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Az elfolyó víz
nyomában
Szépen lecsorgott az októberi Víz Világtalálkozó. Magyarország adott otthont az eseménynek, a hazai média mégis
alig csepegtetett valamit erről a fontos, pontosabban
létfontosságú témáról. Az önkormányzati választásokkal
kapcsolatos híresztelésekkel, hírekkel volt tele a sajtó,
az amerikai elnök kijelentései, a britek kilépése az Európai
Unióból töltötte meg az oldalakat. Ezek a témák is fontosak,
de össze sem hasonlíthatók azzal, hogy a víz milyen alap-
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vető szerepet játszik bolygónk életében, a mi életünkben.
„A szemünk láttára bontakozik ki a kevés víz, a sok víz
és a szennyezett víz drámája, ez valójában az emberiség
drámája, a mi felelőtlenségünk logikus következménye”
– mondta Áder János köztársasági elnök a világtalálkozó
megnyitóján, és tökéletesen igaza volt. A találkozó céljai:
megelőzni az élelmiszer-ellátás biztonságát veszélyeztető,
az energiatermelést ellehetetlenítő, a városok fejlődését
akadályozó, a gazdaság kiszámítható működését lehetetlenné tevő, az embereknek súlyos egészségügyi gondokat
okozó vízválságot – mindannyiunk életét befolyásolják.
Rendben, a Kárpát-medencét nem fenyegeti a vízszintemelkedés, azonban fenyegeti a szárazság, a mind egyen-

megoldására, és a megelőzésre fordított összegek sokszorosan megtérülnek. Csakhogy nem a megelőzés dívik
a világon, hanem az utólagos kárelhárítás. Rossz stratégia,
a következmények pedig beláthatatlanok.
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Interjú Závodszky Péter fizikus, akadémikussal
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edi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Teljes
spektrumú
élet
„Mostanában sokan próbálják szembeállítani az alap- és az alkalmazott kutatást. Én úgy vélem, csak kutatómunka
van, amelynek eredményeit vagy alkalmazzák, vagy nem” – nyilatkozta magazinunknak Závodszky Péter fizikus, akadémikus, akit előző megszólalónk, Greiner
István, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatója ajánlott. Véleménye szerint a jó adminisztráció a kutató számára két dolgot biztosít:
a nemzetközileg versenyképes munkafeltételeket
és azt, hogy ha van hasznosítható felfedezése, akkor annak gazdasági realizálása legyen számára
könnyű és érdemes – ez eddig nem volt így.

Gyakran nyilatkozik a sajtóban tudomány ról, tudománypolitikáról, de a magánéletéről keveset tudunk. Miért?

– Úgy gondolom, az ember magánélete nem tartozik a nyilvánosságra. Ez valószínűleg a neveltetésemből adódik, konzervatív vidéki norma szerint személyes örömét, bánatát, esetleges testi, lelki
problémáit a „férﬁember” magában éli meg és rendezi. A bulvársajtóban és a közösségi médiában áradó kitárulkozás pedig kifejezetten irritál, és az ellenpólusra terel.
Kalandosan indult az élete, hiszen háborúk után a családja
nem a nyertesek közé tartozott…

– Inkább a felmenőim élete sikerült kalandosra. Én már szinte töretlen pályát futhattam be. Édesapám a Felvidéken született, édesanyám Dél-Bácskában. Anyai dédapám Bácskában volt földbirtokos, nagyapám Trianon és három év valjevói internálás után városi
tanácsnok volt Baján. Apai nagyapám Kassán volt állomásfőnök.
A nagyszülők polgári jómódban éltek, ebből taszították őket az első világháború után, a hűségnyilatkozat megtagadása miatt, menekülésbe és az ezzel járó nyomorúságba. Történeteket igen, de
panaszt ennek ellenére nem hallottam tőlük. Az első világháború
után a Kassáról menekülő család három tizenéves ﬁúgyerekkel
Sátoraljaújhelyen három éven át élt egy marhavagonban, várva

a természetesnek gondolt visszatérést a családi otthonba. Mindhárom ﬁúból sikeres és művelt ember lett végül. Édesapám jogász
végezettséggel egy nagy biztosítótársaság vezérigazgatója lett
már igen ﬁatalon. Ez a pálya szakadt meg az ötvenes évek elején,
az államosítással.
Debrecenben született, ott járt egyetemre. Milyen emlékeket őriz szülővárosáról?

– A Füvészkert utcai, kezdetben református, majd állami iskolában
tanultam. Az államosítással csak a név változott, a tanári kar nem.
Ezek az évek a szülői ház hatásai mellett, úgy gondolom, meghatározóak voltak abban, hogy milyen ember lett belőlem. 1954ben a változások vihara Győrbe sodort bennünket. Ott is jó iskolába, a Révai Gimnáziumba kerültem, a régi világból megmaradt,
elhivatott tanárok kezébe. Itt érettségiztem 1957-ben. Az osztály
harmada 1956 őszén elhagyta az országot. Családunk fejében meg
sem fordult a távozás gondolata. Nem azért, mert lojálisak lettünk
volna az akkori rendszerhez, inkább annak ellenére. Úgy éreztük,
legyen bármilyen is éppen a rendszer, ez a mi országunk, itt kell
élnünk. Debrecenbe a ﬁzika vitt vissza. Már meglehetősen korán,
hetedikes-nyolcadikos elemista koromban eldöntöttem: ﬁzikus leszek, atomﬁzikus. A debreceni kísérleti és atomﬁzika híre eljutott
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hozzám, és a Cambridge-ből 1936-ban Gyulai Zoltán hívására
hazatérő Szalay Sándor személye is vonzott. Ide jelentkeztem
– Szalay személyes és alapos interjú után beválasztott a felvételt
nyert tizenhárom szerencsés hallgató közé.
Kutatónak készült?

– Az én generációmnak nem sok választása volt, ha politikától független pályát akart választani. Két út állt előttem: sportoló leszek,
vagy a tudománnyal foglalkozom. Öttusáztam, a velem egyidős
Balczó Andrással együtt kezdtem, az első években versenyeztünk
is együtt. Felmértem, hogy András mellett nekem nem sok esélyem
van kitűnni. A két elköteleződésből így a tudomány maradt. A ﬁzika
mindig is érdekelt, már elemista koromban egyetemi tankönyveket
bújtam. Egyértelmű volt, hogy továbbtanulok, ﬁzikus szakra jelentkezem. Végül az egyetemi évek tereltek a kutatói pálya felé.
A diploma megszerzése után Budapestre került. Miért éppen ide?

– Három állásinterjún vettem részt. Debrecenben Petrányi Gyula
professzor izotóplaboratóriumot akart létrehozni a klinikán, ide
ﬁzikust kerestek. Elmentem, érdekelt a lehetőség, de úgy döntöttem, hogy ezt az állást hagyom Debrecenben élő évfolyamtársamnak. A KFKI-ban Pál Lénárddal is beszéltem, a harmadik lehetőséget Straub F. Brunó kínálta az MTA Biokémiai Intézetében. Ő felismerte, hogy az élettudományokban a ﬁzika időszaka jön, ezért
ﬁzikust keresett az intézetbe. Beszélgettünk, majd azzal az érzéssel
álltam fel, hogy ezzel az emberrel szeretnék dolgozni. Straub hasonlóan gondolkozhatott, mert felvettek. Mivel kezdettől a komplex rendszerek ﬁzikája érdekelt, s az élő rendszerek ilyenek, nem volt
idegen tőlem a kihívás, hogy az első ﬁzikus legyek ezen a területen.
Azóta, 1962 óta dolgozom ebben az intézetben. A kutatócsoportomat soha egy percre sem adtam fel – még akkor sem, amikor ilyen
vagy olyan minőségben a világ távoli pontjain dolgoztam, vagy éppen a Magyar Optikai Művek Igazgatótanácsát elnököltem.
Végigjárta a „szamárlétrát” a gyakornoktól az igazgatói
megbízatásig. Egyik visszaemlékezésében nagy tisztelettel
emlékezett meg Straub F. Brunóról, aki a Szegedi Biológiai
Központ létrehozásában meghatározó szerepet játszott.
Kikre és miért néz fel a hazai tudományban?

– Az eredetiség, a szorgalom és az erkölcsi tartás az, ami szakmai
tiszteletet vált ki belőlem. Szerencsés vagyok, mert az élet összehozott tisztelhető emberekkel. Ilyen volt első mesterem, Szalay
Sándor Debrecenben, majd Straub F. Brunó igazgatóm első és
egyetlen munkahelyemen. De később szerencsém volt a Nobeldíjas Rodney Porterrel dolgozhatni Oxfordban, és a jeles röntgenkrisztallográfussal, Richard Dickersonnal Pasadenában a Caltechen, majd a szintén Nobel-díjas Paul D. Boyer melletti szobában a UCLA-n, ahol több mint három évtizede vagyok vendégprofesszor, s évente egy negyedévet töltök ott. Ők nemcsak
tudósként, de művelt, tiszteletre méltó úriemberként is követhető
példát mutattak. Igazi mentorom, aki egyengette volna a hazai
karrieremet, valójában nem volt. Jártam a magam útját, self-made
mannek tartom magam. Így is elértem a pályámon szinte mindent,
amire volt képességem és ambícióm, igaz, többnyire öt-tíz év késéssel, de ezt nem bánom, talán ezért is vagyok még mindig „játékban”, s közben mindig megőriztem a szuverenitásomat.
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Kutatóintézeti munkája mellett 1968-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természet tudományi Karán tanít biofizikát, 1987 és 2004 között a Budapesti Műszaki
Egyetemen is tanított a biológusmérnök-képzés keretében.
2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs
Technológiai Karán kapott egyetemi tanári kinevezést.
2004-ben a Debreceni Egyetem Társadalmi Tanácsának
elnökévé választották. Elnöke a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak, majd az EMMI Mobilitási Bizottságának, a Magyar
Biofizikai Társaságnak és a Magyar Innovációs Alapít vány
kuratóriumának. Hogyan tudott mindenre időt szakítani?

– Arra törekedtem, hogy teljes spektrumú életet éljek. A munkám mellett legyen időm a családomra, a barátaimra, sportra,
művelődésre és természetesen a tudományos közéletre. Nagy hibám, hogy nem szeretek nemet mondani egy felkérésre. Ha hívtak, mentem. A kérdésben említett feladatok döntően nem egy
időben, hanem egymás után találtak meg, ezért nem jelentettek
különösebb terhet. Igyekeztem mindig koncepcionális és lényegi kérdésekre szorítkozni, a mindennapos aprómunkában pedig,
szerencsémre, mindig voltak megbízható és elkötelezett segítőim.
1964 és 1988 között a Magyar Optikai Művek (MOM) tudományos tanácsadója volt. 1990 és 1992 között az átalakított
MOM Finommechanikai és Optikai Rt. Igazgatótanácsának
elnöke, emellett 1993-ig a Tudományos Tanácsadó Testület
elnöke volt. 1999-ben a Richter Gedeon Nyrt. Kutatási Tanácsának tagjává választották. Miből gondolta, hogy akadémiai, egyetemi kutatóként az iparban is hasznosítható
tanácsokat tud adni?

– Sohasem értettem, hogy egyesek szembeállítják az alap- és alkalmazott kutatást. Kutatótevékenység létezik, s van olyan kutatás,
aminek az eredményeit alkalmazzák, s van olyan, aminek nem.
A gyakorlatban hasznosított eredményeink mindig a felfedező kutatás „melléktermékei” voltak.
A Magyar Optikai Művekkel érdekes módon kerültem kapcsolatba. 1962-ben az MTA Enzimológiai Intézetében egyik első
feladatom az volt, hogy helyezzek üzembe egy alkatrészeiben kallódó PhyWe analitikai ultracentrifugát. Sikerült. Abban az időben
oszlatták fel a Távközlési Kutatóintézetet, egyik kiváló mérnöke,
Rohonci Ferenc, aki giroszkópos helyzetmeghatározással foglalkozott, a MOM-ba került. Feladatot keresve magának, gondolta:
pörgettyű, centrifuga rokon dolgok. Eljött hozzám, megnézni
az ultracentrifugát. Szétszedtük, összeraktuk, azt mondta, ilyet
a MOM-ban is tudnának gyártani. Összedugtuk a fejünket, én
megmondtam, mire van szükség, ő kereste a megoldást. Tudni kell,
hogy az analitikai ultracentrifuga az egyik legbonyolultabb műszer,
ﬁnommechanikai, optikai és elektronikai csúcstechnológiát igényel. Elkészült a prototípus; számos szükség szülte egyszerűsítéssel
a technológiában, de engedmény nélkül a műszaki paraméterekben. Ez volt az első kompakt ultracentrifuga a piacon. Ez lett minden idők legsikeresebb magyar nagyműszere. Japánban Kubota,
az USA-ban IEC márkanéven forgalmazták sikerrel. A prototípust
itt őrizzük az Intézetben. Ennek folytán lettem a MOM Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, majd elnöke, s később a részvénytársasággá alakuláskor az Igazgatótanács elnöke. Amikor
röntgenkrisztallográﬁával foglalkoztam, Tőkés Szabolcs barátom
hívására részt vettem a SZTAKI-ban egy akuszto-optikai deﬂektor
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fejlesztésében. Ugyan itthon szabadalmaztattuk, de nem ismertük fel az igazi jelentőségét: a lézernyomtatóban mint tömegcikkben. Nyomdai levilágító berendezésekben hasznosítottuk, szerény
anyagi eredménnyel.
A fehérjekutatás hogyan lett egy fizikus életre szóló kutatási területe?

– Úgy, hogy belesodródtam és ott maradtam. Ha az ember csinál
valamit, tegye azt érdeklődéssel és odaadással. Gondolom, ha mással foglalkoznék, bizonyára ugyanilyen lelkesen és hasonló eredménnyel tenném. Az utóbbi évtizedekben a csoport molekuláris
immunológiával, azon belül a komplementrendszer, egy bonyolult fehérjehálózat aktiválási mechanizmusával foglalkozik. Ezeket
a fehérjéket és módosulataikat magunk termeljük, rekombináns,
expressziós technikával. Ebben az időben már látszott a fehérjetermészetű gyógyszerek, a biologikumok gyártásának perspektívája. Mivel kutatómunkánk eszközeként birtokában voltunk ilyen
jellegű tudásnak és nemzetközi kitekintésnek, a Richter Kutatási
Tanácsában javasoltam a biologikumok gyártási technológiájának
bevezetését. Egy a szerveskémiai szintézisre orientálódott közösség eleinte idegenkedett a gondolattól. Bogsch Erik vezérigazgató

és Greiner István mutattak fogékonyságot az ötletre. Azóta eltelt
ugyan több mint egy évtized, de közben felépült Debrecenben
a Richter biotechnológiai gyára, idén szeptemberben az európai
piacra került az első bioszimiláris készítmény, a Terrosa. A hatóanyagot az oszteoporózis megelőzésére ajánlják. Kutatócsoportunk jelentős szerepet játszott a technológia kidolgozásában.
Mit tart legfontosabb szakmai eredményének?

– Pályakezdésem időszaka volt a fehérje röntgenkrisztallográﬁa
hőskora, és mindenki a merev, elektronsűrűség-térképeken nyugvó fehérjemodellek újdonságának bűvöletében élt. Nekem, a ﬁzikusnak nyilvánvaló volt, hogy a mikrovilágban, a molekulák szintjén
az energia és szerkezeti ﬂuktuációk léteznek és jelentősek. Ez időben sokat beszélgettem Straub F. Brunóval, intézetünk akkori igazgatójával, aki fogékonynak mutatkozott e gondolatok iránt, s arra
buzdított, hogy keressem a kísérleti megközelítést a konformációs
dinamika funkcionális szerepének tisztázására. Enzimek sorozatán mutattuk meg, hogy a szubsztrátumok lokális kötődése az
egész makromolekula konformációs ﬂuktuációinak eloszlását képes megváltoztatni, s ennek a megjelenési formája az indukált szerkezetváltozás és a megváltozott aﬃnitás a további ligandumok
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Závodszky Péter 1939-ben, Debrecenben született. 1957-ben érettségizett Győrben, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1962-ben szerzett ﬁzikusi diplomát. A Széchenyi-díjas magyar bioﬁzikus, egyetemi tanár kutatási területe a szerkezeti biokémia,
az enzimológia és a molekuláris immunológia. 1990 és 1992 között a MOM Finommechanikai és Optikai Rt. Igazgatótanácsának elnöke.
Számos jeles egyetem vendégprofesszora volt: Oxfordi Egyetem (1977–1978), Kaliforniai Egyetem Los Angeles (UCLA, 1985–1986,
valamint 1995-től), Regensburgi Egyetem (1988–1989), Tokiói Farmakológiai Intézet (1994). 2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-ben rendes tagjává választották. 2008-tól az MTA Biológiai Tudományok Osztálya elnöke két cikluson át. 1991-től
a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, 2000–2002-ben a Miniszterelnöki Hivatal tudomány- és technológiapolitikai tanácsadója.
Kétszáz tudományos közlemény, egy könyv és három könyvrészlet szerzője vagy társszerzője. Díjai: Szörényi Imre-díj, 1970; Wellcome
Research Award, 1977; Straub-plakett, 1999; Palladin-érem, 2000; Gábor Dénes-díj, 2003; Széchenyi-díj, 2010; Magyar Érdemrend
középkeresztje a csillaggal, 2015.
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Interjú Závodszky Péter fizikus, akadémikussal

irányába. Kísérleteink alátámasztották a Straub által 1964-ben
megfogalmazott „ﬂuktuációs illeszkedés” koncepciót, amely ma
„konformációs szelekció” néven nyert teret és széles körű elfogadást a molekuláris szintű információátadás mechanizmusának értelmezésében. Érdekes, hogy ez a gondolat a maga idejében nem
váltott ki különösebb visszhangot. Érdemes itt azon elgondolkodni, hogy bizonyos dolgok a tudományban újra és újra felfedezésre
kerülnek általában egy-egy emberöltő elteltével, amikor a régi cikkeket már nem olvassák, s az eredeti gondolatot képviselők már
nincsenek jelen a mindennapi beszélgetésekben és vitákban. Ez
történt a „ﬂuktuációs ﬁt” elmélet esetében is.
A fehérjék térszerkezeti ﬂuktuációinak és konformációs dinamikájának leírása megkívánta a termodinamikai megközelítést,
a hőmérsékletfüggés vizsgálatát. A vizsgálatok tartományának kiterjesztésére való törekvés vezetett a hőstabilis és hidegtűrő fehérjék bevonásához kísérleti objektumaink sorába a hetvenes évek
elején. Ebben az időszakban homológ: termoﬁl, mezoﬁl és hidegtűrő enzim sorozatokkal végeztünk komplex szerkezeti, funkcionális és stabilitási kísérleteket, amelyek egyik fontos konklúziója volt,
hogy a fehérjék többségének esetében megﬁgyelt marginális stabilitás a működés optimális feltételei között annak tulajdonítható,
hogy a funkcióhoz szükséges optimális konformációs dinamika,
a szerkezetet stabilizáló kötések természetéből fakadóan csak szűk
hőmérséklet-tartományban biztosítható. E munka egyik eredménye
a „dinamikusan egyenértékű fehérjekonformációk” posztulálása
volt. Ezen munkáink egyik mellékvonulata néhány gyakorlati eljárás
kidolgozása az enzimek hőstabilitásának megnövelésére.
Szintén fontos eredménynek tartom, hogy az immunrendszer
molekuláris alapjainak bizonyos fontos mechanizmusait mi tisztáztuk. Legfontosabb eredményem talán mégis az a háromtucatnyi ember, aki a környezetemben érett sikeres kutatóvá. Remélem,
hogy a tanítványaim túlnőnek rajtam.

– Nem az MTA-intézetek leválasztását, hanem a magyar innovációs rendszer alapos újragondolását támogattam. Harminc éve
sulykolom, hogy a magyar tudományt a magyar gazdaság szolgálatába kell állítani. Nem arról van szó, hogy az alapkutatást bárki is háttérbe akarná szorítani, de ha az alapkutatásból használható eredmények születnek, akkor azok hasznosítását lehetővé
és érdemessé kell tenni a kutatók számára. Olyat sem hallottam,
hogy bárki veszélyeztetni szándékozna a „tudomány szabadságát”, a kutatóhálózat új paritásos (MTA–ITM) irányítótestülete
elismert tudósokból áll, és közvetlenül a parlament alá van rendelve, a kormánynak nincs közvetlen beleszólása a konkrét ügyekbe. Nem értem, miért baj az, ha a kormányzat a kutatásra több
forrást biztosít és nagyobb szerepet szán a tudománynak a gazdaságban.

Ma sem távolodott el a tudománytól?

Több külföldi egyetemen oktatott. Nem hívták, hogy maradjon ott végleg?

– Nincs szándékomban, sőt élvezem, hogy most már kockázatos
témába is kezdhetek, nem kötelező a siker, nincs publikációs kényszer. Három éve kezdtem foglalkozni a kináz jelátviteli hálózatok
speciﬁkus gátlásának kérdésével. E jelátviteli hálózatokban egyegy fehérje jellemzően sokféle szerepet lát el. A szerepváltás egyik
eszköze a foszforiláció, amelyet szintén fehérjék végeznek. Hibás
jelátviteli útvonal esetén betegség alakul ki. Mi arra törekszünk,
hogy egy ilyen konkrét folyamatban szerepet játszó három enzim
kölcsönhatásait feltárjuk, és a hibás elemet speciﬁkusan gátoljuk, közben megőrizve az élettanilag fontos funkciót, s elkerülve
a gyógyszer mellékhatását.
2005-ben a Mindentudás Egyeteme előadója volt. Előadásának címe: Fehérjék – a szerkezet től a funkcióig, a fizikától
a biológiáig. Miért tartotta fontosnak, hogy részese legyen
a tudomány népszerűsítő sorozatnak?

– A tudomány művelését a társadalom anyagilag támogatja, fontos annak tudatosítása, hogy egészségünk, anyagi jólétünk a tudomány eredményeinek köszönhető.
Nyíltan támogatta azt a kormány zati döntést, hogy a kutatóintézet-hálózatot leválasszák az MTA-ról. Miért lesz jobb
az új helyzet a korábbinál?

Magánéletéről keveset tudni. Mi az, amit megoszt az olvasókkal?

– Két lányom és öt unokám van, s néhány jó barátom. A lányok
egyike mérnöki, a másik művészi pályát választott. Sok örömöm
telik bennük. Itthon képzelik el az életüket, és hozzám hasonlóan
jól érzik itt magukat.
A kutatómunka, az oktatás, a számos vállalati és közéleti
megbízatás mellett mire jutott még ideje?

– Szigorú rend szerint élek. Későn fekszem, korán kelek. A napot
2000 méter úszással kezdem, majd megyek az Intézetbe, vagy
ahova éppen szólít a kötelesség. Estefelé érek haza. Sokat, naponta
több órát olvasok szakmai és szépirodalmat vegyesen. Korábban
rendszeresen teniszeztem, lovagoltam és síeltem. Gyakran járok
színházba, hangversenyre, társaságba. Nyaralni nem szoktam, nyaranta Los Angelesben tanítok. Utazni csak kongresszusokra utazom. Szívesen vagyok a gyerekeim, unokáim társaságában.

– Megfordultam az Oxfordi, a Regensburgi, a Tokiói Egyetemen.
Egy-egy évet Moszkvában és Leningrádban (ma Szentpétervár
– a szerk.) is eltöltöttem. Jelenleg Los Angelesben, a Kaliforniai
Egyetemen (UCLA) ﬁzika- és biokémia-kurzust tartok, ahová több
mint harminc éve járok. Soha fel sem merült bennem, hogy más
országban is élhetnék. Engem minden ideköt, jól érzem magam,
miért mennék el bárhová?
Van, ami kimaradt az életéből?

