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sok az egyetemek erősségét vetik össze. Aki ambiciózus,
a legjobb helyre szeretne bejutni – de melyik a legjobb?
Ebben nyújtanak segítséget a különféle összehasonlítások.
Az egyetemek megméretése az utóbbi negyedszázadban
jött divatba, a rangsorok burjánzása megállíthatatlannak
tűnik: az elmúlt másfél évtizedben mintegy hetven ilyen
lista született. A legnagyobb karriert befutott globális rangsor a Sanghaji Jiao Tong Egyetem szakértői által készített
Academic Ranking of World Universities (ARWU). Az ARWU
az egész világra kiterjedően statisztikai mutatók alapján
értékel. Idén nincs magyar egyetem a legjobb ötszáz között.
Azt mondják, nem jó kiesni az ötszázból, márpedig
az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem az elmúlt években
kipottyant az elitből. A többi eddig sem volt ott.
Jobb a helyzet a szakterületi listákon. A Semmelweis
Egyetemet a világ 500 legjobb egyetemét összesítő listán
a 201–300. helyre sorolták a klinikai orvostudomány
területén, illetve először az orvostechnológia területén is
ugyanilyen jó minősítést kapott. A veszprémi Pannon
Egyetem ennél is jobban szerepelt: a világ 150 legjobb
vegyészmérnöki képzést nyújtó intézménye közé
rangsorolták. Olyan neves egyetemekkel került egy
kategóriába, mint például az amerikai Yale vagy
a Berlini Műszaki Egyetem. Emeljük ki, hogy
a Pannon Egyetem a legjobb kelet-európai egyetem
a legjobbak között. Nem kérdés, hova megy,
aki itthon szeretne vegyészmérnök lenni.
Szegedi Imre
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Klímakutató a pollenek
nyomában

Tudatosan törekedtem arra, hogy bekerüljek a nemzetközi vérkeringésbe. Ha nem mozdulok,
nem formálódik a szemléletem – nyilatkozta magazinunknak Magyari Enikő ökológus, akit
Karátson Dávid ajánlott figyelmünkbe. Azt mondja, csak akkor lesz nemzetközi szinten valaki jó kutató, ha nem csinál felesleges dolgokat, de amit csinál, azt elhivatottan teszi.
Gyerekkori álma volt, hogy felfedezze a világot, de nem úgy
általában. Határozott célként Amazóniába szeretett volna
eljutni. Sikerült?

– Még nem, de szerepel a bakancslistámon. A helyzet annyiban
változott, hogy a gyerekkori regények által közvetített kép módosult. Eltűnt az az illúzió, hogy Amazónia érintetlen, hogy itt a világon egyedülálló természeti és társadalmi jelenségek ﬁgyelhetők
meg. A térségről manapság a természetvédelmi problémák jutnak
eszembe.
Hetedikes–nyolcadikos korában a Világjárók sorozat könyveit olvasva megfogta az ősi, természetközeli népek élete.
Ebből jött a vonzódás az őserdő növényvilága iránt, és akkor határozta el, hogy biológiával szeretne foglalkozni.
A felmenőktől örökölte a természet szeretetét?

– Édesapám vegyészmérnöknek készült, végül műszaki előkészítőként dolgozott. Édesanyám borásznak, ő meg mérlegképes könyvelő lett. Tőlük tehát nem eredeztethető ez a vonzalom. A tágabb
családban több állatorvos is volt. Talán ezzel magyarázható, talán
azzal, hogy a szülőkkel rengeteget kirándultunk, hogy a családi ház
kertjében sokat ténykedtünk az öcsémmel, akit szintén a biológia
érdekelt.
Miért a debreceni egyetemet választotta?

– Budapest is szerepelt a célpontok között, ám az ELTE-n olyan magas volt a felvételi ponthatár, hogy úgy éreztem, ha picit hibázok,
elbukok. Jó pontokat vittem, de azt gondoltam, előbb vesznek fel
az orvosira, mint biológusnak, márpedig én biológus, pontosabban ökológus akartam lenni. A szüleim is azt javasolták, maradjak
otthon. Maradtam.
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Magyari Enikő 1973-ban született Debrecenben.
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen
1997-ben biológus–ökológus szakon végzett, egy
évvel később ugyanott földtudományi angol szakfordító diplomát szerzett. A Debreceni Egyetemen
2001-ben kapott PhD-fokozatot, az MTA doktora
címet 2016-ban érdemelte ki. Dolgozott a Debreceni Egyetemen, a gyöngyösi Mátra Múzeumban,
a Magyar Természettudományi Múzeumban, majd
az MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoportban. 2018-tól az ELTE Környezet és Tájföldrajzi
Tanszékének vezetője. Az INQUA Magyar Nemzeti
Bizottság elnökeként is dolgozó kutatónő 2009ben az MTA Zólyomi Bálint-díját, egy évvel később
az intézmény Ifjúsági Díját vehette át, míg 2011ben a tudóstestület Bólyai-plakettel díjazta.
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Elsőévesként barátaival Mongóliába szervezett expedíciót
– a félsivatagi flóra megismerésére koncentráltak –, egy évre rá a Szahalin-szigetre mentek némi szponzori segítséggel. Mit ígértek a szponzornak a támogatásért cserébe?

– Varga Zoltán professzor hívta fel arra a ﬁgyelmünket, hogy
Magyarország utolsó jégkorszaki növényzete nagyban hasonlít
az Altaj hegység mai növényzetére. Valami felcsillant bennem.
Másodévesként Félegyházi Enikő pollenanalízist bemutató speciálkollégiumát ültem végig. Csoporttársammal évekig jártam
hozzá. Negyedéves lehettem, amikor egy angol kutatócsoport
pollenhez értő szakembert keresett – ez lettem én. Érdekelt a
munka, és tudtam – elsősorban Félegyházi Enikő angol nyelvű
könyveiből –, hogy a pollenkutatás a világ nyugati részén előrébb
tart, mint nálunk. Az angoloknak köszönhettem, hogy később
Cambridge-ben tanulhattam.
A kérdésben említett szponzorációra szükségünk volt, mert saját zsebből nem juthattunk volna el ezekre a helyekre. Hihetetlen
lelkesen önkormányzatokat, bankokat, cégeket kerestünk meg,
akiknek elmondtuk, hogy mire vállalkozunk. Sokan támogattak
kisebb-nagyobb összegekkel. Cserébe azt vállaltuk, hogy tudománynépszerűsítő előadásokat tartunk, ahol feltüntetjük a támogatókat. A Debreceni Konzervgyár élelmiszerrel, a helyi ruhagyár
a hideg elviselésére alkalmas speciális overallal segített. Hatalmas
élményt jelentett, hogy számunkra idegen környezetben – mégse
mindennapi élmény, hogy egyetemista bankvezetővel tárgyal –
sikert értünk el. Mongóliából hazatérve körbejártuk az országot.
A megmaradt pénzből a következő évben Kirgíziába akartunk
menni, ami meghiúsult. Helyette jött a képbe a Kuril-szigetek,
ahol a vulkáni felszín növénytakarója érdekelt bennünket. A vlagyivosztoki rendőrkapitánnyal tárgyaltunk, aki – bár Debrecenben
is volt katona – nem adott engedélyt a beutazásra. Az egykori
börtönszigetre, Szahalinra mehettünk.

– Aki kutatói pályára készül, nem állhat meg az országhatároknál.
Látnia kell a világ trendjeit. A pollenanalízis területén jelentős volt
a módszertani lemaradásunk, amit úgy küzdhetett le az ember, ha
nemzetközi munkacsoportok munkájában vesz részt. Tudatosan törekedtem arra, hogy bekerüljek a nemzetközi vérkeringésbe. Ha nem
mozdulok, nem formálódik a szemléletem. Azt is világosan láttam,
hogy nem múzeumban, hanem egyetemen szeretnék dolgozni.
Ez az egyetem azonban nem a debreceni lett, hanem a budapesti ELTE . Nem hívták haza?

– Nem illettem a képbe. Túl sokat voltam külföldön, talán túl
ambiciózusnak tűnhettem egykori tanáraimnak. Volt, aki egyértelműen megmondta, nem számít rám. Később megkerestek, és
Lendület-pályázattal szerettek volna visszacsábítani, amit én nem
vállaltam.
2007 óta kutat az MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoportban, amelynek 2017-től tudományos tanácsadója,
illetve 2018 augusztusától az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének vezetője. Hogyan fér meg egymás mellett
a tanszékvezetés és a kutatócsoport?

– Gyerekkoromtól jellemző rám, ha valamit meg akartam csinálni, amiért lelkesedtem, addig hajtottam, amíg célba értem. Nem
szeretem, ha valaki úgy áll a feladathoz, hogy csináljuk, de ha vége
a munkaidőnek, akkor majd holnap folytatjuk. Ha valamit elkezdtem, végigvittem a lehető legjobb tudásom szerint. Egyébként
bele se fogjunk. Azt látom, hogy a sikeres kutatók attitűdje hasonló. Ahhoz, hogy az ember a tudományban eredményt érjen el,
teljes mellszélességgel bele kell állni. Csak akkor lesz nemzetközi
szinten valaki jó kutató, ha nem csinál felesleges dolgokat, de amit
csinál, azt elhivatottan teszi. Tudományterületem „nagyágyúi” –
zömmel férﬁak – ilyenek. Amihez hozzátartozik, hogy a férﬁak
többségének nincs családja.

Nagy volt a csalódás?

– Dehogy! Tudományos szempontból hatalmas élményt jelentett
egy ottani magas hegy – az 1609 méter magas Lopatyin csúcs –
megmászása. Ahogy haladtunk egyre feljebb, fokozatosan változott a növénytakaró. A tetején a tundraöv növényei fogadtak.
Az őslakosok életének megismerése hasonlóan fontos volt. A még
a közelmúltban is halászó-vadászó életmódot folytató nyivhek
egyebek mellett megmutatták, hogyan füstölik a lazacot. Meglepő találkozásban is volt részünk – Munkácsról származó erdészszel találkoztunk. Gondolom, nem önszántából került az egykori
Szovjetunió szinte legnyugatibb pontjáról a keleti végekre.
Kis létszámú évfolyamuk szinte mindegyik tagja kutatónak
készült. Teljesültek az álmok?

– Harmincfős évfolyamunk fele ökológusként, a másik fele molekuláris biológusként végzett. Talán egyetlen csoporttársunk nem maradt a biológia közelében. A többiek valóban kutatnak, illetve például gyógyszercégeknél, fehérjeszintézissel foglalkozó vállalkozásnál
dolgoznak. Szoros maradt a kapcsolat, minden évben találkozunk.

Önnek ellenben három gyereke van. Ilyenkor jön a szokásos kérdés: hogyan egyezteti össze a munkát és a családot?

– Ha őszinte akarok lenni, bevallom, hogy a most hároméves kisﬁam olyan sok törődést igényel, hogy emiatt a tudományos produktivitásom visszaesett. Számítógépes graﬁkusként dolgozó férjemmel három gyereket akartunk. Az első kettő a PhD-fokozat megszerzése után született, jelenleg középiskolások, ők másféle törődést
igényelnek. A legkisebb az MTA doktora cím megvédése után jött
a világra. Tudat alatt arra vágytam, hogy ne csak a tudomány legyen
az életem, de nem gondoltam végig, hogy mit vár el egy hároméves
az anyjától – miközben korábban kétszer átéltem ezt az élményt.
A férjem hatalmas segítség, nélküle nem tartanánk itt.
Beáldozta a karrierjét, hogy a felesége szárnyalhasson?

– Ez az ő szájából sohasem hangzott el. Neki eleve kisebbek voltak
az ambíciói. Családcentrikus, kemény apa, aki ha kell, leül a gyerekekkel tanulni.
Visszatérve a korábbi kérdésre, miért lett tanszékvezető?

Végzés után dolgozott a Mátra Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban (MTM), a Cambridge-i, a
Newcastle-i és a Durhami Egyetemen. Néhány év, számos
munkahely. Nem találta a helyét?

– Örömmel vállaltam a feladatot, amit más nem akart megtenni.
Abban a reményben dolgozom, hogy jó irányba tudom terelni az
eseményeket, ami nem lesz egyszerű, mert az ELTE Természettudományi Kara komoly ﬁnanszírozási nehézséggel küzd. Védem

portré

2019. január

innotéka
inn

5

Interjú Magyari Enikő ökológussal

az értékeinket, amivel párhuzamosan próbáljuk kialakítani az angol nyelvű képzést, úgy, hogy közben státuszokat veszít a tanszék.
Nem a pozíció miatt vállaltam a feladatot, mert meggyőződésem,
hogy a tanszékvezetés nem hitbizomány, rotációs alapon kell,
hogy betöltődjön a poszt. Négy évig viszem, majd remélem, valaki
a helyemre lép. Ez a munka is időt von el a kutatástól, márpedig
nekem az a legfontosabb.
2017-ben a Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány
Magyar Felfedező Nagydíját első nőként nyerte el a paleobotanikában és paleoökológiában tett nemzetközi jelentőségű felfedezéseiért. Mondana néhány példát, hogy mit
ismertek el?

– Másfél évtizede vezetek terepi kutatásokat, köztük hegyi feltáró
munkát a földtörténeti közelmúlt környezeti eseményeinek felderítésére. Paleobotanikai és paleoökológiai elemzéseim során a
pleisztocén végi és a holocén, azaz az utolsó 30 ezer év klímaváltozások alakította életközösségek átalakulásait tárom fel. A munka során a kárpáti térség „szélsőséges” helyeire vezettem kutatóutakat: mélyfekvésű alföldi lápokba, egykori és mai folyóárterekre,
a befagyott Balatonra, illetve vulkáni kráterekbe és a hegyvidéki
tengerszemek világába. Minden olyan helyszín érdekel, ahol hosszú
időre megőrződhettek a múlt beszédes nyomai: virágporszemek,
fosszilizálódott növény- vagy állatmaradványok. Évek óta kutatom
a Retyezát hegyi tavainak mélyét, részletes környezettörténeti eseménysort állítva össze a tavi üledékek fúrásából nyert információkból. A hargitai Szent Anna-tó életmaradványainak elemzésével
a legﬁatalabb kárpáti vulkánkitörések megismeréséhez is hozzájárultam. A Kárpát-medence egykori és mai vizes élőhelyeinek őskörnyezeti elemzésével vagy épp a Balaton üledékeinek vizsgálatával a természetes és az emberi hatás által érintett átalakulásokat,
klímaingadozásokat és környezeti válaszokat is jobban megértem.
Mindezt jól szervezett csapat vezetőjeként teszem – számos alkalommal expedíciós körülmények között, a legmodernebb módszerek alkalmazásával.
Az utóbbi időben új terület felé nyitottam. Az egyik a nagyemlős fauna kihalási idejének megállapítása a Kárpát-medencében. Nagyon sok egykori folyómederből származó, múzeumokban
őrzött mamutcsontleletünk van, amelyeknek a korát eddig nem
határozták meg. A debreceni Atommagkutató Intézettel közösen erre vállalkoztunk. Az előzetes eredmények szerint nagyjából
15 ezer évvel ezelőtt tűntek el ezek a hatalmas állatok. Túlélik az
utolsó leghidegebb időszakot, majd amikor elindul a felmelegedés,
kihalnak. Miért? Egy gombaspóra koncentrációjának változásából
arra következtettünk, hogy előbb csökkent e legelő állatfaj populációjának mérete, mint ahogy változott a növénytakaró. Valaminek történnie kellett. Elképzelhető, hogy valamilyen fertőzés,
új élősködő, esetleg az ember okozta az állatok vesztét. Vitatott
kérdés, érdekes kutatási terület.

Minden olyan helyszínt célba vesz, ahol hosszú időre megőrződhettek a múlt beszédes nyomai: virágporszemek,
fosszilizálódott növény- vagy állatmaradványok. Mi ad
több információt: a pollen vagy a fosszilis maradvány?

– Mindkettő egyformán fontos. Egy adott gyűjtőhelyről származó
pollen a regionális növényzetről ad információt, átlagképet, míg
a növényi makrofosszíliák és a faszenek arról tájékoztatnak, hogy
helyben milyen növények fejlődtek egykoron.
Egyik kedvenc képződménye a vulkáni krátertó, mert ezek
üledéke nagyon sok információval szolgál. A Szent Annatavat maguk fejlesztette fúróberendezéssel fúrták, 2013ban érték el az üledék alját. Mitől izgalmas egy több méter
vastag iszap, ami a kívülállónak csupán egy massza?

– Azért, mert a Szent Anna-tó a Kárpátok legﬁatalabb krátertava.
Az utolsó kitörés óta – ami 32 ezer éve lehetett – a tó üledéket
gyűjt, növénytani archívumnak tekinthető. Különleges érték, mert
pontos adatokkal szolgál az utolsó jégkorszak maximumáról, ami
26-21 ezer évvel ezelőtt volt. Kiderült, hogy a lehűlés maximuma
a növénytakaróban nem mutatkozik meg olyan markánsan, mint
Nyugat-Európában.
Láttam felvételeket, amelyeken az látszik, hogy Ön is kivette a részét a nehéz eszközök cipeléséből. Semmi gesztus
a férfiak részéről, hogy ugyan, ezt már nem kellene…

– Ez a valóság, ami furcsa lehet egy nőtől. A Szent Anna-tó partjáig eljutunk autóval, de onnan télen több száz métert kell cipelni
a jégen az eszközöket. A Déli-Kárpátokban, a Retyezát hegységben
kilométereken át vittük a berendezéseket. Hegygerincen mentünk
le és fel. Az idei nyáron tudtuk le a legnehezebb túránkat. A térképen nem tűnik nagy távolságnak, mindössze nyolc kilométer,
de többször mozogtunk 1800 és 2100 méter között. Harminckilós hátizsákot cipelve megszenvedtünk a meredek emelkedőkkel
és lejtőkkel. Az egyik ﬁatal PhD-hallgató először volt magashegyi
környezetben, meg se tudott mozdulni a tízórás túra után.
2017 kemény telén megfúrták a Balatont. A holocén üledékek vastagsága 3–4 méter között van, a fúrások mindenhol
4–5 méter közötti mélységig mentek le. Miért fúrtak, és mire jutottak?

– Ennek a kutatásnak az a célja, hogy az utolsó kétezer év klímáját
rekonstruáljuk. A Balaton azért fontos, mert hatalmas üledékgyűjtő területtel rendelkezik – nagyjából 200 kilométeres távolságból
gyűjti be a légkörben szállítódó polleneket. A kapott információkat történeti adatokkal vetjük össze, amelyek szép egyezéseket
mutatnak. Fontos megállapítás, hogy a legdrasztikusabb erdőirtás
a 19. század második felében következett be, azt megelőzően a 15–
16. században volt nagyobb mértékű fakitermelés. Az is kiderült,
hogy egykor kevesebb fenyő és több bükkerdő volt, ami a középkorban változott, egyre több lett a tölgyes.

Miért ragaszkodik a Kárpát-medencéhez?

– Ez a terület európai szinten alulkutatottnak számít. Én erről a területről tudok hiánypótló kutatási eredményeket produkálni. A másik ok, hogy ennek a területnek ismerem legjobban a növényzetét.
Nem zárom ki, hogy egyszer kilépek a Kárpát-medencéből, de ehhez
forrás kell. Szívem szerint a Balkánon dolgoznék, mert kapcsolódik a
mi területünkhöz, és szintén hiánypótló kutatásokra ad lehetőséget.
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„Felfedező kutatónak tartom magam. Amire vágytam,
megkaptam a szakmától. Mindig azt érzem, hogy megéri
az erőfeszítést, mert olyan eredmények születnek, amelyek a Kárpát-medence éghajlatváltozásának szempontjából egyediek” – nyilatkozta egy alkalommal. Melyik
eredményére a legbüszkébb?

portré

Interjú Magyari Enikő ökológussal

– A térség utolsó eljegesedésével kapcsolatos eredményeimet a
szakma is fontosnak tartja. Napjainkban elsősorban az érdekel, hogy
milyen volt az Alföld erdőborítottsága az ember tájátalakító tevékenysége előtt? Hogyan nézett ki a Kiskunság, a Nagyalföld? Ezzel
kapcsolatban születtek fontos megállapítások, de folytatni akarom
ezt a munkát. A polleneken alapuló klímarekonstrukció sem hagy
nyugodni, a jövőben ezen a téren is sok újat szeretnék alkotni.
A szakmája egyúttal a hobbija, vagy más is belefér az életébe?

– Túrázni nagyon szeretek, és ilyenkor úgy járom a természetet,
hogy nem gyűjtök pollent, de mindig olyan szemmel nézem a tájat, hogy hol lehet egy üledékgyűjtő. A gyereknevelés mellett most
ennyi elég, másra nem jut idő.

lünk a gyerekeinkről, és szomorúan megállapítjuk, hogy a túrázás
élményét nem sikerült átadni. Mindig érezzük az ellenállást. Valamit rosszul csináltunk, vagy csupán lustábbak a mai ﬁatalok.
Lát olyan elhivatottságot a tanítványain, mint amilyen elkötelezettek önök voltak?

– Minden más. A mi erősen szelektált csoportunk összetartott,
most tömegképzés van. Nem alakulnak ki olyan szoros személyes
kapcsolatok, mint amilyen kötelékek a mi időnkben kialakultak.
Gondot jelent, hogy a hallgatók jelentős része azért dolgozik, hogy
tanulhasson. Örül, hogy teljesíti a vizsgáit. Amikor mi kezdtük el az
egyetemet, a kutatói pálya kiváltságnak számított, a mai világban
nem ez a helyzet. Nagyon kemény munkával sem keres annyit egy
kutató, mintha sokkal kevésbé elhivatottan piacorientált szakmát
választ. A tömegképzés miatt nehezebb megtalálni a tehetségeket.

A két nagy gyereket sikerült beoltani a természet szeretetével?

Kit és miért ajánl következő interjúalanyunknak?

