkv-k aránya

–7%

3.2.2 Az állami és a magánszféra közös publikációi
3.2.3 Az állami K+F ráfordítások társﬁnanszírozása magánforrásból

9%
–49%

Szellemi tulajdonjogok
3.3.1 Nemzetközi (PCT-) szabadalmi bejelentések

–9%

3.3.2 Védjegybejelentések

20%

3.3.3 Formatervezési és mintaoltalmi bejelentések

18%

Forrás: KSH

Foglalkoztatási hatások
4.1.1 Foglalkoztatás a tudásintenzív tevékenységekben

–6%

4.1.2 Foglalkoztatás a gyorsan növekvő, innovatív vállalkozásokban

16%

Eladásösztönző hatások
4.2.1 Közepes és csúcstechnológiai termékek exportja

–4%

4.2.2 Tudásintenzív szolgáltatásexport
4.2.3 Piaci vagy a vállalaton belüli innovációk értékesítései

0%
–9%

Hazánk European Innovation Scoreboard (EIS
S) pontszámainak változása
2010-hez képest

van az egyetem, a város, a helyi szolgáltatók szoros együttműködésére, türelemre és kitartásra is, mert ez egy hosszú folyamat.
Októberben megalakult az informatikai cégeket és szakmai műhelyeket tömörítő Mesterséges Intelligencia Koalíció Balatonfüreden.
Milyen lendületet adhat ez a kezdeményezés a magyar innovációnak?

– Ha egy Magyarország méretű állam egy-két újnak számító tudományterületen a világ élmezőnyéhez tud tartozni, az hosszú távon képes biztosítani az
adott ország jólétét. A mesterséges intelligencia éppen egy ilyen kitörési pontot jelenthet hazánknak. Ha emellé más szakterületeket is tudunk társítani,
akkor olyan dinamikus fejlődést tudunk megvalósítani, mint a második ipari
forradalom idején, a 19. század második felében. Éppen ezért minden ilyen
széles összefogással induló, legújabb technológiákra fókuszáló ügyet teljes
mértékben támogatok.
Hogy áll Magyarország innováció tekintetében a nemzetközi összehasonlításokban?

innováció

– Az innováció a dolgok másképp csinálásának képessége. Ez a típusú változás mindig is jelen volt az emberiség történetében, azonban napjainkra annyira felgyorsult a technológiai fejlődés, hogy a változásokhoz
való alkalmazkodásé lett a főszerep. Visszatérve a kérdéshez: innovációs mutatóink némileg felülmúlják az
általános versenyképességi számainkat. A ﬁnanszírozási rendszer korábban is említett átalakítása, az egyetemek újfajta szerepének erősítése és a nemzetközi
térben is helytállásra képes kkv-k megtalálása mellett
az innovációs gondolkodásmód társadalmasítása lesz
a legfontosabb feladatunk. Minden azon múlik, hogy
az előbb említett változáshoz való alkalmazkodás képességét társadalmi, kormányzati és vállalati szinten
milyen gyorsan sikerül elsajátítanunk. Olyan társadalmi és gazdasági környezet kialakítását tervezzük,
amelyben a szereplők nem félnek a jövőtől, és ezáltal
a változások valódi nyerteseivé válhatnak. Ekkora léptékű változásokhoz általában generációváltásra van
szükség, nekünk azonban most gyorsabbnak kell lennünk. Éppen ezért a 2013-ban elfogadott innovációs
stratégiát kiváltó új stratégia várhatóan már jövő év
elején elkészül.
Miképpen lehet tovább erősíteni a Hivatal nemzetközi tevékenységét és a kétoldalú tudományos
és technológiai kapcsolatokat?

– Az uniós csatlakozásunk óta eltelt közel másfél évtizedben sikerült szoros szakmai kapcsolatokat kialakítanunk a kutatás-fejlesztés és az innováció legfontosabb szereplőivel. Jövőbeli feladatunk a fenntarthatóság
ügyének és a már kiépített kapcsolatok erősítése lesz.
Tizennyolc év után távozott a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusz éléről. A felsőoktatásban
szerzett tapasztalatait hogyan tudja kamatoztatni az új területen?

– Rengeteg elemét tudom hasznosítani az ott megszerzett tudásnak. A felsőoktatási intézmények működésének belső ismerete elsősorban abban segít, hogy
higgyek abban: egyetemeink képesek lesznek betölteni azt a szerepet, amit a 21. század megkövetel tőlük.
Közel két évtizede azzal foglalkozom, hogy a tudás
teremtése és átadása minél hatékonyabban valósuljon
meg. Most pedig minden erőmmel azon vagyok, hogy
mindezt egy jóval kiterjedtebb és többszereplős rendszerben tegyem.
Több mint öt hónap telt el a váltás óta. Teljesen
elszakadt Nagykanizsától és az egyetemtől?

– A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza a szívügyem, egészen a kezdetektől ott lehettem az intézmény életében. A kutatói területtől nem kívánok eltávolodni, ezért óraadó tanárként megtartottam
egyetemi feladataim egy kis részét. Eddig a gyakorlat
azt mutatta, hogy a mindennapokban kezelhető a Budapest–Nagykanizsa távolság. ¡
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pályaválasztás, műszaki szakmák, kompetenciák fejlesztése

Vonzó a középiskolásoknak
az informatikus és mérnök hivatás
Keresett, jól fizető szakmának tartják a középiskolások a mérnöki hivatást, és közülük
minden negyedik megkérdezett el is tudja képzelni magát ezen a területen. Viszont hiába
vonzó számukra ez a pálya, mégsem tudnak munkaköröket, feladatokat társítani hozzá.

Azz Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMS
SZ) a ST
TEM
M Pál
ályaorientácció 201
018
8
koonf
n erencián mut
u atta be új, országgos felmérését.
t.

A

z Együtt a Jövő Mérnökeiért
Szövetség (EJMSZ) 42 magyar
középiskola 1204 tanulójának
megkérdezésén alapuló új, országos felméréséből kiderül, hogy a válaszadó 9–12. évfolyamos diákok 80 százaléka
szerint bár sokat kell tanulni ahhoz, hogy
valakiből informatikus vagy mérnök váljék,
közülük a legnagyobb arányban (22 százalék) az informatikai képzést jelölnék meg elsődleges továbbtanulási irányként, míg másodikként (18 százalék) valamely mérnöki
szakot. Ezeket a gazdasági (12 százalék), az
orvosi és gyógyszerészeti (11), a bölcsész (8)
és a jogi (6) területek követik náluk.
A válaszadó középiskolás ﬁúk 37 százaléka egyértelműen el tudja képzelni magát mérnökként, a lányoknak viszont csak
15 százaléka – annak ellenére, hogy a mérnökök munkájáról meglehetősen kevés információjuk van. A felmérésbe bevont középiskolások kétharmada az építészre, illetve
az építőmérnökre asszociál, ha mérnökről
hall. Napjaink legaktuálisabb mérnöki és
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A műszaki szakmákról alkotott kép formálásán kívül az egyéni kompetenciák
fejlesztése is támogatandó feladat.

informatikai szakterületeire kevesen utaltak. A robotikát és a kiberbiztonságot alig
1-1 százalékuk említette. Meglepő módon
a megkérdezettek közül senki sem volt,
aki olyan területeket hozott volna összefüg-

inno -tér

gésbe ezekkel a szakmákkal, mint a mesterséges intelligencia vagy az adatbányászat.
A kutatás eredményei arra is rámutatnak, hogy leginkább a szülők befolyásolják
a ﬁatalokat a pályaválasztási döntésükben.
A válaszadók fele a tanárai javaslataira is
odaﬁgyel, valamint fontos számukra a barátok véleménye is. A megkérdezett középiskolások ugyanakkor egyértelműen úgy
vélekednek, hogy például a mérnökökkel
való személyes találkozások és a szakmák
megismerését elősegítő direkt élmények
jóval nagyobb hatással vannak rájuk a pályaválasztás során, mint a közösségi médián
keresztül elérhető információk. Az előbbieket sokkal hitelesebbnek tekintik. Emellett
népszerűek a köreikben az olyan programok is, mint a céges előadások, a pályaorientációs tanácsadás, a tudományos fesztiválok és kiállítások, valamint a tudományos élményközpontok programjai is.
Az EJMSZ kutatása rávilágít arra is, hogy
az iskolai tanulmányaik és a pályaválasztás
kapcsán a ﬁatalok a matematikát és az informatikát legalább kétszer annyira hasznosnak vélik, mint bármely másik tantárgyat. Ennek ellenére matematikából szerzik
a leggyengébb osztályzatokat, ami miatt
sokszor elbizonytalanodnak, hogy a mérnöki pálya valóban nekik való-e.
A megkérdezettek ugyanakkor azzal
is tisztában vannak, hogy mérnökként jó
esélyekkel indulhatnak a munkaerőpiacon,
és kifejezetten stabil megélhetést, magas
életszínvonalat biztosíthat számukra ez
a szakterület. Abban viszont már megoszlottak a vélemények, hogy milyen egyéni
kompetenciákra volna szükség a mérnöki
pályához. A válaszaikból az derült ki, hogy
leginkább a kreativitás, az elemzési képesség, a kritikus gondolkodás, az újdonságokra való nyitottság, a problémamegoldó
képesség, valamint a rugalmasság kapja
a fő fókuszt ezen a területen. ¡

Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudomány Tanszék • math.sze.hu