– Nem éreztem hiányát semminek, így ha ki is maradt valami,
az nem lehetett lényeges. Ami bennem volt, azt kihoztam magamból. Nem hiszem, hogy bárhol másutt a világon sikeresebb életet
élhettem volna a megéltnél.
Kit ajánl következő megszólalónak?

– Bokor Józsefet ajánlom, aki villamosmérnök, az MTA alelnöke,
a SZTAKI igazgatóhelyettese. Lineáris és nemlineáris, többváltozós
dinamikus rendszerek automatizálásának elméletével foglalkozik,
kutatási eredményeit széles körben használják a járműiparban
autonóm rendszerek tervezésénél. Tagja a most létrejött Eötvös
Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének, így a tudománypolitika jövőbeli alakításában is fontos szerepe van. 
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programsorozat, utánpótlás • paleogenetikai vizsgálat

Ünnepel a tudomány
Mi köze a kék színnek a párválasztáshoz?
Kell-e tartanunk vulkánkitöréstől Erdélyben? Hogyan oltja a tudásszomjat egy attoszekundumos forrás? Ezekre a kérdésekre is
választ ad az immáron 22. éve megrendezett Magyar Tudomány Ünnepe.
„Felelősek vagyunk azért, hogy megszólítsuk a magyar tudományos
közösség utánpótlását jelentő diákokat, akik közül sajnos egyre többen
választanak külföldi egyetemet közvetlenül középiskolai tanulmányaik
befejezése után. Az ő bevonásuk, tudomány iránti érdeklődésük felkeltése kulcskérdés, ahogyan az is, hogy megmutassuk: Magyarországon
is sok világszínvonalú kutatás zajlik” – olvasható Lovász László MTAelnök tudományünnepi köszöntőjében. A Magyar Tudomány Ünnepe
idén is az egész országra kiterjedő, egy hónapon át tartó programsorozattal, több száz rendezvénnyel, előadással várja az érdeklődőket.
A program kiemelt eseményei az MTA Székház Dísztermében este
18 órától kezdődő ismeretterjesztő előadások. A részvétel minden
programon ingyenes, ám a férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges.

November 5. és 14. között a bevezetőben említett kérdéseken kívül egyebek mellett arról is hallanak az érdeklődők,
hogy az elképesztő ütemű technológiai fejlődés nemcsak
jobb eszközöket ad az emberiség kezébe, de kézzelfogható
közelségbe hozza világméretű rendszerek gyökeres átalaku-

Lovász László, az MTA elnöke

lását. Ugyancsak kiemelt téma, hogy a testünk sejtjei közti
különbségek minél pontosabb felismerése az alapkutatástól
a gyógyszerfejlesztésen át a rákdiagnosztikáig meghatározó
fontosságú feladat. 

Forrás: BTK Régészeti Intézet, Archeogenetikai Lab.

Népességvándorlás
a kora középkorban
Az Európai Kutatási Tanács (ERC) legrangosabb pályázatán nyert 10 millió eurós
támogatásból hat éven át osztrák, német,
amerikai és magyar kutatók Kelet-KözépEurópa népességtörténetének mélyebb
megismerésére vállalkoznak.

A

magyar régészet, az archeogenetika, az antropológia és a történettudomány számára kiugró siker a nemzetközi programban való részvétel, amelyben az Eötvös Loránd Tudományegyetem
és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) kutatói is kulcsszerepet kapnak, de a munkába a Magyar
Nemzeti Múzeum, a Szegedi Tudományegyetem és a Természettudományi Múzeum szakemberei is bekapcsolódnak. A kutatók
az időszámításunk utáni 400–900 közötti évek népességmozgására koncentrálnak. A cél Kelet-Közép-Európa népességtörténetének mélyebb megismerése a Római Birodalom bukása után,
a nagy népvándorlások és a kora középkori politikai és kulturális
változások időszakában. A győztes projekt olyan kategóriában
született, amely még az EU-ban legrangosabbnak számító alap-
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kutatási pályázatok között is kiemelkedő: ez az úgynevezett ERCszinergiapályázat (ERC Synergy Grant). 2018-ban ugyanilyen pályázatot nyert Lovász László, az MTA elnöke, Barabási AlbertLászló (CEU) és a cseh Jaroslav Nešetřil (prágai Károly Egyetem)
a hálózatkutatás területén.
A program keretében mintegy hatezer temetkezési helyről
származó emberi minta (magyarországi, németországi, ausztriai,
csehországi, szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi és szlovéniai lelőhelyekről) paleogenetikai vizsgálatára nyílik lehetőség.
A régészeti elemzést az ELTE kutatócsoportja koordinálja. 

inno -tér

biológiai evolúció, öröklődő tulajdonságok, szelekció, genetikai sodródás, genetikai módosítás

Szerző: Paulik Katalin

Az emberi evolúció
megállíthatatlan
Az emberi evolúciót nem lehet megállítani, inkább a megértésére kell összpontosítani, fogalmazott egy tanulmányában Kun Ádám evolúcióbiológus,
ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont és az MTA–ELTE Elméleti Biológiai
és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport főmunkatársa, aki szerint ez az újra
meg újra felmerülő kérdés az evolúció félreértéséből ered.
Mi lenne az evolúció helyes értelmezése?

– A szűk értelmezés szerint az evolúció az öröklődő tulajdonságok
gyakoriságának a változása egy populációban. Vannak olyan elképzelések is, melyek szerint a fejlődésről, a fajok egymásba alakulásáról szól, de ezek csak a következményei az eredeti deﬁníciónak.
Az evolúció egy olyan folyamat, amely mindig az egyre tökéletesebb felé halad?

– Kezdjük annak a tisztázásával, hogy nekünk, embereknek egészen más elképzeléseink vannak a tökéletesről, mint a természetnek. Ha rólunk van szó, akkor a tökéletesen mindig valami számunkra kényelmeset értünk, ha pedig a világról, akkor valami
hasznosat. A természet ezzel szemben így működik: egy élőlény
jobban illik a saját környezetéhez, gyorsabban szaporodik vagy tovább él.
Modern társadalmunkban hogyan működik a természetes
szelekció? A biológiai fejlődés általában lassú, a kulturális
evolúció sokkal gyorsabb lehet.

– Ne feledjük, hogy egy rövidebb időskálán ﬁgyeljük a világot, és
azon a kulturális változások a jellemzőbbek, és ezen akár egy új
divat megjelenését is érthetjük. A biológiai evolúciós változáshoz azonban legalább egy generáció kell, ami az embernél olyan
harminc év, és egy generáció alatt jelentős változást nem várunk.
Az emberi evolúció nagyon lassú folyamat. Manapság az emberiség előtt álló kihívásokra a legtöbbször sokkal egyszerűbb kulturális választ adni. Például, ha az a kérdés, hogy hideg vagy meleg van,
arra nem az a válasz, hogy megvastagszik a bundánk vagy nagy
lesz a fülünk, amivel jobban tudunk hőt leadni, hanem az, hogy
beszerzünk egy fűtő-, illetve egy hűtőberendezést, és ezzel megoldottuk a kérdést.
Az evolúciós mechanizmusok közül a legjelentősebb a szelekció, azaz, hogy az egyedek túlélésében és az utódok számában különbség van?

– Az 1990-es években Afrikában még nagyon nagy volt a gyermekhalandóság, és az 1950-es években Európában is lényegesen
magasabb volt a mainál. Százötven évvel ezelőtt pedig az egész
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világon a gyerekek negyven-ötven százaléka meghalt ötéves kora
előtt. 1990-től napjainkig viszont globálisan megfeleződött az öt
év alattiak halandósága, ami most három-négy százalék. Túlélés
szempontjából egyre kisebb a különbség az emberek között, a fejlett országokban szinte biztosan mindenki megéri a felnőttkort.
Ez részben köszönhető az oltások bevezetésének, a több élelemnek; a fejlett társadalmakban jellemzően nem halnak meg fehérjealultápláltság miatt az emberek. Napjainkban inkább a minőségi
éhezés jelent problémát. A túlélés persze ma is lehet kérdés abból
a szempontból, hogy egyes helyeken bizonyos betegségek, mint
például a malária vagy az ebola szedik az áldozataikat, de ez alapvetően az ott élő embereket érinti, nem az egész emberiségre jelent veszélyt.
Ha a szelekciónak talán már kisebb a szerepe, akkor felerősödik a véletlenszerűen bekövetkező genetikai sodródás?

– Genetikai sodródás általában kis populációkban alakulhat ki,
amikor egy véletlen miatt terjed el egy típus, de ez csak akkor
lehetséges, ha nagyon kicsi a populáció. Például a Csendes-óceán szigetvilágának benépesítésekor az elsőként odavetődött emberek génállománya volt a következő háromszáz évben minden
ottani lakos őse. Ott olyan furcsa dolgok megmaradhattak, ami
a nagy populációkban nem. Nagyon elszigetelt népcsoportoknál
még ma is érződik ennek a hatása, de genetikai sodródás egyre
ritkábban alakul ki, mivel nagyon össze vagyunk kötve egymással.
Már egyáltalán nem biztos, hogy mindenki abban a tíz kilométeres körzetben fogja leélni az életét, ahol született, és ahol a szülei,
a nagy- és a dédszülei is éltek. Holott ez az, ami miatt kialakulhatnak genetikai sodródások. Kutatóknak sikerült kimutatniuk, hogy
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Görögországban a krétaiaknak kisebb a genetikai diverzitásuk
a szárazföldiekéhez képest. Pakisztánban különböző kasztoknál is
bizonyítható a genetikai elkülönülés, mivel egymással házasodnak,
ezért kicsit mások, de nem nevezhetjük ezt biztosan sodródásnak,
és nem is jellemző mostanában. Az is igaz, hogy számos, eddig nagyon hátrányosnak tekintett tulajdonságot az orvostudomány fejlődésének köszönhetően ki lehet javítani, s ettől semlegessé válik.
Ez azt jelenti, hogy a negatív szelekció eltűnik, ami miatt nőni fog
a gyakorisága, de ez önmagában még nem sodródás.
Napjainkban, a géntechnológia rohamos fejlődését látva,
féltenünk kell-e a minket körülvevő világ sokszínűségét?
Megszűnhet idővel a fajok fogalma, amikor géneket lehet
nagy mennyiségben áthelyezni akár fajon belül, akár az
egyik fajból a másikba?

– Félnünk szerintem nem kell. Alapvetően azt szeretnénk megváltoztatni, hogy bizonyos étkezési növényeink ellenállóbbak legyenek a szárazsággal vagy a kórokozókkal szemben. Le szeretném
szögezni, hogy a legtöbb genetikai módosítás a természetben is
létezik, sőt onnan vesszük át, elvileg végbemehetnének teljesen
természetes módon, csak várnunk kellene pár millió évet rá. Mi
csak felgyorsítjuk a folyamatot. Természetesen a legtöbb élőlényt
nem fogjuk módosítani, nem is lenne semmi értelme.
Mi a helyzet az emberekkel?

– Az valóban érdekes kérdés, hogy mit teszünk magunkkal a jövőben. Jelenleg mindössze egyes sejttípusok genetikai módosítását lehet elvégezni, és tudtommal csak olyan technikák engedélyezettek, amelyekkel valamilyen betegséget lehet kiküszöbölni.
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Az egyik komoly érv például az ellen, hogy az egész embert elkezdjük módosítani, hogy bár ismerjük a technikát, amivel kicserélhetünk egy gént, azt azonban nem tudjuk, melyiket kellene. Annyira
nem értjük még az egyedfejlődést, hogy a legtöbb ilyen változás
olyan következményekkel járna, mint az, ha az elefánt bejutna
a porcelánboltba. Nem tartunk ott, hogy magunkat elkezdjük
megváltoztatni, és ha majd húsz, ötven vagy száz év múlva ott tartunk, addigra ki kell találnunk ennek az etikáját. Azt viszont már
ma is pontosan értjük, hogy nem szabad lecsökkenteni a genetikai
diverzitást, mert e nélkül nagyon gyorsan kihalnánk, az első vírus
mindenkit megfertőzne.
Hogyan működik a fejlett társadalmakban az evolúciós
versengés, illetve együttműködés? A tudomány fejlődésének következtében azok is túlélnek, akik nem elég erősek,
vagy nem védettek bizonyos betegségek ellen.

– Fontos leszögeznünk, hogy társadalomban élünk, ahogy például
a majmok is, s ha egy ilyen közösségen belül valamelyik élőlény
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kicsit gyengébb a többinél, az nem jelenti azt, hogy azonnal meghal, mert a társai segíthetnek neki. Mivel annyi egyéb okból kell
segíteniük egymásnak, kezdve azzal, hogy védelmezzék a területüket. Ugyanígy van az embereknél is; általában mindenki megtalálja a helyét a társadalomban, mert egy ilyen komplex rendszerben sokfajta képességre és együttműködésre van szükség.
Gondoljunk őseink közös vadászataira: nagy zajt kellett csapniuk,
hogy egy bizonyos irányba tereljék az állatokat, de ehhez nem kellett mindegyiküknek jól céloznia.
A szelekció hiánya is evolúciós változást okoz. Miért?

– Azért, mert néhány olyan betegségnek, amit korábban nem lehetett gyógyítani, ma viszont igen, nőni fog a gyakorisága. Ezek
a mutációk benne maradnak az emberi populációban. Régebben
sokat lehetett hallani arról, hogy emiatt az emberiség genetikája le
fog romlani. Elképzelhető, hogy ha mindenkit megmentünk, akkor
pár ezer év múlva egyre több emberben lesz valamilyen betegség, addigra viszont majdcsak kitalálunk valamit. Most azonban
tíz-százezer emberből egy-kettőről van szó, örüljünk tehát annak,
hogy minél több embertársunkat meg tudjuk menteni.
Változunk a modern társadalomban, például magasabbak
vagyunk, kisebb lett az állkapcsunk.

– Természetesen változunk, de ezeknek a változásoknak egy része
nem genetikai eredetű. Azért lettünk magasabbak, mert többet
eszünk, és ritkábban vagyunk betegek, s mivel kevesebbet kell
rágnunk, megkisebbedett az állkapcsunk. Ezek tehát környezeti
és nem evolúciós változások, a genetikánk ugyanaz maradt.
Azt is állítja egy tanulmányában, hogy a természetes szelekciót nemhogy leállította volna, hanem igen durván felerősítette a modern társadalom…

– Érdekes módon, amikor az emberek szelekciójáról beszélünk,
mindig a túlélés jut az eszünkbe, holott más élőlényeknél az utódok számán keresztül mérjük a rátermettségüket. Napjaink modern társadalmaiban, amíg a reproduktív kor előtti és alatti túlélésben nincs nagy különbség az emberek között, addig a gyerekszámban sokkal nagyobb az eltérés. Márpedig aki szülővé válik,
azoknak az unokái, dédunokái fogják alkotni a társadalmat. Azt
tapasztaljuk az elmúlt száz évben, hogy Európa átment egy tár-

Az élőlények esetében az utódok számán keresztül mérjük a rátermettséget. Napjainkban az ember reproduktív kor előtti és alatti
túlélésében nincs nagy különbség, sokkal nagyobb az eltérés a gyerekszámban. Kontinensünkre az jellemző, hogy fogy a lakossága,
de ugyanezen a folyamaton fog keresztülmenni minden társadalom. Ugyanakkor az eddig izolált népcsoportok sokkal jobban fognak
keveredni, mint korábban, ami növeli a genetikai diverzitást.
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sadalmi átalakuláson, ami kisebb gyerekszámhoz vezetett. Most
az egész kontinensre az jellemző, hogy fogy a lakossága. Ugyanezen a folyamaton fog keresztülmenni minden társadalom.
A jelenleg tapasztalt túlnépesedés lelassul, ha minél fejlettebbé válik egy társadalom?

– Igen. Egész egyszerűen az emberek rájönnek arra, hogy nem kell
hat gyereket szülni ahhoz, hogy három megmaradjon. Kínában a népességnövekedés megakadályozása érdekében bevezetett, és több
mint harminc éven át tartó egy gyerek politikával három éve hagyott fel a kormány, ugyanis túl sok ﬁú született, és átálltak a kétgyerekes programra. A társadalmak idővel meg fognak változni.
A biológiai evolúció mechanizmusát meg kell védeni a kulturális evolúció homogenizáló hatásaitól?

– Nem, mert a kulturális homogenizáció mindenképpen le fog
játszódni. Genetikailag olyan szempontból homogenizálhatunk
bármit is, ha tényleg leomlanak a határok, és az addig izolált népcsoportok, amelyek alig, vagy csak a határ mentén érintkeztek
egymással, sokkal jobban fognak keveredni, mint korábban. Ez viszont nem rossz, mert az összes keveredés növeli a genetikai diverzitást. Egyébként is csak egy pontig igaz, hogy kulturálisan egyre

kihalása jut az eszébe ezzel kapcsolatban, egy meteorbecsapódást
követően. Azok az elképzelések viszont nagyon valószínűtlenek,
hogy mi is kiirthatjuk magunkat. Természetesen a civilizációnkat
le tudjuk rombolni, de az ember, mint faj, nem fog eltűnni, ahhoz
túl okosak vagyunk, és túlságosan is képesek vagyunk megváltoztatni a környezetünket.
Bizonyos szempontból nagy ugrásnak fog számítani az igazi
mesterséges intelligencia megjelenése, amitől az emberek élete is
meg fog változni, bár az evolúciós folyamat a gépeken belül történik majd. Egy újabb ugrás akkor következhet be, ha átköltözünk
más bolygókra, már ha feltételezzük, hogy lesz ilyen. Az első populációk olyan kicsik lesznek, hogy kialakulhat a genetikai sodródás.
Nem valószínű, hogy a Földhöz tökéletesen hasonló bolygót fogunk találni, ahol a légkörben 21 százalék az oxigén, és 78 százalék
a nitrogén. Mi van, ha az új bolygón lesz a légkörben valami más
is? Azok fognak ott lakni, akik elviselik az ottani körülményeket,
s lehet, hogy hosszú generációk alatt valamennyit változnak is.
Napjainkban milyen kérdések foglalkoztatják a leginkább
az evolúcióbiológusokat?

– A mi kutatócsoportunk az élet keletkezésével foglalkozik, mert
értünk hozzá, és eredményeket érünk el vele. Talán ez a téma nincs
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hasonlóbbak vagyunk, mert mindannyian szeretjük megőrizni
a népszokásainkat. Attól sem féltem a gyerekeket, ha minél több
nyelvet megtanulnak.
Mit értünk az evolúció nagy ugrásán?

– Például, amikor megjelent a többsejtűség vagy az emberi nyelv.
Ezek voltak azok az óriási mérföldkövek, amelyek nagyon felforgatták az élővilágot. Persze a legtöbb embernek a dinoszauruszok
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annyira a világon folyó kutatások fősodrában, bár amikor holland
kutatók megkérdezték az utca emberét, milyen témák érdeklik
őket, az élet keletkezése benne volt a top ötvenben. Amennyire
én látom, az evolúcióbiológiában napjaink egyik legizgalmasabb
kérdése az egyedfejlődés és az evolúció kapcsolata. Nagyon sok
érdekes élőlény van, de hogyan lehet ezt az alaki sokféleséget
megteremteni? Valahol, valami megváltozik egy hosszú molekulában, amitől az adott élőlénynek más lesz a színe, alakja. A faj-
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Ha úgy tekintünk a rákra, mint egymással versengő sejtek burjánzására, akkor
ez megfeleltethető egy baktériumközösségnek. Amikor antibakteriális szappanokat, kézfertőtlenítőket használunk,
abban az a legrosszabb, hogy a gyengébb baktériumokat sikerül elpusztítani,
de a nagyon ellenállókat nem, s miután
eggye
y dül maradnak, még jobban fognak
szaporoddni
ni. A rá
rákkal kapcsolatban is
felmerül, ho
h gy egy nag
aggyo
yonn erős kemoterápia vagy besugárzás cssakk a gye
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képződést sem nagyon értjük még, hiába volt Darwin könyvének
a címe: A fajok eredete (1859-ben jelent meg – a szerk.), amelyben
lefektette a modern evolúciós elmélet alapjait, sok mindent ő sem
tudott mondani a fajok keletkezéséről, részben azért, mert ez egy
hosszú folyamat, amit nagyon nehéz megﬁgyelni. Mindig az a kérdés, hogy egy adott faj megtalálja-e a helyét a világban, ezt hívjuk
ökológiai fülkének. Nagyon-nagyon sok faj elfér a bolygón, s mind
a legjobb abban, amit csinál. Merthogy mindannyian mást csinálunk. Azzal, hogy a környezetünket egysíkúvá alakítjuk át, megváltoztatjuk az élőhelyeket is, így csak azok a fajok maradnak fenn,
amelyek képesek ezt elviselni. Egy másik nagyon érdekes terület
az evolúcióbiológiában, hogy néhány tízezer éves maradványokból
is képesek vagyunk DNS-t kivonni. Így évtízezredekre visszamenően látjuk, hogy mi történt a neandervölgyiekkel, akiktől a génállományunk 2-4 százaléka származik. Ez az utóbbi tíz év nagyon izgalmas fejleménye, és még számos érdekes felismerés várható ezen
a területen. A módszer segítségével megtudhatjuk azt is, milyen
népvándorlások voltak az elmúlt kétezer évben, amelyekről természetesen nincsenek írásos feljegyzések. A feltárt sírokból vett
mintákból ki lehet deríteni, hogyan változott Európa lakossága.
Ez az evolúcióbiológia egyik nagyon kurrens területe. A baktériumok esetében, az antibiotikum-rezisztenciával kapcsolatos kérdéseknél fontos, hogy megértsük, hogyan működnek ezek az élőlények, miként cserélgetik egymás között a genetikai állományokat,
azaz honnan szedik össze a rezisztenciafaktorokat. A legnagyobb
kérdés természetesen az, hogyan lehetne mindezt „kicselezni”.
Egy másik izgalmas téma, hogy a rákra evolúciós folyamatként
tekintünk, amelyben a testünket felépítő sejtek egy rákos burjánzáson belül versengenek egymással: melyik nő nagyobbra, és melyik sejttípus az, amelyik áttétet tud képezni más szervekben.

Ha úgy tekintünk a rákra, mint egymással versengő sejtek burjánzására, akkor ez megfeleltethető egy baktériumközösségnek,
amiről sokat tudunk. Például azt, hogy néha a gyengébb baktériumokat azért nem érdemes kiszorítanunk, mert forrásokat fogyasztanak, lassítva ezáltal a nagyon erősek szaporodását. Néha
hallani arról is, hogy amikor antibakteriális szappanokat, kézfertőtlenítőket használunk, abban az a legrosszabb, hogy a gyengébb bakrétiumokat sikerül elpusztítani, de a nagyon ellenállókat
nem, s miután egyedül maradnak, még jobban fognak szaporodni.
A rákkal kapcsolatban is felmerült a gondolat, hogy egy nagyon
erős kemoterápia vagy besugárzás csak a gyengébb sejteket pusztítja el, és esetleg megmaradnak a legellenállóbbak.
Rövidesen áttörés várható a rákterápiában?