– A ﬁamban érzem a biológia iránti érdeklődést, az orvosi pályára
készülő lányomat a kémia vonzza, a biológiára úgy tekint, mint
a céljaihoz szükséges eszközre. Évfolyamtársaimmal sokszor beszé-

– Standovár Tibor biológust, az ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékének vezetőjét, a hazai erdőfauna
kiváló ismerőjét. ¡

portré
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újdonság, kaland, história • ütközés, áramlási mintázat

Hiánypótló könyv
a Szent Koronáról
A Szent Korona hazatér. A magyar korona
tizenegy külföldi útja (1205–1978) című
hiánypótló kötettel jelentkezett a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja.

H

ányszor és hova, milyen okokból és körülmények közepette szállították a Szent Koronát idegen földre, majd miként tért haza,
és mindez hogyan befolyásolta Magyarország mindenkori históriáját?
Ezekre az izgalmas kérdésekre nemcsak új kutatások, hanem közel kétszáz illusztráció és színes térkép segítségével kaphat sokrétű választ az
olvasó a december közepén megjelent hiánypótló kötetnek köszönhetően. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának munkatársai A Szent Korona hazatér. A magyar korona
tizenegy külföldi útja (1205–1978) című kötetben – a legfrissebb kutatások alapján – a korona eddig ismert tizenegy hazatérését (1205, 1242,
1305, 1463, 1608, 1664, 1687, 1712, 1790, 1853 és 1978) mutatják be.
A Pálﬀ y Géza vezette „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport feltáró munkája keretében megjelent 636 oldal terjedelmű tanulmánykötettel a csoport a magyar tudományosság egyik nagy adósságát
törlesztette, hiszen nemzeti ereklyénk külföldi tartózkodásait ez ideig
nem tárta fel szisztematikusan a hazai történetírás és koronakutatás.

A kötetet minden olyan magyar állampolgár ﬁgyelmébe
ajánlják, aki érdeklődik a Szent Korona történetének újdonságai és páratlan kalandjai, valamint Magyarország és KözépEurópa históriája iránt. ¡

Kvarkcseppek
Miniatűr részecskék atommagokkal való
ütközésekor létrehozhatók a világegyetemünket az ősrobbanás utáni pillanatokban
kitöltő tökéletes kvarkfolyadék cseppjei.

A

Relativisztikus Nehézion-ütköztető (RHIC) PHENIX kísérlet kutatói – akiknek legújabb eredményei 2018. december
10-én jelentek meg a Nature Physics folyóiratban – a kísérlet során
atommagok három különféle lövedékkel (protonnal, két nukleonból álló deuteronnal, illetve három nukleonból álló hélium-3 maggal) való ütközését vizsgálták. A kutatók észlelték az ütközésekben
keletkezett „repeszdarabok” áramlási mintázatait, és erős korrelációt láttak az ütközés kezdeti geometriájával. Ezt a legjobban azzal
lehet magyarázni, hogy kvark-gluon plazma keletkezett ezekben
a kis ütköző rendszerekben.
A tudósok azért tanulmányozzák ezt a kvarkokból és gluonokból (a protonok és a neutronok, azaz a nukleonrészecskék építőköveiből) álló őslevest, hogy többet megtudjanak arról az alapvető
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kölcsönhatásról, amely a világunkat felépítő látható anyagot
alkotó részecskéket összetartja. Az ősleves apró cseppjeinek
létrejötte betekintést nyújthat a különleges anyag alapvető
tulajdonságaiba. Az Amerikai Egyesült Államok New York
államában, Uptonban működő Relativisztikus Nehézionütköztető az egyetlen gyorsító a világon, ahol egy, két- és háromkomponensű atommagok ugyanazon nagy atommaggal
(arany maggal), ugyanakkora energián történő ütköztetése
lehetséges. ¡

struktúra, működés, technológiai fejlődés, Nemzeti Agykutatási Program

Sze
erző: Szegedi Imre

Magyar unikum
a világ agykutatásában
A kísérletes tudományokban nagy anyagi befektetést igényel egy új kutatócsoport létrehozása, amit a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) indulása előtt egyetlen hazai pályázati forma,
a Lendület Program tudott finanszírozni – nyilatkozta magazinunknak Acsády László, az
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Celluláris és Hálózat-neurobiológiai Osztály
Thalamus Kutatócsoportjának vezetője. Az intézet tudományos főmunkatársa arról is beszélt, hogy megkezdődött a fiatal kutatókra vonatkozó életpályamodell kidolgozása.
1991-ben biológusként diplomázott, 1996-ban doktori fokozatot szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Pályája kezdetén a memórianyomok kialakításáért felelős
idegrendszeri terület, a hippokampusz idegi hálózatait
vizsgálta, majd az agykéreg és a talamusz együttműködésének elemzésére tért át. 2006-ban elnyerte az MTA doktora
címet. Hogyan lett biológusból agykutató?

– Apró gyerekkorom óta elsősorban az állatok érdekeltek. Hatéves
koromban a hittanórán József atya azt kérte tőlünk, hogy minden
gyerek mondjon állatfajokat. Jöttek a szokásosak – kutya, cica és
többiek –, én viszont a fókák különböző fajait soroltam, ami tovább tartott, mint amennyit a többiek összesen elmondtak. Akkor
kaptam a Fóka úr becenevet. Az állatokhoz való ragaszkodás a mai
napig létezik. A feleségemtől immár nyolcadik éve megkapom az
Emlős enciklopédia legújabb kötetét – a sorozat kilenc könyvből
áll. Utoljára az elefántcickányok életével ismerkedtem.
A felmenőim között nagyon sok agrárszakember volt, ez a pálya
is elképzelhetőnek tűnt, mint ahogy a vadász szakma is terítéken

volt egy darabig. Édesanyám az orvosi pálya felé próbált terelni, én
végül a biológusi hivatást választottam. Az egyetemen az etológia felé vonzódtam, azonban egy alkalommal az idegrendszerről
hallottam előadást, ami teljesen lenyűgözött. Leesett a tantusz:
ha meg akarom érteni az állatok viselkedését, ahhoz előbb az agy
működését kell megismerni. A Semmelweis Egyetem Anatómiai
Intézetébe átjárva macskaagykéreg-vizsgálatokkal foglalkoztam,
majd az 1989-ben Nagy-Britanniából hazatérő Freund Tamás mellé szegődtem. Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetbe
osztályvezetőként átkerülő Freund Tamás csoportjában dolgozhattam előbb egyetemistaként, később pályakezdő kutatóként.
Miért számít az idegtudomány máig meghatározó alakjának Szentágothai János? Ön is Szentágothai-tanítvány nak tartja magát.

– A legendás professzor tanítványainak – például az egyaránt Agydíjas Freund Tamás és Somogyi Péter – munkájában tetten érhető
az az alapvető szemlélet, hogy a szerkezet, ebben az esetben az
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és idegsejttípusokat –, a sejtek aktivitását monitorozó eljárások
kifejlesztése. A kilencvenes években öt-tíz sejtet tudtunk egyszerre
monitorozni, napjainkban több százat kísérhetünk ﬁgyelemmel.
2003 óta vezeti az MTA KOKI Thalamus Kutatócsoportját.
Miért éppen ezt az agyterületet választotta?

– Az amerikai Rutgers Egyetemen töltött időm alatt számos
nagyszerű felfedezés született, ami az ottani stimuláló közegnek
köszönhető. Akkor érteni véltem, hogyan működik a hippokampusz, ami nélkülözhetetlen szerepet játszik az összetett információk, események memorizálásában. Számos idegrendszeri megbetegedés elsőként a hippokampuszban okoz elváltozásokat. Akkor
úgy éreztem, ideje lépni, mert egyébként nem ismerem meg az
agyat a maga teljességében. A hippokampusz az információfeldolgozás csúcsán van, de arról keveset tudtunk, hogyan kerülnek
oda az információk. A kurrens nézet szerint a különböző érzékszervek információi a talamuszon keresztül érkeznek az agykéregbe, és azokból az agykérgen belüli kapcsolatok révén egyre
komplexebb információk születnek. A talamusz egy nagy, ovoid
szürkeállomány-tömeg, amely a köztiagy nagyobb részét alkotja.
A harmadik agykamra két oldalán helyezkedik el. Nekem az tűnt
fel, hogy miközben a talamuszról mindenki tudja, hogy minden
agykérgi területre közvetít információt, azzal szinte senki sem
foglalkozik, hogy a szenzoros információk továbbításán kívül mi
mást csinál? A talamuszra csupán reléállomásként tekintettünk.
Már akkor tudtuk, hogy a talamusz adott területének sérülése

agy szerkezete, alapvető fontosságú. E szerint úgy nem kutathatod
az idegrendszert, hogy nem vagy tisztában az idegsejtek és kapcsolataik szerkezeti jellegzetességeivel. A struktúrából vonhatsz
le (és tesztelhetsz) a működésre vonatkozó következtetéseket.
Ez a struktúrákra koncentráló irány a Szentágothai-iskola lényege.
Számomra is a struktúra határozza meg a működést. Kevés értelme van olyan interakció tanulmányozásának, ami mögött nem
látom a szerkezetet. Ez a megközelítés jelenleg már szinte ritkaságnak tűnik a világ agykutatásában. A világ nagyon sok területén
nem kap ilyen kiemelt hangsúlyt a morfológia.
Az idegtudományban az utóbbi évtizedben hatalmas robbanás következett be. Mivel magyarázható ez?

– Új módszerekkel olyan kérdésekre kaphatunk válaszokat, amikre korábban nem. Az idegtudományi kutatások történetében
korábban nem tapasztalt technológiai fejlődés segíti a munkát.
Ilyen a szuperrezolúciós mikroszkópia felfedezése, a molekuláris
módszerek megjelenése – például az optogenetika, amelynek segítségével tetszés szerint lehet ki-be kapcsolgatni agyterületeket
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Forrás: KOKI

Az idegtudomány máig meghatározó alakja Szentágothai
János. Az agy szerkezete alapvető fontosságú, a struktúrából
vonhatók le a működésre vonatkozó következtetések. Ez a
struktúrákra koncentráló irány a Szentágothai-iskola lényege.
Ez a megközelítés jelenleg már ritkaságnak tűnik a világ agykutatásában, nagyon sok területen nem kap kiemelt hangsúlyt
a morfológia. (A képen Szentágothai János mellszobra Ferencvárosban, Budapesten.)

Az eddig ismert legnagyobb gátló idegvégződéseivel dolgozó
gátlórendszer rostjai beidegeznek egy talamikus idegsejtet
egy nem szenzoros talamikus területen. Ezek az idegrostok
alapvetően befolyásolják a talamikus információátvitelt, befolyásolják az állat viselkedését és a teljes agyi elektromos
aktivitást.

tudomány
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Alvás során a dorzomediális talamusz kalretinintartalmú idegsejtjeinek szelektív aktivációja lézerrel (kék) hosszú idejű felébredést
okoz. A kísérleti állat elhagyja a fészkét (piros vonal jelezte útvonalon mozog; bal oldali fotó), és tartós, percekig fennálló mozgás(lila) és izomaktivitást (fekete) mutat. (A Természet Világa tudományos folyóirat engedélyével.)

a vele kapcsolatban lévő agykéreg meghatározott területének
működését teheti tönkre. Ha a talamusz fő szerepe az érzékszervi
információk továbbítása, miért kísérik öntudatzavarok, mozgásés memóriaproblémák a különböző talamusz léziókat (károsodásokat – a szerk.)? Vajon az érzékszervi információk továbbítása
modellje-e a talamusz többi területén a működésnek? Az elmúlt
tizenöt évben igazoltuk, hogy a szenzoros talamusz egy nagymértékben a szenzoros ingerek továbbítására specializálódott terület,
de csak a talamusz kisebb részét alkotja. A talamusz nagyobb részén az információ átadása konceptuálisan más alapokon nyugszik.
Az elmúlt másfél évtized mely eredményeire büszke?

– Az egyik felismerés – amely alapvetően megváltoztatta a talamusszal kapcsolatos gondolkodást – egy nagyon jelentős gátlórendszer felfedezése. Több más publikáció között e rendszerről
2015 elején a Nature Neuroscience-ben is közöltünk eredményeket.
Ebben a Nemzeti Agykutatási Program által is támogatott kutatásban magyarok mellett francia és svájci kutatók is részt vettek.
A felismerés lényege, hogy a nem szenzoros talamikus területeken
létezik egy rendkívül hatékony, az idegrendszer eddig ismert legnagyobb gátló idegvégződéseivel dolgozó gátlórendszer, amely
alapvetően befolyásolja a talamikus információátvitelt. Ez az egyik
elem, ami jelentősen megkülönbözteti az egyszerű szenzoros
információátvitelt a talamuszban attól, ami a magasabbrendű
funkciókat kíséri. A 2015-ös cikkünkben, mikor az öntudat kialakításában kulcsszerepet játszó talamikus területen szelektíven aktiváltuk ezeket a gátló rostokat, az állat nyomban felhagyott minden
akaratlagos mozgással. Egyértelmű volt, hogy egy nagyon komoly
mozgásszervező központ működésébe szóltunk bele a különleges
gátlórendszer segítségével.
Másik fontos eredményünk az információ kombinálásával kapcsolatos. Ha én a retina adott pontjáról akarok információt továbbítani az agykéreg, azaz a fő feldolgozó központ felé, azt nem szeretném összekeverni más típusú ingerekkel. Ne kombinálódjanak
a retina különböző részei, és ne keveredjen például a látás a hangok
érzékelésével. Mi azonban találtunk olyan talamikus sejteket, amelyek alapvetően különböző eredetű információkat hordozó ros-

toktól kaptak bemenetet. Ez azt mutatta, hogy ezek a talamikus
sejtek az információ integrációjára képesek, ezt az integrált jelet
küldjük az agykéreg felé, szemben a szenzoros talamikus sejtekkel,
amelyek egyféle információ precíz továbbítására specializálódtak.
2018 októberében ismét a Nature Neuroscience-ben jelent
meg közleményük, ezúttal egy új idegsejthálózatról, amely
azért felelős, hogy beállítsa agyunk éberségi állapotát. Mit
tudtak meg erről a hálózatról?

– A talamusz egy kicsiny, dorzomediális talamusznak (röviden
DMT) nevezett területére koncentráltunk, mivel az orvosi szakirodalom szerint, aki stroke következtében itt szenvedett agysérülést,
kórosan aluszékonnyá vált, alig volt képes összeszedni az erejét.
Az utóbbi években ez az agyterület szinte slágertémává vált a kutatók körében, és a legmeglepőbb dolgokkal hozták összefüggésbe
a drogfüggőségtől a kóros falánkságon át a pánikbetegségig. Kollégámmal, Mátyás Ferenccel feltételeztük, hogy a DMT egy adott
idegsejttípusa felelős ezért a sokféle hatásért, méghozzá olyan módon, hogy egy sokkal alapvetőbb funkciót lát el: az éberségi szint
beállítását. Kiderült, hogy ha egy picit is megzavartuk az egereket, a DMT idegsejtjeinek egy adott csoportja lépett működésbe,
melyek közös jellemzője egy kalretinin nevű fehérje jelenléte volt.
Ezek a kalretinintartalmú idegsejtek többféle, a megszokottól eltérő inger hatására aktiválódtak. Amikor munkatársam, Komlósi
Gergő segítségével ezeket a sejteket aktiváltuk, az egerek biológiailag releváns ébredési reakciókat produkáltak. Ez a felfedezés
új megvilágításba helyezi azt a régi tapasztalatot, hogy az alvászavarok jelentős része a stressz miatt alakul ki. Hiszen most már rá
lehet mutatni az agy egy jól körülhatárolható idegsejthálózatára,
melynek legfontosabb feladata, hogy reagáljon a stresszhatásokra,
emellett pedig részt vesz az alvás és az ébredés szabályozásában.
Elképzelhető tehát, hogy a folyamatos stressz ezen a hálózaton keresztül hat az alvásunkra. Így, ha valamiképpen befolyásolni lehetne a kalretininsejtek működését, azzal talán kezelhetővé válnának
az alvászavarok, és a természetes alvás jellegzetességeit jobban
visszaadó újfajta altatókat fejleszthetnének ki. Ezt a kutatási programot is a NAP ﬁnanszírozta.
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A kísérletes tudományokban nagy anyagi befektetést igényel egy új csoport létrehozása. A NAP nemcsak a legjobbakat támogatja,
hanem az utánuk következők is magas szinten dolgozhatnak. A hazai idegtudósok derékhadát segíti, és ezzel egy egészséges kutatási struktúrát tart fenn ezen a szakterületen. A top három százalék nem létezhetne az őt követő harminc százalék nélkül.

Továbbra is csak és kizárólag a talamusz érdekli?

– Aki a talamuszt kutatja, az az egész agyat kutatja és minden
funkciót tanulmányoz, hiszen kevés kivételtől eltekintve a talamusz minden jelentősebb idegrendszeri területtel kapcsolatot
tart. Ennek ellenére az agykutatók a mai napig kevés ﬁgyelmet
fordítanak erre az agyterületre. Az elmúlt két-három évben azért
már komoly eredmények születtek. Olyan kísérleteket végeznek
el, amelyeket húsz-harminc évvel ezelőtt el kellett volna végezni.
A talamusz húsz százalékáról vannak információink, de arról nincsenek, hogy a többi nyolcvan százalék pontosan mit csinál. Alapadatok hiányoznak. Kevés laboratórium keresi még ezekre a kérdésekre fókuszáltan a választ. Azt remélem, hogy a mi eredményeink
hozzájárulnak a terület fejlődéséhez.
Hol tartana, ha nem indult volna el 2014-ben a Nemzeti
Agykutatási Program?

– Ez a program jó értelemben vett hatalmas kísérlet: mi történik
abban az esetben, ha a társadalom számára is fontos és gazdasági
téren is hasznosítható tudományterületre az itthon szokásosnál
jóval több pénz áramlik? Hogyan változik a kutatás színvonala,
milyen eredmények születnek? Meggyőződésem, hogy ezekre
a kérdésekre a második ciklus végén válaszolhatunk érdemben.
A NAP első ciklusában a programot alakítottuk ki és elindultak a
kutatócsoportok. Fontos megjegyezni, hogy érdembeli értékeléshez hosszabb időszakot kell ﬁgyelembe venni. Hosszú idő kell egy
működő csoport létrehozásához, és ma egy igazán nagy áttörést
hozó multidiszciplináris tanulmányhoz szintén nagyon sok idő kell.
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Saját példával élve: a 2018 októberében publikált tanulmányunk
hét év munka eredménye. Az agykutatási program által biztosított
támogatás nélkülözhetetlen volt ehhez a munkához, de mint látszik, az ötödik év végén a publikációt nem tudtuk volna felmutatni.
Mit adott a magyar agykutatásnak a 2017 őszén négy évvel
meghosszabbított, NAP-2 néven ismert kezdeményezés?

– Ígéretes megindulásokat látok, ami hatalmas szó, hiszen ma Magyarországon hihetetlen nehézségekbe ütközik egy új kutatócsoport
elindítása. Csak egy szempont a sok közül, hogy a kísérletes tudományokban nagy anyagi befektetést igényel egy új csoport létrehozása,
amit a NAP előtt egyetlen hazai pályázati forma, a Lendület Program tudott ﬁnanszírozni. Az új csoportok indítása ellen dolgozik,
hogy a hazai tudományos struktúra meglehetősen merev, nehezen
fogad be új szereplőket. Már most gondolni kell arra, hogy mi lesz
a csoportokkal a NAP-2 után, mert elképzelhető, hogy amint elfogy
a forrás, a befogadó intézmény megszabadul a csoporttól. Meg kell
jegyezni azt is, hogy a NAP segítségével olyan kutatási programok
születtek, amelyekkel európai szinten is sikeresen lehetett pályázni.
Erre példa az Európai Kutatási tanács (ERC) pályázati forrása, amin magyar szemmel nézve hatalmas összeget lehet
nyerni. Az ERC Advanced Grantet általában többéves, többkörös pályázati folyamat után ítélik oda egy-egy projektnek. Ön viszont 2017-ben már első pályázatával elnyerte
a támogatást, ami az ERC gyakorlatában ritka. Mit gondol,
mivel győzte meg a bírálókat?

tudomány
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– Az MTA KOKI-ban hat másik kutató is nyert ERC-forrást, zömük
korábban NAP-támogatást is kapott. Én döbbentem meg a legjobban, hogy már első nekifutásra sikerrel szerepeltem. Eredetileg annak is örültem volna, ha eljutok a második értékelési körig.
Régóta terveztem, hogy megpályázom ezt a forrást. A tervezgetés
alatti hónapokban folyamatosan forogtak a gondolataim, hogy
milyen koncepcióval akarok pályázni. Csiszolgattam, formáztam
az ötletet, jegyzeteket készítettem, majd összeállt valami. A vázlatot három korábbi ERC-nyertesnek elküldtem, akik ízekre szedték a több hónapos munkámat. Nem az elgondolást vitatták, hanem a felvezetést, a hangsúlyokat tették máshová. Megfogadtam
a tanácsaikat, miközben a szakmai koncepció változatlan volt. Azt
hangsúlyoztam, hogy a talamusz kutatása a magasabbrendű idegrendszeri folyamatokban hihetetlen fontos feladat, amire kevés
ﬁgyelmet fordítanak a kutatók. Nyertem.
Megéri fiatal kutatóknak jelentős pályázati forrásokat adni?

– A tapasztalatok azt mutatják, hogy a „lendületes” kutatók
nagy eséllyel nyernek az uniós pályázatokon. A Lendület előtt
a Wellcome Trust adott nagyobb pénzt a pályakezdőknek. Aki
anno nyert ezen a kiíráson, később ERC-t is nagy eséllyel nyert.
Ez nemcsak arra igazolás, hogy a Wellcome Trust bírálói jó szemmel válogatták ki a jelentkezők közül a legrátermettebbeket, hanem arra is, hogy a nyertesekből nem fogyott ki a lelkesedés és
az innováció, a kezdeti lökés megfelelő irányba indította el őket.