Szerző: Wurmbrandt András

Ipar, innováció
és matematika
Európai mintára Magyarországon is egyre jellemzőbb az alkalmazott matematika
térnyerése az elméletivel szemben. Ennek alapja, hogy az ipari szereplők mindinkább
bevonják a matematikusokat kutatási-innovációs programjaikba.
Húsz esztendeje kutatja az iparban felmerülő matematikai problémákat dr. Horváth
Zoltán, a Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Munkatársaival olyan matematikai kutatásokat
folytatnak, amelyek ipari feladatok adatai
alapján nyújtanak hatékony megoldásokat.
Öt éve alakult meg a hasonló kutatások
közvetlen EU-s forrásból való támogatásának megszerzésére a már 15 ország kutatócsoportjaiból álló EU-MATHS-IN nemzetközi hálózat. Ennek tagja a tanszékvezető
kezdeményezésére és vezetésével megalakított HU-MATHS-IN, a Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat.
Horváth Zoltán az EU-MATHS-IN vezetőségi tagjaként megszervezte és koordinálja a közvetlen brüsszeli támogatású
H2020-as MSO4SC projektet. Ebben vezető európai egyetemek közreműködésével
olyan felhőalapú, nagy teljesítményű számítási infrastruktúrát, HPC-cloudot fejlesztenek, amely lehetővé teszi mind a matematikai fejlesztő környezet, mind az ezen
alapuló szolgáltatások könnyű elérését.
Váratlan példát szolgáltat az MSO4SCben a Strasbourgi Egyetem által kidolgozott
„Eye2Brain” alprojekt a matematika alkalmazására. Ebben a szemen történő mérések eredményeiből az agyi folyadékáramlási
folyamatokat számolják, amelyet a mögöttes neurológiai betegségek feltérképezésére
használnak fel. De a tanszékvezető példaként hozza norvég partnerüket is: a SINTEF
vezetésével szabad forrású, professzionális
szintű kódot hoznak létre kutatók a talajban lévő kőolaj vagy elhelyezett CO2 pontos szimulációjára.
Globális kihívások (migráció, városi légszennyezés, álhírek terjedése) adat- és ﬁzikai
modellezésének eszközeivel való, szuperszámítógépeket is felhasználó matematikai

Közlekedés NO
Ox emissziójának (jobbra) és keveredésének szimulációja matematikai
DNS-kóddal Győr városára; az MSO4SC
C projekt eredménye a SZE
E, KTH
H és BCAM
M által.

megoldása szintén matematikai modelleken alapul. Ezeket a győri részvétellel decembertől induló, H2020-as pályázati kiválósági
központ, a HiDALGO ﬁnanszírozza.
Részben az előbb említett projektek és a
nemzetközi hálózat tagjainak tapasztalataira is alapozva dolgozták ki egy EFOP-projekt
munkatervét. Horváth Zoltán kifejtette,
az EFOP-programban elsődleges céljuk,
hogy a HU-MATHS-IN hálózaton belül egy
szolgáltatási szervezetet, úgynevezett onestop-shopot, azaz egyablakos kapcsolatot
alakítsanak ki az ipar és a matematikusok
között annak érdekében, hogy elősegítsék,
az ipar rátaláljon a feladatai megoldásához
megfelelő matematikai csoportra.
Emellett a projekt támogatásából ipari
matematikai kutatásokat pályáztatnak, szerveznek és futtatnak. Jelenleg húsz ilyen miniprojektet futtatnak a programban részt vevő
Széchenyi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az ELTE,
a BME, az Óbudai Egyetem és az MTA Rényi
Alfréd Matematikai Kutatóintézet csoport-

innováció

jai. Miniprojektenként egy-egy jármű- vagy
egészségipari cég által inspirált feladaton
dolgoznak. Győrben az Audi Hungaria adott
feladatot: kipufogók zajosságának előrejelzésére dolgoznak ki olyan számítógépes
szimulációs módszertant, amely az eddigi
state-of-the-artnál lényegesen pontosabban, de ugyanannyi idő alatt, már tervezési
fázisban képes szimulációval megállapítani
a kipufogó zajosságát.
A program harmadik pillére a fenti kutatások alapján kialakított képzés. Lényege,
hogy egy oktatási anyagban egy ipari feladat megoldását kibontva, az ahhoz szükséges matematikai eredményeket tanítják
meg, majd bemutatják ezekkel a teljes ipari
feladat elvégzését. Ezeket mind az egyetemi oktatásban, mind a már a vállalati
szférában dolgozók továbbképzésében is
alkalmazzák.
A teljes projektet januári győri konferenciájukon mutatják be, amelyre minden érdeklődőt és ipari feladatot szívesen várnak
a matematikusok! ¡
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Mozgásveszélyes
területek stabilizálása
A földcsuszamlások, rogyások, suvadások és partfalleszakadások
kiváltó oka az esetek jelentős részében a megmozdult talajtömegben,
illetve annak környezetében lévő talajvíz- vagy rétegvízviszonyok,
és ennek következtében a belső talajfizikai jellemzők megváltozása.

G

yakran a már mozgásban lévő
talajtömeg nagysága nem teszi
lehetővé, hogy a mozgásokat
hagyományos mérnöki szerkezetekkel (támfalak, cölöpfalak, horgonyzott
szerkezetek stb.) meg lehessen állítani, vagy
egy ilyen beavatkozás csak irreálisan magas
költséggel lenne lehetséges a védendő területen található értékek miatt (1., 2. ábra).

A Sycons Kft. által jelenleg alkalmazott eljárás – a részletes talajmechanikai
feltárás után a szakemberek meghatározzák a felszín alatti rétegek elhelyezkedését,
vastagságát, dőlését és esetleges gyűrődését, a talajminták laboratóriumi vizsgálataival megállapítják a szemeloszlást, a vízáteresztő képességet, víztartalmat, kohéziót stb., majd ezután megtervezik és ki-

1. ábra

2. ábra
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vitelezik a fúrt szivárgórendszert speciális,
öntisztuló szűrőcsövek alkalmazásával – a
mozgások legfőbb kiváltó okát szünteti
meg, ami a szakadólap mögötti még meg
nem mozdult talajtömegben a feltorlódó,
áramló talajvíztömeg megcsapolását, ellenőrzött formában történő kivezetését
jelenti (3. ábra).
Ezzel a szakadólap mögötti talajvízszint
olyan mértékig csökkenthető, hogy a vízvezető rétegekben ne jelentkezzen nyomás
alatti talajvíz, a csúsztatóerők kisebbek legyenek, mint a csúszólapon jelentkező
súrlódási erő. Ennek a technológiának az
alkalmazhatóságát behatárolja a korlátozott beépítési mélység, illetve az érkezési
oldal „szükségessége”, valamint a pontos
beavatkozási tervhez szükséges költséges,
nagy sűrűségű, nagy mélységű és részletes talajmechanikai feltárások elvégzése.
Sok esetben a stabilizálandó partfal nagy
magasságú (40–60 m), és a víztelenítendő
vízadó réteg is ilyen vagy nagyobb mélységben helyezkedik el.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati rendszerének keretén belüli projektben egy olyan
berendezés, technológia és tervezési segédlet kifejlesztése volt a cél, amely ezeket
a korlátozásokat kiküszöböli, azaz alkalmas
25 m-nél magasabb partfalaknál 100 m-t
meghaladó hosszúságú mélyszivárgó drén
beépítésére kedvezőtlen fejtési osztályba
tartozó talajok – homok, homokliszt, iszap
– és kedvezőtlen talajviszonyok esetében is
oly módon, hogy a beépítésre csak az „indulási” oldal áll rendelkezésre.
A kompakt berendezés fejlesztésekor a
hagyományos építőipari körülmények mellett azokat a speciális igényeket is ﬁgyelembe kellett venni, amelyek mozgásveszélyes
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3. ábra

területek stabilizálásakor adódnak (pl.: kis
méret a korlátozott helyigény miatt, nagy
– 100 t-t meghaladó – nyomóerő a 100 m
hosszt meghaladó beépítéskor fellépő
csúcsellenállás és köpenysúrlódás legyőzésére, a cm-pontosságot biztosító irányítóegység létrehozása, a gép szerkezetének
az irányítóegységhez igazítása…).
A kidolgozott technológiák megfelelnek minden olyan körülmény, talajtípus és
talajvízviszony esetén, amelyek talajmozgásoknál előfordulnak. Ezért ﬁgyelembe
kellett vennünk állékony, kötött vízzáró
rétegek és vékony vízvezető rétegek váltakozásából álló összleteket; kis vízáteresztő
képességgel rendelkező kevert talajokat;
nagy vastagságú, kis szemcseméretű telített, illetve nyomás alatt lévő vízvezető
rétegeket, valamint 5 N/mm²-nél kisebb és
nagyobb összenyomódási modulussal rendelkező talajtípusokat.
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Alapvetően kétféle beépítési
technológiát fejlesztettünk ki:
1. Egy térfogatkiszorításon alapuló eljárást, amelynél a beépítendő szivárgó drén
„helyét” egy acél rúdrendszer alakítja ki
oly módon, hogy a rúdrendszert a talajba
sajtolva a rúdrendszer szelvényébe eső talajtömeget belenyomja a környező talajba,
és ezt követően építik be a szivárgó drént
a rúdrendszer visszahúzásával.
2. Kevésbé összenyomható talajok esetén zagyöblítéses eljárást alkalmazunk,
amely a rúd szelvényébe eső talajt jöveszti,
kiszállítja a furatból, majd a rúdrendszer
beépítése után építik be a szivárgó drént
a rúdrendszer visszahúzásával.
Zagyöblítéses eljárás esetén a hagyományos bentonit zagyok nem alkalmazhatók, mivel azok vízzáró réteget képeznek
a szivárgó drén környezetében, csökkentve
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vagy meggátolva annak célját és funkcióját.
Ilyenkor – a környezetvédelmi szempontokat is ﬁgyelembe véve – csak biológiai úton
lebomló környezetbarát zagyok alkalmazhatók, melyek a fúráskor rendelkeznek a
szükséges sűrűséggel és kolloidszerkezet-

innováció

tel, de tixotróp tulajdonságúak, és 1–6 nap
után természetes úton lebomlanak.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködve,
a korábbi projektek adatait és tapasztalatait
összegyűjtve és értékelve, valamint egy kisés egy nagymodell-kísérleten keresztül vizsgáltuk a különböző típusú és víztartalmú talajokba épített szivárgó drének működését
és azok hatását a talajokra. A közös munka
eredményeként mélyreható és széles körű
ismereteket kaptunk a mozgásveszélyes
területek működési mechanizmusáról, továbbá a mélydrének hatékonyságáról és
alkalmazási módjairól.
Az összefoglaló kutatási jelentés nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a mozgásveszélyes területeken bekövetkező mozgás előtt vagy közvetlenül a mozgás után
– megfelelő talajmechanikai feltárás esetén – gyorsan és pontos közelítéssel meghatározhatók legyenek a beavatkozás főbb
műszaki paraméterei és a várható költségek
nagyságrendje. ¡
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Megújuló energiáké a jövő Csernobilban
Ukrajna Ökológiai és Természeti Erőforrások A
Minisztériumának tájékoztatása szerint szél-