– Inkább azt mondanám, hogy a nemzetközi tudományos világ
máshogy tekint a dolgokra. A legígéretesebbnek a rákgyógyításban azt tartanám, ha sikerülne rávenni a saját immunrendszerünket, hogy elpusztítsa a szervezetben lévő rákos sejteket, mert
képes rá. Az, hogy evolúciós szemlélettel nézünk bizonyos folyamatokat, azt is eredményezheti, hogy rádöbbenünk: azzal is árthatunk, amiről korábban azt gondoltuk, hogy jót tesz, illetve azt,
hogy a biológusok az egész élővilágot szemlélik. Rákos sejt minden
élőlényben van, de vannak olyanok, amelyekben kevésbé. A kék
bálnában például alig-alig van, pedig abban a hatalmas testben
sokkal több sejt osztódik, mégsem alakulnak át rákos sejtekké
a szervezetében. Azért gondoljuk, hogy ennek genetikai okai lehetnek, mert találtunk olyan gént, amiből sokkal több van a kék
bálna szervezetében, mint az emberekében. Valószínűleg nem
ilyen egyszerű a magyarázat, de egy-két folyamat azért látszik, ami
érdekes módon csökkenteni tudja a rák kockázatát. 
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Szerzők: Várady György, Szabó Edit, Sarkadi Balázs

Vörösvérsejtek:

a személyre szabott
diagnosztika új segítői
Az emberi vörösvérsejtek membránja több száz fehérjét
tartalmaz, amelyek vizsgálata, a kapcsolódó molekuláris
genetikai analízissel együtt, számos betegségben új biomarkerek alkalmazásának a lehetőségét ígéri.

A

z egy cseppnyi vérünkben jelen lévő néhány ezer fehérvérsejt DNS-éből ma már gyorsan és pontosan meghatározhatjuk a teljes génállományunkat, felderíthetjük a kódoló szakaszokban rejlő öröklődő, ritka génhibákat, de megismerhetjük azt a több millió, a személyünkre vonatkozóan egyedi, kis méretű génváltozatot (ún. polimorﬁzmust,
hiányt vagy ismétlődést) is, amelyeknek szerepük lehet a betegségek kialakulásában, lefolyásában vagy éppen kezelhetőségében.
Míg a fehérjéinket kódoló gének a teljes DNS-állományunknak
(a genomunknak) csak néhány százalékát jelentik, a hatalmas tömegű többi DNS-szakasz nem az evolúció „szemete”, hanem szabályozó szereppel rendelkezik, így ezek a génváltozatok éppen a nagy
csoportokat érintő, többtényezős betegségek fontos elemei.
A molekuláris genetikai kutatások, a ma már több tízezer
ember teljes génállományát és a betegségek egyéni megjelenéseit összekapcsoló (genome-wide association, GWA) vizsgálatok ezen a téren a személyre szabott orvoslás gyors fejlődését
ígérik. Kialakult azonban egy rés a génváltozatok feltérképezése,
valamint a sejtjeink felépítését és működését valóban érintő
elváltozások megismerése között. Emiatt alig ismerjük azokat
a genetikai kapcsolatokat, amelyek a fehérjék és lipidek szintjének, működésének szabályozása révén valójában a betegségeket okozzák. Különösen hiányosak az ismereteink a sejtek
membránjában elhelyezkedő fehérjék genetikai szabályozásáról,
amelyek viszont mind a betegségekben, mind a gyógyszeres kezelésekben kulcsfontosságúak.
Ezen a téren segíthet a vörösvérsejtek vizsgálata, hiszen a kevés
fehérvérsejt mellett, ugyanabban az (akár ujjbegyszúrással is könynyen nyerhető) egy csepp vérben több száz millió vörösvérsejt is
jelen van. A vörösvérsejtek az oxigén és a szén-dioxid szállítására
specializálódott sejtjeink, amelyek a vörös vérfesték fehérjét (a hemoglobint) és az anyagcseréjükhöz szükséges enzimeket a sejtmembrán „zsákjában” tartalmazzák, míg minden más sejtalkotórészt az érésük során eltávolítanak. A sejtmembrán az egyedüli
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membránjuk, így az 1950–80-as évekig a membránbiológiai kutatások „bölcsőjét” ennek a membránnak a vizsgálata jelentette.
Akkoriban azt gondoltuk, hogy ez a membrán csak néhány,
a vörösvérsejtre jellemző fehérjét tartalmaz. Ma már tudjuk, hogy
ebben a biológiai membránokra általánosan jellemző szerkezetben
több százféle (!) membránfehérje található meg, amelyek – elképzelésünk szerint – tükrözik a genetikailag meghatározott emberi
membránfehérjék számos jellemzőjét és a kifejeződésük szabályozását is. Ennek magyarázata az lehet, hogy a vörösvérsejtek a vérképző
őssejtekből néhány nap alatt alakulnak ki, és igen gyors, aktív ki-

Egy ujjbegyszúrással is könnyen nyerhető egy csepp vérben
több száz millió vörösvérsejt is jelen van.
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lökési folyamattal szabadulnak meg minden belső sejtszervecskétől.
Ugyanakkor, mintegy négy hónapos élettartamuk alatt megőrzik
az érés során keletkezett membránfehérjék sokaságát, akár szükség
van azokra, akár nincs. Ráadásul, a hosszú élettartam érdekében,
az érésükkor megszabadulnak minden fehérjelebontó enzimtől is,
így ez a membránfehérje-állomány stabilan és állandóan jelen van.
Kutatócsoportunk a membránfehérjék vizsgálatának ezt a feltételezett új aranybányáját próbálja felhasználni a személyre szabott orvosi diagnosztika és kezelések lehetőségeinek kitágítására.

nyiségi analízisét végeztük el, és folyamatosan bővítve a palettát
haladunk a kisebb mennyiségben jelen lévő, de a betegségek tekintetében akár fontosabb membránfehérjék vizsgálatához. A vörösvérsejt membránfehérjék új, megbízható adatbázisát Hegedűs
Tamás és munkatársai fejlesztették ki, a molekuláris genetikai vizsgálatokban Orbán Tamás és munkatársai segítenek.
A vizsgálatainkkal megcélzott fő betegségcsoportok a sejtanyagcsere zavaraihoz kapcsolódnak, tehát az Alzheimer-kór,
a köszvény és a cukorbetegség kerültek a középpontba. Jelenleg
minden vércseppből párhuzamosan 15-20 membránfehérje, így
a fő cukor-, koleszterin-, húgysav-, kalcium- és drogtranszporterek,
valamint az inzulinreceptor szintjét mérjük, és a megﬁgyelt változások genetikai hátterét vizsgáljuk. Az eredmények jelentős nemzetközi folyóiratokban jelennek meg, és egyre szélesebb érdeklődést keltenek, míg a szabadalom gyakorlati hasznosítása főként
a komplex betegségek diagnosztikája terén indulhat el. A szerteágazó laboratóriumi munkákban jelenleg főként Zámbó Boglárka, Mózner Orsolya és Kulin Anna vesz részt, a koordinációt
Cserepes Judit végzi, míg a fehérjék szabályozását, sejten belüli
mozgását Enyedi Ágnes, Homolya László és Bartos Zsuzsa vizsgálja. Kiváló klinikus partnereink az Alzheimer-vizsgálatokban Janka Zoltán és Fehér Ágnes, a köszvényes betegek esetében Poór
Gyula és Pálinkás Márton, a cukorbetegek vizsgálatánál Korányi
László, Schwab Richárd és Somogyi Anikó. A munkát több NKFI/
OTKA (K115375, K127961, K128011, K128123, K119223) egy VEKOP
(2.1.1-15-2016-00117) egy FIKP-EMMI és egy FIEK (16-1-2016-0005)
pályázat is támogatja. 
FONTOSABB HIVATKOZÁSOK

A membránbiológia aranybányája, a vörösvérsejtek membránja.

A 2012-ben elindított, és azóta nemzetközi szinten elfogadott
szabadalmi beadványunk lényege, hogy a könnyen, nagy számban
kinyerhető vörösvérsejtek membránjában célzott antitestek segítségével meghatározzuk az egyes betegségekben fontos fehérjék
mennyiségét, majd összehasonlítjuk ezeket az egészséges embereknél, illetve az adott betegségben szenvedőknél mért szintekkel. A megtalált változásokat összekapcsoljuk célzott, az adott
fehérjére vonatkozó molekuláris genetikai analízissel. Az elmúlt
években sok tekintetben bebizonyosodott elképzelésünk szerint
a vörösvérsejt membránfehérjék genetikai vizsgálatokkal kombinálva biomarkerként szolgálhatnak nemcsak diagnosztikai célokra,
de a gyógykezelés megtervezéséhez is. Így olyan emberi szövetek
(májsejtek, szívizom- vagy idegsejtek) membránfehérjéiről is felvilágosítást kaphatunk, amelyek eredeti környezetükben nem, vagy
csak nehezen vizsgálhatók.
Természetesen mindez jelentős módszertani és széles körű
vizsgálati feladatokat jelentett. A vörösvérsejtek membránjának
megfelelő átjárhatóvá tétele (permeabilizálása) és a fehérjék rögzítése (ﬁxálása) után, speciﬁkus antitestek segítségével áramlási
citométerben végezzük a mennyiségi meghatározásokat. Nagy
feladat a megfelelő antitestek kiválasztása, titrálása, validálása,
a genetikai tesztek beállítása, értékelése. Igen sokat segített, hogy
száznál több munkatársunkat is sikerült meggyőzni arról, hogy egy
ujjbegytűszúrást eltűrve vérmintát adjon a kontrollvizsgálatokhoz. Először a már ismertebb vörösvérsejt membránfehérjék meny-

Sarkadi B, Várady Gy; Kasza I.: Quantitative determination of biomarkers in the erythrocyte cell membrane EP 2839293 B1, Patent
appl., 2012.
Kasza I, Várady G, Andrikovics H, Koszarska M, Tordai A, Scheffer GL,
Németh A, Szakács G, Sarkadi B.: Expression levels of the ABCG2
multidrug transporter in human erythrocytes correspond to
pharmacologically relevant genetic variations. PLoS One. 2012,
PMID: 23166586.
Várady G, Szabó E, Fehér Á, Németh A, Zámbó B, Pákáski M, Janka Z,
Sarkadi B.: Alterations of membrane protein expression in red blood
cells of Alzheimer’s disease patients. Alzheimers Dement (Amst).
2015, PMID: 27239515.
Zámbó B, Várady G, Padányi R, Szabó E, Németh A, Langó T, Enyedi Á,
Sarkadi B.: Decreased calcium pump expression in human
erythrocytes is connected to a minor haplotype in the ATP2B4 gene.
Cell Calcium. 2017, PMID: 28216081.
Zámbó B, Bartos Z, Mózner O, Szabó E, Várady G, Poór G, Pálinkás M,
Andrikovics H, Hegedűs T, Homolya L, Sarkadi B.: Clinically relevant
mutations in the ABCG2 transporter
uncovered by genetic analysis
linked to erythrocyte
membrane protein
expression. Sci Rep.
2018, PMID:
29749379.
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Anyagtudományi
kiválósági műhely
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet,
a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, valamint az ELTE TTK Kémiai Intézet
konzorciuma 2017 nyarán kutatási támogatást nyert a VEKOP-2.3.2-16-2017 pályázat
keretében. A konzorcium célja egy olyan tudásközpont kiépítése, amelyben a részt
vevő kutatócsoportok magas szintű anyagtudományi alapkutatásokat végezhetnek.
A konzorciumvezető az Anyag- és Környezetkémiai Intézet.

A

projektben folyó kutatások célja kettős. Olyan új anyagokat
kívánnak előállítani és jellemezni, amelyek alapul szolgálhatnak új eljárások és eszközök kifejlesztéséhez
egyrészt biomassza-eredetű anyagok újszerű hasznosítása, másrészt energiatárolás
és -felszabadítás céljára. A kutatásokban

továbbá érzékeny a biodegradációra. A hátrányos tulajdonságok alacsony hőmérsékletű (200–300 °C közötti) pirolízissel (torrefaction) javíthatók. A projekt keretében
korszerű eszközökkel pirolízis-vizsgálatokat
végeztek, és meghatároztak egy sor, a lignocellulóz ipari felhasználása szempontjából
fontos paramétert.
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egy-egy, potenciálisan ipari alkalmazásra
érdemesnek ítélt anyagcsoport vagy folyamat több oldalát vizsgálják egyidejűleg, kihasználva az egyes kutatócsoportok kompetenciáinak szinergizmusát.
A biomassza-hasznosítás területén a
vizsgálatok egyik fő területe a növényi vázanyag, a lignocellulóz új felhasználási lehetőségeinek felderítése. Ez a biomasszaalkotó a termesztett növények feldolgozása
során nagy mennyiségben képződik, általában hulladékként. Hatékony vegyipari és
energiaipari hasznosításához új kémiai, bioés kemokatalitikus eljárásokra, előnyösen
azok kombinációjára van szükség.
A lignocellulóz közvetlen felhasználását
hátráltatja, hogy energiasűrűsége kicsi, inhomogén, nagy a víz- és oxigéntartalma,
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A biomassza teljes körű feldolgozása
a bioﬁnomítás, amely során a nyers biomasszát értéknövelt termékekké alakítják a biotechnológia fejlett módszereivel.
A projektben savas frakcionáláson, enzimkatalízisen és fermentációs lépéseken alapuló bioﬁnomító eljárást dolgoztak ki xilit
és arabinóz előállítására hemicellulózból.
Laboratóriumi kísérletekben meghatározták a folyamat paramétereit, és azok ismeretében a technológiát számítógépes modellezés segítségével optimálták.
Cukrokból és cukorpolimerekből fermentációs eljárással rövid szénláncú oxigenátokat: etanolt, illetve aceton-butanoletanol elegyet állítanak elő nagyipari léptékben. A butanol kiváló benzinadalék.
Az etanol alkalmas keverő komponense
ugyan a benzinnek, de energiasűrűsége
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kicsi, és meglehetősen higroszkópos, emiatt célszerű lehet az üzemanyag számára
előnyösebb butanollá alakítani. A projekt
keretében heterogén katalitikus eljárást
fejlesztenek a fermentációval előállított
rövid szénláncú oxigenátok átalakítására hosszabb szénláncú alkoholokká és
ketonokká, illetve dízel üzemanyag helyettesítésére is alkalmas alkánokká. A reakciókhoz erősen bázikus és gyengén
savas karakterű MgO-Al2O3 vegyesoxidkatalizátort készítettek, amelynek hidrogénező-dehidrogénező, aldoladdíciós és
dehidratáló aktivitásának hangolásával elérték, hogy segítségével nagy szelektivitással és jó hozammal alakítható az etanol butanollá, illetve kapcsolhatók össze
az alkoholok egymással és acetonnal hoszszú szénláncú alkoholokká és ketonokká.
Annak megtervezésére, hogy a butanolt
belső égésű motorokban hogyan lehet optimálisan használni, elengedhetetlen a számítógépes szimuláció. A projekt egyik célja, hogy kidolgozzák a butanol égésének
eddigi legmegbízhatóbb reakciókinetikai
modelljét. Ehhez összegyűjtötték az összes,
az irodalomban elérhető kísérleti adatot
és reakciómodellt. Kiértékelték a modellek teljesítőképességét, majd kiválasztották a továbbfejlesztésre legalkalmasabbat.
A modell egyes reakciólépéseinek pontosabb leírásához a kinetikai paramétereket
kvantumkémiai módszerek alkalmazásával
számították ki.

A projekt másik fő iránya az energia tárolására és szabályozott felszabadítására
alkalmas módszerek fejlesztése. Ebbe a körbe tartozik a polimer-elektrolit membrán
tüzelőanyag-cellák (PEMFC-k) fejlesztése.
Molibdénnel adalékolt rutil TiO2-t (titándioxidot) és aktív szenet tartalmazó kompozit hordozóból kialakított katalizátoruk
versenyképes a kereskedelemben kapható
legjobb katalizátorokkal, noha azoknál kevesebb Pt-t (platinát) tartalmaz. Előnyös
tulajdonsága, hogy aktivitását olyan magas CO-koncentrációk mellett is megőrzi,
melyeknél az ismert katalizátorok már
nem aktívak, és stabilitása is lényegesen
nagyobb. Azonosították a katalizátor kedvező tulajdonságait megalapozó kölcsönhatásokat, összetételbeli és szerkezeti paramétereket. A fejlesztés részeként eljárást
dolgoztak ki nitrogénnel adalékolt szén
aerogélek előállítására, melyeknek nagy az
elektronvezető képességük, és katalizálják
a PEMFC katódján lejátszódó oxigénredukciós lépést. A katalizátorok működési mechanizmusának megértése céljából kvantumkémiai módszerekkel azonosították
a sebességmeghatározó lépéseket TiO2 és
grafénfelületeken. A számítások szerint az
oxigénredukció várhatóan mindkét felületen a kevésbé hatékony kételektronos úton
játszódik le, de TiO2 hibahely környezetében, illetve grafénéleken a reakció történhet a kedvezőbb négyelektronos úton is.
E várakozás összhangban van a hasonló
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éleket tartalmazó aerogélek viselkedésével,
amelyeken a kísérletek szerint az oxigénredukció a négyelektronos úton játszódik le.
Új protonvezető elektrolitok kifejlesztése céljából kationos polimerizációval savas
szubsztitutenseket tartalmazó β-pinén alapú
polimert állítottak elő. Megállapították, hogy
a polimer párás környezetben vízfelvétellel
duzzad. Ezen tulajdonsága, valamint polisav
természete révén a polimer jó protonvezető
képességet mutat. Jó vezetőképességű és
vízzel duzzasztható polimert állítottak elő
az önmagában nehezen polimerizálható
vinil-foszfonsavból is úgy, hogy térhálós szerkezetű makromolekulába építették be.
Az energiatárolásra alkalmas eszközök közül az átáramoltatásos elektrokémiai reaktorok és a szuperkondenzátorok fejlesztéséhez
járultak hozzá. Számos új kinonszármazékot szintetizáltak, melyek redoxi folyamatokban tudnak részt venni. Elektrokémiai vizsgálatok alapján kiválasztják azokat, amelyek
felhasználhatók átáramoltatásos reaktorok
aktív elemeként. Szuperkondenzátorokhoz
kompozit rendszereket és vezető polimereket
állítanak elő, és tesztelik azok alkalmasságát.
A kutatások eredményeiről eddig
69 cikket közöltek, ezek közül 38-at Q1
minősítésű folyóiratban, valamint 5 PhDdolgozat is elkészült.
A konzorcium tagjai a projekt hátralevő
két évében folytatják a megkezdett alapkutatásokat, és felkészülnek az eredmények hasznosítására. 
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fizikai, kémiai, orvosi díjazottak

Az idei Nobel-díjakat
nem kell magyarázni
A más naprendszerekben található bolygók, azaz exobolygók
első felfedezői fizikai, az újratölthető akkumulátorok megalkotói kémiai, míg a sejtlégzés alapvető jelentőségű folyamatait feltáró kutatók orvosi Nobel-díjat érdemeltek idén.

W

illiam G. Kaelin és Gregg L. Semenza amerikai,
illetve Sir Peter J. Ratcliﬀe brit kutató kapta
a 2019-es orvosi Nobel-díjat. A kutatók arra jöttek rá, hogy a sejtek miként érzékelik az oxigénszint változását, illetve hogyan alkalmazkodnak a megváltozott
helyzethez. Az oxigén alapvető fontosságát már évszázadok óta
felismerték, de azt nem, hogy a sejtek miként alkalmazkodnak
a gáz szintjének változásához, elsősorban a csökkenéséhez. A három díjazott munkájának köszönhetően sokkal többet tudunk
James Peebles

William G. Kaelin

Gregg L. Semenza

Sir Peter J. Ratcliffe

arról, hogy az oxigén különböző mennyisége hogyan szabályozza
az alapvető élettani folyamatokat. Azt is kimutatták, hogy ez a folyamat alapvető szerepet játszik számos betegségben. A daganatos sejtek ezt a mechanizmust arra használják, hogy stimulálják
az erek kialakulását azért, hogy az anyagcsere a rákos sejtek hatékony szaporodását szolgálja. Az idei díjazottaknak köszönhető,
hogy a vérszegénység, a rák és más betegség leküzdésére új stratégiák születtek.
A csillagászati kutatások terén elért úttörő eredményeiért
a kanadai-amerikai James Peebles kozmológus, valamint a svájci Michel Mayor asztroﬁzikus és a szintén svájci Didier Queloz
csillagász kapta az idei ﬁzikai Nobel-díjat. James Peebles elméleti
felfedezései hozzájárultak a világegyetem ősrobbanás utáni fejlődésének megértéséhez. Az első exobolygó, azaz más csillag körül
keringő égitest felfedezését 1995. október 6-án jelentette be a két
svájci csillagász, Didier Queloz és Michel Mayor. Akkor tették közzé, hogy Jupiter-szerű bolygót találtak egy Naphoz hasonló csillag
körül keringve. Ez a felfedezés gyökeresen megváltoztatta az univerzummal kapcsolatos gondolkodásunkat, azt, hogy egyedül vagyunk-e, vagy másutt is kialakulhatott élet. Az exobolygók felfede-
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Michel Mayor

Didier Queloz

zése azóta dinamikusan folyik, ma már több mint négyezer ilyen
objektumot ismerünk.
Az amerikai John Goodenough, a brit Stanley Whittingham
és a japán Josino Akira a lítiumion-akkumulátor kifejlesztéséért
kapta a kémiai Nobel-díjat Az indoklás szerint a könnyű, újratölthető és tartós akkumulátorokat napjainkban a mobiltelefonoktól
a laptopokon át az elektromos autókig alkalmazzák. Világszerte
ezek működtetik a hordozható elektronikai eszközöket, amelyeket
a kommunikációhoz, a munkához, a tanuláshoz vagy például a zenehallgatáshoz használunk. Jelentős mennyiségű nap- és szélenergiát tudnak elraktározni, lehetővé téve ezzel a fosszilis energiától

John Goodenough

Stanley Whittingham Josino Akira

mentes társadalmat. „A lítiumion-akkumulátorok forradalmasították az életünket, amióta 1991-ben piacra kerültek” – összegzett
indoklásában a Nobel-bizottság.
Az 1922. július 25-én született John Goodenough a valaha volt
legidősebb Nobel-díjas – a korábbi korelnök, Leonid Hurwicz
90 évesen kapott közgazdasági Nobel-díjat. A hagyományoknak
megfelelően az elismeréseket december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át. 
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Szerző: Horváth Dániel

A jövő alkalmazásainak alapja
Teljesen új alapokra kell helyezni a számítógépes hálózatok működését, mert azok jelenlegi formájukban nincsenek felkészítve a felhőalapú számítástechnika robbanásszerű fejlődése támasztotta megváltozott követelményekre, érvel Sonkoly Balázs, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának
docense, aki a hálózatok szoftverizálásának témakörében alapíthatott Célzott Lendület
kutatócsoportot a Magyar Tudományos Akadémia és az Ericsson támogatásával.