A kutatói életpályamodell kidolgozásának az lenne a célja,
hogy a kutató a doktori fokozata megszerzése után átlássa,
hogy életpályájának adott szakaszában milyen pályázatok
segíthetik a munkáját; az egyetemeken és a kutatóintézetekben dolgozók egyaránt tudják, hogy ha jók, mi vár rájuk, vagy
ha kevésbé jók, akkor milyen feltételek között dolgozhatnak.
Ezek meggyőzhetik a ﬁatalokat is, hogy a külföldi szakmai
tapasztalatok megszerzése után érdemes hazatérni.

A NAP is szigorúan szelektált a jelentkezők közül, rendszeresen
ellenőrzi a munkát, de ez nem top kiválósági program. Nemcsak
a legjobbakat támogatja, hanem az utánuk következők is magas
szinten dolgozhatnak. A hazai idegtudósok derékhadát segíti, és
ezzel egy egészséges kutatási struktúrát tart fenn ezen a szakterületen. A szintén jó lapokban publikáló kutatók nélkül a kutatási kultúra nem maradna életképes. A top három százalék nem
létezhetne az őt követő harminc százalék nélkül.
Mivel lenne elégedett a NAP-2 zárásakor?

– Azt remélem, hogy neves lapokban több jelentős felfedezést
tartalmazó NAP-os publikáció jelenik meg. Esetleg olyan briliáns,
átütő eredmény is születik, ami új ablakot nyit az idegtudományra, és gyakorlati alkalmazási lehetőséget is felvet. Nem mindegyik
csoporttól várok ilyen eredményt, és nem is biztos, hogy a világsiker kiderül a program befejezéséig, hiszen gyakran előfordul,
hogy egy eredmény a publikáció megszületése után évekkel rázza
meg az adott tudományterületet. Remélem, hogy a csoportok túlélik a zárást, sőt, beépülnek a nemzetközi szakmai körforgásba
– idézik az eredményeiket, konferenciákra hívják őket. Eredménynek tartanám, ha ezek a csoportok később is részt vennének az
oktatásban, és szoros kapcsolatot tartanának az egészségiparral.
Lehet NAP-3?

– Kézzelfogható, a laikusok számára is meggyőző eredmények esetén szerintem lehet folytatás.
A folytatás azért fontos, mert tervezhetővé teszi a kutatók
életét, akik csupán az aktuális pályázati pénzek folyósításáig látnak előre. A pedagógusok számára már született
életpályamodell. Nincs szükség esetleg valami hasonlóra
a kutatás-fejlesztés területén is?

– Nyitott kapukat dönget, hiszen elindult az ilyen irányú felelős
gondolkodás. Alapvető cél, hogy a sok, egymás mellett párhuzamosan működő pályázati forrást valamilyen formában összehangoljuk. Ne üssék, hanem kiegészítsék egymást a pályázatok.
Mindenki számára egyértelmű legyen: ha ennyi éves vagyok, akkor
ezt a forrást pályázhatom, ha öregebb, akkor a másikat. A rendszer felfelé nyitott lesz, azaz, ha valaki nagyon sikeres, halmozza
a jobbnál jobb lapokban megjelent cikkeket, akkor olyan forrást
is pályázhat, amit a nála idősebb, befutott kutatók számára írtak
ki. Az idősebbek ellenben nem jelentkezhetnek a ﬁatalabbaknak
szóló pályázatokon. A cél az, hogy ha a kutató megszerezte doktori fokozatát, lássa, hogy életpályájának adott szakaszában milyen
pályázatok segíthetik a munkáját. Tudja, hogy amennyiben sikeres,
hogyan élhet meg a munkájából. Eldöntheti, hogy itthon marad,
vagy külföldön próbál szerencsét. Láthatja, hogy ha jó, mi vár rá,
de az is egyértelmű lesz, hogy ha kevésbé jó, akkor milyen feltételek között dolgozhat. A pályamodell egyaránt érvényes lesz az
egyetemeken és a kutatóintézetekben dolgozókra. A koncepció
a 45 éves korukat még nem betöltött szakembereket célozza meg.
Mi lehet ennek a hatása?

– Meggyőzheti a ﬁatalokat, hogy a külföldi szakmai tapasztalatok
megszerzése után érdemes hazatérni. Az ország fejlődése miatt
ugyanis nagyon fontos, hogy kellő számú tehetség itthon kamatoztassa a tudását. ¡
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Szerző: Paulik Katalin

Érés és tapasztalat
– hol melyik fontos?
Az agykéreg serdülőkori fejlődését tanulmányozza a BÉTA
projektben kutatócsoportjával Kovács Ilona, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetének vezetője. Egyedi,
innovatív módszerekkel vizsgálja a gyorsabb és lassabb biológiai érés hatásait – elsőként a világon.
Hogyan lehet egy alapkutatásban figyelembe venni azt,
amit tulajdonképpen mindenki tud, hogy a kamaszok eltérő érettségűek?

− 2018 áprilisában zárult le a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott kutatásunk, amelyben egyszerre
vizsgáltuk a kamaszoknál az agykérgi fejlődést, a tanulási képességet és az alvást. A kutatásban fordulópontot jelentett, amikor egyszer csak ráébredtünk, hogy a kamaszok teljesítménye olyan nagy
szórást mutat, ami miatt gyakorlatilag nem lehet összehasonlítani
a különböző korcsoportokat. Részben ennek a kutatásnak az eredményein alapul a jelenlegi projektünk, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem támogat.
Arra kíváncsiak, hogy mi mozgatja a fejlődést, hogyan válik
a gyerek felnőtté…

− Tudjuk, hogy a pubertáskor kezdete a nemi hormonok felszabadulásának és az agykérgi érésnek a kezdete is egyben. A gyerek- és
a felnőttkor közötti átmeneti állapot ﬁzikai és pszichés változásait
az agykéreg átrendeződése kíséri, amit leginkább talán a tavaszi almafa-metszegetéshez lehetne hasonlítani. Azt feltételezzük, hogy
ebben az életszakaszban zajlik le az a jelentős agykérgi strukturális
átalakulás, melynek eredményeként kialakul a felnőttkori agykérgi
hálózat. A kamaszok alvásának tanulmányozásán keresztül azt reméljük, hogy a fejlődés szempontjából optimális tartományt ki fogjuk tudni jelölni a strukturális átalakulás, azaz a szinaptikus metszés
tekintetében. Arra már vannak bizonyítékok, hogy a nagy mennyiségben, rendszeresen fogyasztott marihuánának kitett kamasz
agyban a szinaptikus metszés rendellenesen zajlik, s emiatt a korai
megjelenésű skizofrénia jóval gyakrabban fordulhat elő. Tudjuk azt
is, hogy vannak olyan genetikai kondíciók, amelyekben az alul- vagy
felülmetszegetés előre determináltan történik. Bizonyítékaink vannak például arra, hogy a Williams-szindrómával – egy genetikai eredetű fejlődési zavarral – élők körében gyakori a krónikus alvászavar,
s hogy az EEG-vel követett alvásmintázatuk egy „túlhuzalozott”,
vagyis alulmetszegetett agykérgi hálózatra utal. Ez nem biztosítja az
optimális működést, ami mentális képességeikben is megmutatkozik.
Reményeink szerint az alvás javításával ezen tudunk majd változtatni.
Miért nem tudjuk határozottan kijelenteni, hogy serdülőkorban metszegetés zajlik az agyban, ami meghatározó
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1. kép. Az alkart a műszer kék területére helyezik, a kéz az
ezüst karon nyugszik tenyérrel lefelé, majd öt egymást követő,
pár másodperces vizsgálattal határozza meg a vizsgált gyermek csontkorát.
tényező a felnőtt agy kialakulásában? Miért nem tudjuk
leírni, hogy ez pontosan hogyan történik, és miért nem tudjuk összekötni ezt különböző pszichés funkciókkal? Ezek
az Ön, kutatással kapcsolatban feltett saját kérdései. Megtalálta már rájuk a választ?

− A válaszom az, hogy azért, mert az egyének között akkora különbség van az érettség mértékében, hogy a kamaszkori fejlődéssel foglalkozó tanulmányok eredményei emiatt sokszor ellentmondóak. Azért sincs konkrét tudásunk a kamaszkori fejlődésről
és annak viselkedéses összefüggéseiről, mert eddig életkori csoportok szerint folytak az elemzések, és a mai napig nem vették
még pontosan számba az érettséget. Ezért tartom fontosnak a mi
BÉTA projektünket, ahol a BÉTA a Biológiai Érés és TApasztalat
projektcím rövidítése.
Mi az innovatív újdonság ebben a kutatásban?

− Egyrészt a biológiai életkor ultrahangos csontkormérés alapján
történő meghatározása (1. kép), amit eddig még nem használtak
sehol a világon alapkutatási célokra, másrészt az, hogy ennek a
technikának a segítségével válogatjuk ki a kutatáshoz az alanyokat,
amire Gombos Ferenc alváskutatóval dolgoztunk ki egy speciális módszert, amikor az MTA kutatócsoporti pályázatot benyúj-
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Milyen szakemberek vesznek részt a kutatócsoport munkájában?

Fotó: Kovács Ilona

2. kép. A kutatásban használt
Wechsler Gyermek Intelligenciateszt négy fő területen méri a
kognitív képességeket: verbális
megértés, perceptuális következtetés, feldolgozási sebesség
és munkamemória.

− Pszichológusok és antropológusok mellett alváskutatók, akik
egy nagy felbontású EEG-készülék segítségével vizsgálják egyrészt
az agy nappali nyugalmi aktivitását, másrészt az alvási mintázatot
(3. kép). Kineziológus szakértőnk a kamaszok ﬁnommozgásos fejlődését vizsgálja, ennek része egy olyan mérés is, amellyel megállapítható az idegpályák érettségi állapota (4. kép). Mérjük a rugalmas
gondolkodást is, ami azért érdekes, mert ez a funkció a frontális lebenyhez kapcsolódik, amiről tudjuk, hogy a kamaszkori fejlődés során a legkésőbb érik be, tehát az a bizonyos metszegetés itt történik
meg utoljára. A projektbe időközben hallgatók is bekapcsolódtak.

Fotó: Kovács Ilona

tottuk. Több mint egy éve kezdtük el a szűrővizsgálatokat, és ma
már több száz olyan alanyunk van, akiknek sikerült megállapítanunk a biológiai korát a Testnevelési Egyetem két antropológusával, Utczás Katinkával és Tróznai Zsóﬁával együttműködésben. Közülük válogattunk ki egy azonos életkori csoportba eltérő
érettségű, egy másik csoportba pedig azonos biológiai korú, de
eltérő életkorú gyerekeket, összesen ötvenet. Az azonos érettségű
gyerekek csoportjában azt is vizsgáljuk, hogy milyen hatása van az
életkornak és a tapasztalatnak az egyes pszichés funkciókra. A két
csoporttal a WISC, Wisconsin gyermek intelligenciateszt magyar
adaptációját vesszük fel (2. kép). Ebben a vizsgálatban a kognitív
képességek teljes spektrumával kapcsolatban megtudjuk, hogy
azokat mennyire határozza meg az érettség és mennyire az életkor. Még az is lehet, hogy az IQ-tesztek sztenderdjeit újra kell majd
gondolni az eredményeink nyomán.
4. kép. A ﬁnommozgásos feladat során a résztvevők a kéz ujjait
megadott sorrendben érintik a hüvelykujjhoz, a lehető legpontosabban és leggyorsabban, először a bal, majd a jobb kézzel.
Az ujjak összeérintését a kézre húzott adatkesztyű érzékeli.

3. kép. A nyugalmi állapot vizsgálata segít az agy funkcionális
kapcsolatainak feltérképezésében.

Fotó: Kovács Ilona

Hol tart jelenleg a kutatás?

− Remélem, hogy hamarosan publikálni tudjuk az eredményeinket, és azt gondolom, hogy számos kérdést meg lehet majd válaszolni, miután nyilvánosságra hoztuk az adatainkat. Már most is
együttműködünk több hazai kutatóval az MTA , az ELTE, a Semmelweis, a Testnevelési Egyetemről, de a cikk megjelenését követően szeretnénk felvenni a kapcsolatot kamaszokat vizsgáló más
csoportokkal is, és felajánlani a kutatók számára az általunk kidolgozott paradigmát „további hasznosításra”. Az ABCD (Adolescent
Brain Cognitive Development) Study Group konzorcium az egyik
ilyen csapat. Ez a legnagyobb, serdülőkori agyi kognitív fejlődést
tanulmányozó hosszú távú projekt az Egyesült Államokban; huszonegy kutatási helyszínen több mint tizenegyezer 9–10 éves gyerek biológiai és viselkedési fejlődését követik nyomon egészen ﬁatal felnőttkorukig a kutatók. A felméréseikben egyvalamit nem
vesznek számításba: a csontkorvizsgálatot és az ez alapján történő szűrést. Ha átveszik a technikánkat, abból nagyon sok érdekes
megﬁgyelés születhet majd. ¡

tudomány
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orvostechnológia • légkörkémia

Hazai fejlesztésű
minilabor
Egy száz százalékban magyar tulajdonú
cég a piacon élenjáró okos, hordozható
minilabort fejlesztett, mellyel néhány perc
alatt, helyben, a levett vérből elvégezhetők olyan vizsgálatok, melyekhez eddig
komplett laboranalízisre volt szükség.

M

agyarország vezető orvostechnológiai vállalata, a 77 Elektronika Kft. által fejlesztett SmartTester nevű hi-tech orvostechnológiai eszközzel a diabétesz, a szív- és érrendszeri rendellenességek, illetve a test gyulladásos állapota kapcsán végezhető
vizsgálat, de a tervek között szerepel a diagnosztikai spektrum
további betegségekre, tünetekre való kiterjesztése. A SmartTester
készülékkel a hemoglobin A1c (HbA1c) érték mérhető, mellyel
a beteg megelőző háromhavi vércukorszintjére következtethetnek. A troponinszint is mérhető a hordozható minilaborral, ami
a szívinfarktus azonnali kimutatásában kulcsfontosságú. A készülék lehetővé teszi D-Dimer érték mérését, mely a trombotikus,
vérrögképződéssel járó betegségek, állapotok feltárását, igazolá-

sát segíti, mindezek mellett a CRP-értéket is képes elemezni, mely
a test gyulladásos, illetve kezdődő gyulladásos állapotának kimutatását teszi lehetővé megbízható módon.
A készülék segítségével akár háziorvos, mentőorvos vagy sürgősségi orvos is néhány perc alatt, helyben, a levett vérből elvégezhet olyan vizsgálatokat, melyekhez eddig komplett laboranalízisre
volt szükség. Az eszköz segíthet az infarktus megelőzésében, így
életeket is menthet. Cukorbetegség esetén egyrészt a szűrésben,
másrészt a diabétesszel élők kezelésében nyújt hatékony és gyors
segítséget. ¡

Exobolygók vizsgálata A
magyarokkal

Forrás: ESA

Az Európai Űrügynökség, az ESA ARIELküldetése ezer távoli csillag bolygóit figyeli
majd meg. Ez lesz az első olyan kiterjedt
vizsgálat, amely az exobolygó légkörök
kémiáját fogja tanulmányozni.
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z exobolygók (távoli csillagok körül keringő bolygók) kutatása hatalmasat fejlődött az elmúlt évtizedben, elsősorban az e célra épített űrteleszkópoknak köszönhetően.
Mára több ezer exobolygót ismerünk, és sok további felfedezése várható, de a következő fontos lépés ezeknek az égitesteknek a jobb megértése lesz. Ezt a célt szolgálja majd az Európai
Űrügynökség ARIEL nevű űrtávcsöve – az űrmisszió 2028-ban
indulhat –, amely több ezer exobolygó légkörének vizsgálatát
teszi lehetővé. A teleszkóp egyméteres átmérőjű tükre a távoli
naprendszerek látható és infravörös sugárzását gyűjti.
Az ARIEL tudományos programjának számos részkérdésébe bekapcsolódtak az MTA Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont Csillagászati Intézetének és az ELTE Gothard
Asztroﬁzikai Obszervatóriumának munkatársai. „Az exoholdak
és gyűrűk keresésétől, a műszer kalibrálásán keresztül a méréseket zavaró asztroﬁzikai zajforrások azonosításáig és kiküszöböléséig jó néhány területen van nélkülözhetetlen tapasztalatunk,
amit az ARIEL-misszióban is kamatoztatni fogunk. A csillagok
aktivitásának és a planétákkal való kölcsönhatásának tanulmányozásával és jobb megértésével szintén a misszió alapvető céljához fogunk hozzájárulni” – idézte az mta.hu a hazai
tudósok hozzájárulását koordináló Szabó Róbert, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének tudományos igazgatóhelyettesének szavait. Az ARIELprogramban 15 ESA-tagország hatvan intézete vesz részt. ¡

inno -tér

Eötvös Loránd Tudományegyetem • elte.hu

Újabb sikeres innovációs
rendezvény az ELTE-n
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem december 5-én immár 12. alkalommal rendezte
meg Innovációs Napját – ismét Újbuda Önkormányzatával együttműködésben – a Lágymányosi campuson, ahol azt mutatták be, milyen fejlesztésekkel és programokkal járul
hozzá az egyetem és a XI. kerület a gazdaság és a társadalom megújulásához.
„Újdonságok akkor születnek, ha a gondolkodásmódunkat tudjuk megváltoztatni” –
ezekkel a szavakkal nyitotta meg a rendezvényt Borhy László, az ELTE rektora.
A hallgatók újdonságairól szólt az Innovatív Hallgatói Ötletpályázat, amelyre
idén 18 színvonalas pályamunka érkezett.
Ezek közül választotta ki a leginnovatívabb
ötletek gazdáit a szellemi tulajdon hasznosításában jártas szakemberekből, startup
szakértőkből is álló zsűri. A leendő vállalkozásokhoz lökést adó díjakat Szalay Péter
tudományos rektorhelyettes és Scheuer
Gyula kancellár adtak át.
A pályázók legjobbjának idén Kari
András, a Természettudományi Kar hallgatója bizonyult, aki biológiailag lebomló tápanyagtartalmú cserepet tervezett.
A további nyertes pályázók egy bort frissen tartó eszköz fejlesztéséért, egy biokompozit anyagokkal kapcsolatos gyártási
eljárásért, szomatikus problémák megoldását segítő applikációért és munkahelyi
elégedettségmérést segítő szolgáltatásért
kaptak díjat.
Sor került az ELTE Innovatív Kutatója
Díj átadására is, azt Málnási-Csizmadia
András és kutatócsoportja kapta a motorfehérjékre ható gyógyszerek fejlesztéséért.
Az agyban alakulnak ki a gondolatok és
az érzések, de az agy felelős a test irányításáért is, például a légzésért, a beszédért
és a mozgásért. Stroke után előfordulhat,
hogy a beteg nem tud beszélni, járni, vagy
nem érti, amit mondanak neki. MálnásiCsizmadia András kutatócsoportja, a Motorpharmatology kifejlesztett egy motorfehérjét célzó anyagot, amely koncepcionálisan új terápiás lehetőséget nyújt: a sérült agyterületen beindítja a vérkeringést,
és elősegíti az idegsejtek regenerálódását.

Az ELTE Innovatív Kutatója Díj átadói és díjazottai (balról): Scheuer Gyula,
Gyimesi Máté, Málnási-Csizmadia András, Pénzes Máté és Szalay Péter

A rendezvényen Birkner Zoltán, a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal elnöke beszélt arról, hol áll ma Magyarország innovációs rendszere, és hova
juthat el a közeljövőben. A cél, hogy 2030ra hazánk Európa első öt olyan országa
között legyen, ahol a legjobb élni: ennek
eléréséhez leginkább a kis- és középvállalkozások dinamizálására és a ﬁnanszírozási
háttér stabilizálására van szükség. A hivatal
fontos célkitűzése, hogy az egyetemeken
ösztönözze a kutatói-ipari együttműködést, hogy a piacon hasznosuló innovatív
termékekben, technológiákban öltsenek
testet a kutatóhelyeken elért eredmények.
A felsőoktatási kiválósági programban
Magyarország legversenyképesebb kutatóműhelyei nyerhetnek támogatást olyan
összetett társadalmi-gazdasági kihívások
elemzéséhez és a kapcsolódó fejlesztésekhez, mint amilyen az ELTE-n a több kar sok
kutatócsoportjának munkáját összefogó
Diagnosztika és terápia, az Anyagtudomány, az Asztro- és részecskeﬁzika, valamint

innováció

a Problémamegoldó rendszerek. A programok bemutatására is sor került.
A rendezvény az innovációt segítő szakmai programok és szervezetek bemutatkozásával folytatódott: számtalan projekt és
cég foglalkozik új vállalkozások beindításával, projektmenedzselési tanácsadással
és oktatással, ötletek felkarolásával és vállalkozássá fejlesztésével, már középiskolás
kortól a ﬁatalok vállalkozási ismereteinek
bővítésével. A konferenciát Ned Allen, a
Lockheed Martin cég vezető kutatójának
előadása zárta.
A nap végén Szalay Péter rektorhelyettes
átadta Csizmár Mihálynak, a hallgatói ötletpályázat harmadik helyezettjének a legjobb kiállítónak járó közönségdíjat. ¡
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Szerző: Ho
or váth Dániel

Autótesztpálya

„minden lehetséges
helyzetre”
A címben szereplő létesítmény természetesen nem létezik a valóságban – hiszen
gyakorlatilag végtelen számú szituáció előállhat a közutakon, nem lehet mindre dedikált próbakörnyezetet tervezni. Az önvezető vagy autonóm járművekkel szemben
mégis azt az igényt támasztják, hogy minden helyzetben megfelelően reagáljanak.
Tesztelésük ezért a hagyományos autóktól merőben eltérő filozófiát igényel. Ebbe
az irányba lép jelentőset a tavaly ősszel megnyílt zalaegerszegi járműtesztpálya.