Forrás: AFP/Getty Images

energia-létesítmények építésének engedélyezéséről határozott november elején a kormány
az 1986. április 26-i nukleáris katasztrófa után
kijelölt Csernobil Kizárási Zónában.

kabinet összesen hét hektár területet biztosít
a kijevi régió Ivankiv körzetében a szélenergialétesítmények építéséhez. Osztap Szemerak környezetvédelmi miniszter a Minisztertanács ülésén kiemelte, hogy a Kizárási Zóna komoly befektetési vonzerőt
képvisel. Emlékeztetett arra is, hogy két év alatt több
mint hatvan pályázat érkezett be mind hazai, mind
dán, amerikai, kínai, német, francia, japán és belorusz
vállalatoktól a megújulóenergia-projektek megvalósítására. Kijelentette továbbá, hogy ez a döntés egy
folyamat része, amelynek célja az alternatív energia
részarányának növelése az ország teljes energiamixében. A kormány határozata nemcsak a potenciális
befektetőknek, hanem a lakosságnak is jó hír, hiszen
a szélerőmű teljesen biztonságos környezetvédelmi
szempontból, és nincs szükség a kiszolgáló személyzet
állandó jelenlétére sem – fogalmazott a miniszter.
Egy hónappal korábban – alig száz méterre a csernobili atomerőmű acélszarkofággal borított sérült
reaktorától – adtak át egy naperőműparkot, amely
kétezer háztartást képes ellátni elektromos energiával.
Erre is utalt a miniszter, amikor azt mondta: a csernobili övezet a változások területe. ¡

Organikus Agrártudományi Konferencia
Magyarország kiemelkedő természeti
értékekkel rendelkezik, haszonnövényfajtáink és állatfajaink hosszú évszázadok
alatt, sajátos klimatikus és ökológiai viszonyok között alakultak ki – jelentette ki
Farkas Sándor a Nemzetközi Organikus
Agrártudományi Konferencián tartott
előadásában, Eisenstadtban.

A

z Agrárminisztérium miniszterhelyettese fontos nemzeti
örökségünknek nevezte élelmezési és mezőgazdasági célú
genetikai erőforrásainkat, a hazai kultúrnövény- és haszonállatfajokat, fajtákat. Kiemelte továbbá, hogy a biogazdálkodáshoz jelentős
segítséget nyújt hazánk génmegőrzési stratégiája, fontos élelmezés- és élelmiszerbiztonsági kérdésnek tekintjük a Kárpát-medencében elérhető genetikai erőforrásaink felkutatását, megőrzését és
felhasználását. A miniszterhelyettes megemlítette a génmegőrzési
feladatokban való állami szerepvállalás jelentős növelését is, ahol
a cél egy olyan állami génbanki hálózat kialakítása, amely mindig
rendelkezésre áll. Magyarországon géntechnológiával módosított
növény nem termeszthető, a vetőmagok és szaporítóanyagok

30

innotéka
inn

2018. december

génmódosított anyagtartalmának szigorú vizsgálatával garantáljuk a hazai mezőgazdaságból származó növényi alapanyagok
GMO-mentességét – hangsúlyozta a miniszterhelyettes, aki a konferencia keretében Elisabeth Köstinger osztrák társminiszterrel
és Alexandru Potor román mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkárral is találkozott. A megbeszélésen a Közös Agrárpolitika
(KAP) reformjával kapcsolatos nemzeti álláspontjaikat ismertették,
és egyeztettek az organikus mezőgazdasági termeléssel kapcsolatosan a térségbeli országok hatékonyabb képviseletéről. ¡

inno -tér

termálvízkészlet, globális felmelegedés, környezettudatos hasznosítás

Szerző: Hor váth Dániel

Folyékony kincs
két kilométer mélyen
Ha száz évvel ezelőtt adtuk volna e címet cikkünknek, mindenki azonnal a kőolajra
gondolt volna. Az idők azonban változnak, az új évezred változó éghajlata közepette
egyre inkább a víz lesz az országok sikerét meghatározó legfontosabb természeti
érték. Hazánk e tekintetben igen jó helyzetben van, de vajon mennyire érezhetjük
biztonságban felszín alatti termálvizeinket – főként napjainkban, amikor aszályok
követik egymást, folyóink alacsony vízállása pedig rekordokat döntöget? Hat-e
készleteinkre a klímaváltozás és a meggondolatlan emberi tevékenység?

A

mikor a Római Birodalom Augustus császár idején kiterjesztette fennhatóságát a mai Dunántúl területére,
és létrejött Pannónia provincia, a már nevében is vizet
idéző Aquincumot tették meg a tartomány fővárosának. Ezzel kezdetét vette a Kárpát-medence fürdőkultúrájának
első virágkora. A magyarországi római kori emlékeket feltáró ásatásokon eddig tizennyolc fürdő nyomaira bukkantak a régészek,
amelyek között voltak mindenki számára elérhető közfürdők, de
katonai és magánfürdők is, tájékoztat egy a magyar fürdőhelyeket
bemutató internetes oldal. Ezek a fürdőhelyek a mai római fürdő
területén lévő forrásokból nyerték a termálvizet.
Bár a római hódoltság végével, a középkor elején a fürdőkultúra évszázadokra feledésbe merült, már a 12. századtól felbukkannak újra az írásos emlékek az újjáéledéséről. Az elmúlt nyolc
évszázadban tehát folyamatosan használta az ember a Kárpátmedence földjéből előtörő meleg vizeket. E folyamatos ellátás azt

a képzetet keltheti bennünk, hogy ez a természeti kincs örökké itt
volt, és örökké itt is lesz, függetlenül attól, hogy miként bánunk
vele, és hogyan változnak meg a környezeti adottságok. Ez sajnos
nincs így, ezért a környezetvédelmi, illetve a természeti erőforrások fenntartható használatát célzó törekvéseink tervezésekor
a termálvízkincs megóvását sem szabad ﬁgyelmen kívül hagynunk.
A tudatos gazdálkodás elengedhetetlen feltétele, hogy a rendelkezésre álló forrásokat pontosan felmérjük. Vajon termálvízkincsünk tényleg olyan kiemelkedő világviszonylatban, mint azt
hirdetni szeretjük?

A világ élvonalában
„Magyarország valóban gazdag felszín alatti vizekben. Ehhez olyan
kőzetekre van szükség, amelyek vizet képesek magukban tárolni.
Az ország medencejellegű geológiai adottságai miatt nagy, akár

zöldkörnyezet
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5-6 kilométeres vastagságban is jó víztároló képességű üledékeket
és üledékes kőzetet találunk a felszín alatt – magyarázza Buday
Tamás, a Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének munkatársa. – Így azokhoz az országokhoz képest, ahol sok a nem karsztosodott hegység, nálunk mindenképpen több a felszín alatti víz.”
E vélekedéssel másik megkérdezett szakértőnk is egyetért, sőt
az ő véleménye szerint a világszerte a geotermikus adottságok
éllovasainak tartott országokkal is felvesszük a versenyt.
„A magyar termálvízkészlet valóban kivételes a világban, és
ez még akkor is igaz, ha például Izlandot sem hagyjuk ﬁgyelmen
kívül. Noha a geotermikus körülmények Magyarországon némileg gyengébbek, mint Izlandon (bár a nagy átlagnál azért sokkal
jobbak), viszont nálunk sokkal nagyobb felszín alatti vízkészletek
állnak rendelkezésre, mint ott – mondja Szanyi János, a Szegedi
Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének tudományos főmunkatársa, az Európai Geológus Szövetség
geotermikus szakértői csoportjának koordinátora. – E jellegzetesség egyik oka Magyarország medencejellegű földrajzi viszonyaiban rejlik, hiszen a Kárpát-medencében a felszín alatti áramlások
a mélyebb zóna, tehát hazánk területe felé haladnak. A Kárpátmedence jelentős része a termálvizek szempontjából úgynevezett
kiáramlási területnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a Kárpátok és az
Alpok előterében a földbe szivárgó vizek nagy része itt jut el olyan
mélységekig, ahol felmelegedve termálvízzé alakul.”
A termálvizek igen változatos mélységben találhatók az ország különböző pontjain. A felső-pannóniai korú homokkövek,
amelyek víztároló és szállítóképessége különösen jó, a legmélyebb
pontjukon 2500 méter mélyen helyezkednek el, belőlük pedig
90-100 Celsius-fokos víz is nyerhető. És ez még nem is a legmelegebb, hiszen a még mélyebben, 4-5 kilométeres mélységben fekvő
karbonátos kőzetekben a víz hőfoka elérheti a 200 Celsius-fokot
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is. Az olvasó most talán felkapja a fejét, hogy hogyan lehet folyékony víz a víz 100 Celsius-fokos forráspontja fölött. Nos, a forráspont a nyomástól függ, minél nagyobb a nyomás (márpedig több
kilométeres mélységben a föld alatt igen nagy), ott a forráspont
is megemelkedik. Ezért a felszín alatti termálvízkészletek hazánk
alatt folyékony halmazállapotúak. Ahogy a kútban a felszín felé
közelednek, csökken a nyomás, és a felszínen, ha a hőmérséklete
meghaladja a 100 fokot, gőzként tör föl.