A

hagyományos hálózati infrastruktúra, a távoli számítógépek összeköttetését biztosító hardverek eddig zárt
rendszerek voltak. Ha a kutatók meg
akarták változtatni alapvető működési mechanizmusaikat, akkor erre nem
volt lehetőségük. Ám ez a mai körülmények között már egyértelműen az innováció rovására ment, ezért megjelent
több koncepció is a hálózatok nyitottá
tételére. Ma már szoftverek látnak el
sok olyan feladatot, amely korábban
speciális hardverek hatásköre volt.
„Másfajta hálózatok kellenek ebben
a világban. Virtuális gépek és szoftverkonténerek üzemelnek, amelyek az igényektől függően ezresével-tízezresével
indulhatnak el. Ezekből az egymással
kommunikáló elemekből épülnek fel a
felhőbeli szoftverek – mondja Sonkoly
Balázs. – A hagyományos hálózati megközelítés nem tudja követni ezeket a nagyon gyors változásokat. Itt bármelyik
pillanatban jelenhetnek meg felhasználói tömegek, akiket késlekedés nélkül
kell összekötni a nekik megfelelő szoftverkomponensekkel. Ezt csak flexibilis,
dinamikusan programozható, szoftverizált hálózatokkal lehet megoldani.”
Vagyis míg a hagyományos, hardverekben alkalmazott technológiákkal csak

lassan tudunk reagálni a változó környezetre, addig a szoftveres környezetben
mindez gyorsan megoldható. A hálózat
programozhatóságához új típusú interfészekre van szükség, amelyeken keresztül a fejlesztők hozzáférhetnek a hálózat
legalapvetőbb működési mechanizmusaihoz is. A legtöbb hardvergyártó már
biztosít erre képes eszközöket, amelyek
kinyitják a saját rendszereiket a szoftverek számára.
Sonkoly Balázs Lendület csoportja háromféle megközelítést alkalmaz a felhőrendszerekkel szorosan integrált szoftverizált hálózatok kutatásához. Az első az
angolul Cloud Native koncepciónak nevezett megközelítés. Olyan, merőben újfajta
szoftverfejlesztési és -üzemeltetési eljárások tartoznak ebbe, amelyek fő célja a felhőben rejlő lehetőségek minél teljesebb
kihasználása. Ehhez már eleve úgy kell fejleszteni a szoftvereket, hogy azok fel legyenek készítve a felhő gyakorlatilag végtelen
számítási és tárolási kapacitásának kiaknázására. A kutatócsoport célja ilyen jövőbe mutató alkalmazások kidolgozása is.
A kutatás második ága új megoldásokat kínál ezen új szoftverek fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez. A kutatók ennek
keretében megvizsgálják például, hogy
a mai platformokon (például az Amazon
AWS platformja) milyen szolgáltatások

érhetők el, amelyekre építhetnek a jövőbeli alkalmazások, illetve kiterjesztési,
bővítési lehetőségeket is vizsgálnak.
A Lendület csoport kutatásainak harmadik területe magával a hálózattal foglalkozik. Arra a kérdésre keresik a választ, hogy az új felhasználás milyen
követelményeket támaszt a hálózattal
szemben. Például azt vizsgálják, hogy
miként lehet a leghatékonyabban összekapcsolni a mozgó szoftverkonténereket.
De a kutatócsoport ezekhez a területekhez lazábban kapcsolódó alapkutatási témákkal is foglalkozik. Például azt
is kutatják, hogy a csapatsportok stratégiájának kidolgozásában hogyan lehetne alkalmazni a legmodernebb big data
és felhőtechnológiákat (OTKA-pályázat),
illetve egy koreai–magyar alapkutatási
együttműködés keretében (Magyar-Koreai TÉT pályázat, 2018-2.1.17-TÉT-KR2018-00012 számú projekt) kiterjesztett valóság alkalmazásokat illesztenek
egy jövőbeli, tartalomközpontú internetkoncepcióhoz. 

A gyárak jövője: ember-robot kollaboráció támogatása a „felhő” és az AR
R /VR
R (kiterjesztett/virtuális valóság) segítségével

tudomány
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Közgazdaságtan
a nemzet szolgálatában
Az alkalmazott közgazdaságtudományi kutatások eredményei iránti igény az utóbbi
évtizedekben fokozottan jelentkezik úgy a makrogazdasági döntéshozatal, mint a vállalati szféra és a lakosság részéről. A makrogazdasági döntéshozóknak több támogatási
és beruházási alternatíva közül kell választaniuk, amelyek számos szakpolitikai intézkedést vonnak maguk után. A döntések megalapozásához szükséges információkat jelenleg
többnyire minőségi ismérvekre alapozzák, és csak részben támaszkodnak olyan mennyiségi előrejelzésekre, amelyek számszerűen megadják a döntési alternatívák hatásának
mértékét a GDP-, a foglalkoztatás- és tárgyieszköz-növekményre, valamint a humántőke-,
innováció- és vállalkozásfejlesztésre.

E

U-s szinten az utóbbi évtized-

ben meghatározóvá vált az „intelligens szakosodás” irányzata, amely egy új gazdaságfejlesztési elgondolás. Lényege, hogy a régiókból a különböző vállalkozások által
felvetett ötletek, aktivitások, invenciók
közül azokat választják ki, amelyek érdemlegesen támogatják a régiót, és lehetőséget hordoznak magukban arra,
hogy belőlük kifejlődjön egy-egy kisebbnagyobb új iparág, amely új szakosodást
jelent a régiónak. Erre a kihívásra keresi
a választ a Pécsi Tudományegye tem Közgazdaságtudományi Karán
a dr. Varga Attila egyetemi tanár, az
MTA levelező tagja által vezetett Regionális Innováció- és Vállalkozáskutatási
Központ (RIERC, http://hu.rierc.ktk.pte
.hu). Dr. Varga Attila kutatásainak több
mint két évtizede a PTE KTK ad otthont,
munkáját számos nemzetközi és hazai
kutatási pályázat támogatta (több EU Keretprogram és H2020-as projekt, MTAkutatócsoportok, TÁMOP-, OTKA-, FIKPés EFOP-projektek), publikációi, kiterjedt
nemzetközi kapcsolatrendszere és kutatási eredményei révén mélyen beágyazódik a nemzetközi kutatások fősodrába.
A RIERC-ben jelenleg folyó kutatások témája a tudásalapú gazdaságfejlesztés a lemaradó régiókban. A RIERC
kutatásai öt fő irányvonalat foglalnak
magukban. Összhangban az intelligens
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A Regionális Innováció- és Vállalkozáskutatási Központ munkatársai
szakosodással, vizsgálataik során a regionális növekedési tényezők közül a fókusz az innovációt, a vállalkozást és az új
regionális iparági specializációk megjelenését célzó eszközökre helyeződött.
Vizsgálataikat európai és hazai regionális innovációs és vállalkozási elemzések
kontextusában végzik.
A dr. Sebestyén Tamás egyetemi docens által vezetett kutatócsoport célja
a regionális innovációs rendszerek öszszehasonlítási, értékelési, mérési módszereinek számbavétele és továbbfejlesztése, különös tekintettel a lemaradó
régiókra, azon belül pedig fókuszáltan
Pécsre és térségére. Ezáltal egy olyan
elméleti keretet dolgoznak ki, amely al-

tudomány

kalmas az innovációs rendszer és a vállalkozói ökoszisztéma modelljeinek integrálására, és egy komplex index kifejlesztése révén lehetővé teszi különböző
régiók ilyen rendszereinek összehasonlítását, illetve a fejlesztési lehetőségek
azonosítását.
A dr. Erdős Katalin egyetemi adjunktus vezette kutatócsoport az egyetemek
regionális hatásait vizsgálja. Az egyetemi innovációs hatás elemzése érdekében
részletesen vizsgálja a PTE kutatási potenciálját innovációs szempontból, valamint a PTE vállalkozói ökoszisztémafejlesztési szerepét. Az egyetemi kiadási
multiplikátorhatások elemzésével pedig
hozzájárulnak a térségfejlesztéshez, és

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar • ktk.pte.hu

1. ábra. A vállalkozási politika regionális hatásai: relatív GDP-változások

2. ábra. A hálózati politika regionális hatásai: relatív GDP-változások
releváns információkat szolgáltatnak
a PTE döntéshozói számára is.
A kutatások az intelligens szakosodás
nyomvonalára illeszkedve szervesen integrálják magukba a dr. Szerb László
egyetemi tanár által vezetett regionális
vállalkozási vizsgálatokat. A GEM-ben
(Globális Vállalkozói Monitor) végzett
munkája alapján Szerb László a kis- és
középvállalkozások versenyképességének jeles nemzetközi kutatója már két
évtizede. Ő fejlesztette ki a kisvállalati
versenyképességi indexet, az ő nevéhez
fűződik a GEI-mutató (Globális Vállalkozói Mutató), egy olyan kompozit
vállalkozásmérő mutató, amely az egyé-

ni változók mellett a kontextuális környezeti elemeket is magában foglalja,
és lehetővé teszi az országok vállalkozási rendszerének összetett vizsgálatát.
Ő dolgozta ki a REDI-indexet (Regionális Vállalkozói Index) is, amely a kisebb
területi egységek, régiók vállalkozási
rendszereit vizsgálja. Jelenleg 22 magyarországi városrégió fiatal céges felmérését végzik, a vállalkozói aktivitás
és a pénzügyi teljesítmény összehangolásának céljával.
A dr. Bedő Zsolt egyetemi docens vezetésével dolgozó kutatócsoport célja,
hogy felmérje a régióban működő vállalatok innovációs portfólióját, valamint

tudomány

az innovációk eredőjeként azonosítható
innovációs kapacitást. Az innovációs
portfólió felmérésekor szabadalmakat,
nem szabadalmaztatott invenciókat, új
termék- vagy szolgáltatáskoncepciókat
és még csak körvonalakban meghatározott iniciatívákat keresnek. Kiemelt
kérdéskör az ökoszisztéma-hatás innovációs kapacitásfejlődésben betöltött
szerepének megértése.
A dr. Varga Attila irányításával végzett kutatások, összefogva a RIERCcsoportok munkáját, olyan elemzőeszközök kidolgozását célozzák, melyek
a gazdaság fejlődését támogató intézkedések (ilyenek az innovációk támogatása, a kis- és középvállalatok, valamint
az egyetemek fejlesztése) hatásait számítják ki például a GDP-re, a fogyasztói
árindexre, a regionális egyenlőtlenségekre vagy az alkalmazottak számára.
A kutatások középpontjában a GMRtípusú (földrajzi, makro és regionális)
modellek fejlesztése áll. A modelleket
számos alkalommal használták fel gazdaságfejlesztési támogatások hatásvizsgálataira a Miniszterelnökség vagy
az Európai Bizottság megrendeléseire.
A RIERC legfrissebb intelligens szakosodási vizsgálataiból ad válogatást
az 1. és a 2. ábra. Az 1. ábra a vállalkozási támogatások, a 2. ábra pedig
a kutatási együttműködési hálózatok
fejlesztésének hatásait mutatja néhány
kiválasztott európai régióban. A kétfajta támogatás során ugyanolyan szintű
beavatkozást tételeztünk minden régióban. Az eredmények azt mutatják, hogy
a vállalkozási támogatásokat a fejlettebb német régiók hatékonyabban hasznosítják, a kutatási együttműködések
támogatásának hatásai viszont fordított
mintát mutatnak: a viszonylag elmaradott régiók többet profitálnak a megnövekedett kapcsolatokból, mint a már
eleve sok kapcsolattal bíró fejlettebb
területek.
A kutatóközpont, nemzetközi kutatókkal is intenzíven együttműködve,
a kutatási eredményeket folyamatosan
publikálja rangos nemzetközi és hazai
tudományos fórumokon. 
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Találd fel magad!

tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a NI
myDAQ nevű termékének újszerű, mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, illetve konkrét feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre készített pályamunkával, illetve műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni?
A kidolgozandó vagy megoldandó feladat maximum 2 oldalas
vázlatát a www.innovacio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2019.
november 27-én 15 óráig.
A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt,
a konkrét megvalósítás módját, továbbá: a résztvevő(k) adatait,
valamint a konzulens vagy felkészítő tanár nevét, e-mail-címét és
telefonszámát.

Hogyan tovább?

2019/2020-as tanév
Kik indulhatnak?
Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhat minden, 1999. október 1. és 2006. augusztus 31. között született ﬁatal, aki még nem
kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli
magyar ﬁatalok is, de az EU-s döntőre csak azok juthatnak ki, akik
magyarországi iskolába járnak vagy kettős állampolgárok.

Mit lehet nyerni?

Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok leírását 2020. április 1-jén, 14 óráig beérkezően kell feltölteni a www.innovacio.hu/nevezes oldalra, valamint a pályázóknak
2020. április 15. és 24. között, az illetékes zsűritagok előtt, maximum 5 perces prezentációt kell tartaniuk. A bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti
berendezéseket a prezentációra el kell hozni. A verseny szervezői
a kidolgozás indokolt költségeihez maximum bruttó 50 000 Ft értékben járulnak hozzá.

Mit értékelnek?

I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
Az arra alkalmas pályázatok készítőit a Startup Campus program ingyenesen üzleti és startup forrásszervezési képzésben,
mentorálásban részesíti. A legjobb pályamunkát beadott határon
túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ftos ösztöndíját is megkapja.
Az 1. és 2. helyezett ﬁatalok által megjelölt középiskolai tanár
egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül. (A zsűri a díjak között
indokolt esetben átcsoportosításokat hajthat végre. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1–3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján
30 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás során.
A legjobb három pályázat lehetőséget kap a 2020 szeptemberében, Salamancában (Spanyolország), az Európai Unió által,
40 ország részvételével megrendezendő európai döntőn való részvételre, ahol értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni.
A versenyen kiválasztott tehetséges ﬁatalok számos nemzetközi versenyen, szakmai utazáson vehetnek részt.

Mivel lehet nevezni?
Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen
innovatív alkotással, találmánnyal, kutató- vagy fejlesztő-, illetve

A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, illetve tudományos értéke; az önálló, saját
munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, illetve
műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz
működőképessége; a projekt befejezettsége és jövőbeni hasznosíthatósága; az eredmények észszerű és világos értelmezése.

Egyéb tudnivaló
Az ünnepélyes díjátadásra 2020 májusában, kétnapos kiállítás
keretében kerül sor. A legjobb pályaműveket 2020. szeptember 25én is bemutatják Budapesten, a Kutatók Éjszakáján.

A verseny fővédnökei
Dr. Palkovics László miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium, dr. Kásler Miklós miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma
A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.

A verseny támogatói
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Audi Hungaria Zrt., Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, B. Braun Medical Kft., Tungsram Group Zrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Egis Gyógyszergyár Zrt., Ericsson Magyarország Kft., 77 Elektronika Műszeripari Kft., Sanatmetal Kft.,
Mediso Kft., Innomed Medical Zrt., NI Hungary Kft., BHE Bonn
Hungary Elektronikai Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

A részletes felhívás megtalálható a www.innovacio.hu címen. További információkat
a 06-1-430-3330-as telefonszámon, valamint az innovacio@innovacio.hu e-mail-címen lehet kérni.
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Sze
erző: Bencze Áron

Erősíteni kell a szakmai
kapcsolatokat
A térségi innovációs ökoszisztéma szereplőinek még szorosabb együttműködését
segíti elő a most induló Területi Innovációs Platformok (TIP) országos programsorozata – mondta Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH) elnökhelyettese, a programsorozat felelőse, akit a hazai vállalkozások innovációs hajlandóságáról, az okosvárosokban rejlő lehetőségekről, valamint a Hivatal
új innovációs szolgáltatásairól és azok szerepéről is kérdeztünk.
Ismét országjárásba kezd az NKFIH, ezúttal az egyetemek
kerülnek a középpontba. Milyen céllal hozzák létre a Területi Innovációs Platformokat?

– A Területi Innovációs Platformokat azzal a céllal indítjuk el, hogy
a tudásközpontként működő egyetemek szakmai vezetésével hatékonyabban működő térségi innovációs környezetek jöhessenek
létre. A TIP-ek térben és időben egyszerre biztosítanak lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére,
a helyi ökoszisztéma szereplőivel való együttműködések kialakítására és erősítésére, illetve új szakmai alapok létrehozását generálhatják. A jövőben ezeknek a platformoknak a keretében vitatjuk
majd meg és jelöljük ki például az uniós források lehívását alapvetően meghatározó intelligens szakosodási stratégia kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) irányait, de a TIP résztvevőinek bevonásával alakítjuk ki leendő pályázati programjainkat is. A TIP nem

csak a szakmai kapcsolatépítést teszi lehetővé, hiszen az innovációs szereplőket proaktívan megszólítva bevonjuk a szakpolitikai
folyamatok előkészítési fázisába is. Számunkra ez azért különösen
fontos, mert alaposan kell ismernünk a piaci igényeket ahhoz,
hogy fokozzuk az innovációs források hasznosulását.
Mi az NKFIH szerepe a platformok életében? Azok létrejötte
után az egyetemek önálló szervezőerői lesznek a TIP-eknek?

– Magyarországon megvan az az összegyetemi tudásbázis, amely
remek kiindulási pontot jelenthet a kis- és középvállalkozói, a kkvszektornak. Kiemelt cél ugyanis, hogy jelentős mértékben fokozzuk a kkv-k innovációs képességét. Ehhez azonban fontos, hogy
az egyetemek is elkezdjenek piaci szemléletben gondolkodni és
konkrét innovációs szolgáltatásokat kialakítani. Meglátásom szerint a TIP kiváló lehetőséget biztosít az egyetemek számára, hogy
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az úgynevezett harmadik missziós tevékenységükben még inkább
kiteljesedjenek. A létrejövő új platform mindvégig nyitott lesz, azaz bármikor érkezhetnek új jelentkezők az adott térség innovációs
környezetéből. Középtávú célunk, hogy a platformok önállóvá
és proaktívvá váljanak, így a későbbiekben már nem lesz szükség
az NKFIH közvetlen szervezőerejére, ugyanakkor a kormányzati
szerep, segítség hosszú távon is megmarad. Látható, hogy a felsőoktatás szereplőiben megvan a motiváció és az elhivatottság,
a Hivatal erre alapozva hirdette meg idén az Egyetemi Innovációs
Ökoszisztéma pályázatot hárommilliárd forintos keretösszeggel,
mely elősegíti a többi között a keletkező tudományos eredmények
piaci hasznosítását, a technológiatranszfert.
A hírek szerint már idén ősszel elindul a hazai kkv-k felzárkóztatását célul kitűző, 2030-ig tartó stratégia. Annyit
lehet már tudni, hogy sok más téma mellett az innováció
területén is számíthatnak az állam segítségére a vállalkozások. Nekik milyen segítséget tud nyújtani az NKFIH?

Sebők Katalin:: „Egyetemi bázison a vállalati szereplőkkel,
az egyetemekkel és kutatóintézetekkel a Területi Innovációs
Platformokon keresztül vitatjuk meg és jelöljük ki az uniós források lehívása szempontjából fontos intelligens szakosodási
stratégia kutatás-fejlesztési és innovációs irányait, és ugyancsak a TIP
P szereplőinek a bevonásával alakítjuk ki a jövő
pályázati programjait, illetve a KFII irányokat.”

– Számos területen tudjuk ösztönözni a kkv-kat, hiszen idén megújult a pályázati rendszerünk, és 2019-től négy új konstrukció is
hozzájárul a kkv-k innovációs képességének növeléséhez. A Piacvezérelt KFI konstrukció esetében 45 milliárd forint keretösszeg
áll rendelkezésre a vállalkozások innovációjának ösztönzésére.
Az érdeklődést jól mutatja, hogy 11 nap alatt négyszeres túljelentkezést regisztráltunk, így teljesülni látszik az egyik legfőbb
stratégiai célunk, vagyis az innováció iránti érdeklődés felkeltése. Jelenleg folyik a pályázatok értékelése. A Nyílt innováció
elnevezésű, nagyvállalatok és kkv-k együttműködését ösztönző
konstrukció egymilliárd forintos kerete most is pályázható, és
ugyancsak nyitott még a kompetenciaközpontok támogatására
szóló 8,5 milliárd forintos pályázati konstrukciónk is. Ez utóbbi
esetében kifejezetten ipari fókuszú kutatóbázisok létrehozását
támogatjuk a felsőoktatási intézményekben. A tudástranszfert
szolgáló egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésére pedig,
ahogy már említettem a platformok kapcsán, hárommilliárd forintot fordítunk.

Az innnovatív vállalkozások aránya Magyarországon*
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Az NKFIH felmérései szerint milyen állapotban vannak
a hazai vállalkozások? Hány százalékuk innovál?

– Tapasztalataink és a KSH adatai is azt mutatják, hogy ma még
hazai viszonylatban is alacsony a kis- és közepes vállalkozások innovációhoz köthető tevékenysége. Nemzetközi összehasonlításban pedig bőven van hová fejlődnünk.
Természetesen mi magunk is folyamatosan kérdezzük a piaci
szereplőket. Legutóbb arra a kérdésünkre, hogy „Miért nem valósítanak meg fejlesztéseket?”, az innovációban nem érintett vállalkozások 86 százaléka azt válaszolta, hogy nem látják szükségességét.
Mind a válasz, mind a magas arány jól példázza a hazai vállalkozások jelenlegi attitűdjét. Épp ezért fontos a szemléletváltás tudatos
elindítása és innovációs szolgáltatások kialakítása a kkv ökoszisztémában, hiszen pusztán új pályázatokkal, további ﬁnanszírozási
lehetőségekkel nagy áttörést nem fogunk tudni elérni, vagy csak
nagyon hosszú távon.
Mindezekre tekintettel a Hivatal élére állt az innovációs folyamatok megújításának: idén az Országos Innovációs Fórum ke-

Egy ilyen szemléletváltás hosszú folyamat. Mit gondol,
hány évre lesz szükség ahhoz, hogy valódi eredményeket
lehessen elérni?

– Véleményem szerint akár már három év alatt is érhetünk el
részsikereket. Ennyi idő elegendő lehet arra, hogy a kkv-k inaktív
közössége bekapcsolódjon és proaktív szereplőjévé váljon az innovációs környezetnek.
Létezik-e bármilyen kutatás, felmérés arra vonatkozóan,
hogy van-e összefüggés az innovációra való igény és az életkor között? A hazai kkv-k tulajdonosainak nagy hányada
a rendszerváltás idején és a kilencvenes évek második felében indította el vállalkozását, életkoruk 50 felett van. Ezt
a generációt hogyan lehet megszólítani?

– Külön kutatást erre vonatkozóan nem végzünk, de az azonban
bizonyos, hogy az életkor önmagában nem lehet gátja a sikeres
innovációnak, sokkal inkább a berögzült szemlélet lehet akadályozó tényező.

A hazai vállalatok innovációs hajlandósága és az innovációt akadályozó tényezők*

retében 25 helyszínen 2800 piaci szereplővel – azaz lehetséges
innovátorral – egyeztettünk személyesen a lehetséges fejlesztési
irányokról, a megújuló pályázati konstrukciókról. Emellett 1500
már nyertes pályázó körében ügyféligény-felmérést is készítettünk
arról, hogy milyen formában lehetne a pályázatokat még inkább
eredményorientáltra szabni.

Az innovációra való nyitottságot mennyire befolyásolja egy
vállalkozás mérete?

– Egy vállalkozás alkalmazotti létszáma alapvetően meghatározza
a lehetőségeket. Amennyiben egy-két munkavállalóra hárul a cég
tevékenységének teljes körű ellátása, kevés energia marad a pályázatok felkutatására, előkészítésére vagy egy innovatív ötlet meg-
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valósítására. Épp ezért indítottuk el mentorprogramunkat, amely
az uniós Horizont 2020 keretprogramban korábban KKV eszköz,
jelenleg EIC Accelerator néven futó pályázatra segíti a felkészülést.
Uniós forrásból ugyanis a kkv-k 0,5–2,5 millió eurós támogatást
kaphatnak arra, hogy a prototípus szintjén már létező innovatív
fejlesztéseiket versenyképessé tegyék a nemzetközi piacon, továbbá befektetést is nyerhetnek a piacosításhoz. A Hivatal mentorai
által nyújtott segítség kiterjed egyebek között a hazai pályázók
által összeállított pályázati szakanyagok ellenőrzésére és véleményezésére, a piacra jutás módjának vizsgálatára, az üzleti számításokkal kapcsolatos tanácsadásra, sőt még a bemutatkozó prezentációra, interjúra való felkészítésre is.
Nemzetközi összehasonlításban hogy állunk a Horizont
2020 források felhasználásában?