A

kaliforniai autópályarendőröket nemrég rendkívül veszélyes szituációhoz riasztották. Egy Tesla Model 3 hajtott 110 kilométer/órás sebességgel a 10-es autópályán
úgy, hogy eközben a (mint később kiderült, ittas) sofőr
az igazak álmát aludta. Mégsem történt tragédia, az autó követte
az út vonalvezetését, nem ütközött neki egyetlen másik kocsinak
sem – merthogy önvezető módban volt. A rendőrök a Tesla mellé
hajtottak, dudáltak veszettül, ám a sofőr csak aludt tovább. Minthogy a kiképzésük még nem készíti föl őket ilyen esetekre, ezért
improvizálniuk kellett. Egy rendőrautó a Tesla elé, egy mögé állt, és
szépen fokozatosan, 12 kilométeren keresztül lassítottak, a robotpilóta pedig alkalmazkodott az előtte haladó kocsi sebességéhez,
mígnem teljesen megállt.
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A kalandot tehát legfeljebb a sofőr jogosítványa bánta, ugyanakkor az eset ráirányította a ﬁgyelmet az önvezető autókkal kapcsolatos hatósági és gyakorlati problémákra. A Teslák még nem
teljesen automatizáltak, de már számos, nagymértékben autonóm rendszert építettek beléjük. Autópályán képesek önállóan
felvenni a forgalom ritmusát, fékeznek, ha autó van előttük, és
vészmanővert is végrehajtanak, ha karambolt kell elkerülni. Elvileg
ezek a funkciók csak akkor működnek, ha a sofőr fogja a kormányt
– de mint kiderült, ez nem feltétlenül jelent védelmet az eszméletüket vesztő vezetők ellen.
Nyilvánvaló, hogy az autonóm autók megfelelő működésének
ellenőrzése egészen más típusú teszteket követel, hiszen számos
olyan funkciójuk van, amelyekről a tradicionális járműipari tesz-
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Európában négy-öt független járműipari tesztpálya létezik. Világviszonylatban a zalaegerszegi
bár nem a legnagyobb, de az egyik legkomplexebb. A tesztpályán a statikus és a mozgó
objektumok, a ﬁzikai és a virtuális akadályok
összefüggő, együttműködő, és a tesztelésben
részt vevő járművekkel összehangolt rendszert
képeznek, szemben a világban jelenleg elérhető
hagyományos tesztelési környezetekkel, a járműdinamikai tesztek mellett különböző vezetéstámogató asszisztens rendszerek, valamint az
önvezető járművek vizsgálataira is lehetőséget
kínál.
1
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tek kidolgozásakor még csak nem is álmodtak a mérnökök. A régi tesztpályák
csak bajosan alakíthatók át az önvezető kocsik igényeinek megfelelően, így
természetesen előnyben vannak azok a létesítmények, amelyeket már az első
kapavágástól a robotautók alkatrészeinek kipróbálására építenek. Európában
alig féltucatnyi ehhez fogható pálya van, egyik közülük tavaly ősszel nyílt meg
Zalaegerszegen.

A járműipar izgalmas
technológiai periódusát éljük
„A zalaegerszegi járműipari tesztpálya nem más, mint egy olyan kutatás-fejlesztési infrastruktúra, amelynek feladata elsősorban a különböző járműipari cégek
rendszereinek tesztelése és validálása – magyarázza Háry András, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. ügyvezető igazgatója. – Az itt tesztelt termékek szervesen
illeszkednek a járműipari fejlesztési láncba. A tesztpályát számos modul alkotja,
minden modul más és más tesztelési funkcióra alkalmas.”
Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy hasonló tesztpályák vannak máshol is
a világban, és bár a zalaegerszegi nem a legnagyobb, viszont az egyik legkomplexebb. Európában négy-öt független járműipari tesztpálya létezik. A zalaegerszegi tesztkörnyezet sajátossága, hogy nemcsak a hagyományos járműdinamikai tesztek számára kínál lehetőséget, hanem a különböző vezetéstámogató
asszisztens rendszerek, valamint az önvezető járművek vizsgálataira is készül.

innováció

Fogadóépület és konferenciaközpont
Technikai épület
Smart City Zone (okos tesztváros)
Fékfelületek
Dinamikai felület
Kezelhetőségi pálya
Országút, autóút, autópálya
Nagysebességű oválpálya
Extrém oldalemelésű szakasz
Rossz utak
Emelkedők
Zajmérő felület
Medencék
Rántópad
Innovációs központ

„A zalai járműtesztpálya alapjául szolgáló ötlet
már a 2000-es évek második felében megfogalmazódott. A kezdeményezés már a legelejétől iparvállalati
fókuszú volt. Olyan sok autóipari fejlesztést végző
beszállítócég működött akkor már Magyarországon,
hogy racionálisnak tűnt a hazánkban létesítendő
tesztpálya gondolata – mondja Szalay Zsolt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME) Gépjárműtechnológia Tanszékének vezetője.
– Azelőtt hiába dolgozott számos járműfejlesztő mérnök Magyarországon, mindenkinek külföldi tesztpályákra kellett mennie tesztelni. De kezdetben természetesen még csak hagyományos tesztpályában gondolkodtunk.”
Ezután több hullámban is megvizsgálták a tesztpálya megvalósíthatóságát. Ezekből a vizsgálatokból
azonban az derült ki, hogy a projekt megtérülése
olyan hosszú lenne, hogy annak ﬁnanszírozására a vállalati szektor vélhetően nem vállalkozna (hiszen másfajta ingatlanberuházások – irodák, lakások – sokkal kedvezőbb megtérüléssel kecsegtetnek). Mivel
más országok tesztpályaépítési gyakorlata is ezt támasztotta alá, a tisztán piaci alapú megvalósítást
elvetették, és állami szerepvállalást tartottak szükségesnek. A projekt előkészítése változó intenzitással
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haladt egészen 2015-ig, amikor felismerték, hogy az elsősorban
járműdinamikai és tartóssági vizsgálatokra használt hagyományos
tesztpálya helyett az egyre fejlettebbé váló hálózatba kapcsolt,
illetve autonóm járművekre kellene koncentrálni, és azok speciális
igényeinek megfelelő létesítményt lenne érdemes építeni.
„Azáltal, hogy a pályát úgy pozicionáltuk át, hogy ne csak hagyományos járműfejlesztések tesztelésére legyen alkalmas, de dedikáltan ﬁgyelembe vegyük az autonóm és a hálózatba kapcsolt
járművek speciális követelményeit is, megteremtettük a lehetőségét
annak, hogy sokkal több kutatás-fejlesztési forrást tudunk idevonzani. Hiszen a létesítmény lényegesen izgalmasabb lesz azon iparági
szereplők számára is, akik korábban csak hagyományos pályákon
tesztelhettek” – érvel Szalay Zsolt.
A kutatók az ötlet megszületése után egy autóipari munkacsoport keretében kilenc hónapon át gondolkodtak azon – iparági
szereplők, kutatók és a cégek fejlesztőinek részvételével –, hogy
melyek azok a funkciók, jellegzetességek, amelyek a pályát különösen alkalmassá fogják tenni a jövő autói, tehergépjárművei
tesztelésére. Minden résztvevő pro bono, azaz önként, a hosszú
távú érdekeit szem előtt tartva vett részt ebben a munkában.
E csoport együttműködésének eredményeként 2016 második felére összeállt a megépítendő pályával szemben támasztott összes
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követelmény. A tanszékvezető hangsúlyozza, hogy bár a munkacsoportban részt vettek németországi autógyártók szakemberei
is, az elkészült tervek alapvetően a hazai autóipari szakemberek és
kutatók rátermettségét dicsérik.
A zalaegerszegi pálya a teljes körű tesztelési szolgáltatások mellett tehát nemcsak a zöldmezős beruházások természetes előnyeit
nyújtja, hanem a jövő mobilitásához kapcsolódó technológiák széles spektrumára is igyekszik felkészülni. Emiatt itt a tervezés során nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ﬁgyelembe vegyék, merre
tarthat a járműipar és a mobilitás fejlődési pályája az elkövetkező
évtizedekben.
„Természetesen nem látunk a jövőbe, de azt sejtjük, hogy a közeli és távoli jövőben a mobilitás teljesen más irányt fog venni, mint
manapság. Már ma is sok járműben működnek az egyre fejlettebb
automatizálási megoldások, a jövőben pedig minden bizonnyal egyre
nagyobb teret nyer az önvezető és az összekapcsolt működés a közlekedésben – érvel Háry András. – Ilyen értelemben ez igen izgalmas
technológiai periódusa a járműiparnak, ennélfogva pedig ugyancsak
érdekes kihívásokkal szembesülnek a tesztkörnyezetek fejlesztői is.
Egyrészt a tesztpályának meg kell felelnie a klasszikus járműdinamikai próbák igényeinek, de elengedhetetlen, hogy a közeljövő automatizált megoldásainak tesztelésére is alkalmasnak kell lennie.”
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A kerekek és az út kapcsolata megmarad
A régi pályák erre zömmel nincsenek felkészülve, hiszen tíz-húsz
évvel ezelőtt ezek a szempontok még nem voltak a fókuszban.
Az önvezető és a magas szinten automatizált járművek – Háry
András elmondása szerint – egészen más tesztelési ﬁlozóﬁát követelnek meg, mint a hagyományos autók, teherautók. Utóbbiaknál
az évtizedek során kiforrott, és azóta bevált gyakorlatok léteznek
arra, hogy miként kell egy-egy tesztet vagy menetdinamikai próbát elvégezni. Ha ezen a tesztfolyamaton sikeresen végigmegy egy
fejlesztés alatt álló termék (amely tehát nem minden esetben a
teljes jármű, gyakran annak csak egy részegysége), akkor jó esélylyel garantálható, hogy a végleges formájában a szériagyártáskor
is jól fog működni. Az önvezető megoldásoknál természetesen
nincs meg a több évtizedes tesztelési tapasztalat, hiszen ezek jó
része még prototípusszinten van, ráadásul itt a jármű elé kerülő
különféle, előre nem látható helyzetek biztonságos kezelésére kell
a járművet felkészíteni. Ennek eljárásai jelenleg még alakulnak világszerte, így magukat a teszteljárásokat is ki kell fejleszteni.
„Miközben az önvezető megoldásoktól azt várnánk, hogy minden lehetséges helyzetre fel legyenek készülve (és e képességüket ki
is szeretnénk próbálni a zalaegerszegi pályán), ez szinte lehetetlen
küldetés, hiszen képtelenség bármilyen tesztpályán az összes elképzelhető (illetve előre nem látható) szituációt szimulálni – mondja
az ügyvezető igazgató. – A zalaegerszegi tesztpálya sokféleségével,
változatosságával, változtathatóságával, a valóságos tesztelési környezetet kiegészítő szimulációs háttérrel igyekszik ezekre a kihívásokra választ adni. A tesztpályán, teljes kiépülése után, a statikus és
a mozgó objektumok, a ﬁzikai és a virtuális akadályok összefüggő,
együttműködő, és a tesztelésben részt vevő járművekkel összehangolt rendszert képeznek, szemben a világban jelenleg elérhető ha-

gyományos tesztelési környezetekkel, amelyek tervezésekor ilyenfajta szempontok még nem merültek fel.
Természetesen az önvezető járművek működése is a kerekek
és az út kapcsolatánál indul, tehát ezeknek a járműveknek is meg
kell felelniük az alapvető járműdinamikai teszteknek. Bár már ma
is működnek az automatizálás felé mutató rendszerek (például
adaptív tempomat, sávtartó elektronika, vészfékasszisztens stb.)
a járművekben, most még ezeket a rendszereket általában különkülön teszteljük – folytatja az ügyvezető igazgató. – Ezek a tesztek azonban nem feltétlenül adnak kielégítő, átfogó képet az ezen
részegységeket is tartalmazó, még magasabb szinten automatizált
jármű teljes egészének működéséről. Tesztelésük éppen ezért teljesen új ﬁlozóﬁát igényel, de ennek gyakorlati részletei még sehol sem
kiforrottak, így ez önmagában is igen érdekes kutatási terület.”

A városhoz okosodó autók
Talán az úgynevezett smart city (okosváros) terület számít a zalai tesztpálya legkülönlegesebb részének. Az első hasonló, tényleges városi környezetet modellező tesztlétesítmény a Michigani
Egyetemen épült, amelyet ezért M Citynek neveztek el. A magyar
szakemberek ennek analógiájára adták a Z City nevet a zalai pályának. Ennek a húszhektáros területnek az a különlegessége, hogy
a „szokásos”, ﬁlmforgatási díszletekre hasonlító tesztterületektől
eltérően itt valóságos utcák, valóságos épületek állnak. Ez azért
fontos, mert az autonóm autók szenzorainak érzékenységét csak
akkor lehet megbízhatóan tesztelni, ha tényleges, téglából, betonból épített épületek között kell navigálniuk.
„Lesznek itt közlekedési lámpák, vasúti sín, felsővezeték, csúszós úttest, tehát mindenféle tereptárgy és körülmény, amelyet a
városi környezetben el lehet képzelni – magyarázza Szalay Zsolt.

A Smart City Zone különlegessége, hogy ott nem díszletek, hanem valóságos utcák, valóságos épületek állnak.
Ez azért fontos, mert az autonóm autók szenzorainak érzékenységét csak akkor lehet megbízhatóan tesztelni, ha
tényleges, téglából, betonból épített épületek között kell navigálniuk. Lesznek itt közlekedési lámpák, vasúti sín,
felsővezeték, csúszós úttest, mindenféle tereptárgy és körülmény, amelyet a városi környezetben el lehet képzelni.
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A tesztpálya csak akkor töltheti be küldetését, ha a segítségével előbbre jutnak a magyarországi gépjármű-technológiai
kutatások. Ezért a zalai tesztpálya integráns része az Egyetemi
Kutatóközpont is, amely az innováció mellett oktatási feladatokat is ellát majd. A tesztpálya egyetemekkel közös együttműködésében a Győri Széchenyi István Egyetem, a Pannon
Egyetem, illetve a BMEE vesz részt.

– A tesztpálya három ütemben épül meg. Az első ütem elkészült,
a befejezett elemeket már tavaly szeptembertől használatba vették
iparvállalati partnereink. Készen van a járműdinamikai tesztfelület, és a nyolc különböző útfelületet modellező féktesztfelület is hamarosan elkészül. Áll már a fogadóépület, az iparági megrendelők
szakembereinek munkájához elengedhetetlen irodák és a járművek
szerelését lehetővé tevő műhelyek.”
Ezek mellett az úgynevezett nagy sebességű járműdinamikai
kezelhetőségi pálya is elkészült már. Ezt úgy kell elképzelnünk,
mint egy Forma–1-es versenypálya részletét: 12 méter széles aszfaltcsík, mindkét oldalán 20-20 méter széles biztonsági kavicságygyal. A városi úthálózat egyharmada van kész, ezen a területen
már az első tesztépület is áll, és elkészült a logisztikai központot
magába foglaló városrész is. Szalay Zsolt szerint, aki a kezdetektől
részt vesz a pálya terveinek kialakításában és megvalósításában,
a pálya egyedülálló volta egyebek között abban is megmutatkozik, hogy az egyes elkülönülő tesztterületeket tesztelésre szintén
alkalmas utak kötik össze. Minthogy ezek az utak is megfelelnek
az európai útszabványoknak, ezeket is felhasználhatják például az
autonóm járművek működésének kipróbálására.
Természetesen a tesztpálya csak akkor töltheti be küldetését, ha a segítségével előbbre jutnak a magyarországi gépjárműtechnológiai kutatások. Ezért a zalai tesztpálya integráns része az
Egyetemi Kutatóközpont is, amely az innováció mellett oktatási
feladatokat is ellát majd.
„Rendkívül fontosnak tartjuk a tesztpálya egyetemekkel közös
együttműködéseit, ami már most is folyik, és a Győri Széchenyi, a
Pannon, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vesz benne részt. A Műegyetem autonóm járműves kutatásainak eddigi eredményeit már be is mutattuk tavaly ősszel, a tesztpályán rendezett konferencián, melyhez kapcsolódóan a smart city
területen élő járműves demonstrációt tartottunk – mondja Szalay
Zsolt. – Az egyik funkció, amire már most is képes az általunk fej-
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lesztett jármű, az, hogy gombnyomásra elénk jön a parkolóból. Így
nem kell emlékeznünk arra, hogy hol is parkoltunk. A funkció ellentettje, amelyet most fejlesztünk, önálló parkolásra lesz képes, tehát
miután kiszálltunk az úti célunk bejáratánál, az autó elmegy, keres
egy parkolóhelyet, és önállóan leparkol.”
A következő funkciót hívhatjuk közlekedésidugó-robotpilótának is. Ezáltal a dugóban araszoló autonóm járművek képessé
válnak arra, hogy automatikusan sávot váltsanak, ha utolértek egy
lassabb járművet, és a szomszédos sávban nem jön senki. Ha nem
szabad a sáv, akkor megáll az elöl lévő autó mögött, és a kikerülési manővert a sáv felszabadulása után hajtja végre. A harmadik,
ugyancsak demonstrált feladatban az autonóm járműnek követnie kellett az előtte haladó, ember vezette autót, mint a kiskacsa
a mamáját. Ebből a funkcióból nőhet ki a már több országban tesztelt, úgynevezett platooning („menetoszlop”), amikor az autonóm
teherautók egész sora követi az elöl haladó kamiont. A kamionok
vezérlőrendszerei folyamatos kommunikációs kapcsolatban állnak
egymással, így pontosan tudnak egymás helyzetéről, viselkedéséről. Ezáltal sokkal kisebb követési távolságot kell tartaniuk egymáshoz képest, ennek köszönhetően kisebb helyet foglalnak el az
úton, gyorsulhat a forgalom, és a hátul lévő teherautók a növekvő
szélárnyék miatt kevesebb üzemanyagot fogyasztanak.
Az ilyen platooning megoldások tesztelése ﬁzikailag – a részt
vevő járművek méretét és alakját tekintve – is speciális környezetet,
egyedi kialakítású tesztmodulokat igényel. Háry András emellett
megemlítette, hogy míg a hagyományos járműdinamikai teszteknél inkább a nagy sebességű, de sokszor csak rövid ideig tartó, intenzívebb tesztelési ciklusok a jellemzők, az önvezető járművek és
a már ma is egyre elterjedtebb vezetéstámogató asszisztens rendszerek esetében nemritkán inkább elnyújtott periódusú, változatos
sebességű, folyamatos működést vizsgáló próbák kerülnek előtérbe.

Mikor lehet már robotautóval menni
a Balatonra?
Magyarországon folynak autonóm járművek kifejlesztését célzó
kutatások. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy milyen szerep
juthat a magyar szakembereknek ezen a területen, amikor a világ
összes technológiai vállalata és legnagyobb autógyártói (a Googletól az Audiig) is akkora anyagi forrásokat fordítanak erre a kutatási
területre, amilyenről a magyar szakemberek nem is álmodhatnak.
„Az autonóm járművekben óriási lehetőség van Magyarország számára, éppen ezért hatalmas esélyt jelent számunkra a
ZalaZONE tesztpálya. Én személy szerint vagy hat-hét világcéggel
folytatott tárgyaláson vettem részt, amelyek mind hozzánk szeretnék hozni a kutatás-fejlesztési kapacitásukat. Ezt az itt kialakított
kedvező környezet (a tesztpálya, az oktatás és az autonóm járművek közúti tesztelését lehetővé tevő jogszabályi környezet) teszi lehetővé – összegez Szalay Zsolt. – Tehát ezek a világcégek 500-1000
főnyi autonóm járműves kutatás-fejlesztési kapacitást telepítenének hozzánk. E beruházás megtérülését és hozzáadott értékét ezért
csak nemzetgazdasági szinten lehet értékelni: magasan képzett,
sokat kereső, részben magyar mérnököket foglalkoztató fejlesztési
központok jöhetnek létre hazánkban. Ezzel Magyarország felkerül
az autonómjármű-fejlesztési világtérképre.”
Itt feltétlenül meg kell állnunk és megvizsgálnunk, hogy a közvéleményt egyre inkább eluraló, önvezető járműveket illető felfoko-
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zott várakozások mennyiben felelnek meg a műszaki és gazdasági
realitásoknak. Szinte naponta érkeznek hírek arról, hogy az Apple,
a Google, a Waymo és sokan mások már esetenként az amerikai
közúti forgalomban tesztelik az autonóm személygépkocsijaikat.
Ebből talán sokaknak az a képzetük támadhat, hogy néhány év, és
eltűnik a kormány az összes autóból, és a magyar utakon is robotautók serege fogja szállítani az utasokat. Egy-egy új technológia
megjelenésekor általános, hogy az azt övező várakozások először
villámgyorsan irracionális magasságokba szöknek (hype-szakasz),
majd a várakozásokban szükségszerűen csalódva, a kiábrándulási
szakaszban a technológia megbecsültsége a negatív tartományba
esik. Jó esetben ezután a konszolidáció következik, amikor a fejlesztés tárgyai – jelen esetben az önvezető autók – elfoglalhatják
a képességeiknek megfelelő helyet az emberek tudatában.
Az autonóm járművek manapság ebben a hype-szakaszban
lehetnek (igaz, senki sem lát a jövőbe), és hamarosan várható a
kiábrándulás. De vajon jogos-e a hype, és elkerülhető-e a csalódás?
„Én is azon a véleményen vagyok, hogy jelen pillanatban túlzott
várakozások övezik a területet. Ugyanakkor emlékszem arra is,
amikor 2007-ben részt vettünk egy európai uniós konzorciumban
a Volkswagennel és a Continentallal közösen, a konzorcium célja
pedig az autonóm járművek különböző szintjeinek, a többi között
a teljes automatizációnak a megvalósítása volt – emlékszik vissza
Szalay Zsolt. – Akkor az EU-tól azt az iránymutatást kaptuk, hogy ha
a teljes automatizációt nem vesszük ki a projektből, akkor esélytelen,
hogy támogatást kapjunk. Azzal érveltek, hogy a teljesen automata

járművek társadalmi támogatottsága olyan alacsony, hogy kizárt,
hogy valaha is megjelenjenek ezek a közúti forgalomban. Átírtuk
a projektet úgy, hogy immár a magasan automatizált járművek
intelligens közlekedéséről szólt. Mára visszájára fordult a világ, átestünk a ló másik oldalára, és az embereknek illuzórikus elvárásaik
támadtak. Az autonóm vezetési mód térhódítása véleményem szerint fokozatos lesz, és először az autópályán fog megjelenni.”
Kérdés, hogy ha Magyarország is igyekszik bekapcsolódni a robotautók fejlesztésébe, vajon nálunk is megjelenhetnek ilyen tesztek valaha az utakon? A meglepő válasz az, hogy erre már jelenleg is
van lehetőség és gyakorlat.
„A közúti teszt igen fontos része a tesztfolyamatnak. A hagyományos járműveknél is van ilyen, csak azt nem feltétlenül vesszük
észre (hiszen »szokványos« autókról van szó). Ebből a szempontból
az önvezető autók sem mások: azoknál is szükséges a valós környezetben végzett tesztelés – magyarázza Háry András. – Miközben ilyenkor mindig ül a kormány mögött egy (emberi) tesztpilóta,
mégiscsak a mesterséges intelligencia hoz döntéseket egy közúton
haladó járműben, ezért ehhez a jogi környezetnek is adottnak kell
lennie. Magyarországon 2017 áprilisa óta hatályban van az önvezető járművek közúti tesztelését lehetővé tevő, egyébként európai
viszonylatban is élenjáró jogszabály. Természetesen engedélyezési
folyamatot kell a tesztet megelőzően lefolytatni, ahol a fejlesztőcégnek demonstrálnia kell a kompetenciáját. Elmondhatjuk tehát,
hogy a magyar jogi szabályozás e téren kifejezetten világszínvonalú,
és a teszteket messzemenőkig támogatja.” ¡