Mi fűt, ha nincs vulkán?
A termálvízképződést tovább segíti, hogy hazánkban nagy a geotermikus gradiens, ahogy haladunk lefelé, gyorsan nő a hőmérséklet. Öt-hatszáz méteres mélységben a legalább 30 Celsius-fokos
hőmérséklet teljesen általános, márpedig ettől tekintik a felszín
alatti vizet termálvíznek. A porózus, üledékes kőzetek és a karsztos
mészkő tehát kiváló menedéket nyújtanak a vizeknek, ugyanakkor
ezek nem magyarázzák azt, hogy miért melegszik fel a víz. Laikusként azt gondolhatnánk, hogy a termálvízképződés és a felszín
alatti vulkanizmus szorosan összefügg. Ez nem alaptalan feltételezés, hiszen például Izlandon vagy a Yellowstone Parkban pontosan
erről van szó – a felszínhez közeli kamrákban összegyűlő magma
melegíti a kőzetrepedésekben forrongó vizet. Magyarországon
azonban korántsem ilyen egyszerű a kérdés.
„Hazánkat kevésbé az erős vulkanizmus, inkább a litoszféra vékonysága és a meleg asztenoszféra felszínhez való közelsége teszi
termálvízben gazdag országgá. Így ugyanis könnyebben felfűtődik
a vízkészlet” – folytatja Buday Tamás.
A vulkanizmus hatását ugyanis annak ellenére sem lehet kizárni, hogy hazánk területén ma már nincsenek aktív tűzhányók.
16-11 millió évvel ezelőtt több vulkán is működött az Északi-
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Litoszféra: A Föld külső rétege, amely a földkérget és a földköpeny legfelső rétegeit foglalja magába. Szilárd kőzetek
alkotják, átlagos vastagsága 70-150 kilométer.
Asztenoszféra: A litoszféra alatti réteg, a képlékeny felső
földköpeny alkotja. Alsó határa 410 kilométer mélyen van,
felületén úsznak a litoszféra kőzetei.

középhegységben. Kialakulásuk összetett lemeztektonikai folyamatokra vezethető vissza, és ugyanezek a folyamatok állnak a litoszféra elvékonyodása hátterében is (ezáltal közelítve a meleg asztenoszférát a felszínhez). Ugyanakkor vannak feltorlódott kőzetek
is a mélyben, ami éppen a kompresszióra, a medence összenyomódására utal. Összefoglalva: Magyarország geotermikus adottságait
több, részben párhuzamosan lezajlott folyamat formálja.
A kialakulás mechanizmusától függetlenül is fontos a termálvízkészlet állapotának folyamatos monitorozása, hiszen csak a pontos ismeretek birtokában ítélhetjük meg, hogy a tevékenységünk, esetleg az éghajlat vagy más külső hatások befolyásolják-e
a vízkészlet viselkedését, mennyiségét. Buday Tamás arra hívja fel
a ﬁgyelmet, hogy a termálvíz sokkal régebbi, mint azt gondolnánk.

Letűnt korok vízi lenyomatai
„A termálvízkészlet jelentős része az üledékes kőzetek keletkezésekor
záródott be. Vagyis korántsem arról van szó, hogy a lehulló csapadék gyorsan leszivárog a mélybe, ahol gyorsan felmelegedve azon-

nal kitermelhetővé válik – érvel a hidrogeológus. – Tehát ahogy az
egykori folyó deltatorkolatában lerakódott a homok, a szemcsék közötti víz is beszorult a kőzetbe, amikor rárakódtak az újabb rétegek.
Ez Magyarországon 4-8 millió évvel ezelőtt volt általános.”
Ez nem jelenti azt, hogy a kőzetképződés után nem történik
vízkicserélődés a mélyben. Egyrészt az alsóbb rétegekből a nagyobb nyomású és nagyobb ásványianyag-tartalmú vizek torlódnak felfelé, másrészt valamennyi csapadékvíz is lejut idővel a termálvízkészletbe. Azonban ez mit sem változtat a tényen, hogy
az akár két kilométer mélységből kitermelt termálvizeknek közvetlen és gyors utánpótlásuk nincsen; magyarán amit kiveszünk a
készletből, annak helyén hiány keletkezik. Ezért elsőrendű kérdés
a fenntarthatóság. Hogyan érhetjük el, hogy még sokáig élvezhessük a termálvízkincs adományait anélkül, hogy teljesen kimerítenénk, és ezzel tönkretennénk a forrást?
A termálvíz-kitermelés lokális nyomáscsökkenést eredményez
a mélyben. A lecsökkent nyomás miatt a környező kőzetekből víz
áramlik a „kiürített üregbe”, emiatt pedig látszólag szinte sosem
merül ki teljesen egy kút. Ez azonban csalóka optimizmussal tölt
el sokakat.
„Az odaáramlás elhiteti az emberrel azt, hogy a termálvízkészlet praktikusan végtelen, hiszen bármennyit is veszünk ki belőle,
a mennyisége csak csökken, de a víz nem apad el teljesen. Ez az
illúzió sokszor megakadályozza a hatékony lépések megtételét
a fenntartható használat érdekében – állítja Buday Tamás. – A nyomáscsökkenés miatt a kőzet tömörödhet is, csökken a pórustere,
ami rontja a vízmegtartó képességét. Magyarország összes pontján nem fúrhatunk kutakat, így azt kell elérnünk, hogy a meglévő
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kutak térségében megfelelő maradjon az utánáramlás. Egy kút
használhatatlanná válásához nem kell teljesen kimerülnie. Elég,
ha olyan alacsonnyá válik a nyomás, hogy már csak gazdaságtalanul, nagyon megemelkedő költségek árán működtethető. Általánosan fogyatkozik a termálvizek mennyisége. Lokálisan akár jelentős hozamcsökkenés is elképzelhető. Ugyanakkor néhány éve megszüntették a visszasajtolási kötelezettséget, arra hivatkozva, hogy
a kitermelés dacára sem csökken a termálvíz mennyisége, holott
a fogyás bizonyított tudományos tény.”
A termálvíz ősisége és csekély felszíni utánpótlása abból a szempontból előny, hogy a felszíni klíma és a csapadékmennyiség ingadozásai nincsenek igazán hatással állapotára, mennyiségére. Annak
ellenére, hogy nap mint nap dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok,
súlyosbodnak az aszályok és csökken rekordmélységbe folyóink
vízállása, a termálvizet ezek alig befolyásolják. Elképzelhető, hogy a
hosszan tartó szárazságok vagy kivételesen hosszú csapadékos időszakok hosszú távon hatnak a mélyben lévő vizek mennyiségére;
ahogy haladunk lefelé, ezek a hatások gyengülnek, és egyre később
jelentkeznek. A megnövekvő időtáv miatt pedig a kompenzációs
mechanizmusoknak lehetőségük van ellensúlyozni a hatást.

A fürdőké az elsőbbség
A termálvizek alapvetően kétféleképpen hasznosíthatók: energetikai és balneológiai (fürdőzési) célra. Azt gondolhatnánk, hogy
e célok egymás konkurensei lehetnek, hiszen ugyanazt a véges
forrást használják. Nem kellően körültekintő tervezés esetén ez
a probléma nem kizárható, általában mégis sikerül összeegyeztetni
az érdekeket.
A legtöbb fürdőzési célú termálvizet adó kút vizének hőmérséklete 40–60 Celsius-fokos. A 40 fokosnál melegebb
termálvizeknél a többlethő kiválóan hasznosítható fűtésre. Így manapság már nem nagyon lehet elválasztani
a termálvíz balneológiai és energetikai hasznosítását.
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„A legtöbb fürdőzési célú termálvizet adó kút vizének hőmérséklete 40–60 Celsius-fokos. A 40 fokosnál melegebb termálvizekhez
(amelyeket az emberi szervezet már nem igazán visel el) régebben
hideg vizet kevertek, de aztán rájöttek, hogy a többlethőt kiválóan
lehet hasznosítani fűtésre – érvel Szanyi János. – Így manapság már
nem nagyon lehet elválasztani a termálvíz balneológiai és energetikai hasznosítását. A legtöbb esetben ugyanis a túl meleg vízzel
legalább a fürdőt magát fűtik, majd ezután engedik a medencébe.
A termálvíz két hasznosítási formája jól megfér egymás mellett, ha
már a tervezéskor ﬁgyelnek arra, hogy az egyik ne a másik kárára
történjen. A jogszabályok szerint pedig általában a balneológiai
hasznosítás élvez elsőbbséget.”
Ennek oka, hogy a fürdési célú hasznosítás a legtöbb helyen
jóval előbb kezdődött, mint az energetikai. A hatósági engedélyek kiadásakor az egyik legfontosabb szempont, hogy az újabb
beruházás megvalósításával ne sérüljön a már korábban hasznosítani kezdett felszín alatti víztest. Az újabb kutak megnyitása
előtt mindig le kell határolni azt a területet, ahonnan a meglévő
kutakba folyik a víz a felszín alatt, és meg kell határozni azt is, hogy
ezek a kutak mekkora nyomás- és ezzel együtt vízszintcsökkenést
képesek elviselni. Az új kút engedélyezése előtt a beruházóknak
hidrogeológiai modellezés igénybevételével igazolniuk kell, hogy
az új kút nem fogja jelentősen (a határérték általában egy méter)
csökkenteni a meglévő rendszerek vízszintjét. Szanyi János szerint
e lehatárolt odaáramlási zónák (szakszóval védőidomok) sugara
meglehetősen változatos, de homokkövekben nagyjából 2-3 kilométer a kúttól mérve. Vannak térségek Magyarországon, ahol
a meglévő kutak már most is igencsak próbára teszik a felszín alatti
vízkészletet. Szentes térségében például egy tíz kilométeres körön
belül nagyjából negyven kút üzemel, ezek egymásra hatása már
igen jelentős. Ott egy újonnan fúrt kút már zavart okozhat a meglévő rendszerek termelékenységében.
„A termálvíz eltérő célú kitermelései ritkán kerülnek konﬂiktusba egymással. Ennek fő oka, hogy ezek legtöbbször földrajzilag és
időben is elkülönülnek egymástól. Ahol mindkettő működik, például Szeged térségében, ott viszont a tervezésnél ezt a körülményt
ﬁgyelembe kell venni. Általában ilyenkor eltérő mélységekből veszik ki a vizet, és a kitermelt mennyiséget is visszafogják – mondja
Buday Tamás. – Segít az is, hogy míg a fürdőnek inkább nyáron,
a fűtési célú kitermelésnek télen van szüksége a vízre. De a kettős
célú hasznosítás ötvözése is elterjedt: a kitermelt 90 Celsius-fokos vizet először fűtésre használják, mivel a fürdőnek úgyis csak 40 fokos
vízre van szüksége.”
A magyar termálvízkészletek kellően mélyen vannak ahhoz,
hogy a felszínről kiinduló szennyezések jelentősen nem veszélyeztethetik őket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy immunisak lennének a felszíni hatásokkal szemben.
„A fürdők által használt termálkutak a legtöbb esetben ezerméteresek vagy még annál is mélyebbek, így a felszíni szennyezések
nem igazán tudnak lehatolni a mélyükre. Ez alól kivételt képeznek
a források, amelyeket például a Hévízi-tó alatt vagy a budai hegyekben találhatunk – magyarázza Szanyi János. – Utóbbiaknál
kritikus jelentőségű a szennyezések megelőzése. A legtöbb termálkút esetében igazából az utánpótlódás kérdése a meghatározó
a fenntarthatóság szempontjából. Természetesen a felszíni vizek
folyamatosan szivárognak le ebbe a mélységbe is, a folyamat mindmáig tart. Attól tehát nem kell tartani, hogy a termálvizek egyszer
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csak elfogynak. Ugyanakkor, ha túlzott mértékben nyerjük ki e vízkészleteket, az utánpótlódás ezzel már nem tud majd lépést tartani, és a vízszintek jelentősen is csökkenhetnek.”