– Az alapító és a régebben csatlakozott uniós tagállamok, valamint
a 13 új tagország között szakadéknyi a különbség: a 2004-ben vagy
az után csatlakozók mindösszesen a források 5 százalékát tudták
elhozni. Apró siker, hogy a 13 fős mezőnyből a dobogó harmadik
fokára fel tudtunk kapaszkodni, közel 1000 sikeres pályázatunkkal
és 259 millió eurónyi elnyert támogatással. Tudjuk, hogy jóval több
lehetőség van a hazai szereplőkben, ezért kiemelt célunk, hogy
a kkv-k minél több uniós pályázati forrást próbáljanak megszerezni.
Ehhez fejlődni kell, de az NKFIH igyekszik minden segítséget megadni: az előbb említett mentorálási programunk mellett egyéb szakértői segítségnyújtás és rásegítő pályázati támogatások is igénybe
vehetők általunk. Érdemes élni ezekkel, mert a visszajelzések szerint
a sikeresen pályázó magyar vállalkozások lehetőségei, akár új projektek indítása, akár a piaci bővülés tekintetében, egészen új szintre
emelkednek azáltal, hogy bekerülnek a nemzetközi vérkeringésbe.
Tapasztalata szerint milyen típusú segítségre van szükségük a hazai vállalkozásoknak?

– Beszédes adat, hogy a 190 milliárd forintnyi hazai pályázati igény
mintegy negyede, közel 40 milliárd forint a digitalizációhoz kapcsolódott. Ugyanakkor a legnagyobb értéket az együttműködések
hordozzák magukban. Egy hazai autóipari beszállító hosszú időn
keresztül félig gépesítve végezte a gyártását, azonban árérzékenysége miatt semmilyen nyomonkövetési vagy ellenőrzési folyamatot nem tudott beiktatni a napi szintű működésbe. A nagyvállalati
ipar 4.0 megoldások sem voltak képesek számukra megﬁzethető
megoldást nyújtani, mígnem egy másik kkv egy egyszerű moduláris rendszer kifejlesztésével és szenzorok beiktatásával újrakeretezte a teljes folyamatot. Az új struktúrának köszönhetően folyamatosan ﬁgyelik a gépek állapotát és munkáját, leállás esetén
automatikusan küldik a hibajelzéseket, így már az első három hónap után tíz százalékkal növekedett a termelékenységük.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiája
2030-ig szól. Eljátszva a gondolattal, hogyan látja a hazai
kkv-k helyzetét a következő évtized végére? Miben tudnak
majd előrelépni?

– Reményeim szerint a hazai vállalkozások már sokkal tudatosabban fogják használni az innovációban rejlő lehetőségeket, sőt
egyes területeken ők válhatnak majd az innovatív fejlesztések
motorjaivá. Rendkívül fontos, hogy a kkv-k aktív, működő kapcsolatokat építsenek ki nagyvállalatokkal, egyetemekkel és kutatóintézetekkel, hiszen ezen a kapcsolati hálón keresztül nemcsak
saját magukat tudják fejleszteni, de olyan lehetőségekhez is hozzáférnek, melyeket emberi vagy anyagi erőforrások hiányában nem
engedhetnének meg. A jövőben egyre inkább globális válaszokat
kell adnunk a kihívásokra, ráadásul a fejlődés üteme is folyamatosan gyorsulni fog. Ebben a folyamatban a kkv-k akkor fognak tudni
igazán érvényesülni, ha egy-egy speciális területen koncentrálnak
a fejlesztésekre. Egy sikeres specializáció ugyanis rendkívül komoly
helyzeti előnyt jelenthet a jövőben.

Ábrák forrása: NKFIH

A hazai részvételű Horizont 2020 pályázatokra elnyert támogatási összeg tématerületenként
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Fotók: Reviczky Zsolt
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Milyen konkrét tanácsokat tudna adni a kkv-knak, hogy
bő tíz év múlva jó eséllyel sikeresek legyenek a nemzetközi piacon?

– Egyrészt kiemelten kell foglalkozni a digitalizáció kihívásaival,
és minden körülmények között meg kell tartani az innovációs fókuszt. Másrészt át kell lépni az országhatárokon. Nemcsak nemzetközi pályázatokon kell elindulni, de nemzetközi partnereket is
kell találni ahhoz, hogy mindez valóban sikeres is legyen a jövőben.
Ezzel párhuzamosan természetesen itthon is tovább kell építeni
a kapcsolatrendszerüket, a régiós felsőoktatási intézménnyel is élő
kapcsolatot kell fenntartani. Hivatalunk egyik új szolgáltatása éppen azt célozza, hogy felmérje az egyetemek tudáskapacitását és
elérhetővé is tegye azt a vállalkozások számára. Reményeim szerint ezzel a lehetőséggel még közelebb tudjuk hozni a felsőoktatási
intézményeket a piaci szereplőkhöz.
Látható, hogy az NKFIH újfajta szerepet kíván betölteni
az innovációs ökoszisztémában. Miért nem elég pusztán
„forrást adni”, miért van szükség arra, hogy szolgáltatásokkal is segítsék a kkv-kat?

– Országos konzultációink egyik legfontosabb következtetése éppen az volt, hogy az innováció egyik fő hátráltatója továbbra is
az információ hiánya. Azt érzékeltük, Magyarországon még szükség
van egyfajta katalizátor szereplőre, amely az innovációt nem pusztán ﬁnanszírozza, hanem egyéb eszközökkel is segíti és ösztönzi.
A jövőben szeretnénk ezen a téren is arcot adni a Hivatalnak, mert
a tudásáramlásban a személyes kapcsolat rendkívül fontos elem.
Ha már a jövő került szóba: megkerülhetetlen téma az okosvárosok szerepe. Milyen új megoldások léteznek már most?

– Az okosváros kifejezésen egy komplexen, az adott helyi közösség
bevonásával kiépített rendszert értünk, melybe a közlekedéstől

kezdve az energiagazdálkodáson, a kormányzáson keresztül egészen a biztonsági kérdésekig minden fontos terület beletartozik,
ami a település életét érintheti. Stockholmban például, mivel
a kerékpárutak, sétálóutcák forgalma az éjszakai órákban szórványos, olyan szenzoros közvilágítási rendszert tesztelnek, amely
a használaton kívüli időszakban a világítás fényerejét csökkenti,
a mozgásérzékelők jelzése alapján pedig felerősíti a lámpák fényét.
A dél-koreai Songdóban vákuumos szemétgyűjtő rendszerrel
szállítják el a hulladékot az egyes lakásokból. Ezek a példák is jól
mutatják, hogy a városiasodás globális tendenciája hogyan kezelhető a fenntarthatóságot szolgáló okos megoldások térnyerésével.
A hazai vállalkozások számára újabb kitörési pontot jelenthet ez
a folyamat. Ebben nem csak magukra számíthatnak: a közvetlenül
pályázható uniós források között sok felhívás kapcsolódik ehhez
a témához, egyebek között a közlekedés és a megújuló energiaforrások területén is vannak jelenleg nyitott kutatás-fejlesztési pályázati konstrukciók.
Magyar fejlesztéseket is tudna említeni?

– A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen egy
nemzetközi ﬁnanszírozású projekt keretében olyan városi közvilágítási rendszeren alapuló megoldást fejlesztettek ki, amely beépített szenzorok segítségével adatokat gyűjt a levegőszennyezésről,
a forgalomról és a zajártalomról. Debrecenben és Mórahalmon
pedig már olyan „okoszebrát” telepítettek, ahol aszfaltba épített
LED-es fényforrások védik a zebrán éppen átkelő gyalogosokat.
Van remény tehát arra, hogy már középtávon sikeres innovátorrá váljon Magyarország?

– Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog, miközben tudom, hogy
egy hosszú folyamat elején tartunk. Ám aki nem teszi meg az első
lépéseket, sosem érhet célba. 
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Szerző: S. I. K.

Újabb innovációs
rendezvény az ELTE-n
A Tudományok Fővárosa rendezvény vendégül látása után
az ELTE Innovációs Központja Újbuda Önkormányzatával
együttműködésben konferenciát és startup kiállítást szervezett
az ELTE Lágymányosi Campusán október 3-án. A rendezvényen
átadták az ELTE Innovatív Kutatója díjat, valamint bemutatkoztak az Innovatív Hallgatói Ötletpályázat nyertesei is.

A

z immár hagyományos, tizenkettedik alkalommal megrendezett konferencia megnyitóján dr. Darázs Lénárd, az ELTE
általános rektorhelyettese köszöntőjében
elmondta: „Az ELTE nemcsak a hallgatóknak nyújtott oktatás minőségében tekinthető kiemelkedő intézménynek, hanem az
innovációnak is aktív színhelye. Az egyetemen számtalan kutatás folyik, és az eredmények nagyon hamar hasznosulnak a gazdaságban és más területeken is.”
A köszöntőbeszédek után mutatkoztak be az Innovatív Hallgatói Ötletpályázat
nyertesei. A Demola Budapest különdíjá-

Dr. Darázs Lénárd, az ELTEE általános
rektorhelyettese

Az Innovatív Hallgatói Ötletpályázat díjazottjai

ban Lukács Teodóra (ELTE PPK) és csapata
Okos szelektív – Kukákok – Szelektálj játékosan című pályázata részesült, a Start-it
@K&H különdíját A ﬁatalok természettudományos szemléletét formáló projekt kiterjesztett valóság szemüvegek segítségével
című pályázatukért pedig Máthé Árpád
(ELTE TTK) és csapata érdemelte ki. Az Ötletpályázat nyertese Urbán Ida (ELTE TáTK)

28

innotéka
inn

2019. november

és csapata lett a Matematikai kiterjesztéseket tartalmazó dokumentumok gépi felolvasása a mesterséges intelligencia eszközeivel
című munkával, a második díjat Visnovitz
Márton (ELTE IK) kapta CaseLab – Okostelefon-alapú hordozható terepi mérőműszer
című projektjéért, a harmadiknak járó díjat
pedig Pethő Máté (ELTE TTK) és csapata
hozhatta el Postronics című pályázatával.

innováció

Az Év Innovatív Kutatója díjat dr. Lőrincz
András, az Informatikai Kar Mesterséges Intelligencia Tanszék tudományos főmunkatársa vehette át Mélyhálós technikák alkalmazásával kidolgozott iparilag hasznosítható megoldások – találmány és szabadalmi bejelentés című projektjéért.
A díjátadó után a résztvevők két előadást hallgathattak meg a mesterséges intelligenciáról és az azt övező tévhitekről.
Szertics Gergely, a Mesterséges Intelligencia Koalíció szakmai vezetője először a szervezet stratégiáját ismertette, majd arról
beszélt, hogy a mesterséges intelligencia
globális értelemben is új iparágat teremt,
amely új kockázatokkal és új technikai lehetőségekkel jár együtt. „Az MI óriási menynyiségű adattal dolgozik, éppen ezért lehet
kiváló trendelőrejelző” – mondta Szertics
Gergely.
A rendezvényen olyan szervezetek is bemutatkozási lehetőséget kaptak, amelyek
szolgáltatóként innovációs problémákra
nyújtanak valós megoldásokat.
Az eseményt az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) Vágj bele! Kezdj vállalkozni! programja keretében
két előadás és egy panelbeszélgetés zárta.
Az előadók – Kiss Gergely (ügyvezető igazgató, Attrecto Zrt.) és Tamási-Irsai Renáta
(cégvezető, Rollbar) – személyes történetükkel szemléltették, hogyan lehet elindítani egy vállalkozást, milyen nehézségek
várnak a vállalkozókra, mennyi lemondással jár egy cég elindítása, és mekkora felelősség százmilliós költségvetést kezelni.
A rendezvényt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. 

BME Közlekedésmérnöki és Jáműmérnöki Kar, Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék • vrht.bme.hu

Szerző: B. Á.

Hibridrepülőgép-fejlesztés
Ma a kutatók, fejlesztők olyan repülőgépeken dolgoznak, amelyek hatótávolsága – az úgynevezett „pont-pont”, azaz átszállás nélküli közlekedési igény szerint – növekedhet,
a hagyományos üzemanyag-fogyasztás pedig akár 35-60 százalékkal is csökkenhet
a jövőben – mondta az Innotéka magazinnak Rohács József, a BME professzora.
2017 elejétől a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar,
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék gesztorálásában három
egyetem (a BME mellett a Neumann
János Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem) részvételével kezdődött meg
a Disz ruptív technológiák kutatásfejlesz tése az e-mobility területén és
integrálásuk a mér nökképzésbe című

kapcsolódóan a disz ruptív technológiák fejlesztésére fókuszált. Ez utóbbi
során nem csupán fejlesztik, hanem
teljesen leépítik a jelenleg működő
rendszereket, és egy új, magasabb minőségi szinten építik azokat újjá – mutatott rá a kutatás egyik legfontosabb
elemére a professzor, kiemelve: ezeket
a technológiákat elsősorban az e-mobilitás területén, az elektronikus járművek fejlesztésében alkalmazzák.

Négyszemélyes kisrepülőgép szén-dioxid-egyenérték kibocsátása
g/utas-km-ben kifejezve a teljes élettartamciklusra vonatkoztatva

A jelenlegi akkumulátorok nem teszik lehetővé az elektromos és tiszta repülőgépek
elkészítését. (Négyszemélyes kisrepülőgép szén-dioxid-egyenérték kibocsátása g/utaskm-ben kifejezve a teljes élettartamciklusra vonatkoztatva: hagyományos repülőgép,
mint a Cessna 172; hibrid repülőgép 15, illetve 45 perces elektromos repülési üzemmóddal; elektromos repülőgépek 200, 400 és 600 kWh energiatárolással; jellemző, hogy
a 200 kWh-s elektromos repülőgép felszállási tömege 45%-kal nagyobb, mint a hagyományos repülőgépé, míg a repülési távolsága 83%-kal kisebb.)
EFOP-3.6.1-16-2016-00014 projekt meg-

valósítása. Rohács József, a projekt
szakmai vezetője elmondta, hogy az elsődleges célok között az egyetemi tudományos, kutatói, technológiai és innovációs tevékenység fejlesztése mellett a
felsőoktatási intézmények szerepének
a növelése és a „quadruple helix”, azaz
a „tudás négyszög” bővítése szerepelt.
A projekt szakmai programja pedig
a hibrid propulziós technológia fejlesztésére és alkalmazására, illetve ehhez

fesszor. Éppen ezért a repülés folyamatának minden egyes fázisát – a földön
gurulástól az emelkedésen át egészen
a repülőmagasságban való utazásig –
külön-külön vizsgálva foglalkoztak a
repülés energetikai és környezetterhelési jellemzőivel. A vizsgálatok a hibrid
hajtás előnyeit mutatják. Míg a földközeli szakaszokon az elektromos hajtás
a legideálisabb, addig nagyobb magasságban repülve a hagyományos meghajtás a kedvezőbb. A fejlesztés eredményeképpen a tisztán villamos hajtású repülőgépek hatótávolság gal kapcsolatos problémái kiküszöbölhe tők
lesznek, míg a hagyományos üzemanyag-fogyasztást akár 35-60 százalékkal is képesek csökkenti a jövőben.
A professzor azt is fontosnak tartja, hogy a feladatvégzés szakmai része
alkalmas arra, hogy az intézmények
elmélyítsék kapcsolataikat a határ menti partneregyetemekkel, diverzifikálják
a nemzetközi kutatási kapcsolataikat
külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel, valamint új partneri és szerződéses
kapcsolatokat építsenek ki a magyar
kis- és közepes vállalatokkal. Rohács
József végül arra hívta fel a figyelmet,
hogy kutatásaik eredményét és a náluk
meghonosított szemléletet bevezetik
a hazai mérnökképzésbe, és mindezt
nyílt innovációs platformon is elérhetővé teszik majd. 

Rohács József a konkrét kutatást
illetően azt hangsúlyozta: a kutatókfejlesztők olyan megoldáson dolgoznak a légi közlekedésben, amely ötvözi a hagyományos és az e-mobilitás
előnyeit. A hibrid repülőgép fejlesztésének tervezésekor első sorban arra törekednek, hogy
a repterek közvetlen környe zetében radi ká li san csökkentsék a légkör szennye zését – jegyezte meg a pro-
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Weszta-T Kft. • weszta-t.hu

Tartályszintmérés és készletelszámolás
A magyar tulajdonú Weszta-T Kft. főképpen gáz- és olajipari létesítmények, erőművek irányítástechnikai műszereinek, rendszereinek fejlesztésével, gyártásával,
kulcsrakész kivitelezésével foglalkozik. Sorozatgyár tású termékeken kívül vállalkozunk egyedi méréstechnikai igényeket kielégítő eszközök gyártására is.

L

egfontosabb termékcsaládunk a szervorendszerű tartályszintmérő és a hozzá illeszkedő készletelszámoló rendszer, melyből
eddig több mint 150 műszert telepítettünk. Eszközeink túlnyomásos körülmények között is alkalmasak folyadékfázisú szénhidrogén-származékok szintjének mérésére. Legfontosabb referenciánk

UVKSZ szintmérő szerelése

hazai olaj- és gázipari létesítmények, tartályparkok (Mol Nyrt.,
OPAL Zrt., Normbenz Kft., MVM GTER Zrt. stb.). A műszerezés
az adatokat begyűjtő, számításokat elvégző, az eredményeket
megjelenítő készletelszámoló rendszerünkkel együtt üzemel.
Kisebb tartályokhoz ajánljuk a magnetostrikciós szintmérő
szondáinkat 6 m hosszúságig, melyek a tartályban tárolt termék
szintadatainak mérésén kívül – a szervoszintmérőhöz hasonlóan –
mérik az esetleges fenékvíz szintjét is.
A szintmérő szonda is rendelkezik az összes, törvényesen előírt
hatósági tanúsítvánnyal.
Gyártás után minden egyes műszert egyedileg is tanúsíttatunk.
A mérőrendszert teljessé teszi a szintén általunk gyártott, a tartályhoz igazított méretű átlaghőmérséklet-távadó.
A Weszta-T műszercsaládja alapvetően szolgálhatja a jövedéki
termékek korrekt elszámolását.
Cégünk rendelkezik 20 150 mm méréstartományú, a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által tanúsított hitelesítő toronnyal, ahol adott a lehetőség saját műszereinken kívül
más gyártók eszközeinek bemérésére, hitelesítésére. 

modern pedagógiai módszerek

Nő a friss diplomás mérnökök átlagjövedelme
Kiugróan megemelkedtek az elmúlt években
a keresetek a műszaki pályákon. Alig öt esztendő alatt szinte megduplázódott többek között a gépészmérnökök, a villamosmérnökök,
illetve a mechatronikai mérnökök fizetése.

A

míg például a 2009-ben BSc-n végzett ﬁatal mechatronikai
mérnököknek 2012-ben 337 ezer forint volt a havi bruttó átlagjövedelmük, addig tavalyelőtt már közel 700 ezer forintra emelkedett
az összeg, amit havonta munkájuk ellenértékeként kaptak – hívja fel
ﬁgyelmet az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) az Oktatási Hivatal adataira hivatkozva.
A szakhatóság a frissdiplomások kereseti lehetőségeit összegző
kimutatása arra is rávilágít, hogy a műszaki szakmákban elérhető jövedelmek immár szorosan követik az IT-területen dolgozókét. Előbbiek esetében közel bruttó 400 ezer forint a havi átlagjövedelem, míg
az utóbbiaknál bruttó 400 és 500 ezer forint között lehet keresni.
Az EJMSZ szakértői szerint ez az évek óta tartó jövedelemnövekedés
is jelzi, hogy a műszaki, mérnöki szakmák kiszámítható, biztos jövőt
ígérnek, ezért érdemes azokat számításba venniük a pályaválasztás
előtt álló ﬁataloknak, illetve szüleiknek.
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Az EJMSZ október 18-án rendezett, a 21. századi STEM Pedagógus című konferenciáján tanárok, független szakértők,
illetve a versenyszféra képviselői azt tűzték ki célul, hogy közösen azonosítsák a problémás területeket, hogy azokra azután
– kompetenciaalapú, modern pedagógiai módszerek elsajátításával – megoldási lehetőségeket is kínáljanak.
Azért került az EJMSZ tevékenységének fókuszába a STEM
(a Science, Technology, Engineering, and Mathematics rövidítése) pedagógusok fejlesztése, támogatása, mert versenyképes tudással rendelkező ﬁatalok csak akkor tudnak a munkaerőpiacra kikerülni, ha őket 21. századi tudással és kompetenciákkal felvértezett STEM-pedagógusok oktatják. 

innováció, inno -tér

szálláshelyek, lakások, egészségügyi fejlesztések, oktatás, infrastruktúra kiépítése

Paks II. – lehetőség
a térség fellendülésére
Az évszázad beruházásaként is emlegetett atomerőmű-építés komoly fellendülést
hozhat Pakson és a környező megyékben. Szervezetek, intézmények, önkormányzatok sokaságát érintő, számos szakterületre kiterjedő együttműködés szolgálja
azt, hogy a régió kivehesse részét a projektből és élvezze annak előnyeit – mondta
Becskeházi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó
infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár.
„Minden nagyberuházás intenzíven használja az adott térség erőforrásait.
Célunk, hogy a két új blokk megépítése során ez a lehető leghatékonyabban
történjen, ezért a térségben élőknek is lehetőségük van kapcsolódni a beruházáshoz” – hangsúlyozta Becskeházi Attila. Az államtitkárság feladata és felelőssége az atomerőmű-építéshez kapcsolódó fejlesztések kormányzati koordinációja. „Együtt dolgozunk Paks városával, valamint Baranya, Tolna, Somogy,
Fejér és Bács-Kiskun megyék megyei és települési önkormányzataival. Továbbá
tárcaközi koordinációs testületet alapítottunk, amelyben hét minisztérium és
azok háttérintézményei vesznek részt” – mondta az államtitkár.
Tájékoztatása szerint a beruházásban részt vevő 10-12 ezer munkavállalót
elsősorban Pakson és környékén helyezik el. Kalocsán a laktanya átalakításával jöhet létre több ezer fő elhelyezésére szolgáló szálláshely, több kisebb
pedig a térségben önkormányzati tulajdonban lévő, használaton kívüli épületek felújításával. „Fontos a fenntarthatóság, ezért az a célunk, hogy a lakások használhatóak legyenek a beruházás befejeztével más típusú funkcióra,
például a szociális ellátásban, turisztikában. Pakson végleges lakások épülnek, amelyeket a majdani üzemeltetők használhatnak. Az építkezés csúcsidőszakában rövid ideig jelentős létszámnövekedés várható, ezért ideiglenes, komfortos konténerszállásokat is létesíteni fogunk” – részletezte az államtitkár.
„Az egészségügyet felügyelő tárcával indítunk egy programot, amely a paksi és térségi egészségügyi fejlesztésekre irányul. Ebben szerepel a Paksi Gyógyászati Központ és a mentőállomás, a szekszárdi kórház, valamint a Pécsi
Tudományegyetem klinikai részlege. Gondoskodni kell a dolgozók – beleértve a más anyanyelvűek – egészségügyi ellátásáról, gyermekeik oktatásáról.
Nagy kihívás a szakemberképzés, hiszen speciális tudással rendelkező
szakemberekre lesz szükség. Ennek érdekében az államtitkárság hét
egyetemmel közösen (Pécs, Dunaújváros, Miskolc, Veszprém, Debrecen,
BME, Szeged) oktatási, képzési klasztert alapított, amely az oktatás mellett a nukleáris és az energetikai innovációra és az említett területeken
a kutatás-fejlesztésre is kiterjed. Kiemelten számítanak a térségben lévő
pécsi és dunaújvárosi egyetemre, velük kompetenciaközpontokat alakítanak ki. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán az energetikai vezérlés- és irányítástechnikához kapcsolódó középszintű képzést tervezik
megvalósítani felnőttképzés keretében, Dunaújvárosban egy hegesztő
és anyagvizsgáló kompetenciaközpontot hoznak létre. Fejleszteni fogják
a paksi Energetikai Szakgimnázium beruházáshoz kapcsolódó kompetenciáit és továbbviszik, kiszélesítik a Paks II. Zrt. által indított Paks II.
Akadémia képzési programját.
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Becskeházi Attila államtitkár

A térségbe 10-12 ezer munkavállaló, köztük várhatóan
3000-3500 orosz nyelvű dolgozó fog érkezni, az ő kiszolgálásukhoz számos területet fejleszteni kell, így például oroszul beszélő tanárokra is szükség lesz. Képzésükben a pécsi
és a debreceni egyetem vállal szerepet. Paks II. nemzetközi
együttműködésben megvalósuló beruházás – Európa számos országából érkeznek majd hozzánk beszállítók. Már
most is több száz orosz munkavállaló dolgozik Pakson”
– érzékeltette a terület fontosságát Becskeházi Attila.
Elmondta, a beruházást kiszolgáló infrastruktúra kiépítése is igen összetett feladat, amely során az a cél,
hogy ne terheljék Paksot. 60 kilométernyi új utat építenek, több mint 330 kilométernyit felújítanak, fejlesztik
a paksi kikötőt, a Mezőfalva–Paks vasútvonalat, amelynek a városban vezető szakasza zajmentes lesz. Az új
Duna-híd előkészületei jól haladnak, hamarosan elindulhat a beruházás. A híd megépülésével egyéb gazdaságfejlesztési projektekbe is be lehet kapcsolni Bács-Kiskun
megye nyugati részét és Paks térségét, ezzel nőni fog
a versenyképességük. A dolgozók utaztatását elektromos
járművekkel szeretnék megoldani. „Az e-mobilitási program környezetkímélő, akárcsak maga a Paks II. projekt,
hiszen, mint minden atomenergetikai beruházás, a tiszta
energiatermelés szimbóluma” – emelte ki az államtitkár. 
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Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. • rhk.hu

Innováció a radioaktívhulladék-kezelésben
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) több mint húsz
éve felel Magyarország radioaktívhulladék-kezeléséért. Ahogy az atomtörvény is fogalmaz, elsődleges szempont munkájukban a biztonság,
amelyhez komoly anyagi ráfordítás szükséges. Az évtizedek alatt öszszegyűlt tapasztalatok és aprólékos tervezőmunka eredményeként
sikerülhet csökkenteni a feladattal járó költségeket úgy, hogy a megszokott biztonsági szintet továbbra is szavatolni tudja a Társaság.