Hatalmas esélyt jelent Magyarország számára a ZalaaZONEE tesztpálya. Az itthon kialakított kedvező környezet (a tesztpálya, az oktatás és az autonóm járművek közúti tesztelését lehetővé tevő jogszabályi környezet) lehetővé teszi, hogy világcégek 500-1000 főnyi
autonóm járműves kutatás-fejlesztési kapacitásokat telepítsenek Magyarországra. Ennek köszönhetően magasan képzett, sokat
kereső, részben magyar mérnököket foglalkoztató fejlesztési központok jöhetnek létre hazánkban, mellyel felkerülhetünk az autonómjármű-fejlesztési világtérképre. (A képen a konferencia-központként is funkcionáló fogadóépület, háttérben a technikai épület.)
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Elektronikai technológiák
az okos jövő szolgálatában
Napjaink kutatási-innovációs fókuszában a közeljövő okos, autonóm rendszerei állnak. Ezek
megvalósításában lényeges szerepet játszanak majd az olyan berendezések, amelyek önállóan
és hosszú távon (akár évtizedekig) képesek lesznek a biztonságos, javítást nem igénylő, folyamatos működésre (lásd: önvezető autók, okosotthonok, okosvárosok stb.). Egy önvezető autónál például nem megengedhető olyan baleset, melyet egy más területen gyakran előforduló
elektronikai meghibásodás okozhat. Szükség van tehát olyan anyagrendszerek és védelmi
megoldások kutatására, amelyek az újszerű kihívásoknak megfelelni képes elektronikai egységek megvalósításában kulcsfontosságúakká válnak.

A

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Elektronikai Technológia Tanszéke
(ETT) sok évtizedes hagyományainak megfelelően, a gyártóipari trendekkel szorosan lépést tartva
végzi kutatási, fejlesztési, innovációs és oktatási tevékenységét. Mint azt dr. Harsányi Gábor tanszékvezető elmondta, a
tanszék modern laborkomplexumában olyan gyártóberendezések, valamint mérő- és vizsgálóműszerek vannak, melyek
napjainkban kulcsfontosságúak az elektronikai ipar szolgálatában. „A cégekkel fennálló szoros és folyamatos szakmai
kapcsolataink tapasztalatai az oktatásba is hamar bekerülnek, így hallgatóink a legmodernebb elméleti és gyakorlati
tudást szerezhetik meg – mondta a tanszékvezető. – A célzott
kutatások széles spektrumával szolgáljuk napjainkban a jövő
okos elektronikai rendszereinek realizálását elsősorban a fizikai megvalósíthatóság oldaláról. Feladat pedig van bőven”
– utalt dr. Harsányi Gábor az igényekre.
A tanszék Hibaanalitikai laboratóriumaiban folyik az
elektronikai részegységek megbízhatóságát limitáló mechanizmusok kutatása, öregítési eljárások a hibamentes működés kiszűréséhez, anyagrendszerek és egységek védelmi
megoldásainak kutatása, minősítési módszertan kidolgozása.
Az elektronikai iparban alkalmazott ólommentes forrasz-

ötvözetek magas óntartalma súlyos megbízhatósági problémák megjelenéséhez vezetett, mint például az ón tűkristály
(„whisker”) jelenségek és az úgynevezett elektrokémiai migráció. Az ón tűkristályok olyan szálszerű felületi elváltozások,
amelyek a magas óntartalmú forrasztott kötésekből spontán
növekednek, hosszuk elérheti akár a milliméteres tartományt
is (1. a ábra). Az elektrokémiai migráció során pedig úgynevezett dendritnövekedés következik be vezetők között nedvesség jelenléte – például párakicsapódás – esetén (1. b ábra).
Mind a két hibajelenség komoly rövidzárveszélyt jelent a mai
áramkörökben; a mechanizmusok megismerésének, így megelőzésük lehetőségének jelentőségét az ipari igények is alátámasztják. A tűkristály-növekedés és a migrációs jelenségek
tanulmányozásához és megértéséhez a terhelés alatti és klimatikus öregítési tesztek mellett nanométer mérettartományú anyagvizsgálatokra is szükség van.

1. ábra. Zárlathoz vezető hibajelenségek elektronikus áramkörökben:
a) ón tűkristály egy forrasztott
kötés felszínén;
b) dendritnövekedés vezetősávok
között.
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CA

2. ábra.
MP
P3 lejáts
tszó
áraamköri
moodulja
körrnyezetbarrát hordozzókon.

BIOEPOXI

3. ábra. A forraszanyag nyomtatás közbeni mozgását leíró
modell sebességvektor-tér keresztmetszeti nézete.
Az okosrendszerek tömeges elterjedésével számolni
kell az elektronikai hulladék mennyiségének nagyságrendi ugrásával. Az élhető környezet megtartása sürgeti
a megújuló alapanyagforrásból származó és biológiailag
lebontható (szükség esetén komposztálható) elektronikai hordozó (közkeletű nevén NYÁK, vagyis nyomtatott
áramkör) alapanyagok elterjesztését. A tanszék Technológia és alapanyag laboratóriumaiban a környezetbarát
cellulóz-acetát (CA) és bioepoxi műanyag szigetelő hordozókra fókuszálva végzik a kutatásokat, amelyekből
nyomtatott huzalozású lemezeket állítottak elő. Az eljárást úgy építették föl, hogy klasszikus szubtraktív áramköri gyártástechnológiával, a gyártósorral kompatibilis
módon, gazdaságosan készülhessenek a kétoldalas hordozók. A tanszék kutatói egy létező termékkel megegyező
működésű, digitális, felületszerelt MP3 lejátszó áramköri
modulját valósították meg a környezetbarát hordozókon
(2. ábra), demonstrálva a szórakoztatóelektronikai lehetőségeket. Jelenleg a hordozók szerelési, minőségi és megbízhatósági kérdéseinek feltárása, optimalizálása zajlik.

Az okosgyárakban a mesterséges intelligencia alkalmazása
megalapozhatja a gyártási folyamatok gyorsabb, költséghatékonyabb optimalizálását az elektronikai szerelés területén az Ipar
4.0 megközelítései szerint. Az elektronikus részegységek automatizált összeszerelésénél – az alkatrészméretek intenzív csökkenésének következményeként – az egyik legkritikusabb lépés a forraszanyag felvitelére szolgáló additív technológia, az úgynevezett
stencilnyomtatás: statisztikák szerint a gyártási hibák 60 százaléka vezethető vissza erre a folyamatra. Gyártásoptimalizálásra szakosodott kutatóik a vizsgálatok alapjául szolgáló, a fizikai folyamatokat részleteiben leíró numerikus modelleket alkotnak, valamint
a gépi tanuláson, mesterséges intelligencia alkalmazásán alapuló
visszacsatolási módszereket fejlesztenek. A 3. ábrán bemutatott
modell például betekintést nyújt a különféle forraszpaszták stencilnyomtatás közbeni viselkedésébe.
Szintén a közeljövő kihívása az egészségmonitorozó készülékek
okosotthonokba, illetve egészségügyi ellátókba költözése. A tanszék Érzékelők és mikrofluidika, valamint Nanotechnológiai laboratóriumai elsősorban bioérzékelők kutatására, illetve a hozzájuk
kapcsolódó, kis térfogatokkal dolgozó mintakezelő, mintamozgató rendszerek (mikrofluidika) és mérőberendezések fejlesztésére
fókuszálnak. A bioérzékelők biológiailag aktív anyagot (például
enzimeket, DNS-szegmenseket) használnak érzékelési célra, és
nagy szelektivitással képesek kis mennyiségű mintában (például
egy csepp vér, nyál, vizelet) a célmolekulák jelenlétének, illetve
koncentrációjának meghatározására. Ékes példa a tanszék saját
fejlesztésű felületi plazmon rezonancia képalkotó (SPRi) platformja (4. ábra), amelyet sikeresen alkalmaztak multi-bioérzékelőként többféle specifikus DNS-molekulák egyidejű detektálására.
Az utóbbi években a fókuszt a nanotechnológiákkal előállított
bioérzékelőkre helyezték: a PDMS (polidimetil-sziloxán) polimer
és arany, illetve ezüst nanorészecskék segítségével olyan nanokompozitokat hoztak létre, amelyek sikeresen alkalmazhatók
nagy érzékenységű elemanalízisre. Céljuk a nanokompozitok integrálása kis méretű terepi diagnosztikai mérőrendszerekbe (ún.
Point-of-Care eszközökbe).
A cikkben bemutatott kutatásokat az EMMI Felsőoktatási
Intézményi Kiválóság Program támogatja – a BME-FIKP: NAT,
BIO és MI alprojektek keretében. ¡

4. ábra. A tanszék saját fejlesztésű SPRi mérőberendezése a cellatartó platformmal.
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Gábor Dénes-díj harmincadszor

Forrás: Novofer Alapítvány

Tavaly december közepén, immár 30. alkalommal adták át
az Országház Felsőházi termében a Novofer Alapítvány által
1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díjat, amely a civil szféra
legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon.

A

z Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott
kiemelkedő teljesítmények elismerése. A díj megalapítóinak szándéka egyben a technológiai innováció,
a műszaki-mérnöki kutatómunka, az ember által alkotott gépek
és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi ﬁgyelem és
elismerés felkeltése és megerősítése volt.
A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a
különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontos ez a civil
kezdeményezéssel létrejött díj, melyben eddig – a decemberben
kitüntetettek előtt – 229-en részesültek.

A 2018. évi díjazottak
Gábor Dénes Életmű Díjban ketten részesültek
Kiss Péter Attila villamosmérnök, a Zoltek Corp. nyugalmazott alelnöke, a karbonszálaknak a korábbiaknál lényegesen alacsonyabb

26

innotéka
inn

2019. január

költségű gyárthatóságának kifejlesztéséért, a gyártáshoz szükséges gyártósori koncepció kidolgozásáért, annak hazai gépgyártóktól történő beszállításokkal való megvalósításáért. Ennek révén
az egykori nyergesújfalui Magyar Viscosagyár területén a hazai
gyártás – évente 120 millió dollár körüli bevétel mellett – közel
1400 főnek ad munkát. A nagy piaci keresletre tekintettel a texasi,
majd magyarországi gyártókapacitás kiépítése után Mexikóban is
létrehoztak egy üzemet, szintén Kiss Péter Attila eredeti innovációi alapján, melynek felügyeletét a beindulásig ő látta el. Ehhez
a mexikói üzemhez mintegy negyvenkamionnyi magyar gépet exportáltak a hazai beszállítók.
Gschwindt András villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, a hazai
rádióamatőr mozgalom fáradhatatlan irányítója, az űrtechnológia
hazai fejlesztésében végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, az Interkozmosz műholdak fedélzeti berendezéseinek eredményes fejlesztéséért, az első hazai műhold, a Masat–1 létrehozásában, felbocsátásában és üzemeltetésében betöltött irányító
szerepéért, a felbocsátás előtt álló Szmog–1 mikroméretű műhold
innovatív megoldásainak kidolgozása és integrálása terén végzett
munkájáért.

inno -tér

mérnökök, kutatók, tanárok

Gábor Dénes-díjban részesült
két határon túli alkotó
Dr. Magyari-Köpe Blanka mérnök-ﬁzikus, a Stanford Egyetem kutatócsoportjának vezetője, a mesterséges intelligencia területének
fejlődésében központi szerepet betöltő neurális hálózati rendszerek hatékony működéséhez szükséges nanoméretű rezisztív memória (Resistive Random Access Memory – RRAM) készülékek
fejlesztésében végzett munkájáért, különösen az atomisztikus hatások vizsgálatát lehetővé tevő, a sűrűségfunkcionált elmélet alkalmazásával kidolgozott kvantummechanikai számításaiért.
Ez jelentős áttörést eredményezett a napjainkban piacra kerülő
drónokban, robotikában, okoskamerákban és a virtuális valóság
termékekben, valamint az önállóan közlekedő autókban és repülőgépekben is alkalmazott memrisztorok gyártása során azok
mérete, sebessége és áramfelvétele optimalizálása terén.
Dr. Kolozsváry Zoltán gépészmérnök, a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem címzetes tanára, a
Plasmaterm cég vezetője az anyagtudomány – különösen a gáznitridálással végzett hőkezelés gyakorlatban történő alkalmazása –
terén elért eredményeiért, amelyet 15, Magyarországon, Romániában, Németországban és az Egyesült Államokban bejegyzett
szabadalom véd. Továbbá a hazai és a külhoni felsőoktatásban betöltött kiemelkedő oktatásszervezői és oktatói tevékenységéért,
a tudományos ismeretek társadalmasításában végzett munkájáért.

Gábor Dénes-díjban részesült öt hazai alkotó
Kotschy András, a Servier Gyógyszerkutató Intézet igazgatója és
tudományos kutatócsoport vezetője, akinek szakmai irányításával
elsőként fedezték fel az MCL1 fehérje szelektív gátlószereit mint
innovatív rákterápiás hatóanyagokat. Az eredmények új biológiai
mechanizmussal bővítik a rákterápia eszköztárát, amellyel kapcsolatban több szabadalmat is bejelentettek. A fejlesztés gazdasági
értékét jelzi, hogy a vegyület fejlesztésébe az onkológia területén
világviszonylatban is vezetőnek számító Novartis cég is bekapcsolódott.
Dr. Barna László mérnök-ﬁzikus, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének Fénymikroszkópos Képalkotó Központjának vezetője a szuperfelbontású mikroszkópia orvostudományi kutatási célokra történő bevezetésé-

ért, a Fénymikroszkópos Képalkotó Központ világszerte elismert
kutató-fejlesztő mikroszkópos műhellyé alakításában betöltött
szerepéért.
A díjazott a szuperfelbontású fénymikroszkópia STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy) típusának és a konfokális mikroszkópiának úttörő ötvözésével a világon először volt
képes azonosított idegsejtnyúlványokban a célfehérjék mennyiségének és helyzetének nanométeres pontosságú meghatározására
és a molekuláris változások nyomon követésére idegrendszeri beavatkozások után.
Dr. Puskás László Géza biológus, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója, az Avidin Kft. ügyvezető
igazgatója a nemzetgazdasági és világegészségügyi szempontból fontos gyógyszerkémiai és klinikai fejlesztési eredményeiért,
kiemelten az Alzheimer-kór kezelésében a hatásmechanizmusa
révén a betegség hátterében húzódó folyamatok befolyásolásával
a betegek gondolkodási képességének javítását eredményező molekula kidolgozásáért. (Alzheimer-kórban napjainkban több mint
50 millió ember szenved, hatalmas terhet róva a gazdaságra, a társadalomra és a családokra.)
Kónya Zoltán egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese a nanoszerkezetű anyagok, elsősorban nanocsövek és nanokompozitok előállításáért és
azok ipari alkalmazásában elért, nemzetközileg elismert munkásságáért, továbbá a nanoszerkezetű anyagok biokompatibilitása
és toxicitása terén végzett, széles körben elismert kutatói tevékenységéért. Eredményeit a gyakorlatban számos területen alkalmazták, erről 13 szabadalma tanúskodik.
Dr. Varga Péter Pál ortopéd sebész, az Országos Gerincgyógyászati Központ igazgató főorvosa a kiemelkedő kreatív, innovatív
műszaki-szellemi tevékenységéért, a többi között az új fejlesztésű
implantátumok gerincsebészeti beavatkozási, műtéti eljárásainak
fejlesztésében és alkalmazásában betöltött úttörő szerepéért, az
anyagtechnológiai és gyártási mérnöki eredményeknek a gerincgyógyászati eljárásokba történő eredményes integrálásáért, a négy
évtizedes, iskolateremtő gerincsebészeti orvosi tevékenységéért.

In Memoriam Gábor Dénes
elismerésben részesült
Árokszállási Laura tanárnő, Gábor Dénes szellemi örökségének
ápolásában betöltött szerepéért, kiemelten a középiskolás korosztály természettudomány iránti orientálása területén végzett
kiemelkedő munkájáért, az Alapítványnak a középiskolások körében meghirdetett pályázati rendszerének népszerűsítéséért,
a pályamunkák értékelésében és elbírálásában, a Zentai Gimnázium diákjainak sikeres pályázati felkészítéséért, a határon túli ﬁataloknak Gábor Dénes szellemiségének és munkásságának megismertetésében végzett többéves kiemelkedő tevékenységéért.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri
ösztöndíjban részesült
Török Tímea Nóra hallgató, az „Atomi skálájú kapcsolás Nb nanovezetékekben és Nb2O5 memrisztorokban” tárgyú dolgozatáért.
Konzulense: Prof. Halbritter András, BME Természettudományi
Kar Fizika Tanszék. ¡
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tőkefinanszírozás • Duna-híd

December elején zárult a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
a Hiventures és az Enterprise Hungary
szervezésében elindított „Startup Campus
BME powered by Hiventures” egyetemi
inkubációs program. A képzés zárásaként
három egyetemi projekt kapott kilencmillió forintos tőkefinanszírozást.

A

2018 októberében indult programra több mint 30 egyetemi
projekttel jelentkeztek, melyek közül tíz startup ötlettel rendelkező egyetemista csapat került be az öthetes képzési programba.
Az együttműködés egyik fő célja volt, hogy a BME hallgatói
térítésmentesen szerezzenek gyakorlati tudást startup vállalkozás
alapításához és indításához. A képzésben részt vevők a program
során a gyakorlatban ismerhették meg a Hiventures inkubációs
befektetési programját, illetve a Startup Campus mentorainak
közreműködésével elsajátították a vállalkozás indításához szükséges elméleti alapokat, eszközöket és fogalmakat.

Forrás: startupcampus.hu

Kilencmillió forint
egyetemi ötletekre

A képzés zárásaként, az előzetes elbírálást követően, öt csapat
prezentálta projektjét a Hiventures befektetési bizottsága előtt.
A bizottság az öt projekt közül hármat talált alkalmasnak a kilencmillió forintos befektetésre; az intelligens kerékpárdokkoló
állomást fejlesztő VIOLA , a környezetbarát, bioplasztik lebomlást
segítő PLAntoon és a szigeteléstechnikát megreformáló W-heat
csapata kapta meg az inkubációs tőkeﬁnanszírozást.
A féléves program során megvalósuló gyakorlati munkát a Hiventures és a Startup Campus befektetési menedzserei mellett
a Morgan Stanley és a PwC mentorai is segítették.
A program sikeres validációja után, 2019 tavaszától nemcsak
a BME-n, de több vidéki egyetemen is elindul az inkubációs képzés. A cél a hazai egyetemek innovációs kapacitására támaszkodó
egységes képzési, felhordórendszer kialakítása, ezáltal az egyetemi
startup vállalkozások létrejöttének ösztönzése. ¡

Már betonozzák a pilont
Az új komáromi Duna-híd építési munkáinak
aktuális állásáról adtak tájékoztatást december
közepén a híd látogatóközpontjában a NIF Zrt.
és a kivitelező konzorcium képviselői.