Környezetszennyező természetes termálvíz?
A termálvíz-kitermelés komoly környezeti terhelést is okoz, amit
nem könnyű belátni. Ez nem csoda, hiszen a környezetszennyezés szinte kizárólag az ember ipari tevékenysége következtében
létrejött anyagokkal összefüggésben kerül szóba. A „mesterséges”
anyagok szennyezik a környezetet – tartja a közvélekedés –, miközben a „természetes”, emberi közreműködés nélkül létrejött
vegyületek és anyagkeverékek biztonságosak, sőt általában hasznosak is. Itt azonban nem ez a helyzet. A mélyben lévő kőzetek
kémiai összetétele teljesen különbözik attól, amit a felszíni élővilág
kedvel és elvisel. Így az elhasznált, majd a felszíni vizekbe engedett
termálvíz – benne számos oldott vegyi anyaggal – adott esetben
kifejezetten mérgező lehet bizonyos élőlényekre nézve. Emiatt
a fontos és környezettudatos termálvíz-felhasználás elengedhetetlen lépése a hulladékvíz kezelése.
„A termálvizek olyan mélységből származnak, ahol érintkezhetnek a Föld szénhidrogénkészletével – mondja Buday Tamás. – Így
magas lehet bennük a mérgező szerves szénvegyületek, például
fenolok mennyisége, vagy a nagy oldottanyag-tartalom miatt
akár a nátrium vagy a kloridion koncentrációja miatt kedvezőtlen
a felszíni vizekbe vezetésük.”
„A termálvíz-hasznosítás megannyi környezetvédelmi, fenntarthatósági problémáját megoldaná a visszasajtolás, azonban ennek
nemcsak technikai, hanem jogszabályi akadályai is vannak. A homokkőbe valóban nem egyszerű visszasajtolni a vizet, jól tervezett
és megépített kutakra van hozzá szükség, és tudomásul kell venni,
hogy ennek költségei vannak. A visszasajtoló kút esetenként többe
kerül, mint a kitermelőkút – érvel Szanyi János. – Ha csak egy célra

hasznosítjuk a termálvizet, a visszasajtolás költségei nagyon lassan
térülhetnek meg. De ha több körben, különféle célokra hasznosul
a víz, már nyereségesebben működtethető a rendszer, és a költségek
14-15 év alatt megtérülhetnek. A visszasajtolás nem mindig lehetséges, ugyanis a balneológiai céllal hasznosított vizet a jogszabályok
szerint tilos visszasajtolni, bár e szabályozás észszerűsége véleményem szerint megkérdőjelezhető.”
Azt a vizet, amelyben már egyszer emberek fürödtek, azért tilos
visszasajtolni a földbe, mert belekerülhettek az ember testfelületén
élő mikroorganizmusok. Furcsa kimondani, de gyakorlatilag arról
van szó, hogy az emberek beszennyezték a vizet. Szanyi János ezt
nem tartja indokoltnak, hiszen a Duna vize is tökéletesen megtisztul, miközben néhány hét alatt átszivárog a kavicságyon, így feltételezhetően a másfél kilométer mélységbe sajtolt termálvíz is megtisztulna, mire – akár évezredekkel később – újra a felszínre jutna.
Nem beszélve arról, hogy a mélyben gyakran a forráspont fölé melegszik, és a legtöbb élő szervezet ilyen körülmények között elpusztul. Ennek ellenére a jogszabályok szerint visszasajtolni nem lehet,
emiatt a fürdési céllal hasznosított, használt termálvíz a szennyvízcsatornába (illetve rosszabb esetben közvetlenül a felszíni természetes vizekbe) kerül. Ily módon feltételezhetően sokkal hamarabb
visszajut az ivóvízbázisba, mint ha visszasajtolnánk a föld alá.
Összefoglalásképpen kijelenthetjük, hogy a termálvízkincs egyelőre ellenáll a globális felmelegedésnek, illetve a szárazzá és kiszámíthatatlanná váló időjárás viszontagságainak. Most kell azonban
okosnak lennünk, hogy ez az ellenálló képesség a jövőben is megmaradjon.
„Az éghajlatváltozás hatásai jelenleg még kimutathatatlanok
ilyen nagy mélységben, de ha sokáig, évtizedeken vagy évszázadokon keresztül jellemzőek maradnak ezek a szárazabb időjárási viszonyok, akkor hosszú távon már befolyásolhatja a termálvízkészleteket
– állítja Szanyi János. – Azonban észszerű, környezettudatos hasznosítással még évszázadokig rendelkezésre fog állni a termálvíz.” ¡
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Felismerhető lesz
az Alzheimer-kór
Az Alzheimer-kórt a legalattomosabb betegségek között tartják számon, és bár
gyógymód eddig nem volt ellene, a megfelelően betanított mesterséges intelligencia
segíthet a kór korai felismerésében, ezáltal
pedig a jövőben egy sor tünete enyhíthető,
előrehaladása lassíthatóvá válik.

mazó felvételekből álló kontroll során a rendszer 100 százalékos
találati arányt ért el az Alzheimer-kórra utaló jelek detektálásában
– hat évvel a végleges klinikai diagnózis előtt. A tervek szerint az
MI-t a glükózfelvétel mellett más markerek felismerésére is betanítják. Annak ellenére, hogy az ezzel kapcsolatos fejlesztések
egyelőre korai fázisban vannak, a kutatók abban bíznak, hogy a
jövőben az így betanított mesterséges intelligencia komoly segítséget nyújthat a betegség korai felismerésében. ¡

A

z egyesült államokbeli Berkeley Egyetem radiológiával és big
datával foglalkozó kutatócsoportjai által publikált tanulmány
szerint a mesterséges intelligencia (MI) a megfelelő betanítás után
képes lehet korai szakaszban felismerni a betegséget. A kutatás során egy PET képalkotó eljárással készült felvételeket tartalmazó,
2100 mintás adatbázison dolgoztak egy mélytanuló algoritmus segítségével. A felvételek speciálisan az agysejtek glükózfelvételének
és így anyagcseréjének a sebességét mutatták. A betanítás következtében az MI képes volt arra, hogy ennek a sebességnek egészen
apró változásait is felismerje az agy bizonyos régióiban. A kutatók
a legnagyobb eredménynek azt tartják, hogy a 40 pácienstől szár-

Hazugságvizsgáló a reptereken
Az iBorderCtrl nevű kezdeményezés keretében
A
hamarosan mesterséges intelligencia által vezérelt,
automatizált hazugságvizsgáló „ellenőrök” kerülhetnek az európai repterek határátkelő pontjaihoz.
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z Európai Unió által ötmillió euróból ﬁnanszírozott
programot fél évig tartó tesztprogram keretében
próbálják ki élesben Magyarországon, a magyar rendőrség felügyeletével. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
bizonyos helyszíneken egy mesterséges intelligenciával
felvértezett virtuális ellenőr állíthatja meg az utasokat,
akiknek különböző kérdéseket tehet fel, és a válaszok
során az arckifejezések elemzéséből állapítja meg, hogy
igaz-e, amit hallott. A kérdések egyebek között az utazás helyszínére, céljára vagy éppen a bőrönd tartalmára
vonatkozhatnak. Amennyiben a virtuális ellenőr úgy
érzékeli, hogy az alany nem mond igazat, egyre komolyabb kérdéseket tesz fel, majd egy idő után értesíteni
fogja a biztonsági szolgálatot. Ellenkező esetben egy
QR-kódot kap az utas, amivel át tud haladni a határon.
A hazugságvizsgáló még kísérleti fázisban van. Annak
ellenére, hogy a rendszer a főbb arckifejezéseken kívül jelenleg 38 mikroarckifejezést képes felismerni, és igazodik
az utazó neméhez, etnikumához és nyelvéhez, a teszteken
mindössze 76 százalékos volt a sikerességi rátája, de abban bíznak, hogy ezt 85 százalékra tudják majd növelni,
bár a hibahatár még így is jelentős lesz. A rendszert hazánkon kívül Litvániában és Görögországban tesztelik. ¡

stratégia, társadalmi és gazdasági hatások

Megalakult a Mesterséges
Intelligencia Koalíció
Magyarország mesterséges intelligencia (MI) stratégiájának kidolgozása lesz a kiemelt
feladata az októberben létrejött, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és novemberre már mintegy 124 magyar és nemzetközi nagyvállalat, hazai kkv
és startup vállalkozás, egyetemi és tudományos kutatóműhely, szakmai és közigazgatási szervezet által jegyzett Mesterséges Intelligencia Koalíciónak.