A

z RHK Kft. nonprofit szervezet, a tevékenységükhöz szükséges pénzügyi keretet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) biztosítja, amelybe
a radioaktív hulladékot termelő cégek fizetnek be,
legtöbbet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Mivel a hulladékkezeléssel járó feladatok túlmutatnak az atomerőmű üzemidején, ezért pontos tervezésre van szükség, hogy miután
leállították a blokkokat, biztosítva legyenek a megfelelő
források az elvégzendő feladatokra. A hulladékok biztonságos elhelyezése országos érdek, így a KNPA-ban felhalmozott összeget is felelősség teljesen kell használnia a Kft.-nek
– ez a szemlélet vezetett számos innovációhoz, amelyek megvalósítása már kezdetét vette, és amelyektől jelentős megtakarításokat várnak az RHK Kft. munkatársai.
A Püspökszilágy és Kisnémedi határában található Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) a nem atomerőműből származó kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat fogadja. A tároló több mint 40 éves létesítmény, így
megalakulása óta számos szabályozás változott. Ennek következményeként a kezdeti időkben elhelyezett hulladékok, hulladékcsomagok nem minden esetben felelnek meg napjaink
követelményeinek. Az RHK Kft. feladata, hogy a mai kor színMérnöki gátak rendszere az RHFTT-ben

Agyag-lösz
formáció

Tárolómedence
vasbeton falazata
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Hulladékforma
(pl. cementmátrix)

Az NRHTT vágatrendszere és a benne alkalmazott technológiák
vonalának megfelelő körülményeket biztosítson a hulladékoknak a telephelyen. Ezért indította el a Társaság a biztonságnövelő programját, amelynek során az RHK Kft. alapítása előtt
a tárolóba került hulladékokat kitermelik, válogatják, tömörítik
és újracsomagolják őket. A program hozadéka a fentieken túl,
hogy a tömörítés és az újracsomagolás következményeként jelentős tárolótérfogat szabadul fel, és ez lehetővé teszi, hogy a jövőben is tudja fogadni az RHFT az intézményi hulladékokat.

Az NRHTT második kamrájában alkalmazott koncepció szemléltetése

I-K2 kamra

Csomagolás, jelen
esetben a hordó fala
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A bátaapáti tárolóban alkalmazott technológia is fontos újítások előtt áll. A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
(NRHT) fogadja a Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékát, amelyet föld alatti tárolókamrákban
tárolnak véglegesen, 250 méteres mélységben. Az első tárolókamra már megtelt 537 vasbeton konténerrel. A konténerekbe
egyenként 9 hordó került, a közöttük fennmaradt üres teret
pedig cementpéppel töltötték ki. Ennél a tárolási módnál
a tárolókamrák térfogatának mindössze kb. 20 százalékát töltötte ki ténylegesen hulladék. Ezt a régi koncepciót váltják fel
új tárolási móddal 2020-tól, amely során úgynevezett kompakt hulladékcsomagokat (KHCS) helyeznek el a kamrákban.
A KHCS vékony merevített acélkonténer, amelybe 4 darab,
radioaktív hulladékkal teli hordó kerül, és a közöttük fennmaradt üres teret már folyékony radioaktív hulladékból készített cementpéppel töltik ki. A szilárdítás fontos mozzanat
a radioaktívhulladék-kezelésben, hiszen a hulladékot nem lehet folyékony halmazállapotban véglegesen elhelyezni. Természetesen a vasbeton konténer nyújtotta, hosszú távú védelemről sem feledkeztek meg, a második kamrába egyetlen,
nagy vasbeton medencét építettek, ebbe kerülnek hamarosan
az új hulladékcsomagok, és a további kamrák technológiai kiépítése is így történik majd.
A Paksi Atomerőmű és az RHK Kft. szakembereinek közös,
innovatív megoldásának köszönhetően az erőmű 50 évnyi kis
és közepes aktivitású radioaktív üzemviteli hulladékát – a leszerelési hulladékot is beleértve – az eredeti tervekhez képest
körülbelül feleannyi kamrában lehet véglegesen elhelyezni.
Ehhez olyan további újításra is szükség volt, mint a nagyon
kis aktivitású hulladékkategória bevezetése. A nemzetközi
tapasztalatok szerint ezeknek a hulladéktípusoknak a biztonságos végleges elhelyezése megoldható felszíni tárolókban,
ami sokkal költséghatékonyabb a föld alatti megoldásnál.
Magyarországon a hulladékkategóriát még 2018-ban vezették
be, az RHK Kft. munkatársai pedig már dolgoznak a tároló
kialakításának megvalósítási lehetőségén. Az atomerőmű leszerelésekor keletkező hulladékok kb. 80 százaléka a nagyon
kis aktivitású kategóriába fog tartozni, így szintén jelentős
összegeket takaríthat meg az ország egy felszíni tároló kialakításával.
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) esetében ugyancsak innovatív megoldásokat vezettek be. A paksi
telephely az atomerőmű szomszédságában helyezkedik el,
és az elhasznált üzemanyagot fogadja, és biztosítja annak
több évtizedig tartó átmeneti tárolását. A KKÁT egy moduláris létesítmény, amely az atomerőmű igényeihez igazodva folyamatosan bővíthető úgy, hogy közben az üzemeltetés is zavartalan. Az eredeti tervek szerint 33 kamrában
14 850 tárolócső sorakozott volna, mindegyikben 1-1 kiégett
fűtőelem (450 tárolócső/kamra). Azonban a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítását is figyelembe véve az atomerőmű
teljes 50 éves üzemideje alatt összesen 17 716 kiégett üzemanyag-kazetta keletkezik majd, amelyek átmeneti tárolását
biztosítani kell. A kapacitásnövelés tervezésekor szempont
volt az is, hogy a megemelkedett darabszám elférjen az eredetileg tervezett 33 kamrában. Ez úgy valósul meg, hogy az első
16 kamrában 450 darab tárolócső/kamra található, a 17–24.
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számú kamrák már 527 darab fűtőelemet képesek befogadni
kamránként, míg a jövőben megépülő 9 kamra már 703 kazetta tárolását teszi lehetővé minden egyes kamrában. Mivel
a kamrák térfogata változatlan, ezért a tárolócsövek közelebb
kerülnek egymáshoz, ezért különösen oda kell figyelni a kazetták hőtermelésére a tároláskor. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 26 éve pihentetett kazetták, melyeknek már
kisebb a hőtermelésük, az első kamrákból majd fokozatosan
átkerülnek az újabb kamrákba, ahol nem okoz problémát,
hogy közelebb lesznek egymáshoz. Az újonnan a KKÁT-ba
szállított fűtőelemek pedig majd ismét az első kamrákba kerülnek. A program megvalósításakor a már megszokott biztonsági feltételek adottak maradnak, miközben számottevő
megtakarítást eredményez a fejlesztés.

A kéményhatás elvén kialakuló levegőáram be- és kivezető
járatai a kamrák szerves részét alkotják
Ami igazán nehézzé teszi a költségcsökkentést a radioaktív hulladék vagy kiégett fűtőelemek tárolása során, hogy
a megszokott biztonsági szintet továbbra is szavatolni kell.
A fenti fejlesztések mögött sokévnyi tervezőmunka áll, a sikerek pedig csak évtizedek múlva, a programok befejeztével
mutatkoznak meg. Az elmúlt évek innovációi több tízmilliárd
forintnyi megtakarítást jelentenek majd a jövőben.
Amennyiben személyesen is szeretné megismerni az
RHK Kft. tevékenységét, megtekintené látogatóközpontját, az alábbi elérhetőségen kérhet további információt:
latogatas@rhk.hu. 
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Szerző: Buzafalvi Győző

Együttműködés
a szakember-utánpótlás érdekében
Együttműködési megállapodást írt alá szeptember 30-án Miskolcon az ÉMÁSZ
és a Miskolci Szakképzési Centrum a miskolci szakképzés gyakorlati helyszínéül
kialakított tanműhely átadása alkalmából. Az okmányt Steványik Tamás,
az ELMŰ-ÉMÁSZ HR-igazgatója, Fodor József, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyvezető igazgatója, a Miskolci Szakképzési Centrum részéről pedig Kiss Gábor
kancellár és Molnár Péter főigazgató látta el kézjegyével. Steványik Tamást,
az ELMŰ-ÉMÁSZ HR-igazgatóját kértük meg, hogy foglalja össze ezt a projektet.
Milyen célból jött létre a kapcsolatfelvétel az ÉMÁSZ és a Miskolci Szakképzési Centrum között?

– A mi célunk a villanyszerelő tevékenységhez munkaerő-utánpótlás nevelése, megfelelő minőségű és kellő számú, jól képzett
munkaerő biztosítása, illetve a szakképzési
centrumban folyó középfokú oktatási tevékenység, továbbá a felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenység feltételeinek támogatása. A mostani megállapodás kiválóan illeszkedik a kormány által elfogadott Szakképzés 4.0 Középtávú Szakmapolitikai Stratégiához is. Az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport alaptevékenységének ellátásához több száz villanyszerelő és erősáramú technikus végzettségű munkavállalót alkalmaz folyamatosan, különböző
munkakörökben. Az e munkakörökre jellemző életkori tendenciák, a munkavállalók egészségügyi alkalmassági állapota,
valamint a munkaerőpiaci jelenségek, ideértve az egyre kevesebb számú megfelelő
utánpótlást jelentő tanulót és a ﬂuktuációt is, együttesen tették szükségessé, hogy
a Társaságcsoport konkrét lépéseket tegyen a ﬁzikai állomány pótlása érdekében.
Újabb jelentős lépést tettünk a szakképzés
megújításáért és a szakember-utánpótlás
biztosításáért a miskolci – Patak utca 7–9.
szám alatti – új tanműhely átadásával. Hatnyolc hónapos előkészület után két tantermet alakítottunk ki, a 16 tanuló korszerű
körülmények között sajátíthatja el a villany-
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teljesen Miskolcra kerül a szakképzés. Szeptember végén a Mi a pálya? című műszaki
pályaválasztó fesztiválra vártuk az általános és középiskolásokat. Az október elején
megtartott Tech-csajok rendezvény pedig
a középiskolás lányokat célozta meg.

A megállapodás aláírói (balról):
Molnár Péter, Fodor József, Kiss Gábor,
Steványik Tamás

A mostani intézkedéseik nek hosszabb
távon mi lehet a hozama?

– Reméljük, hogy intézkedéseinknek köszönhetően biztosítjuk a munkaerő-után-

szerelés fortélyait. A beruházás közel 100
millió forintba került. Szeretnénk megduplázni a a tanulói létszámot.
Milyen intézkedéseket tesz a Társaságcsoport a diákok megnyerése érdekében?

– Drasztikusan csökkent az elmúlt négy
évben a villanyszerelő tanulók létszáma
az ÉMÁSZ területén, mivel a tanműhelyek vonzáskörzetében egyre kevesebb a
pályaválasztás előtt álló gyerek. Az eddigi
rendszerben a szerencsi és a salgótarjáni
tanműhelyekben képzett villanyszerelőket
sokszor nem tudtuk alkalmazni. A képzett
utánpótlás eléréséhez hosszú távú koncepció szükséges. Ebbe jól illeszkedik a Miskolci
Szakképzési Centrummal való együttműködés és a miskolci új tanműhely átadása,
amelynek révén az ÉMÁSZ területén a korábbi szerencsi és salgótarjáni helyszínek
helyett egy átmeneti esztendőt követően

innováció

Fodor József bemutatja az ÉMÁSZZ Hálózati Kft. új tanműhelyét és ismerteti a
szakképzési terveket.

pótlást. Ennek eredményeképpen növelhető és a nyugdíjazási hullámhoz illeszthető a tanulói létszám. Nagyobb lehetőség
nyílik a legjobb tanulók kiválasztására és
az ÉMÁSZ-nál történő alkalmazásra.
Csökkennek a fenntartási költségek, és
az ÉMÁSZ területén is bevezetjük a budapesti tanműhely tanulói számára kifejlesztett felvételi eljárást, áramszolgáltatói alapképzést és az erre épülő ösztöndíjrendszert. 

energiafelhasználás, energiatermelés • irodatrend Budapesten

Fenntarthatóság
és üzleti növekedés
A vállalatok környezetgazdálkodásának egyre fontosabb szerepére
mutat rá egy új tanulmány.

A

közel kétezer-ötszáz vállalat részvételével készült nemzetközi felmérés nyolc jellemzőt azonosít a fenntartható vállalatok körében, kezdve az új tehetségek kinevelésétől egészen
a környezetvédelem érdekében tett intézkedésekig. Ezek alapján
nyolcból mindössze egy vállalkozás érdemli ki a fenntartható vállalat címet. A Centrica Business Solutions (CBS) Az elosztott energia jövőbeli trendjei: Fenntarthatósággal az üzleti növekedésért
című tanulmányából az is kiderül, hogy a környezeti és társadalmi
felelősségvállalás folyamatosan növekvő szerepet játszik a vállalatok életében; egyre többet foglalkoznak az energiahatékonyság témakörével a hosszú távon fenntartható és versenyképes működés
érdekében. A tanulmány külön kiemeli, hogy tízből hét vállalat felismerte a rugalmasabb energiatermelési és -felhasználási módok
szükségességét. Azok közül, amelyek már most a telephelyükön
termelik az energiát, ötből négy vállalkozás tervezi a maga által
termelt energia mennyiségének növelését az elkövetkező öt évben.

Ezek lesznek a jövő erőművei. Összességében elmondható, hogy
az európai vállalatok javítani szeretnének energiafelhasználásuk
hatékonyságán, az energiafüggőség csökkentésével a környezetvédelmi előnyökön át a hálózati szolgáltatásokból származó további bevételekig, a terhelés kezelésének rugalmasságáig vagy akár
az energiahálózat felé történő visszaértékesítéséig a vállalatok számára minden eddiginél több lehetőség áll rendelkezésre az elosztott energia kihasználására. 

Energiahatékony irodák
A fővárosi irodapiacon jelentős felárat kérnek az
energiatakarékos irodákért – derült ki az Otthontérkép
Csoport és a Knauf Insulation friss felméréséből.

M

íg a nem energiahatékony irodák bérleti díja négyzetméterenként 10-12 euró
körül van, addig a kifejezetten zöldként megjelölt épületekben található irodákat átlagosan 13-16 eurós négyzetméteráron kínálják. Természetesen átlagokról van

inno -tér

szó, de a trendeket jól mutatja a 30 százalékos
árkülönbség. Az augusztus végi adatfelvételből
kiderült, hogy az oldalra feltöltött budapesti
irodák területi megoszlása is érdekes tendenciát mutat. A budapesti új építésű, A kategóriás
irodák 80-90 százaléka zöld, és 74 százalékuk
három budapesti kerületre koncentrálódik.
Az elmúlt 12 hónapban a XI. kerület 39 százalékos, a XIII. kerület 20 százalékos, a XIV. kerület
pedig 15 százalékos aránnyal vezeti a zöldirodakínálati listát.
Egy iroda kiválasztásakor a bérleti díjon kívül fontos szerepet játszik a rezsi, a fűtés-hűtés
költsége, a zöld tetőterasz, a napelemes és napkollektoros kialakítás vagy a hangszigetelés, mivel
egyre fontosabb szempont, amikor a munkaadók
irodahelyszínt keresnek, hogy a dolgozókra jutó
zajterhelés minél kisebb legyen. Tíz, interneten
indított irodakeresésből három-négy esetben
felbukkan valamelyik „öko” szempont is a feltételek között. Az intelligens világítás, az épületvezérlés, valamint a szigeteltség mértéke is mind
gyakrabban szerepel az irodakeresők alapvető
igényei között. Az elsődleges feltétel azonban
mégis az ár, a lokáció és az épület minősége,
avagy látványa marad, derül ki a felmérésből. 
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Az energiatárolás
alapvető feltétel
A Svéd Királyi Akadémia Nobel-bizottsága úgy döntött, hogy idén a lítiumionakkumulátor kifejlesztéséért adja a kémiai Nobel-díjat. Ez az akkumulátortípus
valóban forradalmi változást hozott az elektromos energia tárolásában, és lehetővé
tette nemcsak az elektromos járművek elterjedését, de az időszakosan rendelkezésre álló energiaforrások is a segítségével versenyképesebben hasznosíthatók.
Az energiatárolás előtt azonban még nagy kihívások állnak.

A

svédeket különösen szoros kapcsolat fűzi a lítiumhoz,
hiszen két svéd kémikus, Johan August Arfwedson és
Jöns Jacob Berzelius izolálta 1817-ben, a Stockholm
környéki szigetvilágban található Utö bányából kitermelt ércből. Bár nevét a görög kő (lithos) szó után kapta, valójában
a legkönnyebb szilárd elem, ennek is köszönhető, hogy a belőle készített akkumulátorok viszonylag könnyűek (persze azért ebben,
vagyis az energiasűrűség terén még van hova fejlődni, ahogy azt
látni fogjuk).
A lítium előszeretettel adja le a külső elektronját, ezáltal egyszeresen pozitív töltésű lítiumionná alakul. Ezt a tulajdonságát
használta ki az 1970-es években Stanley Whittingham (az egyik
idei díjazott), aki megalkotta az első működőképes lítiumos akku-
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mulátort). Néhány évvel később John Goodenough megduplázta
az akkumulátor kapacitását, ezzel létrehozta az első, a gyakorlatban is hasznosítható lítiumos tölthető elemet. Ezt tetőzte be 1985ben Josino Akira (mindhárman Nobel-díjat kaptak), aki kiküszöbölte a rendszerből az elemi jódot, és immár tisztán jódionokkal
üzemelt az akkumulátor.

Akkumulátort fejlesztő olajcég
A fejlesztés hatása beláthatatlan. Általában bele sem gondolunk,
hogy hány eszközünk működése lehetetlenülne el, ha nem lenne
képes villamos energiát tárolni. Nem lennének mobiltelefonok
(vagy legalábbis lítiumion-akkumulátor nélkül sokkal nehezeb-

zöldkörnyezet
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bek és kisebb kapacitásúak lennének), nem létezhetnének nagy
kapacitású akkumulátorral szerelt laptopok, elektromos autók,
nem tudnánk tárolni a megújuló energiaforrások (például a szélés naperőművek) által megtermelt energiát. Kijelenthető, hogy
energiatárolók (például akkumulátorok) nélkül teljesen reménytelen lenne a fosszilis energiahordozók részarányának mérséklése
az energiatermelésünkben.
A lítiumos akkumulátor kifejlesztése nem volt egyszerű. A kezdeti konstrukciók gyakran lettek zárlatosak, és olyan sokszor
ütött ki tűz a laborban, hogy a tűzoltók már azzal fenyegetőztek,
hogy a kutatókkal ﬁzettetik meg azokat a speciális vegyi anyagokat, amelyeket a lítiumtüzek oltásakor használnak. Whittingham
az 1970-es években az Exxon olajcégnél dolgozott, és ők ﬁnanszírozták a később elektromos autókba is beépíthető akkuk fejlesztését. Tették ezt azért, mert a hetvenes évek olajválságaiból tanulva
elkezdtek felkészülni az olajmentes jövőre.

Ha nem lennénk képesek tárolni a villamos energiát, nem
létezhetnének nagy kapacitású akkumulátorral szerelt mobiltelefonok, laptopok, elektromos autók, nem tudnánk tárolni
a megújuló energiaforrások által megtermelt energiát.

A nyolcvanas évek elején az olaj ára – a későbbi történések fényében sajnálatosan – esni kezdett, az Exxon bevételei is csökkentek, és bezárták az akkumulátorfejlesztő részlegüket. A lítiumionakkumulátor fejlesztése nem állt meg, de lelassult. Mára azonban
bizonyította a benne rejlő lehetőségeket, és meghatározta az energiatárolást érintő fejlesztések egyik fő irányát.
„A lítiumion-akkumulátor valóban fordulópontot jelentett az
energiatárolásban, hiszen még jelenleg is ez az az akkumulátortípus, amely megfelelő energiasűrűséget képes biztosítani ilyen kis
méretben is. Ez az akkumulátor tette lehetővé a nagy kapacitású elektromos járművek elterjedését is – mondja Ladányi József,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos
Energetika Tanszékének docense. – Ma már kétségtelen, hogy ez
az akkumulátor olyan innováció volt, amely jelentős elmozdulást
jelentett az elektrokémiai energiatárolás területén.”

A jövő a vanádiumé?
Mindez nem jelenti azt, hogy a lítiumion-akkumulátorok az elképzelhető legjobb (vagyis leghatékonyabb, legolcsóbb és legkörnyezetkímélőbb) elektrokémiai energiatároló megoldások lennének.