A

Forrás: NIF Zrt.

z új komáromi Duna-híd összesen hat pilléréből a szlovák oldalon három
készen van. A magyar oldalon két pillér, valamint a Duna közepén levő
3. jelű pillér építése zajlik. A 3. és a szlovák oldali 4. pillér között megépített
ideiglenes szerelőjármon az összesen 36 elemből álló hídpálya 12. elemét is
A víz fö
fölé
lé ért az új kom
omár
árom
omii
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íd pililon
o já
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építítés
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beemelték. A 3. pillérből kiemelkedő pilon, amely a
kábelek segítségével tartja a hidat, 95 méter magas.
A pilon alsó részének tizenegy elemét beemelték, további 35 pilonelemet a Dunán levő pontonokon állítják össze úgy, hogy két elemet előre összehegesztenek,
utána emelik a helyére. A pontonon most összeállítás
alatt levő darabok már – a végleges állapotban – a pilon
látható részének első elemei lesznek. A magyar oldali
1. jelű pillér – a hídfő – felmenőfalának a betonozása
megtörtént, a hídfő építése folytatódik. Decemberben
a 2. pillér felmenőfalának betonozása is elkezdődött.
Szűcs Tamás, a Hódút Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: „A Hódút Kft. az acélszerkezetek gyártásáért,
összeállításáért felel. 67 százalékos a készültség a szerkezetek gyártásánál, és 35 százalékos a helyszíni szerelés
tekintetében. A 120 méteres pilonból 25 métert megépítettünk, 42 pilongyűrűből nyolc már a helyén van. Várhatóan 2020-tól használhatják a közlekedők a hidat.”
„Az új komáromi Duna-híd minden támaszának
cölöpözése elkészült, ebben a munkafolyamatban beépítettünk 1259 méter cölöpöt, 2100 köbméter betont.
A híd építése során 15 ezer köbméter szerkezeti betont
fogunk felhasználni. Nagyon jól haladnak a munkálatok, eddig már 11 ezer köbmétert építettünk be” – tájékoztatott Sal László, az A-Híd Zrt. vezérigazgatója. ¡

károsanyag-kibocsátás • gömbpanorámás fotók

Megkezdte a munkát A
a CO2 Koalíció
December 14-én tartotta alakuló ülését
a Palkovics László innovációs és technológiai miniszter által életre hívott
CO2 Koalíció – tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

z új testület létrehozásának közvetlen kiváltó oka a gépkocsik
károsanyag-kibocsátására vonatkozó tervezett európai szabályozás előkészületeinek előrehaladása volt. Az uniós Környezetvédelmi Tanács 2018. októberi ülésén született javaslat arról, hogy
a járművek károsanyag-kibocsátását a 2021-es szinthez képest
2030-ig 35 százalékkal csökkentsék. Az innovációs és technológiai
miniszter a magyar járműiparra gyakorolt hatások áttekintése,
a megfelelő felkészülés érdekében kezdeményezte az ágazat szereplőinek együttműködését.
Palkovics László az alakuló ülésen elmondta, hogy a még formálódó konkrét uniós lépéseken kívül az energetikai rendszer átalakulása is igényli a közös gondolkodást. A tárca koordinációs szerepet vállal a Koalícióban, várja a meghívott szervezetek javaslatait
a további egyeztetésekhez. A szakmai szövetségekkel megkezdett
munkába a minisztérium a későbbiekben közvetlenül is be kívánja
kapcsolni a hazai járműipar meghatározó vállalatait.
A CO2 Koalíció első találkozóján az ITM mellett az Autós Nagykoalíció, az E-Mobi Kft., a Jedlik Ányos Klaszter, a Magyar Autóklub,
a Magyar Elektromobilitás Szövetség, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete, a Magyar Gépjárműipari Egyesület és a Magyar
Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége képviselői vettek részt.
Az egyre szigorodó környezet- és klímavédelmi előírások gyors
és hatékony alkalmazkodást követelnek meg a közlekedési szektortól és a járműgyártóktól. A CO2 Koalícióban megvalósuló öszszefogás célja a várható hatások vizsgálata, a szükséges intézkedések összehangolt meghatározása. ¡

Digitális séta a zselici erdőben
Mostantól a Google StreetView szolgáltatásával is bejárhatjuk a különleges szépségű zselici
erdő számos népszerű pontját. A gömbpanorámás fotókon a többi között a dennai Feneketlen
kút környéke, a Zselici Csillagpark és az Erdők
Háza Látogatóközpont is megelevenedik.

A

természetjárás és az erdei turizmus népszerűsítése az elsődleges
célja a SEFAG Zrt. legújabb akciójának. A somogyi állami erdők
kezeléséért felelős vállalat gömbpanorámás képeket készített a Zselici
Tájvédelmi Körzet népszerű kirándulóhelyeiről, amelyeket a Google
StreetView felületén tett elérhetővé.
Az erdészek azt tapasztalták, hogy az internetet egyre többen már
nemcsak nyaralások tervezésére, hanem kisebb kirándulások célpontjainak kiválasztására is használják. A nagy felbontású panorámaképekkel
a felhasználók szinte az erdő közepén érezhetik magukat, ami remélhetőleg sokak kedvét meghozza ahhoz, hogy bakancsot húzzanak és elinduljanak a természetbe.
A virtuálisan bejárható helyszínek között megtaláljuk a környék rendkívül alacsony fényszennyezése okán országos hírű Zselici Csillagparkot,
a Hotel Kardosfa háromcsillagos erdei szállót, a Kelet-Zselic két nép-
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szerű kirándulóhelyét, a Mátyás-kutat és a dennai Feneketlen kutat, valamint a tőlük délre fekvő úgynevezett enyezdi
barakk környékét. Sőt, még a levegőből is körbenézhetünk
a Zselici Tájvédelmi Körzet fölött. Némiképp kakukktojás
az újdonságok között a Kaposváron található Erdők Háza
Látogatóközpont, amely gyerekeknek és családoknak kínál
kedvcsináló élményeket az erdőjáráshoz. ¡
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globális élelmiszerrendszerek

Nincs vesztegetni való időnk
Az élelmiszerekkel, a táplálkozással, valamint a mezőgazdasággal
és a környezettel kapcsolatos jelenlegi megközelítésünk fenntarthatatlan, aminek változnia kell, és már nincs vesztegetni való időnk
– áll a 130 ország tudományos akadémiáinak véleményét tükröző,
2018 végén közzétett InterAcademy Partnership (IAP) jelentésben.

Forrás: fao.org/3/a-i4646e.pdf

Alultáplált emberek száma és aránya 1990–1992 és 2014–2016 között
Régió
Fejlett régiók
Dél-Ázsia
Szubszaharai Afrika
Kelet-Ázsia
Délkelet-Ázsia
Latin-Amerika és Karib térség
Nyugat-Ázsia
Észak-Afrika
Kaukázus és Közép-Ázsia
Óceánia
Összesen

A

emberek száma (millió)
1990–92
2014–16
20
15
291
281
176
220
295
145
138
61
66
34
8
19
6
4
10
6
1
1
1 011
795

jelentés készítői kollektív fellépést sürgetnek világszerte, arra
ösztönzik a politikusokat, hogy
haladéktalanul tegyenek lépéseket az éghajlatváltozás és a globális élelmiszerrendszerek − a mezőgazdaság és az
élelmiszeripar − fenntarthatóságának javítása érdekében. „A kutatás és innováció lehetőségei az élelmiszer- és táplálkozásbiztonság,
valamint a mezőgazdaság területén” című
átfogó jelentésben a szerzők a szokásos üzleti tevékenység megszüntetésére szólítanak
fel, emellett arra biztatják a gazdasági vezetőket, hogy használják a tudományos eredményeket és támogassák az innovációt.
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO 2018-as értékelése
szerint a krónikusan alultáplált emberek

regionális megoszlás (%)
1990–92
2014–16
2,0
1,8
28,8
35,4
17,4
27,7
29,2
18,3
13,6
7,6
6,5
4,3
0,8
2,4
0,6
0,5
0,9
0,7
0,1
0,2
100
100

száma 2015-ben 777 millió volt, 2016-ra
pedig 815 millióra nőtt a világon. Az élelmiszerbiztonsági helyzet különösen Afrikában, valamint Délkelet- és Nyugat-Ázsiában,
elsősorban a konﬂiktushelyzetben lévő és
aszályokkal vagy árvizekkel sújtott térségekben romlott. A FAO adatai szerint az
alultáplált emberek száma 2016 és 2017 között tovább emelkedett, és más táplálkozási
célokat sem sikerült elérni, mivel az éghajlati
szélsőségek veszélyeztették a mezőgazdaságban korábban elért sikereket. A jelentés
megállapításai között szerepel az is, hogy
a klímaváltozás súlyosbítja az élelmiszerellátási és táplálkozási helyzetet, továbbá növeli
az egyenlőtlenségeket. Miközben a magas
kalóriatartalmú étrend olcsóbbá válása is
komoly következményekkel jár, számos túl-

Forrás: who.int/gho/ncd/
risk_factors/overweight/en

A túlsúlyosak aránya a 18. évüket betöltöttek körében (2016)
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súlyos vagy elhízott ember szenved például
mikrotápanyag-hiányban. Támogatni kell
tehát az embereket abban, hogy javítsanak
az étrendjükön. A politikai döntéshozóknak
pedig meg kell érteniük a kereslet mozgatórugóit ahhoz, hogy megtalálják a fogyasztói magatartás megváltoztatásának módját,
beleértve az innovatív élelmiszerek és az
innovatív étrendek elfogadását. A döntéshozóknak mindemellett segíteniük kell a
fogyasztókat abban is, hogy megértsék és
mérlegeljék az élelmiszer-választás környezeti hatásait, mivel az étkezés megváltoztatása nemcsak az egészségre, hanem az éghajlatra nézve is előnyökkel járhat, például
ha csökken a húsfogyasztás vagy nő az innovatív élelmiszerek aránya az étrendben.
Természetesen az élelmiszer-hulladék csökkentését is kiemelten kell kezelni.
A jelentés javaslatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy milyen változtatásokra lenne szükség. Például mielőbb szükség lenne
a bizonyítékokon alapuló szakpolitikák és
programok megerősítésére. A javaslatok között szerepel az éghajlatváltozás enyhítése az
élelmiszer-termelés és a fogyasztás változásai
révén, valamint annak biztosítása, hogy az
emberek globálisan hozzáférjenek a tápláló,
megﬁzethető és környezetileg fenntartható
élelmiszerekhez. Az IAP sürgeti továbbá az
éghajlat-intelligens élelmiszerrendszerekre
való átállást. Ugyanakkor megállapítja, hogy
a mezőgazdaság üvegházgáz-kibocsátásának
korlátozása önmagában nem elegendő az
élelmiszerrendszerek éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának kezelésére. A Világbank szerint a Föld területének mintegy 11 százalékát
mezőgazdasági célokra használjuk. A mezőgazdasági termelés azonban nem bővíthető
a végtelenségig, mivel létfontosságú, hogy
az ökoszisztéma-szolgáltatások és a biológiai
sokféleség további kimerülését elkerüljük. ¡
< 20%

≥ 60%

20–39,9%

Nincs adat

40–59,9%
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szántás, talajkimerülés, no-till, takarónövény, humuszképződés, termékenység

Szerző: Paulik Katalin • Fotók, ábra forrása: Kökény At tila

A talajmegújító mezőgazdaság gondolkodó
embert kíván
Az Egyesült Államok termőföldjeinek mintegy ötödén már évtizedek óta nem szántottak
a gazdák, mivel a no-till filozófiát részesítik előnyben az olcsóbb termelés miatt, és egyre többen használnak közülük takarónövényeket is a termékenyebb, humuszban gazdag talaj elérése
érdekében, ráadásul gyakran számolnak be a módszernek köszönhetően elért kimagasló
termésátlagokról. Európában azonban még kevesen használják, Magyarországon pedig alig
ismerik a talaj szervesanyag-tartalmának helyreállítására nagy hangsúlyt helyező technológia lényegét, ezért kételkednek az eredményeiben is. A mozgalom elkötelezett hívei viszont
állítják, hogy valóban fenntartható termesztéstechnológiát csak a környezettel együttműködő Talajmegújító Mezőgazdaság (TMMG) képes biztosítani bárhol a világon.
talajmegújító mezőgazdaság gondolkodó embert kíván, mert a munka kilencven százaléka abból áll, hogy
gondolkodunk, és a csak a fennmaradó tízben dolgozunk – nyilatkozta magazinunknak Kökény Attila,
a TMMG technológia egyik ismert hazai képviselője, aki konferenciákon, rendezvényeken meghívott tanácsadóként rendszeresen
tart előadásokat a témában. Ismeretterjesztő munkája során járja
az országot, találkozik a gazdákkal, hogy megossza velük a szántás
nélküli, talajbiológiára épülő TMMG-technológiák alkalmazásában szerzett saját tapasztalatait.

A

hogy képes megszüntetni a talajeróziót, sőt csökkenteni
a légkörbe jutó szén-dioxid mennyiségét is azáltal, hogy
megköti a szenet a talajban. Mégis hogyan teszi mindezt?

Azt olvastam, hogy ezzel a módszerrel növelni lehet az élet
sokféleségét a talajban, a beszivárgó vizet, a talaj szervesanyag-visszatartását, és a tápanyagok keringését, továbbá,

Miért, mi történik szántáskor a földben?

− A talajmegújító mezőgazdaság egy technológiai keretrendszer,
ezen belül számos eljárást lehet alkalmazni a talaj termékenységének növelése érdekében, vagy hogy több vizet és szenet kössön
meg. Mindezt úgy, hogy közben a lehető legkevesebbet bolygatjuk
a talajt. Egyvalami viszont tilos: a szántás. Aki felszántja a földjét,
annak számolnia kellene azzal, hogy legalább három-négy évre
visszaveti a humuszképződést a talajban.

− A szántás során 30-40 centiméter mélységben átforgatják a teljes földszelvényt, ami azt jelenti, hogy míg a felszínen és a köze-

zöldkörnyezet
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szántás, talajkimerülés, no-till, takarónövény, humuszképződés, termékenység

dik a táplálék mennyisége a földben, egyre fejlettebb növények jelennek
meg a rendszerben. Ezt hívják szukszessziónak az ökológiában. Így jönnek
létre a csodálatosan gazdag gyeptársulások és az erdők. Mi ezt a folyamatot szeretnénk látni a termőföldeken is.
Egyik online bejegyzésében idézi Edward H. Faulkner 1943ban megjelent Plowman’s Folly című könyvéből azt a mondatot,
ami később új korszakot nyitott a mezőgazdaságban. A szerző
a talaj kimerülésének látszólag megoldhatatlan problémájával
kapcsolatban ezt írta: „Valójában soha senki nem talált tudományos okot a szántásra.” Ön mikor találkozott először ezzel
a filozófiával?
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− Nyolc éve, amióta mezőgazdasággal foglalkozom, azonnal a természetes termékenységet felépítő módszerekkel kezdtem el dolgozni. Sohasem
szántottam, és mégis egészséges növényeket termesztek. Az egész történet egy rendkívüli módon tönkretett föld megvásárlásával kezdődött,
amit senki sem akart megvenni a helybéliek közül, csak én, a kívülről jött.
Azon gondolkoztam, hogyan tudnám termékeny talajjá változtatni ezt
a területet. Igyekeztem tehát megtalálni azt a rendszert, amelyben a természet is létrehozza a termékeny talajokat. Megnéztem, milyen tulajdonságaik vannak és hogyan alakultak ki a világ legjobb termőtalajai; a fekete
mezőségi talajok. Ezt követően megpróbáltam imitálni azt, ahogy a természet kialakította ezeket a talajokat, azóta is erre épül az egész rendszer.
Amit a természet több ezer év alatt létrehozott, arra, úgy néz ki, hogy mi
is képesek vagyunk, és sokkal rövidebb idő alatt, mert megvannak hozzá a technikai eszközeink. Az első és legfontosabb, hogy megpróbáljunk
kiküszöbölni vagy legalább minimalizálni minden zavaró ﬁzikai hatást.
Ez azt jelenti, hogy nem távolítják el a gyomnövényeket, nem
szántanak, nem permeteznek?
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lében található biológiailag legaktívabb réteg 30-40 centiméter mélyre lekerül a földbe, addig a nyers kőzetlisztet
kifordítják a felszínre. Gyakorlatilag a természetes talajfejlődést rombolják szét minden egyes szántással, és lerombolják a talajban legfontosabb gyökérkapcsolatos gombák, a mikorrhizák hálózatát. A mi munkánk legfőbb célja az, hogy minél több gazdát elérjünk és megpróbáljuk
meggyőzni őket arról, hogy talajtermékenységet nem lehet fenntartani szántással, mert a forgatásos talajművelés
olyan a földben kialakult életközösségek szempontjából,
mint egy atomcsapás. Gondoljunk arra, amikor egy földcsuszamlás, hegyomlás vagy egy vulkánkitörés után a felszínre
került nyers kőzetet elkezdik benépesíteni a baktériumok,
amit azután követnek a gombák, az egysejtűek… Szép lassan
elkezd felépülni a talajban a táplálékháló, s ahogy szaporo-
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− A szántás abszolút kizárt, viszont minden szélsőségesen leromlott
állapotú talajnál szükség van például oxigén- vagy nitrogénbevitelre. Ezt
a mélyebb talajmunkát azonban általában az első egy-két évben, a talajjavító folyamat elején végezzük, utána már kizárólag csak sekélyen – maximum tíz centiméter mélyen – műveljük a talajt, amennyiben szükség
van rá. Szoktunk permetezni, igaz, éjszaka.
Ugyanis elég sok biológiai anyaggal dolgozunk a talajmegújító mezőgazdaságban, és az UV fényre, kiszáradásra érzékeny mikrobákat általában folyékony oldatban juttatjuk ki a növényekre, ezért permetezünk
naplemente után. Az éjszakai permetezésnek óriási előnyei vannak
egyébként a konvencionális gazdálkodásban is: éjjel jobban hasznosulnak az anyagok, ezért kisebb dózisok is elegendőek, így kisebb lesz az
ökológiai kár és több pénz marad a pénztárcában.
Ehhez a technológiához különböző speciális eszközöket, gépeket
használnak?

− Nincs szükség különleges gépekre, mert egyre több gazdaság rendelkezik például a sekély műveléshez alkalmas tárcsás boronával vagy szántóföldi kultivátorral.
A TMMG keretrendszer fontos eleme a talaj-előkészítő munkákat
mellőző direktvetés a mulcsba. Hogy érik el, hogy ne a gyom, hanem a kultúrnövény erősödjön?

− Ennek a rendszernek elengedhetetlen részét képezi a vegyes takarónövények használata, és ahogy már korábban is említettem, rendkívül
fontos, hogy minél kevesebbet forgassuk a talajt. Ez azt jelenti, hogy
minden körülmények között próbálunk minimalizálni bármiféle ﬁzikai

zöldkörnyezet

szántás, talajkimerülés, no-till, takarónövény, humuszképződés, termékenység

Humusztartalom

Szén- és nitrogéntartalom-számítás
fekete talaj
mélység (cm)

humusz

C/N

TM /L (kg)

TM/ha (t)

C/ha (t)

N/ha (t)

TM /L (kg)

TM/ha (t)

C/ha (t)

N/ha (t)

összesen

talajszelvény-összehasonlítás
mélység (cm)

humusz

C/N

összesen

különbség

kg/év

Talajvizsgálati eredmények hét év alatt megnövelt humusztartalmú talajról

műveletet. Azonban, amikor az ember elkezd dolgozni egy földterületen, ott általában hihetetlen mennyiségű gyommal találkozik.
Arra viszont kevesen gondolnak, hogy a gyomok a természetben
szolgáltatásokat nyújtanak, vagyis a megjelenő gyomﬂóra a terület
ökológiai egészségét próbálja meg helyreállítani, valamint gyarapítani a szerves anyag mennyiségét az adott talajban. Minél kizsákmányoltabb egy föld, annál invazívabb gyomok jelennek meg rajta,
mert a természet a legerősebb helyreállítókat küldi a rendszerbe.
Ha megnézzük, milyen invazív gyomnövények szaporodtak el Magyarországon az elmúlt évtizedekben, egyértelműen kiderül, hogy
azok a legtönkretettebb talajok gyomnövényei, amelyek próbálják
csökkenteni a tömörödést, továbbá tápanyagokkal és kalciummal
gazdagítani a földet. Összességében ezt nevezzük a gyomok ökológiai szolgáltatásainak. Csakhogy, amikor elkezdünk egy területen
kultúrnövényeket termeszteni, a gyomokat valahogy el kell tüntetni. Az erre kidolgozott Integrated Pest Management (IPM) több
megközelítést is használ. Legegyszerűbb a gyomirtó alkalmazása,
ami ugyan nem tilos ebben a rendszerben, de igyekszünk minél
kevesebbet használni. Ehelyett inkább a gyorsan növő takarónövényeket hívjuk segítségül, ezek árnyékában a gyom nem kap elég
fényt, kimerül, visszahúzódik, míg végül elpusztul.
A takarónövények ezek szerint konkurensként lépnek fel
a gyomokkal szemben?

− Azt szeretnénk, hogy a takarónövények lássák el azokat az ökológiai szolgáltatásokat, amelyeket egyébként a gyomok végeznének, vagy próbálunk versenyt létrehozni azáltal, hogy olyan takarónövényeket vetünk, amelyek az adott terület gyomﬂóráját
szorítják vissza.
Itthon a gazdák saját maguknak kísérletezik ki, vagy készen vásárolják a takarónövény-keveréket?

A takarónövények gyomelnyomó szerepe rendkívül
fontos – ez a csattanó maszlag már nem hozott
magot a kompetíció, vagyis a versengés miatt.
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− Itthon is vannak cégek, amelyek árulnak takarónövény-keveréket, de mindegyik gazda magának választja ki a tapasztalatai alapján
legmegfelelőbbnek ítélt magkeveréket. Arra azonban fel kell hívni
a ﬁgyelmet, hogy minden egyes gazdaságnak, azon belül minden
táblának, vetésforgónak külön élete, különböző igényei vannak.

− Tavasszal vagy ledaraboljuk szárzúzóval a megmaradt takarónövényeket, vagy lehengereljük, és ha ez utóbbit gyomirtás is követi, akkor egyben marad a földön a mulcs. Trágyázásra, tápanyagutánpótlásra pedig szükség van mindaddig, amíg ki nem alakul
a talajban a termékenység.

Hogy történik a direktvetés, és hogyhogy nem alakul ki versengés a növények között?

Ez hány év?