Forrás: Botár Gergely/kormany.hu

A

magyar és nemzetközi vállalkozásokat, egyetemeket, tudományos műhelyeket, szakmai- és
közigazgatási szervezeteket magába foglaló tömörülés célja, hogy hazánk Európa élvonalába
kerüljön, fontos tagjává válva a nemzetközi mesterséges intelligencia közösségnek. Az MI Koalíció feladata lesz a többi
között állandó szakmai és együttműködési fórum biztosítása az MI-fejlesztők, valamint a felhasználói oldalt képviselő
piaci és állami szereplők, illetve az akadémiai és szakmai
szervezetek között. A koalíció részt vesz Magyarország MIstratégiájának kialakításában, illetve az MI elterjedésével
összefüggő társadalmi és gazdasági hatások elemzésében.
A tét nem kicsi, felmérések szerint ugyanis az MI 2030-ra
13 300 milliárd euróval növeli majd a globális gazdaság teljesítményét. A hazai pénzügyi rendszer szereplői – önálló
fejlesztésekkel vagy pénzügyi technológiai cégekkel összefogva – is egyre gyakrabban alkalmazzák ezt a technológiát.
„A koalíció magalapításában ölt testet Magyarország
válasza a mesterséges intelligencia által generált kihívásokra,
platformot teremtve az ezen a területen dolgozó szervezetek együttműködéséhez” – hangsúlyozta Palkovics László
a Koalíció megalakulásakor. A tárcavezető arra is felhívta a
ﬁgyelmet, hogy napjainkban zajlik a negyedik ipari forradalom, melyet intelligens, döntésképes robotok jellemeznek.
Véleménye szerint lényeges, hogy ezekhez az intelligens
gépekhez hogyan viszonyulunk, és milyen jogi, gazdasági
válaszaink vannak az ennek kapcsán felmerülő kérdésekre.
A Koalíció elnöke Jakab Roland, az Ericsson regionális
igazgatója, az Információs Vállalkozások Szövetsége digitális
transzformációért felelős alelnöke lett, aki szerint „az innováció vezérelte fejlődésnek hullámai vannak, melyek megváltoztatják a világunkat”, és fontos, hogy ezeket a változásokat
úgy irányítsák a szakemberek, hogy azok pozitívak legyenek.
Mint fogalmazott, éppen ezért lényeges, hogy a piac, a tudo-

mány és az állam képviselői együtt gondolkodjanak. „A mesterséges intelligencia generálta szakmai, jogi és tudományos kérdésekre csak az érintettek
folyamatos párbeszéde révén születhet válasz” – húzta alá a Mesterséges
Intelligencia Koalíció elnöke.
A mesterséges intelligencián alapuló megoldások használata a jövőben számos előnnyel fognak járni. Életünk részévé válnak az önvezető
autók, nő a kiberbiztonság, és a tőzsdei folyamatok pontosabb előrejelzésétől az egészségügyi diagnosztikáig és megelőzésig számtalan olyan
fejlesztést fog hozni a mindennapokba, amelyek hatékonyabbá, biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik a jövőt. A koalíció működését,
melyhez további húsz szervezet jelezte csatlakozási szándékát, a Digitális
jólét program biztosítja. Az MI Koalíció november végén – lapzártánkat
követően – tartja első plenáris ülését, amelyen a tagok megválasztják
az elnökséget és megalakítják a munkacsoportokat. ¡

Az IT rovat szakmai támogatója a
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Szerző: Bencze Áron

Kikre lehet
veszélyes
a mesterséges
intelligencia?
Megdőlni látszik az elmélet, mely szerint a robotizáció kizárólag az egyébként
sem kedvelt, kimerítő fizikai munkákat váltja majd ki. Vajon mennyire van félnivalójuk a mesterséges intelligenciától a mostanában oly divatos influencereknek,
művészeknek vagy éppen a médiában dolgozóknak? A témát az egyik legnépszerűbb magyar youtuberrel, Szirmai Gergellyel jártuk körbe.

K

evesen gondolták volna, hogy már ebben az évtizedben
önvezető autókat fogunk tesztelni, az online megrendelt
ajándékainkat drónok szállítják a megadott címre, miközben csetbotokkal kommunikálunk. Ám a világ meghódítására induló mesterséges intelligencia (MI, az angol kifejezés
rövidítése AI) nemcsak a gazdaságot és a technológiai iparágakat
fogja teljesen megváltoztatni, hanem az egész társadalom működését is. A PricewaterhouseCoopers elemzése szerint nem kevesebb mint hétmillió brit munkáját vehetik el a robotok, és egyre
több területen válthatja ki a humán erőforrásokat a mesterséges
intelligencia. A tanulmány azonban arra is rámutat, hogy az MI
munkahelyet is teremt, méghozzá többet, mint amennyit kivált.
De vajon mely szakmák lehetnek vesztesei a kétkezi munkások
mellett a robotizációnak? És kiknek nem kell tartaniuk a virtuális
riválisoktól?
„A technológia fejlődésétől nem szabad rettegni, inkább azt kell
megvizsgálni, hogy miképp tudjuk hasznosítani a legújabb fejleszté-
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seket” – kezdte előadását Szirmai Gergely, aki Lexi AI Generation
elnevezésű nemzetközi verseny nyitórendezvényén osztotta meg
gondolatait a mesterséges intelligenciáról. Mint mondta, a média
gyakran olyan ősgonoszokként próbálja lefesteni a 21. század vívmányait, amelyek nemcsak rendkívül veszélyesek, de el is veszik a
munkánkat és a megélhetésünket. A több mint 400 ezres követői
táborral rendelkező youtuber a kialakult helyzetet egy példával
érzékeltetve úgy fogalmazott, az emberek teljesen elborzadnak,
amikor azt az állítást hallják, kifejlesztettek egy olyan tárgyat, melynek, ha megnyomják a gombját, azonnal meghal valaki. „Ilyenkor
szoktam ﬁnoman jelezni, hogy a pisztolyt már a 16. században is
ismerték Európában, mégsem halt ki az emberiség egyelőre” – fűzte
hozzá ironikusan. Véleménye szerint a semmivel sem helyettesíthető emberi tényező miatt bizonyos szakmák sosem lesznek igazán
veszélyben, az 1950-es évek óta létező és fejlődő mesterséges intelligencia pedig számos területen könnyíti meg az emberek életét.
Elsőként a közlekedés témakörét említette, ahol a belvárosi dugók
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A mesterséges intelligencia számos területen megkönnyítheti az emberek életét. A közlekedésben a belvárosi dugókat radikálisan
csökkenthetné, ha az autók időben indulnának el a zöld lámpánál, és felmérve a helyzetet, nem ragadnának a kereszteződésekbe.
De a gyógyászat, a navigáció az adatfeldolgozás is proﬁtál az MII fejlődésének köszönhetően.

radikális csökkenését eredményezhetné, ha az autók időben el is
indulnának a zöld lámpánál, és felmérve a helyzetet, nem ragadnának a kereszteződésekbe. De a gyógyászat, a navigáció vagy éppen
az adatfeldolgozás is jócskán proﬁtált az elmúlt évtizedekben az MI
fejlődésének köszönhetően.

Új generáció, új kihívások
Szirmai előadásának fókuszában az inﬂuencerek és a mesterséges
intelligencia kapcsolata állt. De kik is azok az inﬂuencerek? A ﬁatalabb generációkat hatékonyan megszólítani tudó közösségi mé-

Kommunikáció egy virtuális asszisztenssel

Forrás: BGE

Az iLex Systems Zrt. és a globális IBM a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) szakmai támogatásával Lexi AI Generation elnevezésű nemzetközi versenyt hirdettek október elején a mesterséges intelligenciához kapcsolódó ötletek megismerése céljából. A versenyre beadott
pályázatban egy olyan virtuális asszisztenst kellett elkészíteni, amellyel akár a pályázó anyanyelvén értelmes üzleti vagy éppen jogi beszélgetés folytatható. A szervezők a résztvevők képzeletére bízták, miben kérik AI-asszisztensük segítségét jövőbeni munkájukhoz. A versenyre
12 országból több mint 2500 hallgató és tanár nevezett.
„A hallgatók személyesen tapasztalják meg, hogy a mesterséges intelligencia nem egy megfoghatatlan, elvont technológia” – fogalmazott
a nemzetközi versennyel kapcsolatosan Dietz Ferenc, a BGE kancellárja, aki a verseny nyitórendezvényén az IBM országigazgatójától,
Rehus Pétertől vehette át az AI Pioneer Díjat. Ezt a hagyományteremtő céllal alapított és első alkalommal átadott elismerést olyan közéleti
szereplők kaphatják, akik a mesterséges intelligencia használatának, elterjesztésének kiemelt, elkötelezett támogatói.
November 22-én a nemzetközi megmérettetés díjkiosztóján megnyitóbeszédet mondott
Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter, a fődíjat pedig Bárdos Kata nyerte
el a Brexit jogi hatásait bemutató információs
csetbottal. A Pécsi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karának hallgatója a díjátadó
után elmondta: azért esett a választása erre
a témára, mert az kifejezetten aktuális, és
a baráti körében is egyre több olyan van, aki
dolgozott az Egyesült Királyságban vagy épp
oda készül, így rengeteg kérdés merül fel
a témával kapcsolatban. A nemzetközi élmezőnyben más magyar sikernek is örülhettünk:
Varga Katalin, a BGE Gazdálkodási Karának
hallgatója által fejlesztett duális képzés információs csetbot Nemzeti különdíjat ért.
A díjátadó egyértelműen megmutatta, nem
csak az informatikusoké a jövő ezen a területen, hiszen túlnyomórészt jogászok, közgazdászok által fejlesztett csetbotok nyűgözték
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diumok véleményvezérei az évtized elején alakították át teljesen
a médiapiacot. A hosszú időn keresztül hegemóniát élvező televíziózás egyeduralma az internet fokozatos terjedésével megtört,
az okoseszközök térhódításával pedig teljesen új korszak kezdődött a tartalomfogyasztásban. Az 1990 után született korosztályt
nem alaptalanul nevezik digitális bennszülötteknek: médiatartalommal már szinte kizárólag okostelefonon vagy táblagépen
találkoznak, és közel kétharmaduk minimum három órát tölt
YouTube-os videók nézésével. És ami ennél is elgondolkoztatóbb,
a húsz év alatti ﬁatalok számára olyanok számítanak sztárnak, akik
jószerével egyetlen percet sem szerepeltek a televízióban. Mint
például Szirmai Gergely, Dancsó Péter vagy éppen Pamkutya.
A közösségi média személyiségei és rajongótáboraik között ráadásul jóval szorosabb a kapcsolat, mint a mainstream média celebei
esetében, hitelességük pedig a hirdetés sikerességét garantálja.
„Természetesen nincs értelme eltussolni, hogy reklámokból
élünk, azonban követőinket hamar elveszítenénk, ha kilóra megvehetnének bennünket” – hangsúlyozta az Innotékának Szirmai, akit
az inﬂuencerek sikereinek kulcsáról kérdeztünk. A recept egyszerű, a hitelesség alapkérdés, csak a személyiséggel és az értékrenddel valóban összeegyeztethető termékek promotálása hozhatja
hosszú távon az eredményeket. A Hollywood Hírügynökség nevű,
elsősorban ﬁlmes kritikákkal foglalkozó csatorna tulajdonosa korábban egy videójában arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a YouTube
a kötelező jellegű super-happy-fun-time világa, ahová sok ember
azért jár, hogy okuljon, értesüljön, véleményt hallgasson, ám a legtöbben kikapcsolódni vágynak. Ha nem vagy happy – folytatta –,
akkor is happynek kell látszani, ugyanis ez működik. És nemcsak
működik, de jól is proﬁtál, mert messze ez a legdinamikusabban
növekvő hirdetési piac, amely 2020-ra akár 5-10 milliárd dollárra
is bővülhet világviszonylatban. Ennek ismeretében nem csoda, ha
minél több új szereplő próbál pozíciót és népes követőtábort szerezni a közösségi média oldalain. Az új szereplőket jelen esetben
nemcsak újabb hagyományos youtuberek jelentik, hanem az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő digitális kreációk, azaz nem
hús-vér inﬂuencerek.