Számos irányban folynak a kutatások, amelyek más anyagok,
más technológiák alkalmazásával igyekeznek meghaladni a mai
lítiumion-akkumulátorok képességeit, bár jelenleg még nem került kereskedelmi forgalomba egyetlen olyan akku sem, amely
alapvetően előnyösebb lenne a lítiumionos megoldásnál. Ennek
ellenére sok hír szól arról, hogy az akkumulátorok gyártásához
használt anyagok kitermelése meglehetősen környezetszennyező,
illetve a lítiumtechnológia kapacitása sokáig már nem növelhető
– paradigmaváltás nélkül. Ez valószínűleg új anyagok alkalmazását teszi szükségessé a jövőben.
Ladányi József szerint ez az új anyag talán a vanádium lesz. Ma
még ugyan drágább a vanádiumos akkumulátor, mint a lítiumos,
de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy tíz évvel ezelőtt még
az utóbbi is lényegesen drágább volt a mai árszintnél. Hatalmas kiterjedésű vanádiummezők ismertek, ezért jó ideig nem lehet gond
a szükséges alapanyag pótlása, és a vanádium kiválóan ötvözhető
az acéllal. Nem ok nélkül alkalmazza a vanádiumot most is előszeretettel az autóipar. Ha vanádiumot ötvöznek az autók karoszszériájába, azzal erősebbé és könnyebbé tehetik a szerkezetet.
„A lítiumos akkumulátortechnológiában manapság már a határokat feszegetjük. Ez azt jelenti, hogy hamarosan már csak
az akkumulátorok méretének növelésével lehet növelni a kapacitást, vagyis az akkumulátorban tárolható energia mennyiségét.
Minden fejlesztés végső célja a technológiai elvi maximum elérése.
Az más kérdés, hogy a maximum mennyiben érhető el a jelenlegi
technológiai és tudományos lehetőségek, illetve a gazdaságossági
körülmények közepette” – magyarázza a docens.
A jelenlegi technológiát használó lítiumionos akkuk energiasűrűsége már nemigen növelhető. A világban rengeteg kutatócsoport dolgozik ezért azon, hogy új technológiák felfedezésével
egyszerre növeljék az akkuk kapacitását és csökkentsék a méretét.
Ez az elektromos autók tényleges hatalomátvétele szempontjából
alapvető jelentőségű lépés lenne. Napjainkban a Tesla Model S
típusa a kereskedelmi forgalomban kapható legnagyobb energiakapacitású elektromos jármű, amelynek átlagos hatótávolsága
maximum 600 kilométer. Ez már összemérhető a benzines vagy
dízeles kocsikéval, de kiemelkedőnek azért nem nevezhető.
Ugyanakkor – az akkuk viszonylagos könnyűsége ellenére –
még most is az energiatároló egységek foglalják el az elektromos autók tömegének jelentős részét. A Tesla Model S nagyjából
2000 kilogrammos összsúlyának több mint a negyedét az akku teszi ki. A legtöbb elektromos autóban az akku jószerével a teljes alvázat elfoglalja, erre építik rá a karosszériát. Ebből fakadóan a mai
tervezésű autókban gyakorlatilag lehetetlen cserélni az akkumulátort (anélkül, hogy apró darabokra szednénk a kocsit). Ez igen
nagy probléma, merthogy kizárja az akkumulátorcserés energiafeltöltés lehetőségét.

Átkozott töltési idő
Az elektromos autók további hátránya a fosszilis üzemanyagot
égető társaikhoz képest az, hogy a töltésük nemcsak néhány percig tart – ahogy azt a benzinkutaknál megszokhattuk –, hanem
néhány óráig. Még a gyorstöltő állomásokon is hosszadalmas procedúrát jelent, ha teli kívánjuk tölteni az akkut, az otthoni hálózaton pedig egy egész éjszakán át tart (és a Tesla a legjobb akkuval
rendelkező típus, a többi márka töltése ennél jóval lassabb lehet).

zöldkörnyezet

2019. november

innotéka
inn

37

lítiumion-akkumulátor, tárolókapacitás, töltési sebesség, szivattyús-tározós erőmű, hidrogén

elektromos meghajtó modul
beépített töltő

elektromos meghajtó modul
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„A töltés sebessége nemcsak az akkumulátor energiasűrűségétől függ (bár az elektrokémiai átalakulás sebessége is jelentősen
hat rá), hanem sokkal jobban korlátozza azt az otthoni villamos
hálózat rendelkezésre álló teljesítménye. Ma Magyarországon azért
sem cserélhetnénk hirtelen a gépkocsipark felét elektromos meghajtású járművekre, mert nem bírná el ezt a hatalmas energiafelvételt
a villamosenergia-hálózat – ﬁgyelmeztet Ladányi József. – A háztartási fogyasztók villamos hálózatát egyszerűen nem arra tervezték,
hogy autógyorstöltőket üzemeltessenek róluk. Mindehhez meg kellene erősíteni a teljes villamos hálózatot. A helyzetet tovább nehezíti,
hogy ez a jelentős áramfelvétel nem elosztva, egyenletesen jelentkezne a nap folyamán, hanem sztochasztikusan, kiszámíthatatlanul.”
Nem is az esti, lassú töltések jelentik a fő problémát, mert arra
fel lehet készülni. Nagyobb kihívás, amikor olyan helyzet van (például esik az eső, és az emberek inkább mennek autóval), ami miatt
egyszerre többen használják az autójukat, és napközben akarják
mindannyian tölteni őket a városok csomópontjaiban.
Kevesen tudják, de az elektromos járműveknek már volt egy
fénykoruk, az előző századfordulón (mielőtt kiszorították volna
őket a szélvész gyorsasággal fejlődő olajalapú motorok). Egy londoni busztársaság például elektromos buszokat használt, amelyek
időről időre begurultak a garázsba, ahol a szerelők néhány csavar
elforgatásával pár perc alatt kicserélték az akkumulátoraikat, és
már mehettek is vissza a forgalomba. Mindenkiben, aki ismeri
a ceruzaelemet, felmerülhet, hogy miért nem használunk cserélhető akkus autókat. Nos, az ötlet egyszerűbben hangzik annál,
mint amennyire megvalósítható.
„Természetes, hogy az akkucsere egyike a hosszas töltési idő
kiküszöbölésére adható ötleteknek. De ez további kérdéseket is felvet. Vajon kié ilyenkor az akkumulátor? Ha mindenkinek van sajátja, azt miért adná oda másoknak? Ha viszont központi, bérelhető
akkumulátorokkal szerelnék az autókat, ahogy a gázpalackokat is
cseréli az ember, akár működőképes is lehetne ez a megoldás. Azt
is ﬁgyelembe kell venni, hogy ezek egyenáramú akkumulátorok, így
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a biztonságosság is fontos szempont kell, hogy legyen. Az ötlet azonban nem kivitelezhetetlen, csakhogy jelenleg semmiféle keretrendszer nem áll rendelkezésre hozzá.”
Vagyis jelenleg sem a gazdasági, sem a jogi, sem a logisztikai,
sem a technikai feltételek nem adottak egy akkumulátorcserélő
szolgáltatás beindításához. Pedig nyilvánvalóan ez a módszer közelítené meg legjobban a belső égésű motorokat használó járművek üzemanyag-utántöltési idejét.

Ha nem fúj a szél
A megújuló energiaforrásokból származó energia volatilitása, azaz változékonysága (hiszen nem mindig fúj a szél, és nem mindig
süt a nap) kezelendő probléma a megújulók egyre nagyobb részaránya miatt. Minden időpillanatban ugyanannyi energiát kell
termelni, mint amennyire igényt tartanak a fogyasztók. Amenynyiben energiatöbblet jelentkezik a hálózaton, vagy az erőműveket kell visszaszabályozni, vagy a többletenergiát kellene tárolni. Előbbi a megújuló energiaforrások esetén ma még kevésbé
megoldható. Mit lehet tenni? A megoldást a minél hatékonyabb
energiatárolás jelenti.
Magyarországon a szélerőművek legnagyobb beépíthető kapacitása 300 megawatt. Ennek maximalizálására éppen azért van
szükség, hogy a villamosenergia-rendszer irányítója kezelni tudja az adott esetben hirtelen jelentkező teljesítménykiesést vagy
-többletet a szél változásából adódóan. Jóllehet az időjárás-előrejelzések egyre pontosabbak – és furcsa módon az áramtermelés
és a meteorológia mind szorosabb kapcsolatba kerül, ahogy fokozatosan mégis egyre nagyobb teret nyernek a megújuló energiaforrások –, az időjárás azonban mindig is kiszámíthatatlan marad.
Márpedig az energiaellátásban semmit sem szeretnek kevésbé,
mint a kiszámíthatatlanságot.
Ám az sem előnyös, ha szélcsend miatt nagy teljesítmény esik
ki a rendszerből, hiszen a hiányt a piacról kell eseti jelleggel meg-
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vásárolni – ami nem olcsó. Vagyis biztosítani kell a folyamatos
energia-utánpótlást. Adja magát az ötlet, hogy amikor túlzott
mennyiségű villamos energia termelődik, akkor elraktározzuk a felesleget, majd amikor hiány van, visszatápláljuk a rendszerbe. De
vajon melyik energiatárolási módszer erre a legalkalmasabb?
„A szélerőművek vagy a napenergiát hasznosító erőművek, háztartási méretű kiserőművek megjelenésével és elterjedésével elkerülhetetlen lesz hosszabb távon, hogy energiatárolók létesüljenek
– mondja Ladányi József. – A háztartási léptékben megtermelt energiát az elektrokémiai akkumulátorok raktározhatják el, nagy léptékben pedig a szivattyús-tározós erőművek jelenthetik a megoldást.”
A Tesla – az elektromos autók területén kifejlesztett akkutechnológiát hasznosítva – otthoni használatra is kínál falra szerelhető akkumulátorokat. Ezeket folyamatosan töltik a napelemek,
és áramszünet esetén amolyan szünetmentes tápként is funkcionálhatnak. A hálózati szolgáltatás kimaradása esetén – cég ígérete
szerint – akár egy hétig is elláthatják energiával a lakást, ha folyamatosan töltődnek a napelemekből.
Ezek azonban igen költségesek, ezért aztán nem valószínű,
hogy a közeljövőben elterjedhetnének Magyarországon. Sokkal
reálisabbnak tűnik a nagy léptékű nap- és szélerőművek, valamint
a hozzájuk kapcsolódó szivattyús víztározók építése. Ladányi József szerint Ausztriában nem azért üzemel több szélturbina, mert
ott többet fúj a szél, hanem azért, mert nekik több szivattyústározós erőművük van (nálunk egy sincs). Magyarországon több
potenciális helyszín is lenne szivattyús-tározós erőmű építésére,
ám ezek többsége nemzeti parkban, környezetvédelmi területen
fekszik, így társadalmilag és környezetvédelmi szempontok miatt
kevésbé támogatott a megépítésük.
E cikk szerzője járt olyan osztrák-alpokbeli vízi erőmű bemutatótermében, amelyhez két, jelentősen különböző tengerszint feletti

magasságba épített víztározó kapcsolódott. A víztározókat csövek
kötötték össze. A vízerőműben megtermelt áram segítségével felszivattyúzták a vizet a felső tározóba – ezzel gyakorlatilag helyzeti
energiát tároltak el benne. Amikor nyaranta csökken az erőművet
tápláló folyó vízhozama, a kieső energiatermelést a felső tározóból
kiengedett víz mozgási energiájával pótolják.
Ladányi József véleménye szerint nagyon hiányzik a magyarországi megújuló energiaforrások hasznosíthatóságához a szabályozhatóság. Márpedig a szabályozhatóság energiatárolási megoldásokat feltételez. Az előrejelzések szerint a jövőben három nagy
energiatároló irányvonal válik dominánssá. Az egyik a szivattyústározós erőmű, a másik továbbra is az akkumulátor (vagyis az
elektrokémiai energiatárolás) lesz, bár a technológiájuk jelentősen
különbözhet a ma ismert megoldásoktól.

A tiszta elektrolízis
A harmadik irányvonalról eddig még nem esett szó. Ennek alapja
a hidrogén vagy a különféle szintetikus gázok. Vagyis a megtermelt
villamos energia segítségével hidrogént vagy szintetikus gázokat
állítanak elő (például elektrolitikus vízbontással vagy más elektrokémiai reakció segítségével). Így már nagy energiatartalmú anyag
jön létre, amelyet jóval könnyebb tárolni, mint a – szó szoros és átvitt értelmében is – megfoghatatlan áramot. Később, amikor szükség lesz az energiára, egészen egyszerűen el lehet ezeket a gázokat
égetni, és visszanyerni a betárolt energiát.
Az energia visszanyerése történhet közvetlenül is (vagyis például a gáz elégetésével nyerünk hőt), de vissza is alakíthatjuk
árammá, például energiacellákon keresztül. A hidrogén energiahordozóként való hasznosításának különös előnye, hogy égésekor nem szén-dioxid keletkezik, hanem víz, amely nem növeli
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az üvegházhatást. Az áram segítségével előállítható szintetikus
gázok rövid szénláncú szénhidrogének lennének, amelyeket be
lehetne táplálni a földgázhálózatba, és onnan a hagyományos módon hasznosítani.

Az energiatárolás egyik módja, hogy a megtermelt villamos
energia segítségével hidrogént vagy szintetikus gázokat állítanak
elő, az energia visszanyerése történhet a gáz elégetésével, de
vissza is alakíthatjuk árammá, például energiacellákon keresztül.
A hidrogén elégetésének előnye, hogy égésekor nem szén-dioxid
keletkezik, hanem víz, amely nem növeli az üvegházhatást.

Gyakran felmerül a nagy léptékű villamosenergia-tárolás egyik
alternatívájaként a lendkerekes energiatárolás is, amikor hatalmas
és nehéz kerekeket hajtanak meg, amelyek tehetetlenségük miatt
nem képesek azonnal megállni, amint az őket hajtó energiaforrás

elapad (gondoljunk csak a lendkerekes kisautókra). Az ilyen óriási
és végeláthatatlanul pörgő kerekek elméletben alkalmasak lehetnek arra, hogy a megforgatásukra használt energia jelentős részét
ezután egy dinamót hajtva visszaalakítsák elektromossággá. Ladányi József úgy véli, hogy biztonsági megfontolásból nem feltétlenül
jelentenek ideális megoldást, mert éppen biztonsági szempontok
miatt csak bunkerszerű építményekben valósíthatók meg.
Jóllehet az akkumulátorokra hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint kis méretű – legfeljebb járműveket ellátó – eszközökre.
Csakhogy ez nem lesz feltétlenül így a jövőben. Már hazánkban is
működik három kísérleti jellegű projekt, amelyekben néhány tíz
megawattos kapacitású energiatárolás folyik – mégpedig elektrokémiai megoldással. Tehát igenis lehet nagyobb léptékben üzemelő akkumulátorokat is készíteni.
„A megújuló energiatermelésünk sem centralizált, hanem elosztott – mind földrajzi értelemben, mind a villamosenergia-rendszerhez való kapcsolódási pontjait illetően. Ha a háztartási méretű,
illetve kiserőművek mellé is telepítenénk lítiumion-akkumulátorokat, akkor az egész országra vetítve jelentős mértékű energiatároló
kapacitást kapnánk összesen – vélekedik Ladányi József. – Nem lesz
centralizált a villamosenergia-termelésünk a jövőben sem, egy-két
nagy erőművet leszámítva. Egyértelműen látszik, hogy az elosztott
villamosenergia-termelés már itt van, és csak tovább fog terjedni.
Például a Magyar Villamos Művek több mint száz naperőművet
épít jelenleg. A megújulók hektikus termelése mellé energiatároló
kapacitásra van szükség.”
Jelenleg Magyarországon nincs előírva, hogy a háztartási méretű kiserőművekhez kötelezően be kell építeni tárolókapacitást
is. Németországban viszont minden második napelemes kiserőmű mellé a fogyasztó energiatároló egységet is telepít. Ezzel a fogyasztó nemcsak a villamos energia árát minimalizálja – hiszen
akkor tudja felhasználni a megtermelt és betárolt energiát, amikor
a legelőnyösebb neki –, de így a villamos hálózat túlzott igénybevétele, végső soron a szolgáltatói hálózatfejlesztési ráfordítások is
csökkenthetők. 

Ha a felhasználó napelemes kiserőműve mellé energiatároló egységet is telepít, nemcsak a villamosenergia árát
minimalizálja – hiszen akkor tudja felhasználni a megtermelt és betárolt energiát, amikor a legelőnyösebb neki –, de
a villamos hálózat túlzott igénybevétele, végső soron a szolgáltatói hálózatfejlesztési ráfordítások is csökkenthetők.
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Mesterséges Intelligencia M
Kiválósági Központ alakul
A Digitális Jólét Program keretében 2020-ban alakul
meg a SZTAKI vezetésével a Mesterséges Intelligencia
Kiválósági Központ (AI National Lab), melynek tagjai
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóintézeteiből
és felsőoktatási intézményekből kerülnek ki.

inderről Palkovics László innovációért és
technológiáért felelős miniszter beszélt az
október közepén megrendezett kétnapos Infotér
Konferencián. Az AI National Lab elsődleges feladata a mesterséges intelligencia (Artiﬁcial Intelligence; AI) témában induló és folyamatban lévő
alap- és alkalmazott kutatások szervezése, koordinálása, valamint az európai AI Excellence Centerek
munkájában való részvétel is. Monostori László,
a SZTAKI igazgatója az új intézmény létrehozásával kapcsolatban arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy
hagyományaikra, valamint a mesterséges intelligencia kutatásában és alkalmazásában elért eredményeikre támaszkodva örömmel vesznek részt
a munkában. Palkovics László miniszter a konferencián arra is kitért, hogy a 200 tagú MI Koalíció egyéves működésének eredményeire építve elkészült
az MI-akcióterv, melynek kiemelt célja, hogy áttörést érjen el a mesterséges intelligencia társadalmi
tudatosításában. Ennek megfelelően – skandináv
mintára – 100 ezer ember részére MI-alapozó kurzust indítanak, és állandó kiállítás is nyílik a Csodák
Palotájában a témában. A konferencián elhangzott
az is, hogy létrejön a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, amely megteremti a felhasználás feltételeit,
azonosítja az érdekelt szereplőket, továbbá támogatja az adatpiac kiépítését és működését. 

Átrendezheti a turisztikai ágazatot a VR
A virtuális valóság ugyan még nem változtatta meg jelentősen a turisztikai iparágat,
azonban a benne rejlő potenciált ismerve
a közeljövőben képes lehet erre. A Roland
Berger stratégiai cég tanulmánya azt járta
körbe, milyen területeken képes többletszolgáltatást nyújtani az utazók számára a VR.

szolgáltatásaikat. A Roland Berger szerint a legnagyobb kihívást
a VR-alkalmazások ügyfelekhez való eljuttatása jelenti, mivel
kevés VR-készülék van még a piacon, éppen ezért a gyártó vállalatoknak érdemes felkészülniük arra, hogy a virtuális valóság
nemsokára tömegtermék lesz. 

A

virtuális valóság (virtual reality; VR) már az utazás tervezési szakaszában is hasznos lehet, ugyanis az utazók a hagyományos
információgyűjtés mellett a technológia segítségével valódi inspirációt meríthetnek a lehetséges célpontokról – mutat rá az egyik lehetséges területre a tanulmány. Messzi célpontok esetében az utazást is megkönnyítheti a virtuális valóság, a turisták a hosszú repülőút alatt ki tudnak kapcsolódni, és szórakozva gyorsabban telik
az idő. A VR az utazás helyszínén is segítséget jelenthet: a szállodák
a virtuális valóságon keresztül mutathatják be szolgáltatásaikat
vagy a környék látnivalóit, a múzeumok, történelmi helyszínek,
turisztikai célpontok pedig teljesebbé tehetik az élményt azáltal,
hogy szórakoztató és információs tartalmakon keresztül ismertetik
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Szerző: Bencze Áron

Digitalizáció

– a sport forradalma
A fejlett informatikai megoldások napjainkra jószerével átírták az egyéni és
a csapatsportok világát. Az okoseszközök segítségével nemcsak sokkal hatékonyabban tudjuk mérni a teljesítményünket, de fizikai képességeink határát is
képesek vagyunk folyamatosan feszegetni. Vajon a jövő olimpikonjait egyre
inkább a digitalizációs megoldások repítik a győzelem felé?

M

íg néhány százezer évvel ezelőtt őseink elsősorban
az életükért vagy éppen a zsákmány megszerzéséért futottak kilométereket a vadonban, addig
az ókori görögök már isteneik iránti hódolatukat fejezték ki a négyévenként megtartott sportversenyekkel,
a 20. századtól elsősorban az egészséges életmód került a testmozgás fókuszába. A felmérések szerint az Európai Unió polgárainak
több mint fele sportol rendszeresen, a társadalomban betöltött
szerepét a hétszázezernél is több sportklub jelenléte is kiválóan
bizonyítja. A napjainkra egyre inkább meghatározóvá váló digitális technológia nyújtotta lehetőségek azonban egy teljesen új
fejezetet nyitottak mind az élsportban, mind a szabadidős tevékenységek világában. Az átalakulás ráadásul egyaránt érintette
az edzések, a versenyek, az adatelemzések és a sportközvetítések
területét, a népszerű online felületeknek köszönhetően pedig még
a klubok és szurkolóik kapcsolatára is hatott.
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Középpontban a teljesítmény
Alig két évtizede a vezető sportágakban a nagy riválisok vagy éppen
a sportolók saját technikájának elemzése még videófelvételekről
történt. Bevett gyakorlat volt az is, hogy az edzői stáb egyik tagja személyesen utazott külföldre, hogy a helyszínen térképezze
fel az ellenfelet. Mára ezek a módszerek elavulttá váltak, ahogy
a mágnestáblán a bábuk tologatása is a taktikai értekezleten. Az új
edzői generáció tablet nélkül már egy lépést sem tesz; a fejlett informatikának és az azonnali adatelemzésnek köszönhetően minden részlet a rendelkezésükre áll egy játékosról vagy csapatról.
A népszerű labdajátékok élcsapatainál a legfontosabb kritérium, hogy a játékosok teljesítményét sérülésmentesen növeljék. Ehhez azonban folyamatosan kontrollálni kell a mozgásukat, mérni,
elemezni és feldolgozni az eredményeket. A sportolók által viselt,
részben az öltözetbe integrálható okoseszközökre már számos al-
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kalmazást fejlesztettek, amellyel mérhetik a teljesítményt és a ﬁzikai állapotot. Ezek az okoseszközök a szenzortechnika nyújtotta
lehetőségek jóvoltából egyre könnyebben viselhetők mozgás közben is, és gyakorlatilag úgy működnek, mint a miniszámítógépek.
A pulzusmérésre szakosodott ﬁnn Firstbeat Technologies több
európai élcsapattal dolgozik együtt. A módszerük egyik eleme,
hogy a játékoskeret tagjai minden reggel kitöltenek egy kérdőívet,
egyebek között arra kell válaszolniuk, hány órát aludtak, mennyire
érzik magukat ﬁttnek. Ezután regenerációs méréseket végeznek
el rajtuk pulzuspántok segítségével. A ﬁzikai felkészítésért felelős
stáb azonnal elemzi az eredményeket, összevetik a korábbi adatokkal, majd három csoportra osztják a keretet. Ennek megfelelően a társaság egyik része a megszokott mennyiségű edzésmunkát
végzi el, a többiek meg nagyobb vagy éppen könnyített terhelést
kapnak, és még az is előfordulhat, hogy a fáradt sportolót hazaküldik pihenni. A döntésnek kizárólag racionális okai vannak, hiszen
a fáradtság miatti izomsérülés következménye akár két-három hónapnyi kényszerpihenő lehet.
Egy másik új módszer szerint a sportolóknak alvás előtt egy tapaszt kell felhelyezniük a testükre, amely az összes élettani adatot
továbbítja az erőnléti stábnak. A játékosok mérkőzéseken mutatott
teljesítménye is folyamatos kontroll alatt van: a GPS-jeladóval felszerelt mellény minden mozgásadatot rögzít, méri a többi között
a futóteljesítményt, hogy hogyan gyorsulnak és lassulnak a játékosok, hány irányváltás történik, a sportolókat egyenként követő kamerával pedig azt rögzítik, hány párharcot nyer meg a játék során,
mekkora a passzhatékonysága és hány kulcspassz fűződik a nevéhez a támadásokban. Az élcsapatoknál a videoalkalmazások és
egyéb mutatószámok elemzésével személyre szabott edzésterveket

dolgoznak ki a stábtagok, tovább növelve az egyéni és a csapatszintű
hatékonyságot. A személyre szabás kiterjed a megfelelő étrend öszszeállítására, egyes enzimek szinten tartására is, és a mennyiségi
munka helyett mindinkább a minőségire helyeződik a hangsúly.