− A talajmegújító technológiában a két főnövény – ami jellemzően
a gabona és a tavaszi kapásnövény – vetése közötti időt próbáljuk
meg kitölteni nagy változatosságú takarónövényekkel, amelyek
a talaj termékenységének növelésében is szerepet játszanak, hiszen
az élő növények a gyökerükkel folyamatosan fontos szerves vegyületeket juttatnak a talajba. Ezeket a magokat vetjük el a gabona
aratása után, általában augusztusban, miután elvégeztük − már
ha szükséges − a gyomirtást, valamint a tarlókezeléseket, esetleg
a talajlazítást, ezt követően ősztől kora tavaszig hagyjuk nőni a
takarónövényeket. Némelyek közülük kifagynak télen, a megmaradtakat pedig ﬁzikai vagy kémiai módszerekkel kezeljük, hogy

− Erre nem lehet általános választ adni. Van, ahol tíz, van, ahol tizenöt év alatt érünk el abba a fázisba, amikor már nincs szükség
külső tápanyag bevitelére, mert olyan termékenység alakult ki
a talajban, ami átlag feletti hasznot biztosít a terület tulajdonosának. Talajvizsgálatok alapján állítjuk be a tápanyagbevitel öszszetételét és mennyiségét, amit aztán folyamatosan csökkentünk.
A célunk, hogy eljussunk egy olyan szintre ezzel a technológiával,
amikor már csak a direktvetés – amit semmiféle talajművelés nem
előz meg – marad a rendszerben. Az összes input a talajban pedig
mindössze a takarónövények és a főnövény vetőmagjai lesznek,
ám amíg nem jutunk el idáig, legalább a nitrogént és mikroelemeket pótolnunk kell a rendszerben.
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el tudjuk vetni a következő főnövényünket. Ám ősztől tavaszig
olyan felszíni takarást biztosítanak ezek a rendszer fontos részeit képező növények, ami alatt sokkal jobb környezetet tudunk
létrehozni a talajban: nem fagy meg, nem szárad ki, megőrzi
a ruganyosságát és nem forrósodik fel, mivel nincs kitéve intenzív
napsütésnek, ami szintén nagyon fontos a talajélet fejlődése szempontjából. A célunk az, hogy növeljük a talaj termékenységét, de
közben létrehozunk egy védettebb környezetet is, egy új élőhelyet,
amely otthona a hasznos rovaroknak.
Tavasszal pedig ebbe a mulcsba vetnek, de hogyan, milyen előkészítő munkálatok után használnak például műtrágyát?
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Nyolc éve foglalkozom TMMG-vel, és mind a mai napig nagyon
sokat tanulok azoktól, akik évtizedek óta dolgoznak no-till, illetve talajmegújító rendszerekkel. Ez egy folyamatosan ﬁnomodó
technológia, ami újabb és újabb tapasztalatokkal gazdagodik
itthon és külföldön. Gyakorlatilag egy forradalom zajlik a mezőgazdaságban. Először volt a zöld forradalom, a második világháborút követően a rengeteg vegyszerrel, jelentős mennyiségű
műtrágyázással végzett forgatásos művelés. Ez volt a nagyon
intenzív mezőgazdálkodási technológia korszaka 1950 és 1985
között, aminek következtében sikerült tönkretenni a talajok termékenységét. Napjainkra azonban már annyira kimerültek a termőföldjeink, hogy nagyüzemi intenzív termeléssel és még több
műtrágya felhasználásával nem lehet magasabb átlagtermést el-

zöldkörnyezet
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Mivel tudják a gazdákat meggyőzni, hogy áttérjenek a talajmegújító mezőgazdaságra?

A termékenységet az élő gyöker
e ek és
a biológiai tápanyagtárolás bi
b ztosítja.

érni. A statisztikák alapján kijelenthető, hogy ez a gazdálkodási
módszer 2010 körül globálisan elérte a csúcspontját. Ma már
valószínűleg csak egy talajra épülő technológiával lehet a termékenységet fenntartani. Ez lesz a barna forradalom, a talajmegújító
mezőgazdaság korszaka.
Az intenzív mezőgazdasághoz képest a TMMG -ben mennyivel kisebb a termésátlag?

− Nem tudok pontos adatokat mondani, általában tartjuk a szokásos átlagokat, de jellemzően aszályos években inkább több lett
a termés, de van, ahol a saját rekordjaikat is meghaladják. Ez mindenhol a talajtól függ.

− A talajmegújító technológia bizony gondolkodó embert kíván.
A munka kilencven százalékát a gondolkodás teszi ki, és csak tízet
a ﬁzikai földművelés. Éppen fordítva, mint ahogy az „így szoktuk
csinálni” mezőgazdaságban, azaz szöges ellentétben áll a hagyományos földműveléssel. Olyan embert igényel, aki tud döntéseket
hozni, mindig alkalmazkodik az adott helyzethez, és a jó döntéseinek köszönhetően megfelelő lépésekkel halad előre. A világ számos országában dolgoznak termelők a TMMG-hez hasonló, valóban fenntartható módszerekkel. Az oly sokat hallott, és célként
megfogalmazott fenntartható mezőgazdasági termelésnek pedig
csakis a talaj termékenységét javító eljárások lehetnek az alapjai,
amelyek általában a humusz mennyiségének extrém növelésével
járnak. Sajnos az a tapasztalatom, hogy a termelőket nem lehet
meggyőzni arról, hogy váltsanak, és valamilyen másfajta technológiát alkalmazzanak. Számos alkalommal mutattuk be, hogy milyen hozamokkal dolgoznak a talajmegújító termelők, ezek között
világrekordnak számító direktvetéssel termesztett kukoricaterméseket, ennek ellenére a gazdák többsége világszerte meg van arról
győződve, hogy ez nem lehetséges. Olyan pszichológiai gát van az
emberek többségének a fejében, amit elég nehéz áttörni. A legfontosabb azonban az lenne, hogy a vásárlók megismerjék, megértsék és eldöntsék, hogy milyen gazdálkodási rendszert támogatnak: azt, amelyik a talajok tönkretételére épül, miközben hatalmas
mennyiségű vegyszert, műtrágyát használ fel és üvegházhatású
gázt bocsát ki, vagy egy olyan termelési rendszert támogatnának
inkább, amelyik a természettel együttműködve, több ökológiai
elemmel és jóval kevesebb vegyszerrel dolgozik, jelentős, pozitív
irányú hatást gyakorolva akár a klímaváltozásra is. Éppen ezért egy
olyan védjegy létrehozásán gondolkozunk, amellyel egyértelművé
tehetnénk a talajmegújító technológiák ökológiai előnyeit a fogyasztók számára. ¡

A talajpusztulás megakadályozása és a talajban kötött szén mennyiségének
növelése létfontosságú a termelés szempontjából. A tudományos életben
2015 óta folyik a vita a párizsi „4 per 1000” kezdeményezésről, amely a talajok széntartalmának 4 ezrelékes növeléséről szól. A termelőknek azonban nem
kell várniuk a tudományos konszenzusra. Amíg a tudósok azon vitatkoznak,
hogy a szénmegkötés lehetséges-e, illetve egyenletes-e az eloszlása, és milyen
faktorok befolyásolják, addig mi szép csendben növeljük talajaink széntartalmát, tesszük a dolgunkat bármilyen támogatás nélkül is. A szénmegkötés
mértéke sok paramétertől függ, de minden egyes ezrelék talajban kötött szén
segít a légköri üvegházgáz szintcsökkentésében, azaz civilizációnk túlélésében.
A TMMG keretrendszere az egyetlen mezőgazdasági technológia, amely képes
jelentős mennyiségű szenet megkötni a talajban és tartósan eltárolni azt.
Ez a keretrendszer egyszerű:
1. Szántás nélküli, okszerű, minimumművelés és direktvetés
2. Mulcshagyó gazdálkodás
3. Nagy változatosságú takarónövények használata
4. Mikrobiológiai oltás kezelt trágyával vagy komposztoldatokkal
Ezeknek a technológiáknak az együttes használata példátlan mértékű szénmegkötést mutat, amely nélkül nem létezik fenntartható termelés. A talajban
és felette a biodiverzitást a változatos takarónövények által fenntartott mikrobiális élet teszi lehetővé. (Forrás: Kökény Attila/facebook 2018.11.23.)
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sárga kereszt, zöld sáv, barlang • szén-dioxid-megkötés

Megújult turistautak a Pilisben
A természetjáró infrastruktúra egyik fontos alapját
képezi a Pilisi Parkerdő területén található mintegy 1000 kilométer jelzett turistaút, emellett
350 kilométer kerékpározásra kijelölt útvonal és
56 kilométer lovaglóút várja a kikapcsolódásra
vágyókat a főváros közvetlen közelében.

A

Pilisi Parkerdő területén új szakaszokkal bővült a turistaút-hálózat. Az őszszel felfestett új jelzéseknek köszönhetően turistaúton is megközelíthetővé vált a pilisszántói Kőfülke, valamint új szakasszal bővült a sárga kereszt jelzésű turistaút is Esztergom-Barátkút térségében, és ezáltal könnyebben érhetik
el a menetrend szerinti buszjáratokat a természetjárók. Az újonnan létesített
két kilométer hosszú jelzett szakasz az Esztergomból Pilisszentlélekre tartó
sárga sáv jelzésű turistautat köti össze a Pilisszentlélek-Hármashíd nevű megállóhellyel, továbbá az új szakaszoknak köszönhetően a Maróti-hegyek gerincén
futó zöld sáv jelzésű turistaútról is elérhetőek a környékbeli autóbuszjáratok.
1982 óta fokozottan védett természeti érték a Pilis hegység oldalában nyíló barlang, egy közel kilenc méter hosszú, nagy teremből álló üreg, ugyanis gazdag

jégkorszaki őslénytani leletanyag, valamint a jégkorszaki
ember tűzhelye és eszközei kerültek elő innen. A térség
barlangjaiban feltárt kőkorszaki kőeszközkészítő ipar
külön nevet is kapott: pilisszántói kultúrának nevezték
el a szakemberek. Pilisszántó felől a piros „barlang”, Pilistető felől a zöld „barlang” jelzésen közelíthető meg ez
a jelentős természeti emlék. ¡

Ültessünk még több fát!
Az erdőknek jelentős szerepük van a klímaváltozásban. Egyrészt az üvegházhatású gázok
mintegy húsz százaléka az erdőterület globális
csökkenése miatt kerül a légkörbe, másrészt az
erdei ökoszisztémák a legjelentősebb szárazföldi széntárolók és szénmegkötők, ezáltal képesek csökkenteni az éghajlatváltozás ütemét.

S

zakértők szerint az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének
24. csúcstalálkozóján (COP24) tavaly decemberben Katowicében
meghozott döntések sorsdöntőek lehetnek a Föld jövője szempontjából. Ennek kapcsán hívta fel a ﬁgyelmet az erdőgazdálkodók felelősségére az Ipoly Erdő Zrt.: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy
meglévő erdeinket a mindenkori erdőtörvénnyel összhangban, fenntartható módon kezeljük, miközben kihasználjuk adottságainkat, hogy
egyre több, a környezeti kihívásoknak ellenálló erdőt neveljünk fel. Magyarország erdei évente ötmillió tonna szén-dioxidot kötnek meg a légkörből, ezzel a teljes üvegházhatású gázkibocsátásunk nyolc százalékát
kompenzálják. Hazánkban ma minden lakosra körülbelül egy fél futballpálya területű erdő jut annak köszönhetően, hogy erdeink területe
hosszú évtizedek óta folyamatosan növekszik. Fontos, hogy megőrizzük a természetes erdőtársulásaink sokféleségét, mert az lehetőséget
ad az alkalmazkodásra. Az erdészek azonban nem csak az erdőgazdálkodásban tehetnek a klímavédelemért, turisztikai munkájuk során is
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tudják formálni az emberek szemletét részben a környezeti
neveléssel, részben az alkalmazott fenntartható technológiák
bemutatásával – áll az erdőgazdaság közleményében. ¡

legsokoldalúbb, legkiválóbb • internethasználat, digitális képességek

Egy hölgy lett a leg jobb informatikus
Egy fiatal PhD-hallgató, Borbély Zsófia taA
rolt a . Országos Megmérettetésen, ahol
II

IT

Forrás: IThon.info

2600 versenyző közül a Legkiválóbb Női Versenyző különdíj mellett a Magyarország legsokoldalúbb informatikusa címet is elnyerte.

A díjazottak (balról): Szőke Zoltán
n a harmadik,
Borbély Zsóﬁa az első, Fejér Attilaa a második helyezett

A magyarok negyede
digitális analfabéta
Az Európai Bizottság 2018-as jelentése
szerint a fejlődés ellenére Magyarország
a rendszeres internethasználat és a digitális képességek terén továbbra is elmarad az EU átlagától.

tíz héten át tartó legnagyobb online IT versenyen
a résztvevők 24 különböző területen mérték össze
tudásukat. A feladatok igen széles spektrumát fedték le
az informatikának, a két és fél hónap alatt gyártósoron dolgozó robotot terveztek, chatbotot fejlesztettek, de dolgoztak JavaScriptben és programoztak Android megoldásokat
is. A 2600 nevezőből végül 700-an teljesítették az összes
kihívást. A feladatok hitelesítőjeként 19 cég csatlakozott
a versenyhez, hogy megmutassák: az IT nem egyetlen szakma, sokszínű, itthon is végtelen lehetőségeket rejt, és azok
is megtalálhatják benne számításaikat, akik ma még nem is
gondolnak rá. Borbély Zsóﬁa nem véletlenül szerezte meg
a legsokoldalúbb címet: nyolc alkalommal került az első tízbe. Zsóﬁa informatikus családba született, egyértelmű volt
számára a pályaválasztás. Kitűnővel végzett a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán, jelenleg az ELTE-n PhD-hallgató.
A versenyt szervező IThon.info alapítója, Pulay Gellért
szerint az informatika egy olyan pálya, ahol a megszerzett
tudás akár egy-két év alatt is elévülhet, és csak azok lesznek képesek jó irányba befolyásolni a jövőt, akik kitartóak,
készek a folyamatos megújulásra, akár úgy, hogy megmérettetik magukat egy ilyen versenyen. ¡

a legsúlyosabb megállapítás: továbbra is 23 százalékot tesz ki azok
aránya, akik egyáltalán nem rendelkeznek digitális képességekkel, azaz a magyarok negyede digitális analfabéta. Természetesen
pozitív tendenciákat is megállapított a jelentés. 2015-ben csak
a netezők 33 százaléka tartozott a mobileszközök használatát illetően a magas digitális kompetenciával rendelkezők közé, 2018-ra
arányuk viszont már eléri a 44 százalékot, tehát folyamatosan bővül azoknak a tábora, akik az okoseszközök által nyújtott összes
lehetőséget képesek kiaknázni. ¡

A

z Európai Bizottság eNET – Telekom Jelentés az internetgazdaságról kutatása 2018 októberében, három évvel első,
2015-ös felmérése után vizsgálta újra a digitális kompetencia kérdését az Európai Unió tagállamaiban. A jelentésben egyebek között
az szerepel, hogy bár a magyar társadalom nagy része már online,
de a rendszeres internethasználat és a digitális képességek terén
még mindig elmarad az EU átlagától. A felmérés adataiból az olvasható ki, hogy 2017-ben a magyar lakosság 76 százaléka használta hetente legalább egyszer az internetet, szemben az EU28 átlagának 81 százalékával.
Digitális kompetencia szempontjából a magyar lakosság 26 százaléka átlagon felüli, 24 százaléka átlagos, 27 százaléka azonban
továbbra is alacsony digitális kompetenciával rendelkezik. És ami
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sávszélesség, hálózati kapacitás, költségcsökkenés, frekvenciahatékonyság

Szerző: Bencze
e Áron

Mindenhol, mindig – 5G
A telekommunikációs vállalatok mellett már az egyes gazdasági ágazatok képviselői
is felismerték az 5G-ben rejlő potenciált, és egyetértenek abban, hogy az ötödik generációs mobilhálózatok forradalmi változást eredményeznek majd az elkövetkező
években világszerte. Mácz Ákossal, az 5G Koalíció szakmai vezetőjével a felhasználási területekről és a magyarországi lehetőségekről beszélgettünk.

A

nnak ellenére, hogy a gépkocsikban már 1950-ben léteztek telefonok, az analóg rendszeren működő telefonkorszak eljövetelére egészen az 1970-es évek végéig
kellett várni. A skandináv országok által megalkotott
rendszer rádiófrekvencián keresztüli hangtovábbítás alapján működött, maximális sebessége pedig másodpercenként 2,4 kilobit
volt, a rendszert működtető állomások meg nagyjából 10-25 kilométeres sugarat tudtak lefedni. Mintegy évtizedes várakozás után
indult útjára a 2G, ahol a hívásokat már digitálisan kódolták, és
különféle adatcsomagok továbbítására, azaz rövid szöveges üzenetek (SMS) írására is lehetőség nyílt. A harmadik generációt Japánnak köszönhettük: a szigetország legnagyobb mobiltelefonszolgáltatója, a DoCoMo 2001 őszén indította el tesztszolgáltatásait Tokióban és Kawasaki, illetve Yokohama egyes részein.
Felhasználói már külön díjazás nélkül tudtak internetezni, ami
a gyakorlatban azt jelentette, csak az adatforgalomért kellett ﬁzetni, a neten eltöltött időért már nem, és nem utolsósorban
megjelentek az MMS-ek (képes üzenetek) is. Érdekesség, hogy
a világon elsőként 2002. április 18-án egy magyarországi cég, a
Westel (ma Telekom) indította el teljes körű MMS-szolgáltatását.
A gyors technológiai fejlődésnek köszönhetően már egy évtizedre
sem volt szükség a jelenleg is használt generáció, a 4G megjelenéséhez. Skandinávia lépett először: 2009 decemberében indult el
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68 taggal működik
az 5G Koalíció
Negyvenhat kormányzati és piaci szereplő, szakmai szervezet,
ipari érdekképviselet és egyetem technológiai összefogásával
2017 júniusában alakult meg az 5G Koalíció, amelynek célja,
hogy Magyarország az 5G fejlesztések egyik európai központjává váljon, és régiós vezető szerepet töltsön be az 5G-re épülő
alkalmazások tesztelésében. Megalapítása óta tagszervezeteinek száma 68-ra nőtt. Az öt szakmai munkacsoport (5G stratégiai munkacsoport, Hálózatfejlesztés és infrastruktúra, Tesztkörnyezet, Nemzetközi együttműködés, Alkalmazások és mintarendszerek) tevékenységében több mint 130 vezető szakember vesz részt, eddig 30 önálló szakmai javaslattal és több
száz nemzetközi forrás feldolgozásával támogatva hazánk
5G stratégiájának elkészítését.

az első LTE (Long Term Evolution)-hálózat működése, mely nemcsak biztonságosabbá tette a kommunikációt, de egyben lehetőséget is teremtett a 2010-es években egyre szélesebb körben elterjedt okostelefonok, tabletek, okosórák és más elektronikus kütyük
szélesebb körű használatára is.
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vezetekben. Elsőként a szabványelvárásokat fogalmazták meg, vagyis azt, hogy miben lesz jobb és más a korábbi generációkhoz képest
a technológia, másrészt egy világos menetrendet határoztak meg,
amelyhez minden érdekelt igazodik. 2019 végére kell elkészülnie egy
5G-t leíró világszabványnak. Laborokban, tesztkörnyezetekben, kutatóintézetekben a világ számos pontján folynak a tesztek, kutatások arra vonatkozóan, hogy a szabványfeltételek teljesüljenek.