Az animált ﬁgurákat könnyen lehet nagyobb közönség számára is szimpatikusan megalkotni, és nagy előnyük, hogy a
virtuális kreatúrák sosem fáradtak – és nem is bakiznak. Bár
a mesterséges intelligencia még nem tart azon a szinten, hogy
teljes személyiségről beszélhessünk, a gépi tanulás segítségével a rendszerek hamar kiismerhetik, mit szeretnénk hallani,
ennek megfelelően az „elvárt gondolatokat” fogják közvetíteni
a felhasználónak. (A képen a Hszinhua kínai állami hírügynökség virtuális bemondója.)

is bakiznak. Azt is elmondta, hogy a csatorna működtetőin kívül
ugyan senkinek sem engednek betekintést az ott folyó munka
hátterébe, ám az nyilvánvaló, hogy rengeteg feladat hárul készítőire. „Ugyanúgy meg kell írni a szövegeiket, le kell gyártani a megfelelő algoritmusokat, meg kell alkotni a szükséges posztokat és ki
kell találni az eseményeket” – sorolta a teendőket az inﬂuencer,
aki a jövőt illetően mégis optimista. Mindezt arra alapozza, hogy
a mesterséges intelligencia még nincs azon a szinten, hogy teljes
személyiségről beszélhessünk. „Ezzel szemben az embernek van
humorérzéke, unikálisak vagyunk és kiszámíthatatlanok, ezt az
emberi oldalt egyelőre nem tudja kiváltani semmi” szögezte le,
hozzátéve: a technika adta fejlődéseket ő is használja munkája
során. Az optikai, szoftver- és szenzoros fejlesztéseknek köszönhetően rohamosan felgyorsult a tartalomgyártás sebessége, ami
azonban – ﬁgyelmeztetett – továbbra sem mehet a személyiség
rovására. Az emberi oldal fontossága ellenére komoly problémát
jelenthet, hogy a gépi tanulás segítségével a rendszerek hamar kiismerhetik, mit szeretnénk hallani, ennek megfelelően az „elvárt
gondolatokat” fogják közvetíteni a felhasználónak. Összehasonlításul: míg egy gyermeknek évek kellenek, hogy elsajátítsa az alapvető képességeket, addig az MI esetében ezt a fejlődési folyamatot
órákban vagy napokban lehet mérni.

Szimpatikusabb vs. emberi
Annak ellenére, hogy Lil Miquela nem egy létező személy, hanem
digitális kreáció, mégis húsz év körüli lányként mutatja be mindennapjait másfél millió követőjének az Instagramon: nap mint nap
látható, hol nyaral, milyen ruhákat hord, vagy mivel tölti a szabadidejét. Teszi mindezt úgy, hogy eközben számos jól ismert brandet
reklámoz. A robotikára és mesterséges intelligenciára szakosodott
Los Angeles-i Brud cégnél a hírek szerint egy szerkesztőségnyi ember felel az előbb említett tartalmakért, és Miquela az „önmegvalósítás útjára lépve” 2017 óta zenei karrierbe is kezdett. A tervek
szerint a jövőben egy gépi tanulási rendszer veszi át a feladatok
nagy részét, így sok tekintetben önálló életre is kelhet a virtuális
Instagram-sztár.
„Hasonló utat járnak be az anime Youtube-csatornák vagy a
gyerekek körében hatalmas népszerűséget élvező Barbie Channel
is” – mutatott rá az MI térhódítására Szirmai, aki szerint egy animált ﬁgurát könnyen lehet nagyobb közönség számára is szimpatikusan megalkotni, és ami igazán nagy előnyük a gyarló emberekkel szemben, hogy a virtuális kreatúrák sosem fáradtak – és nem
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Nem mindenki lehet nyugodt
Idén ősszel a mesterséges intelligencia a médiamunkások köreiben is elkezdte szedni „áldozatait”. A Guardian brit napilap nemrég arról írt, hogy – szakítva a hagyományokkal – már nem élő
ember olvassa be a Hszinhua kínai állami hírügynökség kínai és
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angol nyelvű híradóiban a híreket. A csatorna eredeti hírolvasója,
Cseng Csao virtuális hasonmása az alábbi bemutatkozással kezdte meg pályafutását: „Nemcsak 24 órában, az év 365 napján leszek
az Ön társa, végtelen számban lemásolható vagyok, végtelen helyszínen hozom el Önnek a legfrissebb híreket.” A kínaiak szerint a
virtuális bemondó legnagyobb előnye, hogy bármikor és bárki helyett képes elvégezni a munkát, emellett költséghatékony is, így a
Hszinhua hírügynökség jóval olcsóbban állíthatja elő a jövőben a
klasszikus híradós tartalmakat. A mesterséges intelligencia tanulmányozta egyebek mellett az élő hírolvasó hangsúlyát, mozdulatait és mimikáját is, ennek köszönhetően nem egy közömbös arc,
hanem „élethű” megjelenésű hírolvasót lát a néző a képernyőn.
A technológia egyelőre nem tökéletes, elsősorban a szájmozgás
szorul némi korrekcióra, ám a digitális hírolvasók folyamatosan
fejlesztik magukat.
Apró jelek utalnak már arra is, hogy a digitális világ fejlődése hatással lehet a reklámpiac jövőjére is. Az utóbbi évek egyik
legformabontóbb kampánya a Louis Vuittonhoz köthető, miután
az 1854-ben alapított francia divatház reklámarcának nem egy
híres színészt vagy topmodellt, hanem a Final Fantasy nevű játék
rózsaszín hajú, szamurájkarddal hadonászó főszereplőjét, azaz
egy virtuális karaktert választott. Meglepő módon még a művészetek sem maradhatnak ki a felsorolásból. Hugo Caselles-Dupre
számítógépmérnök – gyerekkori barátaival közösen – dolgozta ki

a Generative Adversarial Network nevű algoritmust, mely már
létező festmények adatbázisa alapján hoz létre új képeket. A valós
érzelmeket hiányoló festők hangos kétkedése ellenére, Nicolas
Laugero-Lasserre párizsi gyűjtő tízezer dollárt ﬁzetett idén ősszel
a mesterséges intelligencia által gyártott egyik alkotásért.

Értéket teremteni
Szirmai Gergely az inﬂuencerek kitörési pontját ﬁrtató kérdésünkre úgy válaszolt: „A folyamatos technikai újításoknak köszönhetően egyre közeledünk a televíziós műsorgyártás színvonalához.”
Véleménye szerint a szakma így végre elmozdulhat a klasszikus
celebritásoktól, és képes lesz visszatérni a tehetség és az egyedi
tartalomgyártás mezejére, ahol valódi értékek jelenhetnek majd
meg. Azt reméli, hogy a jövőben vissza fognak szorulni azok, akik
alapvetően kinézetüket vagy extrémitásukat használják, ami önmagában még nem minőség. „Az igazi inﬂuencerek ugyanis változatlanul azt keresik, hogyan lehetnek mások, mint a többiek, hogy
lehetnek igazán egyediek, mert ez az, ami a szakterület valódi értékét jelenti” – állítja. A jövő kérdése tehát elsősorban az lesz: valós – és remélhetőleg értékes – embereket fogunk-e követni, vagy
pusztán „digitális tartalmakat”? És nagyon úgy tűnik, ezt a kérdést
feltehetjük többek között a híradósok, a festők és a modellek esetében is… ¡

Forrás: Reuters/Christian Hartmann
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Szerző: B. Á.

Kisvállalkozói
szoftvercsomag
A Saldo Zrt. Magyarországon egyedülálló funkcionalitással, webes alapon fejlesztett ki kisvállalkozók és könyvelők számára számviteli szoftvercsomagot
– tudtuk meg dr. Balogh Ákos vezérigazgatótól. A termékfejlesztés részleteiről
és a jövőbeli tervekről Miklósy Miklós informatikai igazgatót is megkérdeztük.
nerintézményévé vált, amit egy 2018ban felállított országos rangsorban elért
ötödik helyezés is alátámaszt.

Dr. Balogh Ákos

A Pénzügyminisztérium eredetileg ügyvitelszervezéssel foglalkozó intézete az
elmúlt évtizedekben milyen új területekkel bővítette portfólióját?
– DR. BALOGH ÁKOS: Jelenleg öt, egymástól független üzletágat működtetünk. Az informatika mellett jó ideje
markáns szerepet töltünk be az adótanácsadás, a könyvkiadás, a felnőttképzés és közbeszerzés területén is. A könyvelői szakma számára teljessé vált a szolgáltatási portfóliónk, melynek köszönhetően több mint tízezer szerződött ügyfelet jegyzünk az egyéni vállalkozóktól
egészen a több milliárd forintos árbevétellel rendelkező multinacionális vállalatokig. A társaság az elmúlt közel hat
évtized alatt Magyarország egyik vezető,
minősített és elismert tanácsadói part-
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Korábban elsősorban az államháztartási
szektor szereplőinek és a nagyvállalatoknak kínáltak komplex, testre szabható szoftvermegoldásokat. Milyen alternatívát tudnak nyújtani a kisvállalkozásoknak?
– MIKLÓSY MIKLÓS: Néhány évvel ezelőtt kezdtük el kifejleszteni a technológiai alapjait annak a szolgáltatásnak,
amellyel azokat az ügyfeleinket kívánjuk
megszólítani, akiknek egyszerűbb könyvelési megoldásokra van igényük. Kisvállalkozói szoftvercsomagunk így felhasználói dokumentációk alapján – oktatási
és bevezetési szolgáltatás nélkül – is gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhető,
és mivel webalapú megoldás, komolyabb
informatikai környezetre sincs szükség.
Ez az újszerű, felhőszolgáltatást is tartalmazó szemlélet teszi lehetővé, hogy a
programba – tértől és időtől függetlenül –
lehet információkat bevinni vagy lekérdezni, a szoftver védelméről pedig minden tekintetben a Saldo gondoskodik.
A fejlesztés során lényeges szempont volt
a rendszerkapcsolatok megteremtése, azaz a más szoftverekkel való széles körű
kompatibilitás. Hazai fejlesztésű termékünk nemcsak egyéni és kisvállalkozók
számára jelenthet megoldást, de könyvelőirodáknak is kitűnő választás.
Bővíthető a szoftvercsomag szolgáltatási köre?
– M. M.: Egyelőre az út elején járunk, termékünk – melyet a jövőben más tartalmi