Adatok a felhőben
Az egyre nagyobb pénzt mozgató élsportnak köszönhetően
a sportanalitika napjainkra az informatikában önálló iparággá
nőtte ki magát. A világ vezető integrált vállalatirányítási rendszerét kínáló SAP végzi az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságnak,
a McLaren Formula–1-csapatának és a német futballválogatottnak az adatelemzéseit. A piacon jelen lévő, komplex megoldásokat
nyújtó vállalkozások számára egyszerre presztízs és sokmilliárdos
üzlet a nagy sporteseményeken való részvétel. A vitorlás hajók világbajnokságán is felhasznált SAP által fejlesztett Hana nevű felhőalapú alkalmazás több millió adatot képes valós időben analizálni.
A hajók koordinátáiról, a meteorológiai adatokról, a szél irányáról
és erejéről GPS-n keresztül érkeznek az adatok, és a csapatok ezek
alapján hozzák meg döntéseiket. Mindez azt is jelenti, hogy a technikai sportok versenyei már arról is szólnak, hogy a rendelkezésre
álló adatok alapján ki hoz jobb döntéseket a kiélezett szituációkban. Az adatbázisban található különféle statisztikai és versenyre
vonatkozó számadatok az egyre színesebb graﬁkai megoldásokkal
még a közvetítést is érdekesebbé tudják tenni.
A technikai fejlődés az edzőtermek világát is elérte. Idén év
elején formabontó kihívást hirdetett meg Budapesten a Springday
Health Club, mely egyszerre ötvözte a virtuális valóság és a hagyományos edzésmódszereit. Az „Evezzük át az Óceánt” program

A népszerű labdajátékok élcsapatainál a legfontosabb kritérium, hogy a játékosok teljesítményét sérülésmentesen növeljék. Az okoseszközök könnyen viselhetők mozgás közben is, és miniszámítógépekként
működnek. A ﬁzikai felkészítésért felelős stáb azonnal elemzi az eredményeket, és eldönti melyik sportoló végezheti a megszokott mennyiségű edzésmunkát, kap könnyített terhelést, vagy pihennie kell.
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nyét, és az appalikáció letöltése után bárki bárhonnan láthatta
a pillanatnyi ranglistát. Az 51 napig tartó kihívás több mint száz
résztvevőt vonzott, és az eredeti 5200 kilométeres távot már a félidő előtt sikerült elérni, a kihívás végén pedig 12 ezer kilométert
eveztek le a felhasználók.

Alternatíva az amatőröknek is
A ma már mindennapos használati tárgynak számító okoseszközöknek komoly hatásuk van a tömegsportokra és az amatőrök
edzésmódszereire is. Miután a futás a legnépszerűbb szabadidősportág, megannyi alkalmazást fejlesztettek hozzá. Az egyre összetettebb technológiát használó okosórák és -karkötők segítségével
néhány perccel az edzés után már a telefonon olvasható az aznapi aktivitás. A felhasználók nyomon követhetik, miként változott a pulzusuk futás közben, kilométerre lebontva visszanézhetik
a sebességüket és a terep szintkülönbségét, sőt még az elégetett
kalóriák számáról is kaphatnak információkat. Mind több ingyenes alkalmazás motiválja a felhasználót, futás közben beszél is
hozzánk, információkat közöl a mozgásról, ráadásul a mások által
elmentett útvonalon is futhatunk, vagy éppen versenyezhetünk
a barátainkkal, és az eredményeket meg is oszthatjuk velük.
A telefonos applikációk egyfajta magánedzőként is megállják
a helyüket. Néhány adat megadása után komplett edzéstervekkel
segítik a felkészülést egy-egy amatőr versenyre. A szintén ingyenes
Strava program ﬁgyelme még a futócipőben megtett kilométerek számára is kiterjed, és időben jelzi, ha a lábbeli cserére szorul.
Az egyre népszerűbb Zombies, Run! alkalmazás játékélménnyel
ötvözi a sportot. A feladat: megszökni a zombik elől, és eljuttatni
az ellátmányt egy célszemélyhez. A küldetések során a résztvevők
futnak, készletet gyűjtenek, majd kézbesítik azt. Az app első négy
küldetése ingyenes, utána hetente lehet újakat megnyitni. Az applikációk zöme a futás mellett a biciklizést, úszást és síelést is támogatja, a GPS-es mód pedig bárhol követ minket.
A technikai innováció eredményeképpen a legkorszerűbb protézisek a végtagjukat elvesztők számára kínálnak valós alternatívát. Lukoviczki Rékát elsősorban Robotlányként ismeri a hazai
futóközösség, a 26 éves újkígyósi lány néhány évvel ezelőtt egy
autóbalesetben veszítette el egyik lábát térd felett. A felépülés
rendkívül hosszú volt ugyan, azonban szerencséjére egy művégtagokkal foglalkozó cégtől termékmodellként egy húszmillió forintot érő protézist kapott. A műláb egy applikáció segítségével
is irányítható, ami annyit tesz, hogy szabályozható, milyen típusú
mozgást kíván folytatni, például lépcsőn is tud fel-le közlekedni.

Az egyre nagyobb pénzt mozgató élsportnak köszönhetően
a sportanalitika az informatikában önálló iparággá vált, komplex
megoldásokat nyújtó vállalkozások számára egyszerre presztízs
és sokmilliárdos üzlet a nagy sporteseményeken való részvétel.
A technikai sportok, mint például a vitorlázás vagy a Formula–1,
már arról is szólnak, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján
ki hoz jobb döntéseket a kiélezett szituációkban.

technológiai alapját a SkillRow evezőgépek és a Technogym felhőalapú háttértámogatása jelentette. Az élményt tovább fokozta,
hogy a gépekkel szemben kihelyezett plazmatelevízión egy evezős
versenypálya jelent meg, követve a résztvevők valós teljesítményét, ráadásul a látványban az események külső szemlélői is részesülhettek. A felhőalapú technológia az adatok nyomon követését
segítette elő: pontosan mérte a rendszer a versenyzők teljesítméElőrébb jár a technológia

„Az okoseszközök hatására egyre többen mozognak Magyarországon, tavaly a Mozgás Éjszakáján például azt mértük, hogy egy év
alatt a szabadidő-sportolók körében 47-ről 49 százalékra emelkedett az okoseszközöket használók száma” – mondta Irmai István,
a Testnevelési Egyetem docense a digitalizáció sportban betöltött szerepéről szóló kerekasztal-beszélgetésen. A docens hozzáfűzte:
„Azt is fontos lenne elsajátítani, hogy pontosan miben lehet hasznunkra a digitalizáció, hogyan segíthet a teljesítményfokozásban,
az eredmények elérésében. Az okoseszközök ugyanis sokkal több adatot továbbítanak nekünk, mint amennyit legtöbben képesek
vagyunk feldolgozni és helyesen értelmezni.” Irmai a beérkező adatmennyiség nagyságát érzékeltetve úgy fogalmazott, még egy egyszerűbb, ciklikusabb sportág – például a kajak – esetében is 10-12 órányi adat halmozódik fel egy sportolóról egy egyórás edzés alatt.
A Testnevelési Egyetem docense a digitalizáció elterjedésének egyik pozitív hatásaként említette meg, hogy a maratoni versenyeken
a futók 60-65 százaléka jóval egyenletesebb teljesítményt nyújt a táv során, s az erejük beosztásának köszönhetően kevesebben „halnak
meg” a végére, mint korábban. Tény, hogy a technika jelenleg még előrébb jár, mint az a tudomány, amely az eredményeket felhasználja.
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a gyepgondozás. Napjainkban a stadionok által kínált élménycsomagnak a megszokott, otthoni környezettel kell felvennie
a versenyt, ebben segít a sportesemények szinte minden részletére
kiterjedő statisztikák és adatok bemutatása. A szurkoló már nemcsak a televízióban, hanem a helyszínen is követheti, milyen erős
szervát ütött a teniszjátékos, hány tenyeres nyerője volt az első
szettben, vagy milyen hatékonysággal védte a szezonban a heteseket az ellenfél kézilabdakapusa. A technikai sportok esetében
pedig századmásodperc pontossággal lehet követni a járművek
sebességét minden körben.
A közösségi oldalak térhódításával a klubok előtt is új lehetőség
nyílt a szurkolói elkötelezettség mélyítésére és a közösségépítésre. Míg a kilencvenes években a kocsi hátsó ablakában kiaggatott
szurkolói sálakkal tudták megmutatni fanatizmusokat a drukkerek, addig ma már a közösségi média felületein található szurkolói
csoportokhoz való csatlakozással is. A két legnépszerűbb spanyol
futballklubnak, a Barcelonának és a Real Madridnak több mint
100 millió követője van a Facebookon, míg a világ egyik legnépszerűbb egyéni sportolója, a teniszező Roger Federer bejegyzéseire közel 15 millióan kíváncsiak. Ezeket a szimpatizánsokat folyamatosan
érdekes videókkal és képekkel szolgálják ki, emellett rendszeresen
játékokkal, nyereményekkel és akciókkal aktivizálják őket. Nem véletlenül, hiszen jelentős a gazdasági hatásuk ezeknek az akcióknak:
még többen vásárolnak jegyet a mérkőzésekre, újabb és újabb relikviákat lehet eladni. A világ bármely pontjáról elérhető webshopok
forgalma összehasonlíthatatlan a hagyományos üzletekével.
És hogy egy magyar példával zárjuk összeállításunkat: egy baráti bolondozásból az ország legkedveltebb labdarúgásról szóló
diskurzusának platformjává vált néhány év alatt a TrollFoci. Tagjai
kép- és videószerkesztő programok segítségével tartanak görbe
tükröt a magyar futball szereplői elé. A sikereket meglovagolva
már átlépték a virtuális kereteket, és több könyvet adtak ki történeteikről. A 30 alatti korosztályban szinte mindenki hallott róluk,
függetlenül attól, hogy tudják-e mi az a les, vagy hogy hány percig tart egy focimeccs. 

Az okoseszközöknek komoly hatásuk van a tömegsportokra
és az amatőrök edzésmódszereire is. A telefonos applikációk
egyfajta magánedzőként is megállják a helyüket. Néhány adat
megadása után komplett edzéstervekkel segítik a felkészülést
egy-egy amatőr versenyre.

A rendszer egyebek között lépésszámlálásra is alkalmas. A Suhanj!
Alapítvány önkéntese sportoláshoz egy másik, speciális protézist
használ, melyet csak aktív izommunkával lehet működtetni, néhány hónapja pedig már úszni is elkezdett, és tervei között szerepel a paralimpián való részvétel. A bionikus műkarok esetében
már a mesterséges intelligencia is segíti a fejlesztéseket: az eszközbe beágyazott algoritmusok felhasználásával arra is meg lehet
tanítani a protézist, milyen izommozgás-észlelésnél milyen mozdulatot hajtson végre. Az új technológiákkal felvértezett művégtagok egyelőre luxuscikknek számítanak világszerte, pedig csak
Magyarországon a balesetek és betegségek következtében évente
közel négyezer embert érint a végtagveszteség.

Lájkolják
Egyre népszerűbb trend az okosstadionoké, az itt alkalmazott
technológiák nemcsak a szurkolói környezetet teszik színesebbé,
de a paletta még olyan szakmai tevékenységre is kiterjed, mint

Egy okosstadion nemcsak a szurkolói környezetet teszi színesebbé, de még olyan szakmai tevékenységre is kiterjed, mint a gyepgondozás. A stadionok által kínált élménycsomagnak az otthoni környezettel kell felvennie a versenyt, ebben segít a sportesemények szinte
minden részletére kiterjedő statisztikák és adatok bemutatása. A szurkoló a helyszínen is követheti például, hogy milyen erőset ütött
a baseballjátékos, vagy milyen hatékonysággal védte a szezonban a heteseket az ellenfél kézilabdakapusa.
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Önvezető hajó szeli át M
az Atlanti-óceánt
Több érdekes vállalkozásra serkentette
Angliát a Mayflower történelmi útjának
400. évfordulója. Egyrészt el kívánják
készíteni a hajó életnagyságú másolatát,
a Mayflower Autonomous Ship (MAS) fejlesztői pedig azzal szeretnének emléket
állítani a történelmi pillanatnak, hogy
egy önvezető hajót készítenek 2020-ra.

int emlékezetes, 1620. szeptember 16-án futott ki az
angliai Plymouth kikötőjéből a Mayﬂower, fedélzetén
mintegy száz utassal, akik az akkor még ismeretlennek számító Újvilágban akartak szerencsét próbálni. A több mint két
hónapos út végén az utasok a Cod-foknál értek partot, ahol
a következő év tavaszán létre is hozták Massachusetts legelső
kolóniáját. A MAS fejlesztői az új, emberi beavatkozás nélkül
is navigáló hajót nemcsak napelemekkel szerelték fel, de olyan
speciális tudományos műszerekkel is, amelyek egyebek mellett
mérik az óceán mikroműanyag általi fertőzöttségét. A modern
Mayﬂower számára a jövő évi útjához kizárólag a célpontot
fogják megadni, a hajó pedig az IBM által kifejlesztett mesterséges intelligenciát felhasználva jut el a kívánt koordinátákhoz.
A tervek szerint radikálisan csökkenni fog az utazási idő, mindössze két hét alatt érhet partot az önvezető jármű, és siker esetén a rengeteg hasznos adat mellett az automatizált vízi közlekedés is hatalmasat léphet előre. 

Mayﬂower

Mayﬂower Autonomous Ship

Műholdakkal szórná
tele az eget a SpaceX
Idén májusban indult Elon Musk amerikai üzletember, befektető, mérnök műholdasinternetprojektje, melynek keretében szatelliteket
fejlesztene és juttatna fel az űrbe az olcsó és
gyors internetelérés biztosítására. A vállalkozás lendületét mutatja, hogy az eddigi 12 ezer
mellé újabb 30 ezer műholdhoz nyújtottak
be spektrumigényt.

A

tervek ennél is grandiózusabbak, ugyanis a SpaceX összességében
egymillió műholdvevőt akar telepíteni, ami képes lesz fogni a műholdak adását. Az internet sávszélessége pedig 1 Gbps lesz. A műholdak
az űr 328–580 kilométeres magasságáig terjedő tartományát érintik,
a csillagászok éppen ezért folyamatosan tiltakoznak a szabad szemmel
is látható műholdhadsereg ellen. Érvelésük szerint nem pusztán a megﬁgyeléseket zavarja a jelenlétük, de az éjszakai természeti folyamato-
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kat is károsan befolyásolhatja. További problémás tényező,
hogy ebben a magassági sávban található a Nemzetközi Űrállomás is, azaz az űrrepülés jövőjét is erősen befolyásolhatja,
ha a mostani igény szerint újabb több tízezer műholdat lőnének fel. Ráadásul a SpaceX mellett olyan vállalatok, mint
az Amazon vagy a Facebook is jelezték igényüket saját hálózataik kiépítésére. Az ENSZ Világűrirodájának adatai szerint
1957-től napjainkig mindössze 8500 műholdat, űrszondát, leszállóegységet, embereket is hordozó vagy teherszállító űrjárművet és más elemet állítottak Föld körüli pályára. A SpaceX
csak eddig ennek a többszörösére nyújtott be igényt… 

Dányádi Sára • Szatmáry Zoltán, Aszódi Attila • Erich Sommer

Dányádi Sára

Belvárosi növényvilág
esetben szándékosan kerülnek oda,
azaz megjelenik az emberi szándék
a mesterséges városi terek természeti
környezetté alakítására. A tárgyiasított,
hol dísznek, hol szemétnek tekintett növényeket öt élőhelytípus szerinti csoportosításban mutatja be a könyv: dézsafák, vályúvirágok, kandelábervirágok,
terasznövények és járdanövények.
Bemutatásuk során kiemelt szerepet
kap kulturális jelentőségük is: a rövid
botanikai leírás kiegészül az egyes növényekhez fűződő hiedelmek, mondák
és orvosi hasznuk ismertetésével. •

Corvina Kiadó
A zsebkönyv méretű, a szerző saját
rajzaival illusztrált kulturális növényhatározó a belvárosban megtalálható
növények kalauza, mely a belvárosi,
mesterségesen kialakított környezetre
természetes élőhelyként tekint. Az alapvetés hasonló, mint a város faunájával
foglalkozó természetfilmeknél, de míg
ott az állatokról, itt a növényekről van
szó. Fontos különbség, hogy az állatok
véletlenszerűen veszik birtokba a várost, a növények azonban legtöbb

Szatmáry Zoltán, Aszódi Attila

Csernobil

tették, hogy tisztázzák mindazt, amit
csak lehet. Szakszerűen, ugyanakkor
mindenki számára érthetően ismertették a csernobili atomerőmű típushibáit,
a súlyos baleset okait és lefolyását,
valamint az ahhoz vezető műszaki,
társadalmi és politikai okokat, a kibocsátott radioaktív szennyezés földrajzi
eloszlását és annak egészségügyi
következményeit. Részletesen kitértek
a korabeli és a későbbi tájékoztatás
ellentmondásaira, a média és a szakemberek felelősségére is. Hozzáértésük
és alaposságuk okán a kötet ma is
alapvetésnek számít a témakörben. •

Tények, okok, hiedelmek

Typotex Kiadó
A csernobili katasztrófa minden
bizonnyal örökre a világtörténelem
részévé vált, akárcsak Pompeji vagy
Hirosima tragédiája. Jóllehet évtizedek telnek el, mégis újabb és újabb
generációk akarják megismerni és
megérteni, hogy pontosan mi történt
1986. április 26-án.
A könyv változatlan utánnyomása
a 2005-ben megjelentnek, melynek
szerzői szakmai küldetésüknek tekin-

Erich Sommer

Luftwaffe sas
Egy pilóta emlékiratai, aki sok száz harci
bevetésen vett részt a német légierő
úttörőnek tartott kísérleti alakulataiban

Európa Könyvkiadó

remek képet ad a német repülőgépés elektronikai fejlesztésekről, különös
tekintettel azok gyakorlati használhatóságára. Meglátásainak sok száz
harci bevetés tapasztalata ad hitelt.
Emellett érdekes részleteket tudunk meg
a német és a magyar légierő, valamint
a franciák és a megszálló németek kapcsolatairól is. A kötetet eddig kiadatlan
fényképek illusztrálják. •

Lenyűgöző emlékiratában a szerző
felidézi életét a második világháború
előtti Németországban, valamint a háborúban a Luftwaffe navigátoraként,
majd pilótájaként átélt kalandjait.
Erich Sommer majdnem mindvégig
a német légierő haditechnikai szempontból úttörő kísérleti alakulataiban
szolgált, és éles szemű megfigyelőként
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PKZ, merev légcsavar, helyben lebegő, megfigyelőállás

Szerző: Stöckert Gábor

A PKZ–2 helikopter

nel töltött megﬁgyelő ballonok használata,
ezeket tervezte kiváltani Petróczy István
őrnagy „kötött helikoptéra” segítségével.
Petróczy 1916 végén bízta meg Kármánt
a feladattal, aki akkor, 36 évesen már megbecsült kutató volt: az Aacheni Műszaki
Egyetem Aeronautikai Intézetének éléről
vonult a háborúba, ahol tartalékos főhadnagyként a Bécs melletti Fischamendben,
szélcsatornával felszerelt laboratóriumban
kutatott. Ott kezdődött a PKZ helikopterek fejlesztése, a tervezésért Kármán, a ki-

vitelezésért a gépészmérnök Žurovec felelt
(a projekt későbbi fázisaiban ő mind több
feladatot vállalt, ahogy Kármán, egyéb elfoglaltságai miatt, egyre kevésbé ért rá).
A PKZ-k helyben lebegő gépek voltak,
amelyekre megﬁgyelőállást és fegyvert is
tervezett Kármán, így szabadalmaztatták
a járművet. A PKZ–1 fejlesztése 1917-ben
kezdődött, és egy évvel később, márciusban már repüléspróbát tartottak. A jármű
a Magyar Általános Gépgyárban készült,
de a gyártásban Asbóth Oszkár is részt
vett, ugyanis a ﬁatal aviatikus akkortájt alapította légcsavargyárát, ahol aztán a PKZ-k
propellerei készültek. A 650 kilós helikopter négy tesztrepülésének tanulságaiból
kiindulva rögtön megkezdődött a PKZ–2
tervezése, és ezt tekinthetjük az első igazán működőképes katonai helikopternek.
A pestszentlőrinci Lipták-gépgyárban épített PKZ–2-ben egy 100 (később 120) lóerős motor hajtott meg két, ellentétes
irányba forgó propellert, légcsavaronként
percenkénti 600 fordulattal, az 1400 kilós
járművet pedig három, földön rögzített
feszítőkötéllel stabilizálták. A gép első próbájára 1918 tavaszán került sor, és összesen
36 sikeres repülése volt. Ezek során bebizonyosodott, hogy a PKZ–2 képes fél órán át
50 méteres magasságban lebegni. A harctéren bevetni azonban már nem tudták:
augusztusban egy bemutatón a kötelek
nem megfelelő feszessége miatt a helikopter belengett és lezuhant.
A PKZ-kísérletek legnagyobb eredménye azonban nem is a sok sikeres repülés
volt, hanem az a tanulság, hogy a konstrukció mérnöki zsákutca, mert ilyen merev
légcsavarral nem lehet stabilan repülni.
Kármán ezt felismerte, de további PKZ-k
tervezésére nem volt módja, mivel visszatért Aachenbe, ahol inkább alapvető repüléselméleti kísérleteket végzett, fontos
megﬁgyeléseket téve a turbulenciáról és

INDEX

A ﬁatal Kármán Tódor

a szárnyproﬁlformákról. Érdekes adalék,
hogy Asbóth Oszkár kitartott a merev légcsavaros helikopter mellett, és miközben
a sajtóban Kármánt próbálta lejáratni, évekig a PKZ elveire épülő saját helikoptereket
tervezett. Ezek a gépek lényegében nem
tudták túlszárnyalni a PKZ eredményeit, de
arra jók voltak, hogy az önmegvalósításban
ügyes Asbóth – 1956-os, Az első helikopter
című könyvének köszönhetően – magának

Forrás: oldmachineﬁles.com

Forrás: oldmachineﬁles.com

Kármán Tódor leginkább azokkal a külföldi
kutatásaival vált ismertté, amelyek a szuperszonikus repülést és az űrhajózást segítették elő (nem véletlenül Kármán-vonal
a neve az űr határának). Pedig mielőtt kivándorolt, az Osztrák–Magyar Monarchiában is nagy aeronautikai, azaz repüléstani
sikert ért el, mégpedig az első katonai helikopterrel. Nem egyedül tette ezt: Petróczy
Istvánt és a cseh Vilém Žurovecet kell még
megemlíteni, hiszen Kármánéval együtt az
ő nevükből született a PKZ rövidítés, amivel
két elkészült helikopterüket jelölték.
Bár az első kísérleti helikopter már 1907ben felemelkedett (30 centis magasságba)
Franciaországban, katonai célú fejlesztésében a magyar hadsereg volt úttörő. Az első
világháborúban a légierő megjelenésével
veszélyessé és nehézkessé vált a hidrogén-

Forrás: cultura.hu

A helikopter
magyar úttörői

A PKZ–2 lezuhant maradványai

vindikálja az elsőséget, attól sem riadva
vissza, hogy saját gépeiről készült fotókon
kiretusálja a feszítőköteleket. A tudománytörténelem évtizedek múlva igazságot
szolgáltatott neki is és a PKZ helikoptereknek is. 

BME KJK, Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék 29 • BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 19 •
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