Forradalmi változás
Az ötödik generációs megoldásokat sokan forradalmi váltásnak
tartják. Az természetesen mindenki számára nyilvánvaló, hogy az
5G már messze nem arról fog szólni, hogy hány alkalommal akad
meg a videó a Youtube-on, vagy hogy éppen milyen gyorsan lehet telefonra mobilneten zenét letölteni. Bevezetésének fő mozgatórugói között elsőként a megnövekedett hálózati kapacitás,
a gigabájtonkénti költség csökkenése és az új használati esetek követelményei említhetők. De vajon miben rejlik a lényegi különbség?
Mitől lesz forradalmi a változás? „A legújabb generációs mobilhálózati technológia, az 5G nem csupán egy újabb evolúciós lépcsőfok
és nem is csupán technológiai változás, sokkal több annál” – hangsúlyozta az Innotékának Mácz Ákos, az 5G Koalíció szakmai vezetője.
Véleménye szerint az 5G maga a digitális átalakulás robbanásszerű
terjedésének eszköze, a digitális ökoszisztéma kialakulásának alapfeltétele. Úgy véli, az új technológia forradalmasítja az emberi kommunikációt, összeköti a társadalmat (Networked Society), áttörést hoz
a hálózatba kapcsolt eszközök (IoT, Internet of Things) működésében, átalakítja a gazdasági ágazatokat az ipartól a mezőgazdaságon
át az egészségügyig (Ipar 4.0, m2m, IoT, AR/VR). „Mindenhol ott
lesz, mindig rendelkezésre áll majd” – szögezte le. Az 5G egy olyan
innovatív elképzelés, amely az eddigi kvázilineáris mobiltechnológiai fejlődés után valódi ugrást jelent, számos tekintetben úttörő
megoldást hoz majd magával a társadalmi-gazdasági fejlődésben.
És hogy mit jelent mindez a technológiai paraméterekre vetítve? „A 4G-hez képest jóval nagyobb sávszélességre lesz képes (akár
20 Gbps), egyszerre sokkal több eszközt tud majd kiszolgálni (négyzetkilométerenként akár 1 milliót), jóval alacsonyabb késleltetési idő
mellett (akár 1 milliszekundumnál rövidebb válaszidő) ultramagas
megbízhatóság mellett. Az 5G frekvenciahatékonysága és fajlagos
költséghatékonysága is lényegesen jobb lesz a korábbiakhoz képest”
– foglalta össze a lényegi különbségeket Mácz Ákos. Az 5G szabványosítási folyamata évek óta zajlik az ezért felelős nemzetközi szer-

Egészen más dimenzió
Mácz szerint a korai 5G-s szolgáltatók megjelenése már 2019 végén várható, világszintű megjelenése és elterjedése 2020-ra datálható, az Ericsson Mobilitási Jelentése szerint több mint 40 százalékos globális lefedettséget érhet el a népesség körében, és
1,5 milliárdra nő a fejlett mobil szélessávú előﬁzetések száma 2024
végére. Ezáltal az 5G a globális bevezetésre szánt mobil technológia leggyorsabban terjedő generációjává válik. A felmérés kitér arra is, hogy a technológia átvételében feltehetően Észak-Amerika
és Északkelet-Ázsia fog az élen járni. 2018 és 2024 között a teljes
mobil adatforgalom várhatóan ötszörösére nő, az 5G hálózatok
pedig az előrejelzések szerint az időszak végére a mobil adatforgalom 25 százalékát tudhatják magukénak. Olyan mélyreható változásokat eredményez, amelyek nemcsak a fogyasztói piacra lesznek
hatással, hanem számos iparágra is. Az 5G Koalíció szakmai vezetője szerint a hálózat a gépek közötti kommunikációt is kiszolgálja,
ami az ipari termelésben forradalmi megoldásokat eredményez
a gépeken, a gyártósorokon és az üzemcsarnokon belül, de átalakítja a teljes logisztikát is.
A logisztikában például vannak olyan raktárak, ahol sofőr helyett egy operátor távirányítja a kamiont: ő mozgatja a járművet
a rakodás során, miközben a sofőr a pihenőidejét töltheti. Az 5G
áttörést hozhat az önvezető, hálózatba kapcsolt autók elterjedésében is. Míg a 4G hálózatnál egy autonóm jármű pozícióját nagyságrendileg 50 centiméteres pontossággal lehet meghatározni,

Mobil-előﬁzetések technológia szerint (milliárd)

5G
LTE
WCDMA /HSPA
Forrás: Ericsson Mobilitási Jelentés, 2018. november

csak GSM/EDGE
TD-SCDMA

csak CDMA
Egyéb

Megjegyzés: Az IoTkapcsolatok és a ﬁx
vezeték nélküli (FWA)
előﬁzetések nem szerepelnek az ábrán.
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gigabájtok másodpercek alatt
HÁLÓZATSZELETELÉS
ipari
automatizálás

autonóm járművek

elektronikus
egészségügy

munka és játék
felhőben

hang

3D videó, UHD felbontású képernyők

kiterjesztett valóság

Az új technológia forradalmasítja az emberi kommunikációt, összeköti a társadalmat (Networked Society), áttörést hoz
a hálózatba kapcsolt eszközök (IoT, Internet of Things) működésében, átalakítja a gazdasági ágazatokat az ipartól a mezőgazdaságon át az egészségügyig (Ipar 4.0, m2m, IoT, AR/VR). Mindenhol ott lesz, mindig rendelkezésre áll majd.

addig ez az új technológia segítségével milliméter pontossággal
lesz érzékelhető. Ráadásul az autók könnyebben küldhetnek egymásnak fontos információkat, amelyekkel például enyhíthetnek
dugókon, vagy akár el is kerülhetik azokat. Azaz jelen esetben olyan
gyorsaságról, pontosságról beszélünk, ami az ember számára már
érzékelhetetlen és láthatatlan. Felhasználóként ugyanis nem lehet érdemben érzékelni a különbséget, mondjuk, az 50 GB/s vagy
a 100 GB/s között. És azt se feledjük, a modernebb autókban segítő
funkcióként most is megtalálható a távolságtartó, a sávtartó vagy
a sebességtartó automatika. Tehát maga az alaptechnológia adott,
a forradalmi lépést pedig az fogja majd jelenteni, amikor ezeket az
önvezető járműveket hálózatba kötik (connected car) az 5G segítségével. Az optimistább várakozások szerint a megfelelő hálózati kommunikáció mellett már akkor is megelőzhetőek lesznek
a balesetek, ha sok önvezető és hagyományos autó van egyszerre
az utakon. Az 5G más területeken is érezteti majd hatását, az orvoslásban például a távdiagnosztikán kívül elterjedhetnek a távműtétek a kiterjesztett valóságban, ezzel párhuzamosan a virtuális
valóság vezeték nélkül is elérhető lesz.
A lakossági ügyfelek számára értelmezhető szolgáltatások közül a legnépszerűbbek közé fognak tartozni a néhány másodperc
alatt letölthető HD minőségű ﬁlmek. Ugrásszerűen javul majd az
ember-eszköz viszonylatban megvalósuló szórakoztatóipari lehetőségekben, például a számítógépes játékokban átélhető élmé-
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nyek szintje is. „Egyebek között 4K/8K felbontású, akár 360 fokos
videók, online streamingek megjelenésére számít a piac” – fűzte
hozzá Mácz Ákos. Nemsokára azt is eldönthetjük, hogy egy sporteseményt melyik kamerán keresztül kívánjuk nézni, és akár többször is megváltoztathatjuk a perspektívát, és más előadások esetében is új távlatok nyílnak. Hiszen még több száz kilométer távolságból is HD minőségben követhetjük kedvenc zenekarunk
koncertjét, olyan kameraállásokból, melyeket a helyszínen nem is
lennénk képesek megtalálni.
„Mesterségesintelligencia-rendszerek pedig úgy futhatnak vezeték nélküli protokollok felett, hogy nem lesz szükségük központi
komputerre, és ugyancsak az 5G biztosítja majd az intelligens városi
megoldások tömeges elterjedését is” – említett további példákat
a szakértő, aki szerint a sornak messze nincs vége. Ám ami ennél
is fontosabb: az 5G-vel mai tudással még elképzelhetetlen, teljesen
új elektronikus eszközök és alkalmazások is megjelenhetnek.

Magyarország az elsők között
Bármilyen meglepően hangzik, az előzőekben ismertetett lehetőségek itthon elérhető távolságba kerültek. Hazánk ugyanis nem
kevesebbet tűzött ki maga elé, mint hogy az 5G fejlesztések egyik
európai központjává váljon, illetve a világon az elsők között nálunk
vezessék be a legújabb generációs megoldásokat. Mácz szerint szá-
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mos komoly beruházásra van szükség az elkövetkező években nálunk is, szakértői becslések szerint csak Európában akár az 500 milliárd eurót is elérhetik majd az 5G befektetések. „Szerencsére van
mire építeni, hiszen a magyarországi mobilhálózatok a világ élvonalába tartoznak. A hazai mobilhálózatok átlagsebessége a világ
ötödik legjobbja” – adott magyarázatot az optimizmusra a szakértő, rámutatva: kezdetben ezekre a 4G-s hálózatokra épül majd
az 5G hálózat is. Azt is elmondta, hogy ezzel párhuzamosan épül
a világszínvonalú zalaegerszegi önvezető járművek tesztelésére is
alkalmas tesztpálya (lásd magazinunk 18–23. oldalán), amelyen
a tervek szerint 2019 elején már 5G speciﬁkus (connected car) felhasználási eset is tesztelhető lesz. Mácz rendkívül fontos lépésnek
tartja, hogy a mobilpiac szereplői, a szolgáltatók és eszközgyártók
is elkezdték a magyarországi 5G tesztjeiket, ez pedig fontos felkészülési szakasznak tekinthető a bevezetés előtt.

lalt vagy szabad, ha változik az állapot, a szenzorba épített jeladó
a Vodafone NB-IoT hálózatát használva jelez a központi szervereknek. Az autósok pedig egy mobil alkalmazáson keresztül láthatják
a közelben található szabad parkolóhelyeket a térképen megjelenítve, az okos parkolássegítő alkalmazás a legrövidebb úton irányítja őket a helyszínre, ráadásul a parkolódíj ﬁzetését is elindíthatják az alkalmazásban. Mácz szerint a digitalizált gazdaság akár
15-25 százalékos hatékonyságjavulást, társadalmi-piaci értéktöbbletet is eredményezhet majd az országnak.

Nincs megállás
Annak ellenére, hogy az 5G bevezetése még várat magára, egyes országokban már elkezdődött a gondolkozás a következő generációs
fejlesztéseken is. Su Xin, a kínai ipari és információtechnológiai minisztérium 5G munkacsoportjának vezetője 2018 novemberében
jelentette be, hogy 2020-tól formalizáltan is megkezdik a következő – egyelőre csak 6G néven emlegetett – új generációs mobiladatátviteli technológia kutatási és fejlesztési munkálatait. Az elméleti koncepciók felvázolása tavaly már meg is történt, és terveik
szerint a fejlesztési folyamat végén, várhatóan 2030-tól jelenhet
meg a piacon a 6G. „Az eddigi mobiltechnológiai generációk tízéves
innovációs hullámokban követték egymást. Minden új generáció
szabványosítási folyamata hosszú évek komoly munkája” – hívta fel
a ﬁgyelmet Mácz Ákos, aki szerint ebből a perspektívából nézve
egyáltalán nem meglepő, hogy elkezdődött a felkészülés a 6G-re.
A szakember egyúttal reményét is kifejezte, hogy Magyarország
ebben is komoly szerepet vállalhat majd. De vajon miben fog többet
nyújtani a legújabb generációs mobilhálózati technológia? A kínai
tervek meglehetősen ambiciózusak: az átviteli sebesség megtízszereződik, vagyis elérheti az 1 TB/sec mértéket, mellyel jelentősen
bővítheti a szolgáltatások lehetőségeit – valószínűleg elsősorban az
IoT világa, nem utolsósorban pedig a várhatóan akkorra már nagy
számban működő autonóm járművek számára lenne ez hatalmas
előrelépés. Természetesen nem csak Kínában indult el a gondolkozás a 6G lehetőségeiről, az Amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban és az EU-ban is megkezdték a koncepciók felvázolását. ¡

Első magyarországi
5G kapcsolat
2018 júliusában elsőként mutattak be Magyarországon valós
körülmények között működő 5G hálózatot a Magyar Telekom
budapesti, Krisztina körúti székházában. A 3,7 GHz-es spektrumban működő teszthálózat szabványosítás előtti, kereskedelmi bevezetés előtt álló 5G berendezések segítségével
valósult meg. A 2017-ben, laboratóriumi körülmények között
előállított, 22 Gbps sebességet elérő 5G kapcsolat után ezúttal
valós körülmények között értek el sikereket. A Magyar Telekom
anyacége, a Deutsche Telekom – Európában elsőként – 2017
októberében, Berlinben hozott létre valós 5G kapcsolatot. Akkor a hálózat 3,7 GHz-es spektrumban 2 Gbps sebességgel
és mindössze 3 ms késleltetéssel működött.

Az 5G előszobáját jelenti például a Vodafone legújabb fejlesztése is, ahol okosrendszer segíti a parkolást. A keskenysávú rádiótechnikát alkalmazó (NB-IoT) parkolószenzor itthon elsőként tavaly ősszel Budapest V. kerületében kapott helyet. A parkolóhely
foglaltságát ﬁgyelő szenzorok ellenőrzik, hogy a parkolóhely fog-

Némely országokban már elkezdődött a gondolkozás a következő generációs fejlesztéseken is. 2020-tól a 6G új generációs
mobil-adatátviteli technológia kutatása és fejlesztése a cél, mellyel megtízszereződik az átviteli sebesség, ami jelentősen bővítheti
a szolgáltatások lehetőségeit, valamint hatalmas előrelépést jelenthet a várhatóan akkorra már nagy számban működő autonóm
járművek számára.
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sarokba rejtett kamera • nagy felbontás, speciális hangrendszer

Piacon a kifúrt kijelzős mobiltelefon
A mobiltelefonok piacán a következő nagy trendet
K
az Infinity-O kijelző jelenti, és ennek első darabját a
Samsung Galaxy A8s-t már kézbe is vehetjük. Az okostelefon 24 megapixeles előlapi kamerája az LCD
paneljének bal felső sarkában lévő furatba került.

Tévézés 8K-val
Az előzetes terveknek megfelelően 2018.
december 1-jén délelőtt 10 órakor indította el ünnepélyes keretek között a világ
első hivatalos 8K felbontású adását a japán
nemzeti műsorszolgáltató vállalat, az NHK.

A

szigetország legújabb technológiához fűződő elkötelezettségét jelzi, hogy a tokiói New Otani Hotelben rendezett ünnepségen Masatoshi Ishida kommunikációs ügyekért felelős miniszter
is részt vett. A 8K-s adás műholdról érkezik, egyelőre csak Japánban
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omoly verseny volt az elmúlt időszakban,
hogy melyik gyártó tudja elsőként a piacra
dobni globálisan a világ első fúrt kijelzős, sarokba rejtett kamerás okostelefonját. 2018 decemberében eldőlt, hogy a Huawei és a Honor
előtt a Samsung ért elsőként célba, a Samsung
Galaxy A8s előlapján egy 6,4 hüvelykes, 2340 ×
1080 pixel felbontású IPS (NEM Amoled) kijelzővel, melynek egységét mindössze az előlapi
kamera kivágása töri meg. Az újítás lényege,
hogy szenzorsáv helyett egy lézerrel fúrt lyukat kapunk a kijelző felső sarkában – ebben található a szelﬁkamera. A telefon háza enyhén
színátmenetes fényezésű, hátlapján ugyanolyan tripla kamera van, mint amilyen a Galaxy A7 hátlapján is található (24 MP, f/1.7 fő
kamera, 10 MP széles látószögű, 5 MP mélységkamera). A készülék minimum 128 GB beépített (és bővíthető) háttértárral kerül piacra, és
egyik nagy hiányossága, hogy nincs klasszikus
hangcsatlakozója. A Galaxy A8s fedélzetén
Android 8.1 Oreo rendszer fut, a töltés USB
Type-C-n ke-resztül lehetséges, az akku pedig
3400 mAh kapacitású. ¡

fogható, napi 12 órában, délelőtt 10 és este 10 óra között. Maga
a műsorfolyam 7680 × 4320 pixeles felbontásban érkezik, vagyis egy
normál Full HD videófolyamhoz képest 16× nagyobb a felbontása.
A 8K-s adás a 2001 Űrodüsszeia feljavított változatával indult, amelyet a Warner Brothers ﬁlmstúdió a japánok kérésére – az eredeti
70 milliméteres negatív felhasználásával – 8K-s felbontásra javított
fel. Ilyen típusú tartalmakból egyelőre viszonylag kevés van, ezért
még sok az ismétlés, hogy ki tudják tölteni a napi műsorfolyamot.
A felhasználók tábora sem túl népes, hiszen egy ilyen felbontású
tévé ára megegyezik egy családi ház árával, ráadásul a hang 22.2
csatornás, azaz speciális hangrendszer nélkül a töredékét sem lehet
élvezni a szolgáltatásnak. A tervek azonban grandiózusak, ezek szerint a 2020-as tokiói olimpia versenyszámait 8K-ban is sugározzák
majd. Kérdés, hogy addigra vajon hány háztartásban lesznek jelen
az ezek vételére és megjelenítésére képes eszközök? ¡
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Roberto Mottadelli–Gianni Morelli • Francis S. Collins • Zsinka László

Roberto Mottadelli –
Gianni Morelli

A 20. század legmeghatározóbb egyéniségei
Corvina Kiadó
Mi a közös Fidel Castróban, Teréz
anyában és Mark Zuckerbergben?
Semmi. De ha kicsit távolabbi perspektívából közelítünk a kérdéshez,
látni fogjuk, hogy a 20. század történelmére mindhárman hatással voltak.
Meghatározták egy adott csoport
vagy az egész világ gondolkodását,

tömegek életét mentették meg vagy
éppen tették teljesen tönkre. A szerzők
könyvükben rövid áttekintést nyújtanak
azoknak az embereknek az életéről,
akik a legújabb kori történelmet meghatározták, vagy annak működésére akár napjainkban is befolyással
bírnak. •

Francis S. Collins

Isten ábécéje
Egy tudós érvei a hit mellett

Akadémiai Kiadó

és a tudomány iránt érdeklődőknek
is van új mondanivalója.
Collins számára, hívő keresztény tudósként, a legfontosabb a tudományos
és a spirituális világképek kibékítése.
Nemcsak azt kívánja bebizonyítani
olvasóinak, hogy azok, akik a vallás
és a tudomány összeegyeztethetetlensége mellett érvelnek, jó- vagy rosszhiszeműen csúsztatnak, de azt is, hogy
a tudomány jelenlegi ismeretei nemcsak
hogy nem zárják ki Isten létezését, hanem egyenesen valószínűvé teszik. •

A szerző világhírű természettudós,
az egyik legfontosabb 20. századi tudományos vállalkozás, a humán genom
projekt korábbi vezetője, aki életének
egy pontján – még a nagy tudományos
felfedezései előtt – a hit felé fordult.
Ennek a mélyreható átalakulásnak a lenyomata ez az elgondolkodtató, közérthető, nagyon őszinte és izgalmas
könyv, amely egyaránt szól a kétkedőkhöz és a hívőkhöz, a világi gondolkozásúakhoz és a mélyen vallásosakhoz,

Zsinka László

Európa felemelkedése
A nyugati hegemónia kezdetei

megfontolások szövik át. Az eurocentrikusok a nyugati történelmi fejlődés
kivételességében hisznek, míg a posztmodernek/posztkolonialisták ismeretelméleti szempontból is megkérdőjelezik
a kérdésfelvetés lehetőségét. E könyv
felfogása mérsékelt eurocentrizmust sugall, de némileg másként, mint az elmúlt
évtizedek történetírásában megfogalmazódott. Szemléletmódja a kereszténység és a középkori szabadságok
fundamentális jelentőségét helyezi az
európai történelmi fejlődés megértésének középpontjába. •

Typotex Kiadó
A könyv a nyugati hegemónia
gyökereinek bemutatására vállalkozik,
amikor az európai történelmi fejlődés
„eredeti vonásait” eurázsiai távlatokban ábrázolja. A premodern Európa
jellegzetes vonásai kerülnek a középpontba, amelyek lehetővé teszik a nyugati civilizáció megformálódásának
alaposabb megértését. Európa/Nyugat
világtörténelemben játszott szerepének
kérdéskörét a különféle világnézeti

lapozó
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tanár, mérnök, szerző, szerkesztő

Szerző: Stöckert Gábor

tankönyveit, oktatási segédanyagait egész
életében bővítette.
Mivel már a 20. század első felében is
szinte áttekinthetetlenül sokféle gép létezett, Patyi bácsi rengeteg időt szentelt ezek
rendszerezésének. A tanulmányaiban is alkalmazott, közérthetőségre törekvő munkamódszerének lényege volt egy probléma
lecsupaszított, egyszerű megfogalmazása,
a problémát befolyásoló tényezők kiemelése, illetve a gazdag vizuális magyarázatok.
Haláláig közel száz tudományos publikációt és harmincnál is több szakkönyvet írt,
így a magyar műszaki nyelv fejlesztésének
is aktív részese volt. Kötetei közül kiemelkedik az 1937-ben megjelent Gépészeti zsebkönyv, amelyet gépészmérnök-hallgatók
ma is gyakran forgatnak. Ezenkívül 26 évig

volt a Technika (később Magyar Technika)
folyóirat szerkesztője, és szerzői munkássága mellett számos szakkönyvet jegyez
szerkesztőként is.
A tanítás mellett az egyetemi közösségi
életet is fontosnak tartotta, tekintélyét ez
csak erősítette. Részt vett az intézet sporteseményein, elnöke volt a Műegyetemi
Sportrepülő Egyesületnek, sőt az egyetem
zenekara is Pattantyús-Ábrahám vezetésével élte egyik aranykorát. Könnyed emberi oldala humoros írásaiban mutatkozott
meg, a patinás műegyetemi diáklap, az
1939-ben indult Vicinális Dugóhúzó egyik
fővédnöke volt.
Forrás: szentimreantikvarium.hu

Pattantyús-Ábrahám Géza

Forrás: bme.hu

A feltalálókra általában találmányaik okán
emlékezik az utókor, de Pattantyús-Ábrahám Géza esetében nem ez a helyzet.
Jóllehet neki is voltak technikai újításai és
szabadalmai, legnagyobb erénye az a folyamatos és önzetlen erőfeszítés volt, amivel
a magyar mérnökképzést felvirágoztatta.
1956-ban, hetvenéves korában hunyt el,
jegyzeteit azonban máig használják az oktatásban.
A diákjai által csak Patyi bácsiként emlegetett tanár 1885-ben született Selmecbányán, és ha a családfáját nézzük, bátran
kijelenthetjük, hogy a vérében volt a kutatás és a tanítás. Apja orvos volt, nagyapja
a bányászati akadémia professzora, és
korábbi felmenői között is szép számmal
akadnak tudósok és tanárok. PattantyúsÁbrahám a Műegyetem elődjében végzett,
ahol többek között Zipernowsky Károly és
Bánki Donát voltak a tanárai, majd 1910ben egy Ganz-ösztöndíj révén féléves úton
vett részt, ahol vasgyárakat és erőműveket
tanulmányozott Európa több országában
és Amerikában. Hazatérése után ledoktorált, és tanítani kezdett az egyetemen,
miközben vállalkozást indított. Főleg felvonókon és vízgazdálkodási fejlesztéseken
dolgozott, illetve több magyar település
villamosításában is részt vett. 1909-től villamosítással kapcsolatos szabadalmai is voltak, és még halála évében is bejegyeztetett
egy bányászati vízágyút. De hogy 1952-ben
életművét Kossuth-díjjal ismerték el, az
legalább annyira szólt a tanári, mint a mérnöki tevékenységének.
Pattantyús-Ábrahám Géza 1912-től már
adjunktus volt a Műegyetem Bánki Donát
által alapított Gépszerkezettani Tanszékén
(később Vízgépek Tanszék), és évtizedekig
képezte ott a későbbi mérnökgenerációkat, 1930-tól már professzorként. A diploma utáni tanítás szervezett kereteit is szorgalmazta; az ő kezdeményezésére hozták
létre 1939-ben a Mérnöki Továbbképző Intézetet (ma Mérnöktovábbképző Intézet),
az első ilyen jellegű intézményt Európában.
Első jegyzeteit az 1910-es években írta,

Forrás: bme.hu

A gépek rendszerezője

A kétkötetes Gépészeti zsebkönyv
első kiadása

Halála után Győrtől Miskolcig több iskola is felvette a nevét, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME)
előadóterem és szobor őrzi az emlékét. ¡

Megbízatása
a műegyetemi
zenekar tanárelnöki posztjára

INDEX

Auro-Science Consulting Kft. B2 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai Technológia
Tanszék 24–25 • Congress Kft. B3 • Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség 1 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
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