it

Miklósy Miklós

elemekkel is tervezünk kiegészíteni – elsősorban a számviteli és adózási témaköröket fedi le. Szándékunk a felhőben
például tárhelyszolgáltatást, egyszerűbb
informatikai megoldásokat – levelezés/
naptár, kezelés/csoportmunka kiszolgálás – fejleszteni, hogy végeredményben egy komplex irodai informatikai
platformot tudjunk nyújtani felhasználóinknak. A hangsúly a komplexitáson
van, hiszen üzletágainkra támaszkodva
a többi között adótanácsadással is támogatni tudjuk ügyfeleinket. Terveink
szerint szoftvercsomagunk a folyamatos
bővülésnek köszönhetően néhány éven
belül le tudja váltani a korábbi nagyobb
rendszereinket is. ¡

Dag O. Hessen – Thomas Hylland Eriksen • Philip C. Almond • Kőnig Frigyes

Dag O. Hessen –
Thomas Hylland Eriksen

A versengés
paradoxonjai

amely a lankadókat ledobja magáról.
Az evolúció törvényeit már jól ismerjük, ám nem csupán az élőlények vagy
a gének között zajlik a kegyetlen verseny, hanem az ember életének minden vonatkozását áthatja. Így a könyv
nemcsak a szarvas agancsáról vagy
a paradicsommadár farktolláról szól,
hanem a sportról, a piacról, a technológiáról, de még a kultúráról is.
A biológus és szociálantropológus
szerzőpáros megmutatja, hogy bármilyen irányt is vehet a kultúránk, a felszín
alatti biológiai alapelvek könnyedén
felismerhetők maradnak. •

Evolúciós folyamatok
a mindennapokban

Typotex Kiadó
A versengés nélküli világ egyszerűen elképzelhetetlen. Aki nem száll be,
lemarad. Aki beszáll, és ügyes, előnyre
tesz szert – gondolnánk. Hiszen a sokat
emlegetett fejlődésen azt értjük, hogy
a jobb előrébb kerül, pedig valójában
csak a pozícióját őrzi meg. A verseny
terepe ugyanis egy olyan futópad,

Philip C. Almond

Élet a halál után
A túlvilág rövid története

önnön mulandóságunk riasztó és
felfoghatatlan, inkább azoké, akiket
szeretünk. Ez a könyv azokat a gyakran makacs, néha kiemelkedően kreatív
eszméket mutatja be, amelyek a test
feltámadásának és a lélek halhatatlanságának kettősségével foglalkoznak.
Figyelemre méltó és izgalmas utazás
a vallástörténet, a filozófia, a történelem és az irodalom világába. •

Corvina Kiadó
Az élet vége. Ki ne foglalkozott volna
már ezzel a kérdéssel, ki ne gondolt
volna arra, mikor jön el és mi lehet
utána? Egy biztos: a halál gondolata
évezredek óta összekapcsolódik egy
meghatározó fogalommal – a reménynyel. Talán nem is arról van szó, hogy

Kőnig Frigyes

rajzolnak 16. századi történelmünk
katonai építészetének állapotáról.
A kötet a szerző szabadkézi rajzainak
gyűjteménye és a várak, erődök bemutatása Turco anyagának, a korabeli
rajzoknak és a régészet eredményeinek tanulmányozása alapján.
Az erődítmények négy csoportba
rendezve – központi erődök, várak,
kolostorerődítmények és várrá alakított
templomok –, találhatók a könyvben,
mindez úgy, hogy a hadmérnök által
bejárt várak korabeli állapotukban
láthatók. •

Végvárak a Magyar
Királyságban
Cser Kiadó
A török háborúk elmúltával a végvárak katonai szerepe megszűnt, lerombolták vagy pusztulni hagyták őket,
némelyik maradványát beépítették,
így átépítve maradtak az utókorra.
Giulio Turco olasz hadmérnök korabeli
felmérései igen gazdag, színes képet

lapozó
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tartósítási technika, gőzölős eszpresszógép

Szerző: Stöckert Gábor

A kávé szerelmese
 Az Illycafè első fémdobozos
kávéja 1934-ből

Forrás: illy.com

A kávé előtt az „olasz” jelző általában minőséget jelent, és nagyon sokat tett ezért egy
magyar származású feltaláló-vállalkozó, Illy
Ferenc. Ismerős lehet a név, mert cége, az
Illycaﬀè máig alapítója vezetéknevét használja a logójában. De az Illy kávé nemcsak
azért él minőségi italként a köztudatban,
mert a vállalat kizárólag a robustánál jobb
minőségű arabicával dolgozik, hanem egykori cégvezetője találmányai révén.

Illy Ferenc

Illy Ferenc 1892-ben született Temesváron, magyar-német családba. A helyi középés szakiskola elvégzése után, 22 évesen besorozták a Monarchia hadseregébe. Megjárta az első világháború több csatáját, és
a harcokat túlélve Triesztben telepedett le.
Oda eredetileg azért ment, mert meglátogatta a nővérét, de a kikötővárosban megismerkedett későbbi feleségével, így Trieszt
lett az otthona, egészen 1956-ban bekövetkezett haláláig.
Illy könyvelőként keresett és talált munkát kakaó- és kávépörköléssel foglalkozó cégeknél. Az élelmiszeripar hamar beszippantotta, és a kávé szerelmese lett. Szabadidejében kísérletezett; leginkább az eszpresszó
érdekelte, amit akkoriban forró vízzel készítettek. Illy Ferenc – akkor már Francesco Illy –
egy jó nevű helyi pörkölőcéggel, a Hausbrandttal szerződött, hogy kiteljesíthesse
ötleteit, majd 1933-ban önállósodott, és
megalapította az Illycaﬀèt.
Illy két újítással forradalmasította a kávéfőzést, és mindkettő érvényes a mai napig.

Az egyik a pressurization nevű tartósítási
technika, amelyet részben a kényszer szült.
A magyar eleinte úgy állapodott meg, hogy
a Hausbrandt szállítja a kávét Triesztbe,
ő meg a városon kívülre. Csakhogy a pörkölt kávé a levegővel érintkezve hamar elveszítette aromái nagy részét. Illy ezért nagy
nyomás alatt nitrogénnel helyettesítette
a kávéban levő oxigént, a gáz pedig hosszú
hónapokig megőrizte a kávé frissességét.
A technológia alakította ki a máig emblematikus Illy-kávécsomagolást is: a nyomás
megőrzése érdekében fémdobozokban kellett szállítani a terméket, ami Illy ötletének
köszönhetően hamar kiemelkedett a rivális
kávémárkák közül. A vállalkozó másik találmánya az 1935-ben szabadalmaztatott,
Illetta fantázianevű kávégép volt, amely az
eszpresszót helyezte új alapokra: nem forró vízzel, hanem nagy nyomáson a kávéra

Az első Illy-kávépárna
1974-ből

engedett vízgőzzel főzte a kávét, így az aromák jobban kioldódtak, és sűrűbb, markánsabb zamatú kávé születhetett. Lényegében
az Illetta működési elvét használja ma is
minden gőzölős eszpresszógép.
A napjainkban 140 országban ismert
Illycafèt ma is Illy Ferenc leszármazottai irányítják. Ferenc ﬁa, Ernesto méltó volt apja
örökségéhez: élelmiszer-kémikusként egész
életében a kávét kutatta, publikációkat írt
és iparági szervezeteket hozott létre. Az ő
vezetésével jutott el az Illy kávé a háztartásokba is, és az ő irányításával építették meg
1974-ben az első kávépárnás gépet, a mai
kapszulás gépek elődjét. A minőséget olyan
újítások is szolgálják a cégnél, mint az elektromágneses kávébab-válogató gép, de a kávé
útjának vége ma is az az aromatartó csomagolás, amelyet Illy Ferenc több mint nyolcvan éve kitalált. ¡

Forrás: andreailly.com

Forrás: Wikipédia

Az első otthoni Illy kávé
1957-ből

Az Illetta szemből és hátulról
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Kedves Kolléga!
A szervezők nevében tisztelettel meghívjuk

a Magyar Idegtudományi Társaság
16. Kongresszusára.
A Kongresszus 2019. január 17–18-án, a Debreceni Egyetem Élettudományi Épületében,
az Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének szervezésében kerül megrendezésre.
Az idegtudomány Magyarországon több mint 150 éves múltra tekint vissza, és a kétévente megrendezett kongresszus
a Magyar Idegtudományi Társaság legfontosabb és leglátogatottabb eseménye. A magyar agykutatás kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén a nemzeti kongresszus programjában számos külföldi szakember előadása kap helyet.

Plenáris előadások

Plenary lecture I. (Buzsáki Lecture)
The agony of choice
Alex Pouget – University of Geneva, Geneva,
Switzerland
Plenary lecture II.
Contribution of an individual synapse
on a dendritic spine to electrical signaling
in a single neuron – a voltage imaging study
Dejan Zecevic – Yale University, New Haven,
USA

Plenary lecture III.
From patients to basic neurobiology and back
Gaia Novarino – Institute of Science and
Technology, Wien, Austria
Plenary lecture IV.
Brain under construction: biological versus
chronological age in the cortical development
of adolescents
Kovács Ilona – Péter Pázmány Catholic
University, Budapest, Hungary

A Szervezőbizottság nevében is számítunk részvételére a reményeink szerint hatékony és sikeres rendezvényen.
Szűcs Péter, a Kongresszus elnöke és Acsády László, a Magyar Idegtudományi Társaság elnöke

www.mitt2019.hu
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